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Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
da Rádio Comunitária de Iracema – RR a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Iracema, Estado de Roraima. 
Senador Mozarildo Cavalcanti. 108 

 
Parecer nº 843, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 104, de 2003 (nº 2.087/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à 



Rádio Nordeste Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Picos, Estado do Piauí. Senador Mão Santa. 112 

 
Parecer nº 844, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 110, de 2003 (nº 2.114/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária de Radiodifusão e Jornalismo de Santana de Cataguases 
para o Desenvolvimento Artístico e Cultural a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Santana de Cataguases, Estado 
de Minas Gerais. Senador Eduardo Azeredo. 114 

 
Parecer nº 845, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 123, de 2003 (nº 2.128/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Católica de Radiodifusão Belavistense a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de São Sebastião de Bela Vista, 
Estado de Minas Gerais. Senador Aelton Freitas. 119 

 
Parecer nº 846, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 132, de 2003 (nº 2.149/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Novo Amanhecer – ACNA a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Brotas de Macaúbas, Estado da 
Bahia. Senador Renildo Santana. 123 

 
Parecer nº 847, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 136, de 2003 (nº 2.155/2002,na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Universidade de Passo Fundo para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Palmeira 
das Missões, Estado do Rio Grande do Sul. Senador Flávio Arns. 128 

 
Parecer nº 848, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 140, de 2003 (nº 1.414/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Geral dos Trabalhadores de Cocalzinho de Goiás – AGETAGO a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cocalzinho 
de Goiás, Estado de Goiás. Senador Demóstenes Torres. 131 

 
Parecer nº 849, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 141, de 2003 (nº 2.204/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza o Centro 
Comunitário Santa Maria de Guaxenduba a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Icatu, Estado do Maranhão. 
Senador Edison Lobão. 136 

 
Parecer nº 850, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 142, de 2003 (nº 1.939/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Maximiliano 



de Almeida a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Maximiliano de Almeida, Estado do Rio Grande do Sul. Senador 
Flávio Arns. 141 

 
Parecer nº 851, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 144, de 2003 (nº 1.960/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Karababá de Cultura a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Carauari, Estado do Amazonas.Senador Arthur Virgílio. 146 

 
Parecer nº 852, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 148, de 2003 (nº 2.135/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
de Comunicação Comunitária Sentinela Panpeana a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de São Francisco de Assis, 
Estado do Rio Grande do Sul. Senador Flávio Arns. 150 

 
Parecer nº 853, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 150, de 2003 (nº 2.205/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Lídia Almeida a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Mata Roma, Estado do Maranhão. Senador 
Edison Lobão. 154 

 
Parecer nº 854, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 152, de 2003 (nº 2.213/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza o Serviço de 
Radiodifusão Comunitária do Barreiro Mundial FM (SCRB Mundial 
FM) a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Alagoinhas, Estado da Bahia. Senador Renildo Santana. 158 

 
Parecer nº 855, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 157, de 2003 (nº 1.972/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
de Mídia Comunitária Cidade de Brisas a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Votuporanga, Estado de São 
Paulo. Senador Eurípedes Camargo. 163 

 
Parecer nº 856, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 158, de 2003 (nº 1.893/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
dos Amigos do Memorial do Conselheiro Pedro Batista a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Brígida, 
Estado da Bahia. Senador Renildo Santana. 168 

 
Parecer nº 857, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 159, de 2003 (nº 1.926/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Nova Ação de Castilho a executar serviço de radiodifusão 



comunitária na cidade de Castilho, Estado de São Paulo. Senador 
Eurípedes Camargo. 173 

 
Parecer nº 858, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 170, de 2003 (nº 2.178/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Cultural de Tocantins a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Tocantins, Estado de Minas Gerais. Senador 
Eduardo Azeredo. 177 

 
Parecer nº 859, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 171, de 2003 (nº 2.179/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Alpinopolense de Radiodifusão a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Alpinópolis, Estado de Minas 
Gerais. Senador Eduardo Azeredo. 181 

 
Parecer nº 860, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 243, de 2003 (nº 2.032/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão ao 
Sistema Lageado de Comunicação Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Goiânia, Estado de Goiás. 
Senador Demóstenes Torres. 185 

 
Parecer nº 861, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 248, de 2003 (nº 1.819/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à 
Rádio CV AM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade do Gama, Distrito Federal. Senador Valmir 
Amaral. 187 

 
Parecer nº 862, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto  de Decreto Legislativo nº 254, de 2003 (nº 2.416/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Padre João Sticker para executar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Jucás, Estado do Ceará.  
Senador Reginaldo Duarte. 189 

 
Parecer nº 863, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 257, de 2003 (nº 2.400/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Paraíso de Camocim Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Aracati, Estado do 
Ceará. Senador Reginaldo Duarte. 192 

 
Parecer nº 864, de 2003, de iniciativa do Presidente da 

República, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 12, de 2003 (nº 5.073/2001, na casa de 
origem) que altera a Lei nº 7.210, de 11 de junho de 1984 – Lei de 
Execução Penal e o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – 



Código de Processo Penal e dá outras providências. Senador Tasso 
Jereissati. 194 

Parecer nº 865, de 2003, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre Projeto de Resolução do Senado nº 31, de 2003, de 
autoria do Senador Tasso Jereissati, que altera a Resolução nº 2, de 25 
de janeiro de 1999, que autoriza o Estado do Ceará a contratar 
operação de crédito consubstanciada no Contrato de Abertura de 
Crédito e de Compra e Venda de ações celebrado com a União, com a 
interveniência do Banco do Estado do Ceará S.A. – BEC, da Caixa 
Econômica Federal – CEF e do Banco Central – BACEN, em 12 de 
novembro de 1998, no valor de R$ 954.224.000,00 (novecentos e 
cinqüenta e quatro milhões, duzentos e vinte e quatro mil reais. 
Senador Eduardo Azeredo. 423 

 
Parecer nº 866, de 2003, da Comissão de Assuntos 

Econômicos, sobre a Mensagem nº 148, de 2003, (327/2003, na 
origem) do Presidente da República, que encaminha pleito do Estado 
da Bahia, solicitando autorização do Senado Federal para contratar 
operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do 
Brasil, com o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD), no valor de US$ 30.000.000,00 (trinta 
milhões de dólares dos Estados Unidos da América), de principal, 
destinada a financiar, parcialmente, a primeira fase do “ Projeto de 
Reorganização do Sistema Estadual de Saúde do Estado da Bahia. 
Senador Tasso Jereissati. 425 

 
Parecer nº 867, de 2003, da Comissão de Assuntos 

Econômicos, sobre a Mensagem nº 119, de 2003, que submete à 
apreciação do Senador Federal o nome do Senhor Luiz Alberto 
Esteves Scaloppe, para exercer o cargo de Conselheiro do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica – CADE do Ministério da 
Justiça, com mandato de 2 anos, a partir de 18 de setembro de 2003. 
Senador Antero Paes de Barros. 430 
 

Parecer nº 868, de 2003, sobre a mensagem nº 128, de 2003 
(nº 249/2003, na origem), pela qual o Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Francisco Soares Alvim 
Neto, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do 
Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para 
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República da Costa 
Rica. Senador Romeu Tuma. 464 

 
Parecer nº 869, de 2003, sobre a mensagem nº 138, de 2003 

(nº 282/2003, na origem) pela qual o Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Paulo Dyrceu Pinheiro, 
Ministro de Primeira Classe da carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o 
cargo de Embaixador do Brasil junto à República Democrática de São 
Tomé e Príncipe. Senador Romeu Tuma. 465 

 



Parecer nº 870, de 2003, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre os Projetos de Lei do Senado nºs 138, 292 e 
614, de 1999, 24, de 2002, 100 e 202, de 2002, de 2003, que tratam do 
porte e do tráfico de armas. Senador César Borges. 534 

 
Parecer nº 871, de 2003, da Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional, sobre as Emendas nºs 3 e 4 que se 
referem especificamente ao porte de armas. Senador Hélio Costa. 546 

 
Parecer nº 872, de 2003, da Comissão Diretora, que dá 

redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo ao 
Projeto de Lei do Senado nº 292, de 1999, tendo como base o texto 
aprovado pela Comissão Mista criada pelo Ato Conjunto nº 1, de 2003. 
Senador Juvêncio da Fonseca. 588 

 
Parecer nº 873, de 2003, da Comissão de Constituição e 

Justiça, que altera o §5º do artigo 6º da Emenda nº 1 apresentada pelo 
Senador Juvêncio da Fonseca e o inciso II, do Substitutivo, do artigo 
10 da Emenda 2, do Senador Sérgio Zambiasi. Senador César Borges. 593 

 
Parecer nº 874, de 2003, da Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional, sobre a Emenda nº 1, §6º do artigo 4º. 
Senador Hélio Costa. 595 
 

Parecer nº 875, de 2003, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 292, de 
1999, tendo como base o texto aprovado pela Comissão Mista criada 
pelo Ato Conjunto nº 1, de 2003. Senador Sérgio Zambiasi. 601 

 
Parecer nº 876, de 2003, da Comissão Diretora, que dá 

redação final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 
12,  de 2003 (nº 5.073, de 2001, na Casa de origem). Senador Sérgio 
Zambiasi. 609 

 
Parecer nº 877, de 2003, da Comissão de Assuntos 

Econômicos, que pede aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 50, 
de 2003. Senador Mão Santa. 615 

 
Parecer nº 878, de 2003, da Comissão de Assuntos Sociais, 

que pede aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 50, de 2003. 
Senador Mão Santa. 615 

 
Parecer nº 879, de 2003, da Comissão Diretora, que dá 

redação final do Projeto de Resolução nº 31, de 2003. Senador Sérgio 
Zambiasi. 622 

 
Parecer nº 880, de 2003, da Comissão Diretora, que dá 

redação final do Projeto de Resolução nº 32, de 2003. Senador Sérgio 
Zambiasi. 623 

 



Parecer nº 881, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 669, de 2002 (nº 1.780/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Cultural Sagrado Coração de Jesus do Bairro Santanense 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itaúna, 
Estado de Minas Gerais. Senador Hélio Costa. 648 

 
Parecer nº 882, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 707, de 2002 (nº 1.862/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Matiense de Radiodifusão a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Matias Barbosa, Estado de 
Minas Gerais. Senador Hélio Costa. 653 

 
Parecer nº 883, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 37, de 2003 (nº 1.823/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Fundação 
Educativa João Paulo II de Pirassununga – SP a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Pirassununga, Estado de São 
Paulo. Senadora Íris de Araújo. 658 

 
Parecer nº 884, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 73, de 2003 (nº 1997/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Farialemense para o Desenvolvimento Artístico e 
Cultural a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Faria Lemos, Estado de Minas Gerais. Senador Hélio Costa. 663 

 
Parecer nº 885, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 687, de 2002 (nº 1.810/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
de Assistência Comunitária e Ensino Profissionalizante de Sete Lagoas 
– FACOMSEL a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais. Senador Hélio Costa. 668 

 
Parecer nº 886, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 751, de 2002 (nº 1.762/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária para o Desenvolvimento de Glaucilândia – ACDG, a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Glaucilândia, Estado de Minas Gerais. Senador Hélio Costa. 673 

 
PARTIDO POLÍTICO 
 

Análise das conseqüências para o Partido dos 
Trabalhadores dos seus desacertos. Senador Arthur Virgílio. 485 

 
POLÍTICA AGRÍCOLA 
 



As potencialidades da agricultura brasileira. Senador Amir 
Lando. 644 
 

 
POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
 

Considerações sobre a questão dos alimentos 
geneticamente modificados. Senador Romero Jucá. 489 

 
EMENTA: Análise do relatório para o ano de 2002 da 

Associação Brasileira da Indústria Química - Abiquim. Senador 
Romero Jucá. 635 

 
 
POLÍTICA CULTURAL 
 

Comentários sobre ação judicial que permite ao Escritório 
Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) arrecadar 2,5% da 
receita bruta das salas de exibições de cinema. Senador Roberto 
Saturnino. 403 

 
Defesa de uma audiência pública com exibidores e os 

artistas de cinema para discutir a cobrança feita pela ECAD. Aparte ao 
Senador Roberto Saturnino. Senador Hélio Costa. 404 

 
POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO 

 
Investimento do Governo Federal em infra-estrutura nos 

próximos quatro anos.Senadora Ideli Salvatti. 405 
 
Felicidade ao saber da decisão do governo de tomar 

providências com relação à infra-estrutura econômica do Brasil. 
Aparte à Senadora Ideli Salvatti. Senador Roberto Saturnino. 406 

 
Defesa da reforma agrária como ponto fundamental para a 

desconcentração das populações urbanas.  Aparte à Senadora Ideli 
Salvatti. Senador João Capiberibe. 406 

 
POLÍTICA DE EMPREGO 
 

Transcrição, nos Anais do Senado, de entrevista com Dom 
Pedro Casaldáliga, publicada na revista Brasília em Dia. Senador 
Serys Slhessarenko. 719 

 
Preocupação com o desemprego, a mão-de-obra infantil e 

com a saúde do brasileiro. Senador Mão Santa. 726 
 
Corrobora idéia de o governo federal enfrentar o problema 

do desemprego. Aparte ao Senador Mão Santa. Senador Paulo Paim. 727 
 



Esperança de que o País gerará os empregos necessários. 
Senador Augusto Botelho. 728 

 
 

POLÍTICA DE TRANSPORTES 
 

Cobra providências quanto à restauração das estradas 
brasileiras. Senadora Serys Slhessarenko. 398 

 
Investimentos do Governo Federal em Santa Catarina. 

Senador Leonel Pavan. 692 
 
Fala da importância de os governantes mostrarem 

responsabilidade administrativa e sensibilidade política nas decisões 
que forem proferidas. Senador Mão Santa. 694 

 
Apelo ao governo federal para que conste da relação de 

projetos importantes para consolidação da infra-estrutura do Brasil e 
da América do Sul a construção da estrada que liga Boa Vista/RR a 
Georgetown, na antiga Guiana Inglesa. Transcrição do artigo 
publicado no jornal Gazeta Mercantil intitulado "Projetos para 
América do Sul". Senador Romero Jucá. 711 

 
Considerações a respeito de estudo sobre a geração de 

empregos em trabalho de construção e conservação de estradas. 
Senador Serys Slhessarenko. 719 

 
POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE 
 

Proposta de pacto ambientalista entre o governo do Estado 
de Rondônia e o governo federal. Senador Valdir Raupp. 703 

 
Gestão dos recursos hídricos no país. Senador Teotônio 

Vilela Filho. 716 
 

 
POLÍTICA ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
Comentários a respeito de pesquisa dos sete meses do 

governo Luiz Inácio Lula da Silva. Senadora Ìris de Araújo. 389 
 
Comentários a respeito da alta taxa de juros que oneram 

diversos setores da economia.  Aparte à Senadora Íris de Araújo. 
Senador Leomar Quintanilha. 390 

 
Ressalta que a alta taxa de juros é um dos fatores que não 

fazem o país crescer economicamente. Aparte à Senadora Íris de 
Araújo. Senador Mão Santa. 391 

 



Favorável à redução de três pontos percentuais na taxa 
básica de juros. Senador Arthur Virgílio. 444 

 
Considerações sobre a posição do especialista Nuno 

Câmara a respeito da necessidade da queda dos juros no País. Senador 
Reginaldo Duarte. 635 

 
Corte na taxa básica de juros. Senador Aelton Freitas. 696 

 
Solidariza-se com o tema a respeito da redução da taxa de 

juros. Aparte ao Senador Aelton Freitas. Senador Tião Viana. 696 
 
 

POLÍTICA EXTERNA 
 

Episódio do avião do governo francês que entrou em 
território brasileiro. Senador Eduardo Suplicy. 449 

 
Agenda da visita de S.Exa. ao Estado de Israel. Senador 

Eduardo Suplicy. 515 
 
Avalia como positiva a visita ao Estado de Israel. Aparte ao 

Senador Eduardo Suplicy. Senador Ney Suassuna. 518 
 
 

POLÍTICA FISCAL 
 

Considerações sobre ofício de autoria de S.Exa., 
encaminhado ao Presidente Lula sobre o novo Refis. Senador Leonel 
Pavan. 493 

 
Apelo ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela 

prorrogação do novo Programa de Recuperação Fiscal (REFIS). 
Senador Leonel Pavan. 692 

 
 
POLÍTICA FUNDIÁRIA 
 

Preocupação com a questão fundiária no Estado de 
Roraima. Senador Augusto Botelho. 476 

 
Exaltação do ânimo dos brasileiros que trabalham no 

campo. Senador Arthur Virgílio. 641 
 

POLÍTICA HABITACIONAL 
 

Justificativas à apresentação de projeto de lei no sentido de 
disciplinar a questão dos condomínios do Distrito Federal. Senador 
Paulo Octávio. 643 



POLÍTICA PARTIDÁRIA 
 

Princípios defendidos pelo PFL na busca de soluções para 
os problemas do país. Senador José Agripino. 508 
 
 
POLÍTICA SOCIAL 

 
Críticas ao contingenciamento de recursos para o Programa 

de Erradicação do Trabalho Infantil. Senadora Lúcia Vânia. 387 
 
Parcerias entre o governo federal e a sociedade civil para 

viabilizar avanços na área social. Senador Eurípedes Camargo. 394 
 
Realização do terceiro Encontro Mercosul sobre Terceira 

Idade (Mercoseti), em Brasília, de 11 a 14 de agosto de 2003. 
Senador Valmir Amaral. 489 
 

Transcurso do décimo terceiro aniversário, em 13 de julho 
último, da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Senadora Lúcia Vânia. 497 
 

 
POLÌTICA SÓCIO-ECONÔMICA 
 

Defesa de um novo padrão de gestão econômica, que passe 
pela redistribuição da riqueza. Senadora Íris de Araújo. 438 
 

Tece comentários acerca da política sócio-econômica do 
Brasil. Aparte à Senadora Íris de Araújo. Senador Mão Santa. 440 
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Ata da 1ª Re u nião, em 18 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. Au gus to Bo te lho

(Ini cia-se a re u nião às 9 ho ras e 30 mi -
nu tos.)

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Não
há nú me ro re gi men tal para a aber tu ra da ses são, não 
po den do esta ser re a li za da.

Nos ter mos do § 2º do art. 155 do Re gi men to
Inter no, o ex pe di en te que se en con tra so bre a mesa
será des pa cha do pela Pre si dên cia, in de pen den te-
men te de le i tu ra.

É o se guin te o Expe di en te des pa cha do

MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 150, DE 2003
(Nº 338/2003, na Ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so III, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 13 da Me -
di da Pro vi só ria nº 2.156-5, de 24 de agos to de 2001,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as o nome 
do Se nhor José Ze nó bio Te i xe i ra De Vas con ce los,
para exer cer o car go de Di re tor-Ge ral da Agên cia de
De sen vol vi men to do Nor des te – ADENE.

Bra sí lia, 15 de ju lho de 2003.
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PARECERES

PARECER Nº 816, 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 601, de
2002 (nº 1.413/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul-
tu ral de Gu a ra pa ri para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci -
da de de Gu a ra pa ri, Esta do do Espí ri to
San to.

Re la tor: Se na dor Ger son Ca ma 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 nº 601, de 2002 (nº 1.413, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga con ces são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul -
tu ral de Gu a ra pa ri para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são de sons e ima gens na ci da de de Gu a ra pa ri, Esta -
do do Espí ri to San to.

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,
o re fe ri do ato, cons tan te do De cre to de 1º de ju nho de
2001, que ou tor ga con ces são à Fun da ção Edu ca ti va
e Cul tu ral de Gu a ra pa ri para exe cu tar, pelo pra zo de
quin ze 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
de sons e ima gens na ci da de de Gu a ra pa ri, Esta do
do Espí ri to San to.

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 pro je to em aná li se 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

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, 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 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.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 601, 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,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
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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 601, 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 con ces são à Fun da ção

Edu ca ti va e Cul tu ral de Gu a ra pa ri, para exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de
Gu a ra pa ri, Esta do do Espí ri to San to, 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 – Ger son Ca ma ta, 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 – 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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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;
....................................................................................

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 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 24-12-96.)
....................................................................................

§ 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 24-12-96.)

§ 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 24-12-96.)
....................................................................................
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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 24-12-96.)
....................................................................................

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 24-12-96).
....................................................................................

PARECER Nº 817, 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 615, de
2002 (nº 1.809/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Artís ti-
co, Cul tu ral e So ci al – Ci da de a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ge ne ral Sal ga do, Esta do de
São Pa u lo.

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

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 615, de 2002 (nº 1.809, 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 De sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral
e So ci al – Ci da de a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ge ne ral Sal ga do, 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 522, de 29 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, § 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 615, 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.
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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 615, 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 de De -
sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral e So ci al – Ci da de a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Ge ne ral Sal ga 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, com a se guin te emen da de
re da ção:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 615, 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 522, de 29 de agos to de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção de De sen-
vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral e So ci al – Ci-
da 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 Ge ne-
ral Sal ga do, Esta do de São Pa u lo.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ael ton Fre i tas, Re la tor
– Ide li Sal vat ti – João Ca pi be ri be – Du ci o mar
Cos ta – Íris de Ara ú jo – Val dir Ra upp – José Jor -
ge – Le o mar Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na – Re-
gi nal do Du ar te – Alme i da Lima – Ju vên cio da
Fon se ca – Luiz Otá vio – Jo nas Pi nhe i ro – Mar-
cos Ma ci el – Edu ar do Aze re do.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 615, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de De sen vol vi men to Artís ti co, Cul-
tu ral e So ci al – Ci da de a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Ge ne ral Sal ga do, Esta do de São Pa u lo.

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

ta ria nº 522, de 29 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral e
So ci al – Ci da 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 Ge ne ral Sal ga do, Esta do
de São Pa u lo.

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

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias , Pre si den te – Ael ton Fre i tas, 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.

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

Julho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado  19 18941JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL10     



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 818, 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 622, de
2002 (nº l.726/2002, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria, Cul tu ral e Be-
ne fi cen te “Ba cia do Rio Pa ra guai” a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Ni o a que, Esta do de Mato 
Gros so do Sul.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

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 622, de 2002 (nº 1.726, 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, Cul tu ral e Be ne fi cen te
“Ba cia do Rio Pa ra guai” a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ni o a que, Esta do de
Mato Gros so 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 102, 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-
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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 622, 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 622, 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, Cul tu ral e Be ne fi cen te “Ba cia do Rio Pa ra guai” a 
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Ni o a que, Esta do de Mato Gros so 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 622, 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 102, 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, Cul tu ral e Be ne fi cen te “Ba cia do 
Rio Pa ra guai”, 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 Ni o a que, Esta do de Mato Gros so
do Sul.

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 – Ide li Sal vat ti – Ael ton Fre i tas – Íris de
Ara ú jo – Ga ri bal di Alves Fi lho – Val dir Ra upp –
Jo nas Pi nhe i ro – José Jor ge – José Agri pi no –
Le o mar Qu in ta ni lha – Marco Ma ci el – Re nil do
San ta na – Edu ar do Aze re do – Re gi nal do Du ar te
– João Ca pi be ri be – Luiz Otá vio – Alme i da Lima.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 622, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Co mu ni tá ria, Cul tu ral e Be ne fi cen te
“Ba cia Do Rio Pa ra guai” a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Ni o a que, Esta do de Mato Gros so do
Sul.

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

ta ria nº 102, 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, Cul tu ral e Be ne fi cen te
“Ba cia Do Rio Pa ra guai”, 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 Ni o a que, Esta -
do de Mato Gros so do Sul.

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

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Re la tor Juvêncio da
Fon se ca.

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;
....................................................................................

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 pela Lei nº
10.597. de 11-12-2002)
....................................................................................
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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
íeis, 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 ma 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” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 819, 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 630, de
2002 (nº 1.710/2002, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que re no va con -
ces são da Rá dio São Ro que Ltda. para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Fa xi nal do So-
tur no, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Re la tor: Se na dor Álva ro Dias
Re la tor ad hoc: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 630, de 2002 (nº 1.710, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va con ces são da Rá dio São Ro que Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda 
mé dia na ci da de de Fa xi nal do So tur no, 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 do De cre to de 17 de ju lho de 2000,
que re no va con ces são para 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. 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 630, 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 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 dó 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 630, 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 apro va ção do ato que re no va con ces são da Rá -
dio São Ro que 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 Fa xi nal
do So tur no, Esta do do Rio Gran de do Sul, na for ma
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma-
ra dos De pu ta dos.

Sala da Re u nião, 28 de ju nho de 2003. – Hé lio
Cos ta,  Vice-Pre si den te no exer cí cio da Pre sid dên-
cia – Osmar Dias, Re la tor ad hoc – Ide li Sal vat ti –
João Ca pi be ri be – Du ci o mar Cos ta – José Jor ge
– Le o mar Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na – Alme i-
da Lima  – Ju vên cio da Fon se ca – Jo nas Pi nhe i-
ro – Mar co Ma ci el – Val dir Raup – Iris de Ara u jo – 
Luiz Otá vio.
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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. Ê da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-
so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin ci pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o-
res.

§ 4º  O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º  O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

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

PARECER Nº 820, 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 638, de

2002 (nº885/2001, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ra dio Edu ca ti va
Alvo ra da FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Nova
Alvo ra da do Sul, Esta do de Mato Gros so
do Sul.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

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 638, de 2002 (n2 885, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ra dio Edu ca ti va Alvo ra da
FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Nova Alvo ra da do Sul, Esta do de Mato
Gros so 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 329, de 5 de ju lho
de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra -
di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do
com o 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
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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 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 638, 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 638, 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 Rá dio Edu ca ti va Alvo ra da FM a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Nova Alvo -
ra da do Sul, Esta do de Mato Gros so 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 638, 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 329, de 5 de ju lho de
2000, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá-
ria Rá dio Edu ca ti va Alvo ra da FM, a exe cu-
tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria, na ci da de de Nova Alvo ra da do
Sul, Esta do de Mato Gros so do Sul.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 20903. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se ca,
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 – Le o mar
Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na – Re gi nal do Du ar-
te – Alme i da Lima – Luiz Otá vio – Jo nas Pi nhe i ro
– Mar co Ma ci el – Edu ar do Aze re do.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 638, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Rá dio Edu ca ti va Alvo-
ra da FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Nova Alvo -
ra da do Sul, Esta do de Mato Gros so do
Sul.

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

ta ria nº 329, de 5 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio Edu ca ti va Alvo ra da
FM, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, na ci da de de Nova Alvo ra da do Sul, Esta do de
Mato Gros so do Sul.

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

Sala da Co mis são, 24 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se-
ca, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

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 821, 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 657, de
2002 (nº 1.760/2002, na Câ ma ra dos De-

pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção das Mães Iga ra pe gran den ses
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de Iga ra pé Gran de, Esta do
do Ma ra nhão.

Re la to ra: Se na do ra Ro se a na Sar ney
Re la tor ad hoc: Se na dor Edi son Lo bão

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 657, de 2002 (nº 1.760, 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 das Mães Iga ra pe gran den ses a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de lga -
ra pé Gran de, Esta do do Ma ra nhão.

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 396, 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 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,
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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
a 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 657, 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 657, 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 das
Mães Iga ra pe gran den ses a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de Iga ra pé Gran de, Esta -
do do Ma ra nhão, 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 657, 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 396, de 27 de ju lho de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção das Mães
Iga ra pe gran den ses 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 Iga ra pé Gran de, Esta do do Ma ra-
nhão.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ro se a na Sar ney, Re la-
to ra – Edi son Lo bão, Re la tor 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 – José Jor ge – Le o mar
Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na – Re gi nal do Du ar-
te – Alme i da Lima – Ju vên cio da Fon se ca – Luiz
Otá vio –  Jo nas Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el – Edu ar-
do Aze re do.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 657, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção das Mães Iga ra pe gran den ses a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de Iga ra pé Gran de, Esta do do
Ma ra nhão.

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

ta ria nº 396, de 27 de ju lho de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção das Mães Iga ra pe gran den ses 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 Iga -
ra pé Gran de, Esta do do Ma ra nhão.

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

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Edi son Lo bão, Re la-
tor (ad hoc).

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 822, 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 671,
de 2002 (nº 1.735/2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que au to-
ri za o Go ver no do Esta do do Acre, por
in ter mé dio da Fun da ção de Cul tu ra e
Co mu ni ca ção Eli as Man sour, a 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 Ta ra u a cá,
Esta do do Acre.

Re la tor: Se na dor Tião Vi a na
Re la tor ad hoc: Se na dor Du ci o mar 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 nº 671, de 2002 (nº 1.735, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za o Go ver no do Esta do do Acre, por in ter-
mé dio da Fun da ção de Cul tu ra e Co mu ni ca ção Eli as
Man sour, a 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 Ta ra u a cá, Esta do do
Acre.

O ato de ou tor ga, cons tan te da Por ta ria nº 670 
de 25 de ou tu bro de 2000, foi sub me ti do ao Con-
gres so Na ci o nal por meio de men sa gem pre si den-
ci al, nos ter mos do art. nº 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 o pro ces so foi
ins tru í do 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 pro je to de de cre to le gis la ti vo em exa me 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

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
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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 2% que a ou tor ga para ex plo ra-
ção des se tipo de ser vi ço não de pen de de edi tal. Não
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, dos Esta dos e Mu ni cí pi os, das
uni ver si da des e das 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.

De acor do com 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, bem como se pro nun ci ar 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.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha
o PDS nº 671, 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,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le-
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998, que dis põe so bre a
ela bo ra ção, a re da ção, a al te ra ção e a con so li da ção
das leis. 

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta-
ção que acom pa nha o PDS nº 671, de 2002, (nº
1.735, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), não
evi den ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não
haven 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 au to ri za o Go -
ver no do Esta do do Acre, por in ter mé dio da Fun da-
ção de Cul tu ra e Co mu ni ca ção Eli as Man sour, a
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 Ta ra u a cá, Esta do do Acre, 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 – Tião Vi a na, Re la tor –
Du ci o mar Cos ta, Re la tor 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 – José Jor ge – Le o mar Qu in ta ni-
lha – Re nil do San ta na – Re gi nal do Du ar te –
Alme i da Lima – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio
da Fon se ca – Luiz Otá vio – Jo nas Pi nhe i ro –
Mar cos Ma ci el – Edu ar do Aze re do.
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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. Só 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.

....................................................................................
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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 cão 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 cão 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 823, 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 739, de
2002 (nº 1.986/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Pro gres sis ta de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria So no ra de Iga ra pé do
Meio a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são

co mu ni tá ria na ci da de de Iga ra pé do
Meio, Esta do do Ma ra nhão.

Re la to ra: Se na do ra Ro se a na Sar ney
Re la tor ad hoc: Se na dor Edi son Lo bão

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 739, de 2002 (nº 1.986/ 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 Pro gres sis ta de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria So no ra de Iga ra pé do Meio a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Iga ra pé do
Meio, Esta do do Ma ra nhão.

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 720, 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 -
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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 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 739, 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 739, 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 Pro gres-
sis ta de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria So no ra de Iga ra pé
do Meio a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Iga ra pé do Meio, Esta do do Ma ra-
nhão, 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 739, 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 720, de 26 de no vem bro
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção Pro-
gres sis ta de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria So-
no ra de Iga ra pé do Meio, 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 Iga ra pé do Meio, Esta do do
Ma ra nhão.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ro se a na Sar ney, Re la-
to ra – Edi son Lo bão , Re la tor (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 – Ju vên cio da Fon se ca –
Luiz 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 – 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 739, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Pro gres sis ta de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria So no ra de Iga ra pé do Meio a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Iga ra pé do Meio, Esta -
do do Ma ra nhão.

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

ta ria nº 720, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Pro gres sis ta de Ra di o di fu são Co mu ni-
tá ria So no ra de Iga ra pé do Meio, 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 Iga ra pé do
Meio, Esta do do Ma ra nhão.

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

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003 – Se na-
dor Osmar Dias Pre si den te, – Re la tor Edi son Lo -
bão.

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.

....................................................................................
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 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 824,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 740,
de 2002 (nº 1.987 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 Favo De
Mel – ASCOMFAV, a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Fá ti ma do Sul, Esta do de Mato Gros so
do Sul.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

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 740, de 2002 (nº 1.987, 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  Favo De Mel –
ASCOMFAV, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Fá ti ma do Sul, Esta do de
Mato Gros so 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 725, 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
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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
servi 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 art. 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 art. Nº 740, 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 740, 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
Comu ni tá ria Favo de Mel – ASCOMFAV,  a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Fá -
ti ma do Sul, Esta do de Mato Gros so 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 art.nº 740, 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 725, de 26 de no vem bro
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu-
ni tá ria Favo de Mel – ASCOMFAV, 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 Fá ti ma do Sul, Esta -
do de Mato Gros so do Sul.

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 – 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 – Le o-
mar Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na – Re gi nal do
Du ar te – Alme i da Lima – Luiz Otá vio – Jo nas Pi -
nhe i ro – Mar co Ma ci el – Edu ar do Aze re do.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 740, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Comu ni tá ria Favo de Mel –
ASCOMFAV, a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Fá ti ma
do Sul, Esta do de Mato Gros so do Sul.

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

ta ria nº 725, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Favo de Mel –
ASCOMFAV, 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 Fá ti ma do Sul, Esta do de
Mato Gros so do Sul.

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

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se-
ca,  Re la tor.

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 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.

....................................................................................
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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 825, 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 761, de
2002 (nº 1.878/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Rá dio e Te le vi são Li ber tas
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Uber lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: 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 761, de 2002 (nº
1.878, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga con ces são à Rá dio e Te le vi-
são Li ber tas 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 Uber lân-
dia, 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 do De cre to de 15 de ja ne i ro 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 – Análi 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 761, 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,
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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 761, 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 Apro va ção do ato que ou tor ga con ces são à Rá -
dio e Te le vi são Li ber tas 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
Uber lân dia, 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.

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 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 – 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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DOCUMENTO 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

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 761, de 2002 (nº 1.878, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Rá dio e Te le vi são Li ber tas Ltda.para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Uber lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 30, de
2002, 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
ja ne i ro de 2002, 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.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria da Rá dio e 
Te le vi são Li ber tas Ltda.:

Nome Co tas
Edel we iss Ga uz zi Car ne i ro 180.000
Lud mi la Ga uz zi Car ne i ro 20.000
To tal 200.000

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.

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 re gu la 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 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 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 761, 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.

III – Voto

Uber lân dia, a gran de me tró po le do Triân gu lo Mi -
ne i ro, com seus mais de qua tro mil qui lô me tros qua -
dra dos de ter ri tó rio e uma po pu la ção su pe ri or a meio
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mi lhão de ha bi tan tes, é um dos mais prós pe ros mu ni-
cí pi os de Mi nas Ge ra is e apre sen ta uma das me lho-
res op ções de in ves ti men to em todo o Bra sil.

Si tu an do-se a 550 qui lô me tros de Belo Ho ri-
zon te e a 590 qui lô me tros de São Pa u lo, be ne fi-
cia-se da meia dis tân cia des ses dois gran des cen-
tros de de sen vol vi men to. Tem uma gran de ati vi da de
eco nô mi ca, re u nin do mais de 400 in dús tri as e mais
de dois mil es ta be le ci men tos co mer ci a is, e uma in -
ten sa ati vi da de cul tu ral, com 13 emis so ras de rá dio,
qua tro jor na is e am pla ofer ta de edu ca ção do ní vel
bá si co ao su pe ri or.

Des de mu i to tem po ve nho acom pa nhan do o
pro gres so de Uber lân dia. Co nhe ço de per to seus lí -
de res e sua gen te, to dos de di ca dos ao pro gres so e
ao de sen vol vi men to do mu ni cí pio.

É, por tan to, com gran de pra zer, que dou pa re cer
fa vo rá vel à cri a ção da pri me i ra rá dio co mu ni tá ria de
Uber lân dia que, te nho cer te za, mu i to con tri bu i rá para
o de sen vol vi men to so ci al, cul tu ral e para o en tre te ni-
men to da po pu la ção.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 761, 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 ou tor ga con ces são à Rá dio e
Te le vi são Li ber tas Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di-
o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Uber -
lân dia, 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.

Sala da Co mis são, – Se na dor Fran ce li no Pe -
re i ra, 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.

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

PARECER Nº 826, 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 18,
de 2003 (nº 2.203/2002, 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 S. L. 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 Ivi nhe ma, Esta do de Mato
Gros so do Sul.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca
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I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 18, de 2003 (nº 2.203, 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 S. L. 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 Ivi nhe ma, Esta do de Mato
Gros so 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 362, de 19 de mar ço de
2002, que ou tor ga per mis são para 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.
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 18, 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 18, 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 S. L. 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 Ivi-
nhe ma, Esta do de Mato Gros so do Sul, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se ca,
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 – 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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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. 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.
....................................................................................

PARECER Nº 827, 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 21, de
2003 (nº 1.750/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são ao Sis te ma Alan Kar dec de
Ra di o di fu são Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de San ta Le o pol di-
na, Esta do do Espí ri to San to.

Re la tor: Se na dor Ger son Ca ma 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 21, de 2003 (nº 1.750,

de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato 
que ou tor ga per mis são ao Sis te ma Alan Kar dec de
Ra di o di fu são Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
San ta Le o pol di na, Esta do do Espí ri to San to.

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 444, de 7 de agos to 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 (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 21, 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-
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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 21, 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 ao Sis -
te ma Alan Kar dec de Ra di o di fu são 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 San ta Le o pol di na, Esta do do
Espí ri to San to, 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 – Ger son Ca ma ta, 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 – José Jor ge –
Le o mar Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na – Re gi nal-
do Du ar te – Alme i da Lima – Ju vên cio da Fon se-
ca – Luiz Otá vio – Jo nas Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el
– Edu ar do Aze re do.
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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. 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 828, 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 26, de
2003 (nº 1.594/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Pro mo ci o nal da Pa ró quia de
Iti ra pi na – APPI, a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Iti ra-
pi na, Esta do de São Pa u lo.

Relator: Se na dor De mós te nes Tor res
Re la tor ad hoc: Se na dor Val dir Ra upp

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 26, de 2003 (nº 1.594, 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 Pro mo ci o nal da Pa ró quia de Iti -
ra pi na – APPI, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Iti ra pi na, 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 415, de 7 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, § 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 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 26, 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 26, 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 Pro mo ci o nal da Pa ró quia de Iti ra pi na – APPI a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Iti ra pi na, 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 26, 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 415, de 7 de agos to de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Pro mo ci o-
nal da Pa ró quia de lti ra pi na – APPI, 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 lti ra pi na, Esta do
de São Pa u lo.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre siden te – De mós te nes Tor res –
Val dir Ra upp, Re la tor, ad hoc – Ide li Sal vat ti –
João Ca pi be ri be – Ael ton Fre i tas – Íris de Ara ú-
jo – 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 26, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Pro mo ci o nal da Pa ró quia De Iti ra-
pi na – APPI a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Iti ra pi-
na, Esta do de São Pa u lo.

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

Por ta ria nº 415, de 7 de agos to de 2001, que au to ri-
za a Asso ci a ção Pro mo ci o nal da Pa ró quia de Iti ra-
pi na – APPI, 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 Iti ra pi na, Esta do de
São Pa u lo.

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

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te, Val dir Ra upp, Re la tor,
ad hoc,.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

so Na ci o nal:

....................................................................................
XII  – apre ci ar os atos de con ces são e re no va-

ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi-
são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 

ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin ci pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o-
res.

§ 4º  O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

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.

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

Julho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado  19 18985JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL54     



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 829, 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 38, de
2003 (nº 1.876/2002, 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 Bem Vi ver a
exe cu tar ser vi ço de ra di odI fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de San to Antô nio do Içá
Esta do do Ama zo nas.

Re la tor: Se na dor Arthur Vir gí lio

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 38, de 2003 (nº 1.876, 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 Bem Vi ver a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de San to
Antô nio do Içá, Esta do do Ama zo nas.

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 458, 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, XIII, 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-
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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 38, 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 li 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 38, 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 Bem Vi ver a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de San to Antô nio do Içá, Esta do
do Ama zo nas, 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 38, 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 458, de 22 de agos to
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co-
mu ni tá ria Bem Vi ver, 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 to Antó nio do Içá, Esta do
do Ama zo nas.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Arthur Vir gí lio, 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 – José Jor ge –
Le o mar Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na – Re gi nal-
do Du ar te – Alme i da Lima – Luiz Otá vio – Jo nas
Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el – Edu ar do Aze ve do.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 38, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Bem Vi ver a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de San to Antô nio do Içá, Esta do
do Ama zo nas.

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 458, de 22 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Bem Vi ver, 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 to
Antô nio do Içá, Esta do do Ama zo nas.

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 – Arthur Vir gi lio, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

so Na ci o nal:
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-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 830, 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 41, de
2003 (nº 1.898/e 2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são da Rá dio TV do Ama zo nas
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Ma na us, Esta do do Ama zo nas.

Relator: Se na dor Arthur Virgílio

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 41, de 2003 (nº 1.898, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a per mis são da Rá dio TV do Ama zo nas
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 Ma na us, Esta -
do do Ama zo nas.

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 720, de 4 de de zem bro
de 2000, que re no va a per mis são para a ex plo ra ção

de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art.
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.

Nota-se, pela le i tu ra da ex po si ção de mo ti vos do 
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, in clu sa nos
au tos, que o ple i to foi ori gi nal men te for mu la do pela
en ti da de Rá dio TV do Ama zo nas S/A, ra zão por que
se pro põe o re gis tro da mu dan ça de seu nome, por
meio de emen da de re da ção ao art. 1º do PDS em
aná li se.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri-
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be-
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru-
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 41, de 2003, não con tra ria
as for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39,
de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac te ri za do
que a en ti da de Rá dio TV do Ama zo nas Ltda. aten deu
os de ma is re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li-
tar-se à re no va ção da per mis são, opi na mos pela
APROVAÇÃO do ato, na for ma do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, com 
a se guin te emen da de re da ção:
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EMENDA Nº 1–CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 41, 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 720, de 4 de de zem bro
de 2000, que re no va por dez anos, a par tir
de 7 de fe ve re i ro de 1994, a per mis são da
Rá dio TV do Ama zo nas Ltda., ou tor ga da
ori gi nal men te Rá dio TV do Ama zo nas S/A,

para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ma-
na us, Esta do do Ama zo nas.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Arthur Vir gí lio, Re la tor
– Ide li Sal vat ti – João Ca pi be ri be  – Ael ton Cos ta
– Íris de Ara ú jo – José Jor ge – Le o mar Qu in ta ni-
lha – Re nil do San ta na – Re gi nal do Du ar te – Alme -
i da Lima – Luiz Otá vio – Jo nas Pi nhe i ro – Mar co
Ma ci el – Edu ar do Aze re do.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 41, DE 2003

Apro va o ato que re no va a per mis-
são da Rá dio TV do Ama zo nas Ltda. para 
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Ma na us, Esta do do Ama zo nas.

O Congresso Nacional de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 720, de 4 de de zem bro de 2000, que re no va
por dez anos, a par tir de 7 de fe ve re i ro de 1994, a per-
mis são da Rá dio TV do Ama zo nas Ltda., ou tor ga da
ori gi nal men te Rá dio TV do Ama zo nas S/A, para ex-
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Ma na us, Esta do do Ama zo-
nas.

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 Arthur Vir -
gí lio, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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 831, 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 55, de
2003 (nº 1.943/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral de
Ilha Com pri da a exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ilha
Com pri da, Esta do de São Pa u lo.

Relatora: Se na do ra Iris de Araújo

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 55, de 2003 (nº 1.943, 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 Be ne fi cen te e Cul tu ral de Ilha
Com pri da a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Ilha Com pri da, 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 681, 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.
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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 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 55, 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
“Alte 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 55, 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 Be ne fi-
cen te e Cul tu ral de Ilha Com pri da a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ilha Com-
pri da, 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 55, 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 681, de 14 de no vem bro
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção Be ne fi-
cen te e Cul tu ral de Ilha Com pri da, 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 Ilha Com pri da,
Esta do de São Pa u lo.

Sala da Co mis são 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias,  Pre si den te – Íris de Ara ú jo, Re la to ra –
Ide li Sal va ti – João Ca pi be ri be – Ael ton Fre i tas –
Le o mar Qin ta ni lha – Re gi nal do Du ar te – Alme i da
Lima – Ju vên cio da Fon se ca – Luiz Otá vio – Jo nas
Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el – Edu ar do Aze re do.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 55, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Be ne fi cen te e Cul tu ral de Ilha Com-
pri da a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ilha Com pri da,
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 681, de 14 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral de Ilha Com pri-
da, 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 Ilha Com pri da, 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, de 26 de ju lho de 2003. – Se -
na dor 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 1988

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

Art. 49. E 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. 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.

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 832, 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 64, de
2003 (nº 1.982/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Fun da ção Anto ni no Sil ve i ra Reis a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Te re si na, Esta do do
Pi a uí.

Re la tor: Se na dor Mão San ta
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 64, de 2003 (nº 1.982, 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 666, de 14 de no vem bro de
2001, que au to ri za a Fun da ção Anto ni no Sil ve i ra Reis 
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Te re si na, Esta do do Pi a uí. 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

Julho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado  19 18999JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL68     



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.

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.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 64, 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, nor ma in ter na que dis ci-
pli na 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.

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 64, 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 64, 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 Fun da ção Anto ni no
Sil ve i ra Reis a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria na ci da de de Te re si na, Esta do do Pi a uí, 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 64, 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 666, de 14 de no vem bro
de 2001, que au to ri za a Fun da ção Anto ni no
Sil ve i ra Reis, 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
Te re si na, Esta do do Pi a uí.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te Mão San ta, Re la tor – Re-
nil do San ta na, Re lator ad hoc – Ide li Sal vat – 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 –
Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima – Ju vên cio da
Fon se ca –  Ga ri bal di Alves Fi lho – Jo nas Pi nhe i-
ro – Mar co Ma ci el – Edu ar do Aze re do.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 64, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Fun da-
ção Anto ni no Sil ve i ra Reis a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Te re si na, Esta do do Pi a uí.

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

ta ria nº 666, de 14 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Fun da ção Anto ni no Sil ve i ra Reis, 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 Te re si-
na, Esta do do Pi a uí.

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

Sala da Co mis são, 26 de  ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Re nil do San ta na, 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

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

Julho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado  19 19003JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL72     



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)

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

PARECER Nº 833, 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 68,

de 2003 (nº 1.990/2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que au to-
ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co-
mu ni ca ção de Alto Rio Doce a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Alto Rio Doce, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

Re la tor: 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 68, de 2003 (nº 1.990, 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 Co mu ni ca ção de Alto
Rio Doce a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Alto Rio Doce, 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 756, de 6 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, § 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-
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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 68, 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 68, 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 Co mu ni ca ção de Alto Rio Doce
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Alto Rio Doce, 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 68, 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 756, de 6 de de zem bro
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu-
ni tá ria de Co mu ni ca ção de Alto Rio Doce 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 Alto Rio Doce,
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 vat 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 – Re nil do San ta na – Re gi nal do Du ar te –
Alme i da Lima – Ju vên cio da Fon se ca –  Luiz Otá-
vio – Jo nas Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el – Edu ar do
Aze re do.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 68, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção de
Alto Rio Doce a exe cu tar ser vi ço de ra-
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Alto 
Rio Doce, 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 756, de 6 de de zem bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção de Alto Rio
Doce 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 Alto Rio Doce, 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. –
Osmar Dias , Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO 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:
....................................................................................

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

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 cão 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. 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 834, 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 72, de
2003 (nº 2.006/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são ao Sis te ma Maia de Co mu ni-
ca ção Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di-
o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da-
de de Ita pa gi pe, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Relator: Se na dor Ael ton Fre i tas

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 72, de 2003 (nº 2.006, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são ao Sis te ma Maia de Co mu ni-
ca ção Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Ita pa gi pe, 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 277, de 19 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 em 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 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 72, 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,
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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 72, 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 ao Sis -

te ma Maia de Co mu ni ca ção 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 Ita pa gi pe, 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.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ael ton Fre i tas, Re la tor –
Ide li Sal vat ti  – Íris de Ara ú jo – Val dir Ra upp –
Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca –
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

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICAFEDERATIVA 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 835, 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 74, de
2003 (nº 2.018/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que re no va
con ces são da TV Pam pa Zona Sul Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Pe lo tas,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

Re la tor: Se na dor Alme i da Lima
Re la tor (ad hoc): Se na dor Ger son Ca ma ta

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 74, de
2003 (nº 2.018, 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 13
de ju nho de 2001, que re no va con ces são da TV Pam -
pa Zona Sul Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são de sons e ima gens na ci da de de Pe lo tas, Esta do
do Rio Gran de do Sul. 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, 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 74, 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 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, 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 74, 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 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 re no va con ces são da TV Pam pa

Zona Sul Ltda., para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens na ci da de de Pe lo tas, Esta do do
Rio Gran de do Sul, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 26 de maio de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Alme i da Lima, Re la tor –
Ger son Ca ma ta, Re la tor ad hoc – Ide li Sal vat 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 – José Jor ge – Le o-
mar Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na – Re gi nal do Du -
ar te – Ju vên cio da Fon se ca – Jo nas Pi nhe i ro –
José Agri pi no – Mar co Ma ci el – Edu ar do Aze re do.
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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 836, 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 77, de
2003 (nº 2.026/2002, 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 Ami gos
de Se ve ri a no de Alme i da (Acca sa) a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Se ve ri a no de Alme i da,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

Re la tor: Se na dor Alme i da Lima
Re la tor ad hoc: Se na dor Ger son Ca ma ta

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
77, de 2003 (nº 2.026, 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 313, de 25 de maio de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Ami gos de Se ve-
ri a no De Alme i da (ACCASA) a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Se ve ri a no de
Alme i da, Esta do do Rio Gran de do Sul. 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 em 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.
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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.
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 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 77, 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 77, 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 Cul tu ral
Co mu ni tá ria Ami gos de Se ve ri a no de Alme i da
(ACCASA) a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Se ve ri a no de Alme i da, 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 77, 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 313, de 25 de maio de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Cul tu ral
Co mu ni tá ria Ami gos de Se ve ri a no de Alme i-
da (ACCASA), 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
Se ve ri a no de Alme i da, Esta do do Rio Gran -
de do Sul.

Sala as Ses sões, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias – Pre si den te – Alme i da Lima, Re la tor
–  Ger son Ca ma ta, Re la tor 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 – José Jor ge – Le o mar Qu in ta-
ni lha – Re nil do San ta na – Re gi nal do Du ar te – Ju -
vên cio da Fon se ca – Luiz Otá vio – Jo nas Pi nhe i-
ro – Mar co Ma ci el – Edu ar do Aze re do.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 77, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a
Associação Cultural Comunitária Amigos
de Severiano de Almeida (ACCASA) a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Se ve ri a no de Alme i da,
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 313, de 25 de maio de 2001, que au to ri za a
Associação Cultural Comunitária Amigos de Severiano 
de Almeida (ACCASA), 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 Se ve ri a no de Alme i-
da, 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 de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Ger son Ca -
ma ta, Re la tor ad hoc.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICAO 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.
....................................................................................

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.

....................................................................................
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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 837, DE 2003

Da Comissão de Educação, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 81, de
2003 (nº 2.037/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Mon te
Ale gre – Um Bem da Co mu ni da de 88,1
Mhz a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Mon te Ale gre,
Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Re la tor: Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho
Re la tor ad hoc: Se na dor José Jor ge

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi na ti-
va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 81, de 2003 (nº
2.037, 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 Rá dio Co mu ni tá ria
Mon te Ale gre – Um Bem da Co mu ni da de 88,1 Mhz a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Mon te Ale gre, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

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 557, de 13 de se tem 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 em 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 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 81, 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.
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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 81, 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 Rá dio
Co mu ni tá ria Mon te Ale gre – Um Bem da Co mu ni da de
88,1 Mhz a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Mon te Ale gre, Esta do do Rio Gran -
de do Nor te, 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 081, 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 557, de 13 de se tem bro
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção Rá dio
Co mu ni tá ria Mon te Ale gre – Um Bem da
Co mu ni da de 88,1 Mhz, 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 Mon te Ale gre, Esta do do Rio
Gran de do Nor te.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ga ri bal di Alves Fi lho, 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 – Ju vên cio da
Fon se ca – José Jor ge, Re la tor ad hoc – Le o mar
Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na – Re gi nal do Du ar te
– Alme i da Lima – Luiz Otá vio – Jo nas Pi nhe i ro –
Mar co Ma ci el – Edu ar do Aze re do.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 81, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Rá dio Co mu ni tá ria Mon te Ale gre –
Um Bem da Co mu ni da de 88,1 MHZ a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Mon te Ale gre, Esta do do 
Rio Gran de do Nor te.

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

ta ria nº 557, de 13 de se tem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Mon te Ale gre – Um
Bem da Co mu ni da de 88,1 Mhz, 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 Mon te Ale -
gre, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

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

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te, Se na dor José Jor ge,
Re la tor ad hoc

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.

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

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

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 838,  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 85,
de 2003 (nº 2.O42/2002, na Câ ma ra dos

De pu ta dos), que apro va o ato que au to-
ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co-
mu ni ca ção e Cul tu ra de Assu/RN, a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de Assu, Esta do do Rio Gran -
de do Nor te.

Re la tor: Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho
Re la tor ad hoc: Se na dor José Jor ge

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 85, de 2003 (nº  2.042, 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 Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Assu/RN, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria na ci da de Assu, Esta do do Rio Gran de do
Nor te.

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 595, de 24 de ou -
tu 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 a re no va ção de con ces-
são, per mis são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di-
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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 85, 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 85, 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 Co mu ni ca ção e Cul tu ra de
Assu/RN a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de Assu, Esta do do Rio Gran de do
Nor te, 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 85, 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 595, de 24 de ou tu bro
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu-
ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de
Assu/RN, 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
Assu, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ga ro bal di Alves Fi lho,
Re la tor – José Jor ge, Re la tor ad hoc – Ide li Sal-
vat ti – João Ca pi be ri be – Ael ton Fre i tas – Íris
Ara ú jo –– Val dir Ra upp – Le o mar Qu in ta ni lha –
Re nil do San ta na – Re gi nal do Du ar te – Alme i da
Lima – Ju vên cio da Fon se ca – Luiz Otá vio – Jo-
nas Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el – Edu ar do Aze re do.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 85, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul -
tu ra de ASSU/RN a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de Assu,
Esta do do Rio Gran de do Nor te.

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

ta ria nº 595, de 24 de ou tu bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de

Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Assu/RN, 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 Assu,
Esta do do Rio Gran de do Nor te.

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

 Sala da Co mis são, 27 de ju nho de 2003. – Se -
na dor Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor José Jor -
ge,  Re la tor ad hoc.

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
nº4.117 (*), 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
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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 839, DE 2003

Da Comissão de Educação, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 89, de
2003 (nº 2.074/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Associação Ministro Sérgio Motta de
Comunicação, Cultura e Ação
Comunitária a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ga ru va,
Esta do de San ta Ca ta ri na.

Re la tor: Se na dor Le o nel Pa van

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 89, de
2003 (nº 2.074, 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 77,
de 29 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a Associação
Ministro Sérgio Motta de Comunicação, Cultura e
Ação Comunitária a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ga ru va, Esta do de San ta
Ca ta ri na. 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. 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 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 89, 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 89, 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 Ministro

Julho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado  19 19027JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL96     



Sérgio Motta de Comunicação, Cultura e Ação
Comunitária a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria na ci da de de Ga ru va, Esta do de San ta Ca -
ta ri na, 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 89, 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 77, de 29 de ja ne i ro de
2002, que au to ri za a Asso ci a ção Mi nis tro

Sér gio Mot ta de Co mu ni ca ção, Cul tu ra e
Ação Co mu ni tá ria, 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 Ga ru va, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Le o nel Pa van, 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 – Ga ri bal di Alves
Fi lho –  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 –
Ante ro Paes de Bar ros – Edu ar do Aze re do –
Alme i da Lima.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 89, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Mi nis tro Sér gio Mot ta De Co mu ni ca-
ção, Cul tu ra e Ação Co mu ni tá ria a Exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Ga ru va, Esta do de San ta
Ca ta ri na.

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

ta ria nº 77, de 29 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Mi nis tro Sér gio Mot ta de Co mu ni ca ção,
Cul tu ra e Ação Co mu ni tá ria, 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 Ga ru va, Esta do
de San ta Ca ta ri na.

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

 Sala da Co mis são, 26 de Ju nho de 2003. – Se -
na dor Osmar Dias, Pre si den te – Le o nel  Pa van, Re -
la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

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

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.

....................................................................................
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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 840, 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 97, de
2003 (nº 2.054/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Fol-
cló ri ca de Mar ce lân dia a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Mar ce lân dia, 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 Da ur 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 97, de 2003 (nº 2.054, 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 Cul tu ral e Fol cló ri ca de Mar ce lân-
dia a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Mar ce lân dia, 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 636, de 5 de ou tu bro de
2000, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
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 em 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 97, 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 97, de 2003, não evi den ci-
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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 Cul tu ral e Fol cló ri ca de Mar ce lân dia a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Mar ce lân dia, 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. 1º do PDS nº 97, 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 636, de 5 de ou tu bro de

2000, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá-
ria Cul tu ral e Fol cló ri ca de Mar ce lân dia 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 Mar ce lân dia,
Esta do de Mato Gros so.

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 –
Re gi nal do Du ar te, Re la tor (ad hoc) – Ide li Sal vat ti
– João Ca pi be ri be – Dul ci mar Cos ta – Ael ton Fre i-
tas – Íris de Ara ú jo – Val dir Ra upp – Ga ri bal di
Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca – Luiz Otá vio
– José Jor ge – Le o mar Qu in ta ni lha – Re nil do
San ta na – 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 97, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Fol cló ri ca de 
Mar ce lân dia a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Mar ce-
lân dia, 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 636, de 5 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Fol cló ri ca de Mar -
ce lân dia 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 Mar ce lân dia, 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 – Se na dor Re gi nal do
Du ar te, Re la tor ad hoc.

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.

....................................................................................
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
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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 841,  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 98, de
2003 (nº 2.055/2002, 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 Entre fo lhen 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
Enfre Fo lhas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

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 98, de 2003 (nº 2.055, 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 Entre fo lhen 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 Entre Fo lhas, 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 686 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 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 98, 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
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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
“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”. 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 98, 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 Entre fo lhen 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 Entre Fo -
lhas, 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 98, 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 686, de 14 de no vem bro de 
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá-
ria Entre fo lhen 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 Entre Fo lhas, 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 – Ael ton Fre i tas, Re la tor – 
Ide li Sal vat ti – João Ca pi be ri be – Íris de Ara ú jo –
Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca –
Luiz Otá vio – José Jor ge – Le o mar Qu in ta ni lha –
Re nil do – Val dir Ra upp – 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 98, DE 2003

Apro va ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Co mu ni tá ria Entre fo lhen 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 Entre Fo-
lhas, 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 686, de 14 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Entre fo lhen 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 Entre Fo lhas, 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 – Ael ton Fre i tas,  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.

....................................................................................
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 ví 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
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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 842, 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 100, de
2003 (nº 2.064/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria de Ira -
ce ma – RR a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ira ce ma,
Esta do de Ro ra i ma.

Re la tor: Se na dor Mo za ril do Ca val can ti

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 100,
de 2003 (nº 2.064, 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 820, de 21 de de zem bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria de Ira ce ma – RR a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Ira ce ma, Esta do de Ro ra i ma. 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. 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 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
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. 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 100, 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
“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”. 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 100, 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 da Rá dio
Co mu ni tá ria de Ira ce ma – RR, a exe cu tar ser vi ço de
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ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ira ce ma, Esta -
do de Ro ra i ma, 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 100, 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 820, de 21 de de zem bro
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção da Rá -
dio Co mu ni tá ria de Ira ce ma – RR, 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 Ira ce ma, Esta do de
Ro ra i ma.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Mo za ril do Ca val can te,
Re la tor – Val dir Ra upp, Re la tor (ad hoc) – Ide li Sal-
vat ti – João Ca pi be ri be – Ael ton Fre i tas – Íris de
Ara ú jo – Ju vên cio da Fon se ca – Luiz 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 – 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 100, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria de Ira ce ma
– RR, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ira ce ma, Esta-
do de Ro ra i ma.

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

ta ria nº 820, de 21 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria de Ira ce ma – RR, 
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 Ira ce ma, Esta do de Ro ra i ma.

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

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –  Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Val dir Ra upp,
Re la tor, ad hoc.

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 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:
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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 843,  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 104, de
2003 (nº 2.087/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Rá dio Nor des te Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de Pi cos, Esta -
do do Pi a uí.

Re la tor: Se na dor Mão San ta
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, 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
104, de 2003 (nº 2.087, de 2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te de
de cre to de 3 de abril de 2002, que ou tor ga con ces-
são à Rá dio Nor des te Ltda. para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Pi cos, Esta do do Pi a uí. 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 – 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, 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 104, 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 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 não con tra ria pre ce i tos ou prin ci 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 104, 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 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 con ces são à
Rádio Nordeste Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Pi cos,
Esta do do Pi a uí, 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 – Mão San ta, Re la tor – Re -
nil do San ta na, Re la tor (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 – Ju vên cio da Fon se ca – Luiz Otá -
vio – 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

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 844, 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 110,
de 2003 (nº 2.114/2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que au to-
ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di-
o di fu são e Jor na lis mo de San ta na de
Ca ta gua ses para o De sen vol vi men to
Artís ti co e Cul tu ral a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de San ta na de Ca ta gua ses, 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 110,
de 2003 (nº 2.114, 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 672, de 14 de no vem bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são e Jor na lis-
mo de San ta na de Ca ta gua ses para o De sen vol vi-
men to Artís ti co e Cul tu ral a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de San ta na de Ca ta-
gua ses, 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.
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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 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 110, 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 110, 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 Ra di o di fu são e Jor na lis mo de San ta na de
Ca ta gua ses para o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul -
tu ral a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de San ta na de Ca ta gua ses, 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 110, 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 672, de 14 de no vem bro
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu-
ni tá ria De Ra di o di fu são E Jor na lis mo se
San ta na De Ca ta gua ses para o De sen vol vi-
men to Artís ti co e Cul tu ral, 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 ta na de Ca ta gua ses, 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 – 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 – Íris de Ara ú jo – Val dir Ra upp – Ju vên cio da 
Fon se ca – Luiz 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
– Mar co Ma ci el – Re gi nal do Du ar te – Alme i da
Lima.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 110, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são e Jor -
na lis mo de San ta na de Ca ta gua ses para
o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de San ta na de Ca ta gua-
ses, 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 672, de 14 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são e Jor na-
lis mo de San ta na de Ca ta gua ses para o De sen vol vi-
men to Artís ti co e Cul tu ral 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 ta na de Ca -
ta gua ses, 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 Edu ar do
Aze re do, 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:
....................................................................................

XI – 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 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 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:
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“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 845, 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 123, de
2003 (nº 2.128/2002, 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 Ca tó li ca de Ra-
di o di fu são Be la vis ten se a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de São Se bas tião da Bela Vis ta, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

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

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 123, de 2003 ( nº 2.128, 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 Ca tó li ca de Ra di o di fu-
são Be la vis ten se a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de São Se bas tião da Bela Vis -
ta, 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 88, de 29 de ja ne i ro de
2002, 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 a-
cor 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 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
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. 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 123, 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
“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”. 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 123, 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,
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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 Ca tó li ca de Ra di o di fu são Be la vis ten se a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
São Se bas tião da Bela Vis ta, 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 123, 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 88, de 29 de ja ne i ro de

2002, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá-
ria Ca tó li ca de Ra di o di fu são Be la vis ten se a
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i-
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na ci da de de São Se bas tião da 
Bela Vis ta, 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 – Ael ton Fre i tas, Re la tor – 
Ide li Sal vat ti – João Ca pi be ri be – Íris de Ara ú jo –
Val dir Ra upp – Ju vên cio da Fon se ca – Luiz 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 – 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 123, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção co mu ni tá ria Ca tó li ca de Ra di o di fu-
são Bela-vis ten se a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
São Se bas tião da Bela Vis ta, 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 88, de 29 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca tó li ca de Ra di o di fu são
Bela-vis ten se a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na ci da de de São Se bas tião da Bela Vis -
ta, 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 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Ael ton Fre i tas, 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 ci pio da com-

ple men ta ri da de dos sis te mas pri va do, pú bli co e es-
ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no 
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men-
to da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri-
o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per -
mis são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci-
são ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI 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
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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 846 , 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 132, de
2003 (nº 2.149/2002, 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 Novo Ama nhe cer
– ACNA a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Bro tas de
Ma ca ú bas, Esta do da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Re nil do San ta na

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi na ti-
va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 132, de 2003
(nº 2.149, 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
Novo Ama nhe cer – ACNA a exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bro tas de Ma ca ú-
bas, 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 Por ta ria nº 115, de 31 de ja -
ne i ro de 2002, 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-
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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
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. 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 152, 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
“Alte 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 152, 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 Ser vi ço de Ra di o di-
fu são Co mu ni tá ria do Bar re i ro Mun di al FM (SCRB
MUNDIAL FM), a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Ala go i nhas, 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, com a se guin te emen da
de re da ção:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 152, 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 178, de 19 de fe ve re i-
ro de 2002, que au to ri za o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria do Bar re i ro Mun-
di al FM (SCRB MUNDIAL FM), a exe cu-
tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na ci da de de Ala go i nhas,
Esta do da Ba hia.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Re nil do San ta na, 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 – Le o mar
Qu in ta ni lha – Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima
– Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca –
Luiz Otá vio – Jo nas Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el –
Edu ar do Aze re do.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 132, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a
Associaçao Comunitária Novo
Amanhecer – A.C.N.A. a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Bro tas de Ma ca ú bas, Esta do da Ba hia.

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

ta ria nº 115, de 31 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Novo Ama nhe cer-A.C.N.A.,
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 Bro tas de Ma ca ú bas, Esta do da Ba hia.

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

Sala da Co mis são, 26 de Ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Re nil do San ta na, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis são,
an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

DECRETO-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.

....................................................................................
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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 847, DE 2003

Da Comissão de Educação, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 136, de
2003 (nº 2.155/2002, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per-
mis são à Fundação Universidade de Passo
Fundo 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 das Mis sões, Esta do do
Rio Gran de do Sul.

Re la tor:Se na dor Flá vio Arns

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 136, de
2003 (nº 2.155, 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 588,
de 10 de ou tu bro de 2001, que ou tor ga per mis são à
Fundação Universidade de Passo Fundo para exe cu tar
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la-
da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de
Pal me i ra das Mis sões, Esta do do Rio Gran de do Sul. 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 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. 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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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 136, 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 Fundação
Universidade de Passo Fundo, 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 das Mis sões, Esta do do Rio Gran -

de do Sul, 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 – Val mir Ama ral, Re la tor – Ide li Sal -
vat 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 – Le o mar
Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na – Re gi nal do Du ar te
– Alme i da Lima – Ju vên cio da Fon se ca – Jo nas Pi -
nhe i ro – Mar co Ma ci el – Edu ar do Aze re do.
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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
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.

....................................................................................
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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 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 848, 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 140, de
2003 (nº 1.414/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Ge ral dos Tra ba lha do res de

Co cal zi nho de Go iás -AGETAGO a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Co cal zi nho de Go iás, Esta -
do de Go iás.

Re la tor: Se na dor De mós te nes Tor res
Re la tor (Ad Hoc): Se na dor Eu rí pe des Ca-

mar go

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi-
na ti va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 140, de
2003 (nº 1.414, de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Geral dos Tra ba lha do res de Co cal zi nho de Go iás – 
AGETAGO a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Co cal zi nho de Go iás, Esta -
do de Go iás.

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 199, de 18 de
abril 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 Fede 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
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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 140, 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 140, 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 Ge ral
dos Tra ba lha do res de Co cal zi nho de Go iás –
AGETACO a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Co cal zi nho de Go iás, 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 140, 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 199, de 18 de abril de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Ge ral dos Tra ba lha do res de Co cal zi nho
de Go iás – AGETACO, a exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Co cal zi nho de Go iás,
Esta do de Go iás.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. – Sala
da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. – Osmar Dias, Pre -
si den te – De mos te nes Tor res, Re la tor – Ide li Sal vat ti
– João Ca pi be ri be – Ael ton Fre i tas – Íris Ara ú jo –
José Jor ge – Le o mar Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na
– Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima – Eu rí pe des Ca -
mar go, Re la tor(ad hoc) – Ju vên cio da Fon se ca –
Luiz Otá vio – Jo nas Pi nhe i ro – Mar cos Ma ci el – Edu -
ar do Aze re do.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 140, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Ge ral dos Tra ba lha do res de Co cal-
zi nho de Go iás – AGETACO a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Co cal zi nho de Go iás, 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 199, de 18 de abril de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Ge ral dos Tra ba lha do res de Co cal zi nho
de Go iás – AGETACO, a exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Co cal zi nho de Go iás,
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, Eu rí pe des Ca mar go, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

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 849, 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 141, de
2003 (nº 2.204/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za o 
Cen tro Co mu ni tá rio San ta Ma ria de Gu a-
xen du ba a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Ica tu, Esta -
do do Ma ra nhão.

Re la tor: Se na dor Edi son Lo bão

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 141, de 2003 (nº 2.204, de 2002, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que
au to ri za o Cen tro Co mu ni tá rio San ta Ma ria de
Gu a xen du ba a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ica tu, Esta do do Ma ra-
nhão.

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 147, de 19 de fe -
ve re i ro de 2002, 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 em 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
Sena 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

Julho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado  19 19067JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL136     



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 141, 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 141, 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 Cen tro Co mu ni tá rio
San ta Ma ria de Gu a xen du ba a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ica tu, Esta do do
Ma ra nhão, 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 141, 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 147, de 19 de fe ve re i ro
de 2002, que au to ri za o Cen tro Co mu ni tá rio
San ta Ma ria de Gu a xen du ba 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 Ica tu, Esta do do Ma ra-
nhão.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Edi son Lo bão, 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 – Ju vên cio da
Fonseca – 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 141, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za o Cen tro
Co mu ni tá rio San ta Ma ria de Gu a xen du ba
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Ica tu, Esta do do Ma -
ra nhão.

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

ta ria nº 147, de 19 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za
o Cen tro Co mu ni tá rio San ta Ma ria de Gu a xen du ba 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 Ica tu, Esta do do Ma ra nhão.

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

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Edi son Lo bão, 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.

....................................................................................
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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)

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

PARECER Nº 850, 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 142, de
2003 (nº 1.939/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi-
men to Cul tu ral e Artís ti co de Ma xi mi li a no
de Alme i da a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ma xi mi li-
a no de Alme i da, Esta do do Rio Gran de
do Sul.

Re la tor: Se na dor Flá vio Arns

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 142,
de 2003 (nº 1.939, 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 558, de 13 de se tem bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria De De sen vol vi men to Cul tu-
ral e Artís ti co de Ma xi mi li a no de Alme i da a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ma -
xi mi li a no de Alme i da, Esta do do Rio Gran de do Sul. 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.
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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. 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 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 142, 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 142, 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 Cul tu ral e Artís ti co de Ma xi mi li a no de
Alme i da a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria na ci da de de Ma xi mi li a no de Alme i da,
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 142, 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 558, de 13 de se tem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul -
tu ral e Artís ti co de Ma xi mi li a no de Alme i da 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
Ma xi mi li a no de Alme i da, 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 – Ael ton Fre i tas, Re la tor
(Ad hoc) – Ide li Sal vat ti – João Ca pi be ri be – Íris de
Ara ú jo – Val dir Ra upp – Le o mar Qu in ta ni lha – Re -
nil do San ta na – Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima
– Ju vên cio da Fon se ca – Luiz Otá vio – Jo nas Pi -
nhe i ro – Mar co Ma ci el – Edu ar do Aze re do.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 142, 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
Cul tu ral e Artís ti co de Ma xi mi li a no de
Alme i da a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Ma xi mi li a-
no de Alme i da, 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 558, de 13 de se tem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul -
tu ral e Artís ti co de Ma xi mi li a no de Alme i da, 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 Ma xi mi li a no de Alme i da, 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 lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te, Val mir Ama ral, 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 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.

....................................................................................
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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 851, 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 144, de
2003 (nº 1.960/ 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 Ka ra ba bá de Cul tu ra a exe-
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Ca ra u a ri, Esta do do
Ama zo nas.

Re la tor: Se na dor Arthur Vir gí lio

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi na ti-
va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 144, de 2003
(nº 1.960, 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 Ka ra ba bá de
Cul tu ra a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Ca ra u a ri, Esta do do Ama zo nas.

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 287, 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. 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 144, 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.
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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 144, 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 Ka ra ba-
bá de Cul tu ra a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Ca ra u a ri, Esta do do Ama zo-
nas, 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 144, 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 287, de 16 de maio de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Ka ra ba bá de Cul tu ra, a exe cu tar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Ca ra u-
a ri, Esta do do Ama zo nas.

Sala de Re u nião, 26 de ju nho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te, – Arthur Vir gí lio, 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 – José Jor ge – Le o mar
Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na – Re gi nal do Du ar te
– Alme i da Lima – Ju vên cio da Fon se ca – Luiz Otá -
vio – Jo nas Pi nhe i ro – Mar co Mar ci el – Edu ar do
Aze re do.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 144, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção do Ka ra ba bá de Cul tu ra a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Ca ra u a ri, Esta do do Ama zo nas.

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 287, de 16 de maio de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Ka ra ba bá de Cul tu ra, a exe cu tar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Ca ra u-
a rí, Esta do do Ama zo nas.

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  – Arthur Vir gí lio, 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.

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

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.

....................................................................................
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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 852, 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 148, de
2003 (nº 2.135/2002, 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 Co mu ni ca ção Co mu ni tá-
ria Sen ti ne la Pan pe a na a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de São Fran cis co de Assis, Esta do do
Rio Gran de do Sul.

Relator: Se na dor Flá vio Arns
Re la tor Ad Hoc: Se na dor Val mir Ama ral

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 148,
de 2003 (nº 2.135, 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 73, de 29 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a Asso -
ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria Sen ti ne la Pan -
pe a na a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de São Fran cis co de Assis, Esta do do Rio
Gran de do Sul. 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. 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 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 art. 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 148, 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 148, 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 Co-
mu ni ca ção Co mu ni tá ria Sen ti ne la Pan pe a na a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
São Fran cis co de Assis, 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:
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EMENDA Nº 1–CE
Dê-se ao art. 1º do PDS nº 148, 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 73, de 29 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria Sen ti ne la
Pan pe a na a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria, na ci da de de São Fran cis co de Assis, 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 – Ael ton Fre i tas, Flá vio
Arms, Re la tor Val mir Ama ral(Ad hoc) – Ide li Sal vat-
ti – João Ca pi be ri be – Íris de Ara ú jo – Val dir Ra upp
– Le o mar Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na – Re gi-
nal do Du ar te – Alme i da Lima – Ju vên cio da Fon -
ce ca – Luiz Otá vio – Jo nas Pi nhe i ro – Mar co Mar -
ci el – Edu ar do Aze ve do.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 DO SENADO Nº 148, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria Sen ti ne la
Pan pe a na a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de São Fran cis-
co de Assis, 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 73, de 29 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria Sen ti ne la
Pan pe a na, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria, na ci da de de São Fran cis co de Assis, 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, de de 2003. – Osmar Dias,
Pre si den te, Val mir Ama ral, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

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 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.

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 853, 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 150, de
2003 (nº 2.205/2002, 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 Lí dia Alme i da a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Mata Roma, Esta do do
Ma ra nhão.

Re la tor: Se na dor Edi son Lo bão

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 150, de 2003 (nº 2.205, 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 Lí dia Alme i da a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Mata Roma, Esta do do Ma ra nhão.

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 161, de 19 de fe ve re i ro
de 2002, 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 150, 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 150, 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 Lí dia Alme i da a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Mata Roma, Esta do do Ma -
ra nhão, 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:
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EMENDA Nº 01-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 150, 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 161, de 19 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Lí dia Alme i da 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
Mata Roma, Esta do do Ma ra nhão.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Edi son Lo bão, Re la tor
– Ide li Sal vat 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 – José Jor ge – Le o mar Qu in ta ni lha – Re -
nil do San ta na – Re gi nal do Du ar te – Ga ri bal di
Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca – 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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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 150, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Co mu ni tá ria Lí dia Alme i da a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria na ci da de de Mata Roma,
Esta do do Ma ra nhão.

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

ta ria nº 161, de 19 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Lí dia Alme i da 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
Mata Roma, Esta do do Ma ra nhão.

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

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Edi son Lo bão, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

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 854, 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 152, 
de 2003 (nº 2.213/2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que au to-
ri za o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu-
ni tá ria do Bar re i ro Mun di al FM (SCRB
Mun di al FM) a exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ala -
go i nhas, Esta do da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Re nil do San ta na

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi-
na ti va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 152, de 
2003 (nº 2.213, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), que apro va o ato que au to ri za o Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria do Bar re i ro Mun di al
EM (SCRB Mun di al FM) a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ala go i nhas,
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 Por ta ria nº 178, de 19 de fe -
ve re i ro de 2002, 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-
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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 152, 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 152, 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 Ser vi ço de Ra di o di-
fu são Co mu ni tá ria do Bar re i ro Mun di al FM (SCRB
MUNDIAL FM), a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Ala go i nhas, 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, com a se guin te emen da
de re da ção:

EMENDA Nº 01-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 152, 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 178, de 19 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za
o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria do Bar re i ro
Mun di al FM (SCRB MUNDIAL FM), a exe cu tar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Ala go-
i nhas, Esta do da Ba hia.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Re nil do San ta na, 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 – 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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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 DO SENADO Nº 152, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za o Ser vi-
ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria do Bar -
re i ro Mun di al FM (SCRB Mun di al FM) a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Ala go i nhas, Esta do
da Ba hia.

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

ta ria nº 178, de 19 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za
o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria do Bar re i ro
Mun di al FM (SCRB Mun di al FM), a exe cu tar, pelo pra -
zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Ala go i-
nhas, Esta do da Ba hia.

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

Sala da Co mis são, 26 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te, Re nil do San ta na, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

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;

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

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.

....................................................................................
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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 855, 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 157, de
2003 (nº 1.972/2002, 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 Mí dia Co mu ni tá ria Ci da de
de Bri sas a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Vo tu po-
ran ga, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Eu rí pe des Ca mar go

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para apre ci a ção ter -
mi na ti va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 157,
de 2003 (nº 1.972, 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 Mí dia Co mu ni tá ria Ci da de de Bri sas a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Vo tu po ran ga, 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 599, de 24 de ou -
tu 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 em 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,
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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 157, 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 157, 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 Mí dia
Co mu ni tá ria Ci da de de Bri sas a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Vo tu po ran ga,
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 157, 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 599, de 24 de ou tu bro de 2001, que au -
to ri za a Asso ci a ção de Mí dia Co mu ni tá ria Ci da de
de Bri sas 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 Vo tu po ran ga, Esta do de
São Pa u lo.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Eu rí pe des Ca mar go, 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 – 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 157 DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de Mí dia Co mu ni tá ria Ci da de das
Bri sas a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Vo tu po ran ga,
Esta do de São Pa u lo.

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

Por ta ria nº 599, de 24 de ou tu bro de 2001, que au -
to ri za a Asso ci a ção de Mí dia Co mu ni tá ria Ci da de
das Bri sas 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 Vo tu po ran ga, Esta do de
São Pa u lo.

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

 Sala da Co mis são, 26 de Ju nho de 2003. –
Se na dor Osmar Dias, Pre si den te, Eu ri pe des Ca mar go,
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 -
temas 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.

....................................................................................
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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)

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

PARECER Nº 856, 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 158, de
2003 (nº 1.893/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção dos Ami gos do Me mo ri al do
Con se lhe i ro Pe dro Ba tis 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 San ta Brí gi da, Esta do da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Re nil do San ta na

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi-
na ti va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 158, de
2003 (Nº 1.893, 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
dos Ami gos do Me mo ri al do Con se lhe i ro Pe dro Ba -
tis 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 San ta Brí gi da, 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 Por ta ria nº 799, 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, § 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 1º 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 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 158, 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 158, 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 dos Ami -
gos do Me mo ri al do Con se lhe i ro Pe dro Ba tis 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 San ta Brí gi da, 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, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 158, 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 799, de 14 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção dos Ami gos do Me mo ri al do Con se lhe i-
ro Pe dro Ba tis 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 San ta Brí gi da, Esta do da
Ba hia.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Re nil do San ta na, 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 – 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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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 158, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção dos Ami gos do Me mo ri al do Con se-
lhe i ro Pe dro Ba tis 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 
San ta Brí gi da, Esta do da Ba hia.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 799, de 14 de de zem bro de 2001, que au to ri-
za a Asso ci a ção dos Ami gos do Me mo ri al do Con se-
lhe i ro Pe dro Ba tis 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 San ta Brí gi da,
Esta do da Ba hia.

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

Sala da Co mis são, 26 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Re i nal do San ta na, Re la-
tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va-
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-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.

....................................................................................
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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 857, 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 159, de
2003 (nº 1.926/2002, 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 Nova Ação de
Cas ti lho a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Cas ti lho,
Esta do de São Pa u lo.

Relator: Se na dor Eu rí pe des Ca mar go

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi na ti-
va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 159, de 2003
(nº 1.926, 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
Nova Ação de Cas ti lho a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cas ti lho, 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 283, 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. 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 -
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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, 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 159, 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 159, 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 Nova Ação de Cas ti lho a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cas ti lho, 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 159, 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 283, de 16 de maio de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Nova Ação de Cas ti lho, 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 Cas ti lho, Esta do de São Pa u lo.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Eu rí pe des Ca mar go, Re -
la tor – Ide li Sal vat ti – 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 – 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 159, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Nova Ação de Cas ti lho
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Cas ti lho, 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 283, de 16 de maio de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Nova Ação de Cas ti lho, 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 Cas ti lho, 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 ju nho de 2003. – Se -
na dor Osmar Dias , Pre si den te – , Se na dor Eu rí pe-
des Ca mar go, Re la tor.

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

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

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)
....................................................................................
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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 858, 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 170, de
2003 (nº 2.178/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de To-
can tins a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de To can tins,
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 170,
de 2003 (nº 2.178, 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 41, de 17 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de To can tins a exe cu tar

ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de To-
can tins, 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 – 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 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 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.

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 170, 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
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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 170, 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 Cul tu ral de To can tins a exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de To can tins, 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 01–CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 170, 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 41, de 17 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de To can tins, 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 To can tins, 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 – 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 – Íris de Ara ú jo – Val dir Raupp – Le o mar Qu in-
ta ni lha – Re nil do San ta na – Ju vên cio da Fon se ca
– Luiz Otá vio – Jo nas Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el –
Reg i nal do Du ar te – Alme i da Lima – Ante ro Paes
de Bar ros – Edu ar do Aze re do.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 170, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de To can tins a 
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de To can tins, 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 41, de 17 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de Tocan tins, 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 To can tins, 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. –
Osmar Dias , Pre si den te – Edu ar do Aze ve do, Re la-
tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Se ção II
Das Atri bu i ções Do Con gres so Na ci o nal

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

so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 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-
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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 859, 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 171, de
2003 (nº 2.179/2002, 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 Alpi no po len 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
Alpi nó po lis, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Relator: 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 171,
de 2003 (nº 2.179, 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 210, de 25 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Alpi no po len 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 Alpi nó po lis, 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

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 171, 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 171, 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 Alpi no po len 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 Alpi nó-
po lis, 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:
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EMENDA Nº 01 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 171, 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 210, de 25 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Alpi no po len 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 Alpi nó po lis, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. Pre si-
den te, Re la tor.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. – Se -
na dor 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 – Íris de Ara ú jo – Val dir Ra upp – José Jor -
ge – Le o mar Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na – Re -
gi nal do Du ar te – Alme i da Lima – Ju vên cio da
Fon se ca – Luiz Octá vio – Jo nas Pi nhe i ro – Mar co
Ma ci el.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 171, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Co mu ni tá ria Alpi no po len 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 Alpi nó po-
lis, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 210, de 25 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za
a Associação Comunitária Alpinopolense de
Radiodifusão, 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 Alpi nó po lis, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

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

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.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 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-
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são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

....................................................................................
Art. 1º 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 860, 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 243, de
2003 (nº 2.032/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são ao Sistema Lageado de
Comunicação Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci -
da de de Go iâ nia, Esta do de Go iás.

Re la tor: Se na dor De mós te nes Tor res
Re la tor: ad hoc Se na dor Eu rí pe des Ca mar go

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 243,
de 2003 (nº 2.032, 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 28 de agos to de 2001, que ou tor ga con ces são ao
Sis te ma La ge a do de Co mu ni ca ção Ltda. para ex plo-
rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci -
da de de Go iâ nia, Esta do de Go iás. O 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, 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 exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 243, 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 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
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 243, 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
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 con ces são ao Sis te ma La ge a do de
Co mu ni ca ção Ltda., para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são de sons e ima gens na ci da de de Go iâ nia, Esta do de 
Go iás, 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 – Eu rí pe des Ca mar go, Re-
la tor – ad hoc – De mós te nes Tor res, 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 – José Jor ge – Le o mar
Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na – Re gi nal do Du ar te
– Alme i da Lima – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio
da Fon se ca – Luiz Otá vio – Jo nas Pi nhe i ro – Mar -
co Ma ci el – Edu ar do Aze re do.
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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. 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 861, DE 2003

Da Comissão de Educação, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 248, de
2003 (nº 1.819/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Rá dio CV AM Ltda. para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
onda mé dia na ci da de do Gama, Dis tri to
Fe de ral.

Re la tor: Se na dor Valmir Amaral

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 248, de 2003 (nº 1.819, de 2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga con ces são
à Rá dio CV AM 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 do Gama,
Dis tri to Fe de ral.

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 16 de ja ne i ro 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 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 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 248, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
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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 248, 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 con ces são à Rá -
dio CV AM 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 do Gama, Dis -
tri to Fe de ral, 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 – Val mir Ama ral, Re la tor –
Ide li Sal vat 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 –
Le o mar Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na – Re gi nal-
do Du ar te – Alme i da Lima – Ju vên cio da Fon se ca
– Luiz Otá vio – Jo nas Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el –
Edu ar do Aze re do.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

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

PARECER Nº 862, 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 254, de
2003 (nº 2.416/2002, 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 Pa dre João Stic-
ker 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 Ju cás, Esta do do Ce a rá.

Re la tor: Se na dor Re gi nal do Du ar te

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para apre ci a ção ter mi-
na ti va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 254, de
2003 (nº 2.416, 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
Pa dre João Stic ker 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
Ju cás, Esta do do Ce a rá.

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 775, de 15 de maio de 2002, que ou tor-
ga per mis são à Fun da ção Pa dre João Stic ker 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 Ju cás, Esta do do Ce a rá.

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.

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 pela
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-Lei  nº 2 236,
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 -
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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
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. 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 254, 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 Pa dre João
Stic ker, 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 Ju cás, Esta do do 
Ce a rá, 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 – Ide li Sal vat ti – João Ca pi be ri be – Ael ton Fre i-
tas – Íris Ara ú jo – Le o mar Qu in ta ni lha – Re nil do
San ta na – Re gi na lo Du ar te – Alme i da Lima – Ju-
vên cio da Fon se ca – Luiz Otá vio – Jo nas Pi nhe i ro
– Mar co Ma ci el – Edu ar do Aze re do.
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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.
....................................................................................

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)
....................................................................................
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§ 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 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 863, 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 257, de
2003 (nº 2.400/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Rá dio Pa ra í so de Ca mo cim
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 ca ti, Esta do do Ce a rá.

Re la tor: Se na dor Re gi nal do Du ar te

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 257, de 2003 (nº 2.400, 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 Pa ra í so de Ca mo cim 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 Ara ca ti, Esta do do Ce a rá.

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 280, de 19 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, 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 257, 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.
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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 257, 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 Pa ra í so de Ca mo cim 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 ca ti, Esta do do Ce a rá, 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 – 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 – José Jor ge –
Le o mar Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na – Alme i da
Lima – Ju vên cio da Fon se ca – Jo nas Pi nhe i ro –
Mar co Ma ci el – Edu ar do Aze re do.
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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;
....................................................................................

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

 PARECER Nº 864 DE INICIATIVA DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA 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 nº12, de 2003 (nº 9.5073, de 2001,
na ori gem) 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.

Relator: Se na dor Tasso Jereissati

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são para exa me o Pro je to de
Lei da Câ ma ra (PLC) Nº 12, de 2003, que al te ra a Lei
Nº 7.210,’de 11 de ju nho de 1984 (Lei de Exe cu ção
Pe nal), cri an do o re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do, 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), al te ran do as re gras do in ter ro-
ga tó rio do acu sa do.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o pro je to foi apro va-
do na for ma do subs ti tu ti vo apre sen ta do pelo De pu ta-
do Ibra him Abi-Ackel, re la tor da ma té ria no âm bi to da
Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção.

Por ver sar so bre ma té ria re la ti va à Se gu ran ça
Pú bli ca, cou be à Sub co mis são Per ma nen te de Se gu-
ran ça Pú bli ca des ta Casa ana li sar, em ca rá ter pre li-
mi nar, o pre sen te pro je to, para ser en ca mi nha do à
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, re gi-
men tal men te com pe ten te, nos ter mos do art. 101, II,
d, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral (RISF),
para apre ci ar o mé ri to da pre sen te ma té ria, que ver sa
so bre di re i to pe ni ten ciá rio e pro ces su al pe nal.

Após ser exa us ti va men te dis cu ti do, com a oi tí va
de vá ri os es pe ci a lis tas e ope ra do res da ma té ria, foi
ela bo ra do Re la tó rio que re ce beu nes ta Co mis são
Voto em Se pa ra do da la vra dos emi nen tes Se na do res
Anto nio Car los Va la da res e Sibá Ma cha do, che gan-
do-se à con so li da ção des te Re la tó rio, apro va do por
una ni mi da de por esta Co mis são.

II – Aná li se

O pro je to ver sa so bre ma té ria de com pe tên cia
pri va ti va da União (pro ces so pe nal), con for me art. 22, 
I, da Cons ti tu i ção Fe de ral (CF), e de com pe tên cia
con cor ren te (di re i to pe ni ten ciá rio), li mi tan do-se a
União, nes te úl ti mo caso, a es ta be le cer nor mas ge ra-
is, con for me pre vê o art. 24, I e § 1º, da CF. Por tan to,
nos ter mos do art. 48, ca put, da CF, a ma té ria ob je to
do pro je to em apre ço su je i ta-se à ple na dis po si ção
pelo Po der Le gis la ti vo, nos li mi tes ma te ri a is cons ti tu-
ci o na is.

Lei or di ná ria é ins tru men to há bil para pro du zir
os efe i tos pro pos tos, dado que o Có di go de Pro ces so
Pe nal é de cre to-lei – ve í cu lo le gal que não mais exis te
no or de na men to ju rí di co pá trio e que pos su ía efi cá cia
nor ma ti va equi va len te à da que la – e a Lei de Exe cu-
ção Pe nal é tam bém lei or di ná ria.

Não há, por tan to, óbi ces na re gi men ta li da de, na 
cons ti tu ci o na li da de e na ju ri di ci da de. Não obs tan te,
há ob ser va ções a se rem fe i tas ao mé ri to do pro je to.
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Após o es cla re ce dor de ba te tra va do no âm bi to
da sub co mis são de Se gu ran ça Pú bli ca, fir ma ram-se
duas po si ções an ta gô ni cas acer ca da obri ga to ri e da-
de do pa re cer da Co mis são Téc ni ca de Clas si fi ca ção
para a pro gres são de re gi me de cum pri men to das pe -
nas. Em pou cas pa la vras, pri me i ra ar gu men ta va que
tal exa me se ria im pres cin dí vel para ates tar o grau de
pe ri cu lo si da de dos pre sos e que se ria te me rá rio ava -
liá-los ape nas com base em ates ta dos de com por ta-
men to ela bo ra dos pe los ad mi nis tra do res dos es ta be-
le ci men tos pri si o na is. A ou tra cor ren te pug na va pela
pres cin di bi li da de do exa me cri mi no ló gi co, que se ria
re a li za do em con di ções que não per mi ti ri am a cor re ta
aná li se do ín ti mo do pri si o ne i ro, de ven do a pro gres-
são de re gi me ser con ce di da a par tir do com por ta-
men to ob je ti vo do pre so ao lon go do cum pri men to da
pena. So pe san do os ar gu men tos apre sen ta dos e le-
van do em con ta as di fe ren tes cir cuns tân ci as e con di-
ções dos sis te mas pe ni ten ciá ri os dos es ta dos, op-
tou-se por ado tar a so lu ção de atri bu ir aos Esta dos a
pos si bi li da de de le gis lar so bre a ne ces si da de ou não
de tais exa mes. Este é o fun da men to da Emen da nº 1.

O pra zo má xi mo de du ra ção do re gi me dis ci pli-
nar di fe ren ci a do, de 360 dias, ain da li mi ta do a um
sex to da pena, como de se ja a Câ ma ra dos De pu ta-
dos, é in su fi ci en te para a con ten ção de de ter mi na dos
pre sos que se jam lí de res de or ga ni za ções cri mi no-
sas. Se um cri mi no so pe ri go so e in flu en te, con de na-
do a uma pena de 6 anos por prá ti ca de cri me he di on-
do, cum prir 1 ano de re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do
logo no iní cio da exe cu ção, não po de rá a este vol tar
se co me ter nova fal ta gra ve. Po de rá fa zer o que qui ser
no pre sí dio, des de ma tar ou tro pre so até co man dar
ações cri mi no sas de sua cela, pe los ou tros 5 anos! A
emen da nº 02 ob je ti va cor ri gir essa in con gruên cia, re -
ti ran do o li mi te de um sex to da pena.

A emen da nº 3 pro cu ra de fi nir com cla re za a real 
in ten ção do le gis la dor. Man ten do-se a ex pres são ge -
né ri ca “cri an ças”, será pos sí vel ter mos a si tu a ção em
que mar gi na is im pú be res, do ter ri tó rio de in fluên cia
do pre so, en tra rão ili mi ta da men te no pre sí dio para re -
ce ber or dens e re pas sá-las para os ou tros lí de res, em 
li ber da de.

Além dis so, não exis te em le gis la ção pe nal a de -
fi ni ção de “cri an ça”. O Esta tu to da Cri an ça e do Ado -
les cen te (ECA – Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990)
é di plo ma emi nen te men te ci vil e de fi ne cri an ça como
toda pes soa de até doze anos de ida de in com ple tos,
“para os efe i tos des ta Lei” (art. 2º). Se ama nhã so li di fi-
car-se ju ris pru dên cia, ou mes mo dis po si ti vo pe nal,
de fi nin do cri an ça, para efe i tos pe na is, como a pes soa
de até 15 ou mes mo 18 anos, por exem plo, a si tu a ção

se agra va rá mais ain da. E os pró pri os pre sí di os, por
não se rem obri ga dos a se vin cu la rem ao que o ECA
de fi ne, po de rão de i xar en trar “cri an ças” de até 18
anos, se qui se rem. A ex pres são pro pos ta, “fi lhos, en -
te a dos ou ne tos”, não de i xa dú vi das, res trin gin do-se,
ain da, a ida de até os qua tor ze anos in com ple tos.

A emen da nº 4 é ob je to do aco lhi men to das
emen das nº 1 e 03 do Voto em se pa ra do, que su pri mi-
ram a par te fi nal da emen da ori gi nal e acres cen ta ram
um § 4º Des ti na-se a cor ri gir uma la cu na do PLC, que
po de ria ge rar ina pli ca ção e ino cu i da de do re gi me dis -
ci pli nar di fe ren ci a do para os ca sos pre vis tos no art.
52, § 1º. Como a apre sen ta ção de “alto ris co para a
or dem e a se gu ran ça do es ta be le ci men to pe nal ou da 
so ci e da de” é uma si tu a ção con tí nua, que não con fi-
gu ra uma fal ta pon tu al, res ta ria ina pli cá vel a re pe ti ção
da san ção de que tra ta o in ci so I do mes mo ar ti go, o
que se ria uma in con gruên cia, pois a hi pó te se do § 1º
é mu i to mais gra ve do que a pre vis ta no ca put do ar ti-
go. Assim, pre vê-se, nes se caso, a pror ro ga ção da
san ção pelo juiz, des de que na ocor rên cia de no vos
fa tos, ou vi das as par tes.

Nes se caso, a san ção de que tra ta o in ci so I
des te ar ti go po de rá ser pror ro ga da, a cri té rio do juiz e
ou vi das as par tes.

E de for ma al gu ma, se gun do en ten dem al guns,
essa pror ro ga ção afe ta ria o prin cí pio da le ga li da de,
se gun do o qual, no Di re i to Pe nal, as pe nas de ve ri am
ter mar cos va riá ve is e se rem pre ci sa men te fi xa das
pelo juiz. Ora, a pror ro ga ção su ben ten de, con for me a
prá ti ca ju rí di ca bra si le i ra, e por for ça do pró prio prin cí-
pio da le ga li da de, que o novo pe río do terá como pra zo
má xi mo aque le le gal men te im pos to para aque la san -
ção, dado que a pror ro ga ção é uma re no va ção e não
uma cri a ção – o ob je to ju rí di co é o mes mo, não muda, 
e já se en con tra de li mi ta do pela lei.

Ou tros sim, a emen da pro põe que se subs ti tua a
ex pres são “apre sen tem alto ris co” por “ame a cem”,
dado que a ex pres são an te ri or é de ma si a do ge né ri ca
e abre es pa ço para in ter pre ta ções equi vo ca das e
sub je ti vis mos, o que vai con tra um or de na men to pe -
nal ga ran tis ta como o bra si le i ro. A ame a ça, por sua
vez, pos sui pa râ me tro em nos sa le gis la ção pe nal, o
que tor na o re qui si to do § 1º mais ob je ti vo.

A ex pe riên cia ita li a na, fre qüen te men te ci ta da no 
Bra sil por es pe ci a lis tas na área de se gu ran ça pú bli ca
e ju ris tas como um exem plo de êxi to no com ba te ao
cri me que deve ser se gui do, foi com ple ta men te des -
pre za da pelo pro je to de lei apro va do pela Câ ma ra
dos De pu ta dos. Aque le país pos sui seu “re gi me dis ci-
pli nar di fe ren ci a do”, mas lá é di vi do em dois es tá gi os,
o de “se gu ran ça má xi ma”, mais rí gi do, e o de “es pe ci-
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al se gu ran ça”, pro gres são da que le. A pro pos ta do
pre sen te pro je to, que apre sen ta es tá gio úni co, che ga
a ser me nos rí gi da do que o se gun do es tá gio dis ci pli-
nar ita li a no.

A Cor te Cons ti tu ci o nal da que le país, que pos sui
vas ta his tó ria de cons ti tu ci o na lis mo li be ral e de mo-
crá ti co, de cla rou que o re gi me dis ci pli nar ita li a no não
vi o la di re i tos hu ma nos. Assim, não há ra zão para que, 
no Bra sil – que pos sui ver go nho so his tó ri co de re be-
liões e cor rup ção em seus es ta be le ci men tos pe na is,
e de onde os lí de res de fac ções cri mi no sas man têm
ina ba la do o co man do de suas ati vi da des – , o re gi me
dis ci pli nar di fe ren ci a do seja tão be né fi co aos cri mi no-
sos.

E a ex pe riên cia ita li a na foi tão efi caz que esse
sis te ma pe ni ten ciá rio, in tro du zi do no Có di go Pe ni ten-
ciá rio há dez anos e que nas ceu para ser tem po rá rio,
foi tor na do de fi ni ti vo pelo Par la men to. Essa ex pe riên-
cia, por tan to, deve ser res pe i ta da e nos ser vir como
ins pi ra ção, dado que o cri me no Bra sil as su me pro-
por ções se me lhan tes àque las tes te mu nha das na Itá -
lia no iní cio da dé ca da de 1990, e que o Có di go Pe ni-
ten ciá rio ita li a no foi re co men da do pela Con ven ção de 
Pa ler mo so bre o Cri me Orga ni za do, de 15 de de zem-
bro de 2000, em vias de ser ra ti fi ca da pelo Bra sil, sua
ex pe riên cia po de ria ter sido me lhor con si de ra da.

Assim, pro põe-se, por meio da emen da nº 05,
um du plo re gi me dis ci pli nar, nos mol des ita li a nos.
Cabe res sal tar que essa emen da se gue o dis pos to no 
art. 230, III, do RISF, pois abar ca vá ri os dis po si ti vos
cor re la tos e de pen den tes en tre si. Con for me a emen -
da, no re gi me mais rí gi do, nela cha ma do de “re gi me
dis ci pli nar de se gu ran ça má xi ma”, ha ve rá du ra ção
má xi ma de 720 dias, pror ro gá ve is, pois é im pos sí vel
ten tar se pre ver o al can ce e a gra vi da de das atu a ções
de um pre so pe ri go so e in flu en te, lí der de uma or ga ni-
za ção cri mi no sa.

Algu mas or ga ni za ções cri mi no sas po dem sub -
mer gir em pou cos me ses sem uma li de ran ça es ta be-
le ci da e ace i ta; ou tras, tal vez mais de um ano. A Itá lia,
por exem plo, só co me çou a sen tir os efe i tos prá ti cos e 
de ci si vos do novo sis te ma pe ni ten ciá rio após um pe -
río do de pelo me nos 2 anos. Por tan to, a du ra ção fi xa-
da para o re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do, apro va do
pela Câ ma ra dos De pu ta dos, é in su fi ci en te para o
caso es pe cí fi co do art. 52, § 2º, do PLC, o qual, pela
emen da nº 05, será des lo ca do e en qua dra do nes se
novo re gi me dis ci pli nar, mais ade qua do ao bem ju rí di-
co que se pre ten de tu te lar, a se gu ran ça da so ci e da-
de, e para a ga ran tia da cer te za da pu ni ção.

Além dis so, as vi si tas pre ci sam ser res trin gi das.
Fa mi li a res, ami gos e ad vo ga dos ser vem como pe ças

im por tan tes para que lí de res de or ga ni za ções cri mi-
no sas pos sam co man dar o cri me de den tro da pri são.
O re ce bi men to de gê ne ros ali men tí ci os de fora tam -
bém deve ser cor ta do, para que não en trem ar mas e
dro gas no pre sí dio.

Obser va-se que o ob je ti vo des se re gi me dis ci-
pli nar de se gu ran ça má xi ma é o de rom per os la ços e
as pon tes das or ga ni za ções cri mi no sas. A ex pe riên-
cia bra si le i ra tem mos tra do que nos sas or ga ni za ções
apre sen tam cer ta di fi cul da de de re es tru tu ra ção
quan do seus prin ci pa is lí de res são iso la dos ou trans -
fe ri dos. Exem plo dis so são o Co man do Ver me lho
(CV) no Rio de Ja ne i ro e o Pri me i ro Co man do da Ca -
pi tal (PCC) em São Pa u lo.

Mas nos so atu al sis te ma pe ni ten ciá rio não se
apro ve i ta des sa re a li da de. O pro je to apro va do na Câ -
ma ra dos De pu ta dos tam bém não. Na Co lôm bia e na
Itá lia, quan do os lí de res de gran des or ga ni za ções cri -
mi no sas fo ram pre sos, o cri me sub mer giu em vá ri as
lo ca li da des. No Bra sil acon te ce o con trá rio! Eles de -
sa fi am o Esta do, como vem fre qüen te men te acon te-
cen do no Rio de Ja ne i ro. O que há de er ra do? O re gi-
me dis ci pli nar de se gu ran ça má xi ma, por tan to, for ne-
ce mais um meio de pro te ção para a so ci e da de e ga -
ran te a cer te za da pu ni ção.

É opor tu no su bli nhar que as no vas me di das
elen ca das no cor po do art. 52-A, cri a do pela emen da
nº 05, ten do-se em vis ta as in ter pre ta ções equi vo ca-
das já sen ti das nos me i os mi diá ti cos, ob je ti vam pura
e sim ples men te evi tar o con ta to do pre so com sua or -
ga ni za ção cri mi no sa. São me di das pre ven ti vas e não
re pres si vas, pois con tri bu i rão para que cri mes de i xem
de ser co me ti dos e que fac ções se jam de ses tru tu ra-
das, pela per da de lí de res le gi ti ma dos. O foco das
me di das é o cri me e não o pre so. Obser va-se, por
con se guin te, que o ob je ti vo do re gi me dis ci pli nar de
se gu ran ça má xi ma é mu i to dis tin to do ob je ti vo do re -
gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do, pois este é emi nen te-
men te re pres si vo, en quan to que aque le é pre ven ti vo,
ra zão pela qual a União deve es ta be le cer exi gên ci as
mí ni mas para os Esta dos, nos ter mos de sua com pe-
tên cia con cor ren te, e não de i xar que eles re gu la men-
tem da for ma como bem en ten de rem, dado que se
tra ta de in te res se na ci o nal.

E como na Itá lia, dada a ri gi dez da sua re for ma
pe ni ten ciá ria, a nova lei foi ela bo ra da com dis po si ti vo
su je i tan do-a a ul te ri or re vi são, se me lhan te es tra té gia
é ado ta da para o pre sen te PLC, tor nan do pos sí vel se
ana li sar a real efi ciên cia e vi a bi li da de do novo sis te-
ma num pra zo de cin co anos.

A emen da nº 6 é de ex tre ma im por tân cia. Não
exis te em nos so or de na men to ju rí di co pre vi são para
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tor nar um pre so con de na do, sem bons an te ce den tes
e re in ci den te, em co la bo ra dor da Jus ti ça. A Lei nº
9.807, de 1999, que es ta be le ce nor mas so bre os pro -
gra mas de pro te ção a tes te mu nhas, ví ti mas e réus
co la bo ra do res, além de li mi tar a co la bo ra ção do réu
ao cri me que ele co me teu, exi ge que seja pri má rio.
Por tan to, não há pre vi são de pro te ção para um pre so
que te nha boas in for ma ções so bre os au to res de ou -
tros cri mes, como se ria o caso de um ge ren te de uma
or ga ni za ção cri mi no sa que pu des se ofe re cer da dos
para que os ou tros com po nen tes fos sem pre sos e os
pro ven tos de vá ri os cri mes re cu pe ra dos.

Nes sas hi pó te ses, sen do ele um bom in for man-
te e, ao mes mo tem po, pre so pe ri go so que pre ci sas-
se ser re ti ra do do pre sí dio para não ser as sas si na do,
o sis te ma de bra ce le tes ele trô ni cos, ou me ca nis mo
si mi lar, bas tan te di fun di do nos EUA, po de ria cons ti tu-
ir va li o sa al ter na ti va de con tro le.

Não me nos im por tan te e fun da men tal é a pro -
pos ta da emen da nº 7 Qu al quer pre sí dio de se gu ran-
ça má xi ma sé rio no mun do in te i ro pos suí uma di vi são
de in te li gên cia pe ni ten ciá ria. Esse cor po es pe ci a li za-
do pode des ven dar ou tros cri mes que nem a po lí cia
te ria con di ções, pelo sim ples fato de es tar pró xi mo
aos pre sos. Por exem plo, a aná li se da co in ci dên cia
das vi si tas que de ter mi na dos pre sos re ce bem pode
in di car com po nen te do mes mo gru po, pon te de li ga-
ção, pes soa que pode le var a po lí cia a co-au to res etc.
Aná li se da co in ci dên cia de ad vo ga dos, a fre qüên cia
com que de ter mi na das vi si tas ou ti pos de cor res pon-
dên ci as che gam, se de ter mi na do agen te pe ni ten ciá-
rio com prou car ro novo de va lor in com pa tí vel com sua 
ren da etc. São ele men tos de in ves ti ga ção a que a po -
lí cia ju di ciá ria de rua nun ca terá aces so. Por tan to,
cria-se um novo meio de de fe sa para a so ci e da de.

A emen da nº 8 ten ta pre ve nir a so ci e da de bra si-
le i ra de tes te mu nhar ci ran das po lí ti cas como a que
acon te ce des de o iní cio do ano, em que um pre so ex -
tre ma men te pe ri go so faz tu ris mo pelo Bra sil pelo fato
de os Esta dos, he si tan tes, não que re rem ace i tá-lo. E
uma si tu a ção de ex tre mo ris co para a so ci e da de, pois 
se ria mu i to mais fá cil para seus com par sas li ber tá-lo
numa es col ta do que de den tro de um pre sí dio.

As al te ra ções pro pos tas pela emen da cri am um
me ca nis mo efi ci en te de trans fe rên cia de pre sos en tre
as uni da des fe de ra ti vas. Assim, pro põe-se que seja
ins ti tu í do pelo De par ta men to Pe ni ten ciá rio Na ci o nal,
ór gão in te gran te da es tru tu ra do Mi nis té rio da Jus ti ça,
atra vés de con vê ni os ce le bra dos com os Esta dos, um 
“ban co” de va gas para o re co lhi men to de pre sos ori -
un dos de ou tras uni da des da Fe de ra ção.

Man ten do-se a sis te má ti ca ado ta da pelo pro je to
apro va do na Câ ma ra dos De pu ta dos para as de ma is
hi pó te ses, o Mi nis té rio da Jus ti ça in di ca rá o es ta be le-
ci men to pe nal ade qua do para o cum pri men to da
pena pelo pre so, com base nos da dos do ca das tro na -
ci o nal de va gas, e o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça
(STJ), por pos su ir ju ris di ção so bre todo o ter ri tó rio na -
ci o nal, au to ri za rá ou não a trans fe rên cia in te res ta du al
dos pre sos in clu í dos em re gi me dis ci pli nar.

A emen da nº 9, a par de cor ri gir um lap so do le -
gis la dor da Casa ini ci a do ra, que se es que ceu de har -
mo ni zar o art. 57 da Lei de Exe cu ção Pe nal à nova
pro pos ta, atu a li za a re da ção do ca put des se ar ti go
para pre ver en tre os cri té ri os para a apli ca ção das
san ções dis ci pli na res tam bém a mo ti va ção e o tem po
de pri são im pos to ao fal to so, até como for ma de me -
lhor ba li zar as de ci sões ju di ci a is que ana li sa rão a su -
je i ção do pre so a re gi me dis ci pli nar.

A emen da nº 10 cor res pon de à emen da nº 4, do
voto em se pa ra do dos Se na do res Anto nio Car los Va -
la da res e Sibá Ma cha do, com mo di fi ca ções apro va-
das no mo men to da dis cus são na CCJ. Pre va le ceu o
en ten di men to que a pre sen ça fí si ca do acu sa do pe -
ran te o juiz, em ju í zo, para o in ter ro ga tó rio ain da é a
re gra ge ral. Avan ça mos en tre tan to ao ad mi tir que o
re cur so tec no ló gi co de pre sen ça vir tu al em tem po
real, pos sa ser uti li za do em ca sos de cri mes pu ni dos
com pena de re clu são, des de que de vi da men te fun-
da men ta do pelo juiz, em con di ções que não pre ju di-
quem a de fe sa.

De qual quer for ma, man ten do-se o in ter ro ga tó-
rio no es ta be le ci men to pri si o nal como re gra, con for-
me quer o PLC, fe rir-se-ia o prin cí pio da pu bli ci da de
dos atos pro ces su a is. Enquan to o re fe ri do ato pro ces-
su al é pra ti ca do nas de pen dên ci as do fó rum, per mi-
te-se a qual quer do povo aces so à sala de au diên ci as.
Ao re vés, re a li za do no in te ri or de uma pe ni ten ciá ria, a 
pu bli ci da de ine ren te à ati vi da de ju di ciá ria e es cul pi da
como prin cí pio cons ti tu ci o nal (art. 5º LX, da CF) fica li -
mi ta da às par tes.

Diga-se de pas sa gem que o STJ já con va li dou a
re a li za ção de in ter ro ga tó rio on line. Sua Qu in ta Tur-
ma as sim se pro nun ci ou so bre a ques tão: “Inter ro ga-
tó rio fe i to via sis te ma con fe rên cia real time. Ine xis tin-
do a de mons tra ção de pre ju í zo, o ato re pro cha do não
pode ser anu la do, ex vi art. 563 do CPP. Re cur so des -
pro vi do.” (Re cur so de Ha be as Cor pus nº 6272,
1997/0010034-0, DJ 05.05.1997).

Não exis te, ao con trá rio do que de fen dem crí ti-
cos des se sis te ma, qual quer afron ta a pre ce i tos cons -
ti tu ci o na is, pois nem nos sa Car ta Mag na nem os tra -
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ta dos in ter na ci o na is a que o Bra sil ade riu exi gem a in -
te ra ção fí si ca réu-jul ga dor. Essa po si ção re a ci o ná ria
de ri va do uso de uma in ter pre ta ção res tri ti va equi vo-
ca da, dado que, se gun do a boa dou tri na de Di re i to
Pe nal, o li mi te má xi mo de qual quer in ter pre ta ção é a
le tra da lei, o que sig ni fi ca que os de fen so res do sis te-
ma tra di ci o nal fa zem par te da que le gru po dog má ti co
de ju ris tas e ope ra do res do Di re i to que se vêm uti li-
zan do re i te ra da men te de um mé to do de in ter pre ta-
ção que ex clui os al can ces pos sí ve is de um pre ce i to
le gal, que, de acor do com o sen ti do li te ral, po de ri am
per fe i ta men te con si de rar-se com pre en di dos nele.

Pro va dis so é que o prin cí pio da iden ti da de fí si-
ca do juiz nem faz par te do Di re i to Pro ces su al Pe nal.
Se hou ves se afron ta à ga ran tia do con tra di tó rio e da
am pla de fe sa, não se ria pos sí vel, em nos so or de na-
men to in fra cons ti tu ci o nal, que o juiz que re a li za o in -
ter ro ga tó rio fos se dis tin to do juiz que pro la ta a sen-
ten ça. To da via, tal não acon te ce, o que tira todo o fun -
da men to das crí ti cas que se di ri gem con tra a sis te má-
ti ca da vi de o con fe rên cia. Se gun do de cla rou o juiz de
exe cu ção pe nal do Dis tri to Fe de ral, o uso da tec no lo-
gia vir tu al em tem po real tem sido ba nha da de êxi to e
ga ran tiu que, con for me tem de mons tra do a ex pe riên-
cia, não exis te qual quer pre ju í zo para o réu – os prin -
cí pi os cons ti tu ci o na is do con tra di tó rio e da am pla de -
fe sa não são de for ma al gu ma ar ra nha dos.

Não obs tan te, as ques tões que se co lo ca rem
pos te ri or men te so bre a vi de o con fe rên cia, no cur so
dos pro ces sos pe na is, po de rão sem pre ser ana li sa-
das no caso con cre to, po den do o Po der Ju di ciá rio,
após a ma ni fes ta ção do MP ou da de fe sa, anu lar o ato
pro ces su al quan do hou ver pre ju í zo.

A emen da nº 11 pro cu ra cri ar uma cul tu ra de
per se cu ção cri mi nal efi ci en te em nos sos tri bu na is,
cha man do a aten ção do juiz e do re pre sen tan te do
MP para de ta lhes a que nem sem pre es tão aten tos.
Por tan to, é de suma im por tân cia a re a li za ção de per -
gun tas a res pe i to da ori gem, quan do for o caso, dos
bens su je i tos a per di men to em fa vor da União, con tas
ban cá ri as no Bra sil ou no ex te ri or, e de bens de qual -
quer na tu re za in cor po ra dos ao pa tri mô nio do acu sa-
do, ci en ti fi can do-o, de vi da men te, da in ver são do ônus 
da pro va pre vis to em lei, a qual exis te hoje na Lei de
La va gem de Di nhe i ro (Lei nº 9.613, de 1998) e na
nova Lei de Entor pe cen tes (Lei nº 10.409, de 2002).

A Emen da nº 12, foi al te ra da pelo pró prio re la tor.
Per mi te, como for ma de ace le rar o an da men to dos
pro ces sos, a de cre ta ção da pri são pre ven ti va no caso 
do acu sa do es tar se es cu san do da ci ta ção ou no ti fi-
ca ção, ao mes mo tem po em que pos si bi li ta a pro du-
ção an te ci pa da de pro vas, in clu si ve a tes te mu nhal,

que pos sam ser pre ju di ca das pelo de cur so do tem po,
Com pa re cen do o réu, o juiz po de rá de ter mi nar a re -
pe ti ção das pro vas an te ci pa da men te pro du zi das.

A emen da nº 13 é fun da men tal para se cor ri gir
um vá cuo de i xa do pelo PLC. Assim, a União de ve rá
de fi nir pa drões mí ni mos para que os re gi mes dis ci pli-
na res pro pos tos não cor ram o ris co de se rem exe cu-
ta dos em es ta be le ci men tos pe na is sem qual quer
con di ção, re ti ran do da que les todo o efe i to pra ti co vi -
sa do. Ou tros sim, dada a to tal im pos si bi li da de de os
Esta dos fe de ra dos de in ves tir em pre sí di os de se gu-
ran ça má xi ma, e con si de ran do que o Fun do Pe ni ten-
ciá rio Na ci o nal vive so fren do con tin gen ci a men tos or -
ça men tá ri os, a União de ve rá pri o ri zar, quan do da
cons tru ção de pre sí di os fe de ra is, os es ta be le ci men-
tos que se des ti nem a abri gar pre sos su je i tos a re gi-
me dis ci pli nar, ga ran tin do, as sim, a exe cu ção da san -
ção e, por con se guin te, a se gu ran ça da so ci e da de.

Para con tra ba lan çar o ri gor dos re gi mes dis ci pli-
na res pro pos tos, as nor mas ge ra is, nor te a do ras da
re gu la men ta ção nas uni da des fe de ra ti vas, tam bém
po de ri am con tem plar o es for ço e o de ver do Po der
Pú bli co de pro mo ver a re in te gra ção dos pre sos no re -
gi me co mum, as sim como ofe re cer um prê mio a
quem res pon de sa tis fa tó ria e afir ma ti va men te ao pro -
gra ma res so ci a li za dor. Em São Pa u lo, por exem plo,
exis te a fi gu ra da re mi ção de fra ção do re gi me dis ci-
pli nar por boa con du ta. Nes se sen ti do a emen da nº 14
acres cen ta novo in ci so ao art. 5º.

A emen da nº 15 res sal va o in dul to hu ma ni tá rio,
es que ci do com a mo di fi ca ção do art. 70, I, ins ti tu to
não raro ne u tra li za do pela de mo ra no exa me de suas
con di ções por di fe ren tes ór gãos. Tra tan do-se de do -
en ça gra ve e ir re ver sí vel, com prog nós ti co fe cha do,
ates ta da por pe ri to mé di co, não é per cep tí vel a ne-
ces si da de de pas sar o res pec ti vo ex pe di en te pelo cri -
vo do Con se lho Pe ni ten ciá rio.

A emen da nº 16 cor ri ge uma omis são in jus ti fi ca-
da que se man te ve no pa rá gra fo úni co do art. 54, pelo
qual só de pen de ria de pré via au to ri za ção ju di ci al a in -
clu são no re gi me dis ci pli nar de pre so pro vi só rio.
Assim, São Pa u lo atra ves sa atu al men te uma ex pe-
riên cia em que os pre sos es tão sen do ar bi tra ri a men te
jo ga dos no re gi me dis ci pli nar sem que o juiz tome
qual quer co nhe ci men to. Por tan to, é im pres cin dí vel
es ten der a re gra do pa rá gra fo úni co a to dos os pre-
sos, o que ju ris di ci o na li za o pro ces so, har mo ni zan do
o dis po si ti vo ao ca put do art. 59 da Lei de Exe cu ção
Pe nal, que ga ran te o di re i to de de fe sa, pre ven do-se
um tem po ra zoá vel para que o juiz au to ri ze a in clu são
no re gi me de ex ce ção.
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A emen da nº 17 tor na obri ga tó ria a pre sen ça do
Mi nis té rio Pú bli co no in ter ro ga tó rio do réu. Em nos so
or de na men to ju rí di co, o in ter ro ga tó rio pos sui du pla
fun ção: meio de de fe sa para o acu sa do e meio de pro -
va para o Esta do. Dado que o MP está mu i to mais pró -
xi mo do pro ces so in ves ti ga ti vo, seja po li ci al ou ju di ci-
al, pode con tri bu ir para uma ma i or pro fi cu i da de do in -
ter ro ga tó rio, as sim como para ga ran tir a ma te ri a li da-
de do di re i to de de fe sa do acu sa do, por que tam bém
ofi cia como fis cal da lei.

Por fim, a emen da nº 18 traz ino va ção de ex tre-
ma re le vân cia. A Lei de Exe cu ção Pe nal já con si de ra
o tra ba lho do pre so como “de ver so ci al e con di ção da
dig ni da de hu ma na” e tem “fi na li da de edu ca ti va e pro -
du ti va”. To da via, esse tra ba lho não é ga ran ti do. Fal ta
ins tru men ta li da de ma te ri al e pes so al para a exe qüi bi-
li da de des se fim pres cri to pela Lei.

Assim, para que es sas dis po si ções não per ma-
ne çam inó cu as, essa emen da cria fon tes ge ra do res
de tra ba lho den tro e fora dos pre sí di os. É fun da men tal
que o pre so ocu pe sua men te com o tra ba lho, para
que não se in cli ne para fu gas, mo tins, re be liões e no -
vos cri mes. Assim, re cu pe ra-se o real sig ni fi ca do da
res so ci a li za ção, prin ci pal fim de nos sa Lei de Exe cu-
ção Pe nal.

O Bra sil, hoje, so fre pelo fato de nos sa Cons ti tu-
i ção Fe de ral ter sido pro mul ga da numa épo ca his tó ri-
ca sui ge ne ris, em que aca bá va mos de sair de um
re gi me au to ri tá rio. Assim, esse mo men to his tó ri co, si -
tu a do em me a dos dos anos de 1980, ela bo rou uma
le gis la ção e uma Cons ti tu i ção que se pre o cu pou de -
ma is com os ci da dãos pre sos por for ça da per se gui-
ção per pe tra da pelo re gi me po lí ti co de ex ce ção.
Assim, deu-lhes vá ri os di re i tos, atan do as mãos do
Esta do em vá ri os as pec tos. Não pos su í mos mais pre -
sos po lí ti cos, fru to da que la épo ca. No en tan to, nos sa
le gis la ção não mu dou, não se guiu o com pas so dos
anos de mo crá ti cos, não pre viu a ex plo são da vi o lên-
cia. Esta dos De mo crá ti cos e de Di re i to do mun do in -
te i ro pos su em sis te mas pe ni ten ciá ri os am pla men te
rí gi dos, os qua is apre sen tam-se como uma ou tra for -
ma de se com ba ter o cri me. As Su pre mas Cor tes des -
ses pa í ses não con si de ram tal ri gi dez uma afron ta
aos di re i tos hu ma nos. A so ci e da de bra si le i ra cla ma
por mu dan ças e não ace i ta mais os ex ces sos de hi po-
cri sia e ine fi ciên cia de nos sa má qui na bu ro crá ti ca.

III – Voto

Em face de todo o ex pos to, so mos pela apro va-
ção do PLC nº 12, de 2003, com o ofe re ci men to, nos

ter mos do re la tó rio apro va do pela Sub co mis são de
Se gu ran ça Pú bli ca e já con so li da do após a dis cus são
e vo ta ção na CCJ, das se guin tes emen das:

EMENDA Nº 1–CCJ

Adi ci o ne-se pa rá gra fo úni co ao art. 5º do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, com a se guin te re -
da ção:

Art. 5º ...................................................
Pa rá gra fo úni co. A le gis la ção lo cal po-

de rá exi gir a re a li za ção de exa me cri mi no ló-
gi co, a car go da Co mis são Téc ni ca de Clas -
si fi ca ção, para as pro gres sões de re gi me e
con ces são de li vra men to con di ci o nal.

EMENDA Nº 2–CCJ

Dê-se ao in ci so I do art. 52, de que tra ta o art. 1º
do Pro je to de Lei da Câ ma ra Nº 12, de 2003, a se-
guin te re da ção:

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

“Art. 52. .................................................
I – du ra ção má xi ma de tre zen tos e

ses sen ta dias, sem pre ju í zo de re pe ti ção da 
san ção por nova fal ta gra ve;

.................................................... “(NR)

EMENDA Nº 3–CCJ

Dê-se ao in ci so III do art. 52, de que tra ta o art.
1º do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, a se -
guin te re da ção:

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

“Art. 52 ..................................................
III – vi si tas se ma na is de duas pes so as,

sem con tar os fi lhos, en te a dos ou ne tos, to -
dos de até qua tor ze anos de ida de in com-
ple tos, com du ra ção de duas ho ras;

.................................................... “(NR)

EMENDA Nº 4–CCJ

Dê-se ao § 1º do art. 52, de que tra ta o art 1ºdo
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, a se guin te
re da ção:

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

“Art. 52 .................................................
§ 1º O re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do

tam bém po de rá abri gar pre sos pro vi só ri os
ou con de na dos, na ci o na is ou es tran ge i ros,
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que ame a cem a or dem e a se gu ran ça do
es ta be le ci men to pe nal ou da so ci e da de.

..............................................................
§ 4º O pre so, pro vi só rio ou con de na do

po de rá ser no va men te en qua dra do no re gi-
me dis ci pli nar di fe ren ci a do sem pre que
ocor re rem no vos fa tos, a cri té rio do juiz e
ou vi das as par tes” (NR)

EMENDA Nº 5 – CCJ

Su pri ma-se o § 2º do art. 52, acres cen te-se o
art. 52-A, dê-se aos arts. 53, 58, 60 e 87, de que tra ta
o art. 1º do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, e 
aos art. 4º, 5º e 7º, a se guin te re da ção:

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

“Art. 52-A. Esta rá su je i to ao re gi me
dis ci pli nar de se gu ran ça má xi ma o pre so
pro vi só rio ou con de na do so bre o qual re ca í-
rem fun da dos in dí ci os de en vol vi men to ou
par ti ci pa ção, a qual quer tí tu lo, em or ga ni za-
ções cri mi no sas.

§ 1º O re gi me dis ci pli nar de se gu ran ça
má xi ma tem por ob je ti vo rom per, no in te res-
se pú bli co, as li ga ções do pre so com or ga ni-
za ções cri mi no sas, e pos sui as se guin tes
ca rac te rís ti cas:

I – du ra ção má xi ma de se te cen tos e
vin te dias, sem pre ju í zo de re pe ti ção ou
pror ro ga ção, po den do ha ver con ver são para 
o re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do, ou vi das as 
par tes;

II – re co lhi men to em cela in di vi du al;

III – vi si tas men sa is com o má xi mo de
dois fa mi li a res, se pa ra dos por vi dro e co mu-
ni ca ção por meio de in ter fo ne, com fil ma-
gem e gra va ções en ca mi nha das ao Mi nis té-
rio Pú bli co;

IV – ba nho de sol de até duas ho ras
diá ri as;

V – co mu ni ca ção ve da da com ou tros
pre sos nas sa í das para ba nho de sol e exer -
cí ci os fí si cos, as sim como en tre o pre so e o
agen te pe ni ten ciá rio, de ven do os acom pa-
nha men tos ser mo ni to ra dos;

VI – en tre ga ve da da de ali men tos, re-
fri ge ran tes e be bi das em ge ral;

VII – pro i bi ção de apa re lhos te le fô ni-
cos, de som, te le vi são, rá dio e si mi la res;

VIII – con ta tos men sa is com ad vo ga-
dos, sal vo au to ri za ção ju di ci al, de ven do ser
in for ma dos, men sal men te, à sec ção da
Ordem dos Advo ga dos, os no mes dos ad vo-
ga dos dos pre sos.

§ 2º Os pre sos em re gi me dis ci pli nar
de se gu ran ça má xi ma po de rão fi car em uni -
da des fe de ra ti vas dis tan tes dos lo ca is de in -
fluên cia da or ga ni za ção cri mi no sa.”

“Art.53. .................................................
..............................................................

V – in clu são no re gi me dis ci pli nar di fe-
ren ci a do ou no re gi me dis ci pli nar de se gu-
ran ça má xi ma.” (NR)

“Art. 58. O iso la men to, a sus pen são e
a res tri ção de di re i tos não po de rão ex ce der
a trin ta dias, res sal va da a hi pó te se do re gi-
me dis ci pli nar di fe ren ci a do e do re gi me dis-
ci pli nar de se gu ran ça má xi ma. (NR)

“Art. 60. A au to ri da de ad mi nis tra ti va
po de rá de cre tar o iso la men to pre ven ti vo do
fal to so pelo pra zo de até dez dias. A in clu-
são do pre so no re gi me dis ci pli nar di fe ren ci-
a do ou no re gi me dis ci pli nar de se gu ran ça
má xi ma de pen de rá de des pa cho do juiz
com pe ten te.

Pa rá gra fo úni co. O tem po de iso la men-
to ou in clu são pre ven ti va no re gi me dis ci pli-
nar di fe ren ci a do ou no re gi me dis ci pli nar de
se gu ran ça má xi ma será com pu ta do no pe-
río do de cum pri men to da san ção dis ci pli nar.”
(NR)

“Art. 87 ..................................................

Pa rá gra fo úni co. A União, os Esta dos,
o Dis tri to Fe de ral e os Ter ri tó ri os po de rão
cons tru ir ins ta la ções es pe ci a is em es ta be le-
ci men tos pe na is exis ten tes ou no vas pe ni-
ten ciá ri as des ti na das, ex clu si va men te, aos
pre sos pro vi só ri os e con de na dos que es te-
jam em re gi me fe cha do, su je i tos ao re gi me
dis ci pli nar di fe ren ci a do ou em re gi me dis ci-
pli nar de se gu ran ça má xi ma, con for me es ta-
be le ci do nes ta lei.” (NR)

Art. 4º Os es ta be le ci men tos pe ni ten-
ciá ri os, es pe ci al men te os des ti na dos ao re -
gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do ou ao re gi me
dis ci pli nar de se gu ran ça má xi ma es ta be le ci-
dos na Lei nº 7.210, de 11 de ju nho de
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1984, dis po rão, den tre ou tros equi pa men tos
de se gu ran ça, de blo que a do res de te le co-
mu ni ca ção para te le fo nes ce lu la res, ra di o-
trans mis so res e ou tros me i os, de fi ni dos no
art. 60, § 1º, da Lei nº 9.472, de 16 de ju lho
de 1997.

Art. 5º Nos ter mos do dis pos to no in ci-
so I do art. 24 da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca,
ob ser va dos os arts. 44 a 60 da Lei nº 7.210, 
de 11 de ju nho de 1984, os Esta dos e o Dis -
tri to Fe de ral po de rão re gu la men tar os re gi-
mes dis ci pli na res di fe ren ci a do e de se gu ran-
ça má xi ma, em es pe ci al para:

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

Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção, e será re vis ta no pra zo
de cin co anos, sob pena de re vo ga ção,
quan to às nor mas dos re gi mes dis ci pli na res
nela ins ti tu í dos.

EMENDA Nº 6–CCJ

Acres cen te-se o art. 52-B ao art. 1º do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, com a se guin te re -
da ção:

“Art. 52-B. No caso de o pre so tor-
nar-se co la bo ra dor do Po der Pú bli co, po de-
rá ser co lo ca do em pro gra ma de pro te ção
aos cu i da dos do Esta do ou da União, me di-
an te de ci são ju di ci al res cin dí vel e fa cul ta do
o sis te ma de con tro le por meio de bra ce le-
tes ele trô ni cos ou me ca nis mo si mi lar.” (NR)

EMENDA Nº 7–CCJ

Dê-se ao art. 5º do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
12, de 2003, a se guin te re da ção:

Art. 5º Nos ter mos do dis pos to no in ci-
so I do art. 24 da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca,
ob ser va dos os arts. 44 a 60 da Lei nº 7.210, 
de 11 de ju nho de 1984, os Esta dos e o Dis -
tri to Fe de ral po de rão re gu la men tar os re gi-
mes dis ci pli na res di fe ren ci a do e de se gu ran-
ça má xi ma, em es pe ci al para:

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

V – es ta be le cer uma di vi são de in te li-
gên cia pe ni ten ciá ria, à qual com pe ti rá, den -
tre ou tras, as atri bu i ções de que tra tam o
art. 52-A, § 1º, in ci sos III, V e VIII, as sim
como a de for ne cer, men sal e re ser va da-
men te, ao Mi nis té rio Pú bli co, re la tó ri os so-

bre os pre sos em re gi me dis ci pli nar de se-
gu ran ça má xi ma e a res pe i to de sus pe i tas
con tra a pro bi da de de agen tes pe ni ten ciá ri-
os, como si na is ex te ri o res de en ri que ci men-
to.

EMENDA Nº 8–CCJ

Adi ci o ne-se o art. 72 e o § 4º ao art. 86, de que
tra ta o art. 1º do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de
2003, com a se guin te re da ção:

“Art. 72 ..................................................
..............................................................

VI – es ta be le cer, me di an te con vê ni os
com as uni da des fe de ra ti vas, o ca das tro na -
ci o nal das va gas exis ten tes em es ta be le ci-
men tos lo ca is des ti na das ao cum pri men to
de pe nas pri va ti vas de li ber da de apli ca das
pela jus ti ça de ou tra uni da de fe de ra ti va, em
es pe ci al para pre sos su je i tos a re gi me dis ci-
pli nar.” (NR)

“Art. 86. .................................................
§ 4º – Ca be rá ao Su pe ri or Tri bu nal de

Jus ti ça, pra zo im pror ro gá vel de quin ze dias,
a re que ri men to do Mi nis tro de Esta do da
Jus ti ça, que in di ca rá es ta be le ci men to pri si o-
nal ade qua do, au to ri zar trans fe rên cia in te-
res ta du al de pre so pro vi só rio ou con de na do
in clu í do em re gi me dis ci pli nar.” (NR)

EMENDA Nº 9–CCJ

Adi ci o ne-se o art. 57 ao art. 1º do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 12, de 2003, com a se guin te re da ção:

Art. 1º. ...................................................
“Art. 57. Na apli ca ção das san ções dis -

ci pli na res le var-se-ão em con ta a na tu re za,
os mo ti vos, as cir cuns tân ci as e as con se-
qüên ci as do fato, bem como a pes soa do
fal to so e seu tem po de pri são.

Pa rá gra fo úni co. Nas fal tas gra ves,
apli cam-se as san ções pre vis tas nos in ci sos
III a V do art. 53 des ta Lei.” (NR)

EMENDA Nº 10–CCJ

Dê-se ao art. 185, de que tra ta o art. 2ºdo Pro je-
to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, a se guin te re da-
ção:

“Art. 185 O acu sa do que com pa re cer
pe ran te au to ri da de ju di ciá ria, no cur so do
pro ces so pe nal, será qua li fi ca do e in ter ro ga-
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do na pre sen ça de seu de fen sor, cons ti tu í do
ou no me a do.

§ 1º Será re qui si ta da a apre sen ta ção
do acu sa do pre so em ju í zo para a re a li za-
ção, na sua pre sen ça, do in ter ro ga tó rio pre -
vis to nes te ar ti go.

§ 2º Na im pos si bi li da de de se efe tu ar
nos mol des do § 1º des te ar ti go, o in ter ro ga-
tó rio do acu sa do pre so será fe i to no es ta be-
le ci men to pri si o nal em que se en con trar, em 
sala pró pria, des de que se jam ga ran ti das a
se gu ran ça do juiz e au xi li a res, a pre sen ça
do de fen sor e a pu bli ci da de do ato.

§ 3º Os in ter ro ga tó ri os e as au diên ci as
ju di ci a is, po de rão ser re a li za dos por meio
de re cur sos tec no ló gi cos de pre sen ça vir tu-
al em tem po real, sem pre que haja mo ti vo
de vi da men te fun da men ta do pelo juiz acer ca
de se gu ran ça pú bli ca, ma nu ten ção da or-
dem pú bli ca, ou ga ran tia da apli ca ção da lei
pe nal e ins tru ção cri mi nal, e des de que se -
jam as se gu ra dos ca na is te le fô ni cos re ser va-
dos para co mu ni ca ção en tre o de fen sor que
per ma ne cer no pre sí dio e os ad vo ga dos
pre sen tes nas sa las de au diên cia dos Fó-
runs, e en tre es tes e o pre so.

§ 4º Nos pre sí di os, as sa las re ser va-
das para es ses atos se rão fis ca li za das por
ofi ci al de jus ti ça, fun ci o ná ri os do Mi nis té rio
Pú bli co e ad vo ga do de sig na do pela Ordem
dos Advo ga dos do Bra sil.

§ 5º Em qual quer caso, an tes da re a li-
za ção do in ter ro ga tó rio, o juiz as se gu ra rá o
di re i to de en tre vis ta re ser va da ao acu sa do
com seu de fen sor.” (NR)

EMENDA Nº 11–CCJ

Adi ci o ne-se in ci so ao art. 187, re nu me ran do-se
o úl ti mo in ci so, de que tra ta o art. 2º do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 12, de 2003, com a se guin te re da ção:

“Art. 187. ...............................................
..............................................................
VIII – so bre a ori gem, quan do for o

caso, dos bens su je i tos a per di men to em fa -
vor da União, con tas ban cá ri as no Bra sil ou
no ex te ri or, man ti das em seu nome ou em
nome de in ter pos tas pes so as, ou de bens
de qual quer na tu re za in cor po ra dos ao seu
pa tri mô nio, ci en ti fi can do o réu da in ver são
do ônus da pro va pre vis to em lei.

IX – se tem algo mais a ale gar em sua
de fe sa.” (NR)

EMENDA Nº 12–CCJ

Acres cen te-se pa rá gra fo úni co ao art. 312 e
dê-se nova re da ção ao art. 366 do De cre to-Lei nº
3.689 de 03 de ou tu bro de 1941 – Có di go de Pro ces-
so Pe nal.

“Art.312. ................................................
..............................................................
..............................................................
Pa rá gra fo úni co. A pri são pre ven ti va

tam bém po de rá ser de cre ta da quan do o
acu sa do es ti ver se ex cu san do da ci ta ção ou 
in ti ma ção para qual quer ato do pro ces so.”

“Art. 366. Se o acu sa do, ci ta do por edi -
tal, não com pa re cer, nem cons ti tu ir de fen-
sor, fi ca rão sus pen sos o pro ces so e o cur so
do pra zo pres cri ci o nal, po den do ser de cre-
ta da a pri são pre ven ti va, nos ter mos do dis -
pos to no pa rá gra fo úni co do art. 312.

§ 1º O juiz, a re que ri men to do Mi nis té-
rio Pú bli co ou do que re lan te, ou do de fen-
sor, ou de ofí cio, de ter mi na rá a pro du ção
an te ci pa da de pro vas con si de ra das ur gen-
tes e re le van tes, in clu si ve tes te mu nhal, ob-
ser van do a ne ces si da de, ade qua ção e pro-
por ci o na li da de da me di da.

§ 2º As pro vas an te ci pa das se rão pro-
du zi das na pre sen ça do Mi nis té rio Pú bli co e 
do de fen sor da ti vo.

§ 3º Com pa re cen do o acu sa do,
ter-se-á por ci ta do pes so al men te, pros se-
guin do o pro ces so em seus ul te ri o res atos,
po den do o juiz de ter mi nar, a re que ri men to
das par tes, a re pe ti ção da pro va pro du zi da
an te ci pa da men te, in clu si ve tes te mu nhal e a
re vo ga ção da pri são pre ven ti va de cre ta da
com es te io no pa rá gra fo úni co do art.
312”(NR)

EMENDA Nº 13–CCJ

Dê-se aos arts. 7º e 8º, re nu me ran do-se os dois
úl ti mos ar ti gos, do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 
2003, a se guin te re da ção:

Art. 7º A União de fi ni rá os pa drões mí -
ni mos do pre sí dio des ti na do ao cum pri men-
to de re gi me dis ci pli nar.

Art. 8º A União pri o ri za rá, quan do da
cons tru ção de pre sí di os fe de ra is, os es ta be-
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le ci men tos que se des ti nem a abri gar pre-
sos pro vi só ri os ou con de na dos su je i tos a re -
gi me dis ci pli nar.

EMENDA Nº 14–CCJ

Adi ci o ne-se o in ci so VI ao art. 5º do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, a se guin te re da ção:

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

VI – ela bo rar pro gra ma de aten di men-
to di fe ren ci a do aos pre sos pro vi só ri os e
con de na dos, vi san do a sua re in te gra ção ao
re gi me co mum e re com pen san do-lhes o
bom com por ta men to du ran te o pe río do de
san ção dis ci pli nar.

EMENDA Nº 15–CCJ

Dê-se ao in ci so I do art. 70, de que tra ta o art. 1º
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, a se guin-
te re da ção:

Art 1º .....................................................
“Art. 70 ..................................................

I – emi tir pa re cer so bre in dul to e co mu-
ta ção de pena, ex ce tu a da a hi pó te se de pe -
di do de in dul to com base no es ta do de sa ú-
de do pre so;

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

EMENDA Nº 16–CCJ

Dê-se aos arts. 54 e 60, de que tra ta o art. 1º do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, a se guin te
re da ção:

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

“Art. 54. As san ções dos in ci sos I a IV
do art. 53 se rão apli ca das por ato mo ti va do
do di re tor do es ta be le ci men to e do in ci so V
por pré vio e fun da men ta do des pa cho do juiz 
com pe ten te.

§ 1º – A au to ri za ção para a in clu são
do pre so em re gi me dis ci pli nar de pen de rá
de re que ri men to cir cuns tan ci a do ela bo ra do
pelo di re tor do es ta be le ci men to ou ou tra au -
to ri da de ad mi nis tra ti va.

§ 2º – A de ci são ju di ci al so bre in clu são
de pre so em re gi me dis ci pli nar será pre ce di-
da de ma ni fes ta ção do Mi nis té rio Pú bli co e
da de fe sa e pro la ta da no pra zo má xi mo de
quin ze dias.”(NR)

“Art. 60. A au to ri da de ad mi nis tra ti va
po de rá de cre tar o iso la men to pre ven ti vo do
pre so fal to so ou su je i to a in clu são em re gi-
me dis ci pli nar, pelo pra zo má xi mo de quin ze
dias, no in te res se da dis ci pli na e da ave ri-
gua ção do fato.

Pa rá gra fo úni co. O tem po de iso la men-
to pre ven ti vo será com pu ta do no pe río do de 
cum pri men to da san ção dis ci pli nar.” (NR)

.....................................................“(NR)

EMENDA Nº 17–CCJ

Acres cen te-se pa rá gra fo úni co ao art. 188, de
que tra ta o art. 2º do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12,
de 2003, com a se guin te re da ção:

Art 2º... .................................................
“Art. 188 ................................................

Pa rá gra fo úni co. É obri ga tó ria a pre-
sen ça do re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli-
co no in ter ro ga tó rio.”(NR)

EMENDA Nº 18-CCJ

Adi ci o nem-se os arts. 27 e 34 ao art. 1º do Pro je-
to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, com a se guin te
re da ção:

Art 1º .....................................................
“Art. 27 ..................................................

Pa rá gra fo úni co. As em pre sas exe cu to-
ras de obras e pres ta do ras de ser vi ços à
União, Esta dos e Mu ni cí pi os re ser va rão 1%
(um por cen to) da mão-de-obra uti li za da
para os egres sos.” (NR)

“Art. 34 ..................................................
§ 1º........................................................
§ 2º Os go ver nos fe de ral, es ta du al e

mu ni ci pal po de rão ce le brar con vê nio com a
ini ci a ti va pri va da, para im plan ta ção de ofi ci-
nas de tra ba lho re fe ren tes a se to res de apo -
io dos pre sí di os.” (NR)

Sala da Co mis são, 2 de ju lho de 2003. –
Edison Lo bão, Pre si den te – Tas so Je i re is sa ti, ,
Re la tor – Serys Slhes sa ren ko – Tião Vi a na –
Antonio Car los Va la da res – Mar ce lo Cri vel la –
Amir Lan do – Ga ri bal di Alves Fi lho – José Ma ra-
nhão – Pa pa léo Paes – Pe dro Si mon – Cé sar Bor -
ges – De mós te nes Tor res – João Ba tis ta Mot ta –
Sibá Ma cha do – Ante ro Paes de Bar ros.
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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA, REFERENTE À

APRECIAÇÃO DO PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 12, DE 2003, APÓS O RECEBIMENTO DO

VOTO EM SEPARADO DO SENADOR ANTONIO
CARLOS VALADARES, EM REUNIÃO

REALIZADA EM 11-6-2003.

Da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, so bre o Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003.

Relator: Se na dor Tasso Jereissati

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são para exa me o Pro je to de
Lei da Câ ma ra (PLC) nº 12, de 2003, que al te ra a Lei
nº 7.210, de 11 de ju nho de 1984 (Lei de Exe cu ção
Pe nal), cri an do o re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do, 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), al te ran do as re gras do in ter ro-
ga tó rio do acu sa do.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o pro je to foi apro va-
do na for ma do subs ti tu ti vo apre sen ta do pelo De pu ta-
do Ibra him Abi-Ackel, re la tor da ma té ria no âm bi to da
Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção.

Por ver sar so bre ma té ria re la ti va à Se gu ran ça
Pú bli ca, cou be à Sub co mis são Per ma nen te de Se gu-
ran ça Pú bli ca des ta Casa ana li sar, em ca rá ter pre li-
mi nar, o pre sen te pro je to, para ser en ca mi nha do à
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, re gi-
men tal men te com pe ten te, nos ter mos do art. 101, II,
d, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral (RISF),
para apre ci ar o mé ri to da pre sen te ma té ria, que ver sa
so bre di re i to pe ni ten ciá rio e pro ces su al pe nal.

Che ga a esta Co mis são, por tan to, após ser exa -
us ti va men te dis cu ti do, com a oi ti va de vá ri os es pe ci a-
lis tas e ope ra do res da ma té ria, ana li sa do e apro va do
pela Sub co mis são de Se gu ran ça Pú bli ca, o pre sen te
re la tó rio, que põe em exa me o PLC nº 12, de 2003.

II – Aná li se

O pro je to ver sa so bre ma té ria de com pe tên cia
pri va ti va da União (pro ces so pe nal), con for me art. 22, 
I, da Cons ti tu i ção Fe de ral (CF), e de com pe tên cia
con cor ren te (di re i to pe ni ten ciá rio), li mi tan do-se a
União, nes te úl ti mo caso, a es ta be le cer nor mas ge ra-
is, con for me pre vê o art. 24, I e § 1º, da CF. Por tan to,
nos ter mos do art. 48, ca put, da CF, a ma té ria ob je to
do pro je to em apre ço su je i ta-se à ple na dis po si ção
pelo Po der Le gis la ti vo, nos li mi tes ma te ri a is cons ti tu-
ci o na is.

Lei or di ná ria é ins tru men to há bil para pro du zir
os efe i tos pro pos tos, dado que o Có di go de Pro ces so
Pe nal é de cre to-lei – ve í cu lo le gal que não mais exis te
no or de na men to ju rí di co pá trio e que pos su ía efi cá cia
nor ma ti va equi va len te à da que la – e a Lei de Exe cu-
ção Pe nal é tam bém lei or di ná ria.

Não há, por tan to, óbi ces na re gi men ta li da de, na 
cons ti tu ci o na li da de e na ju ri di ci da de. Não obs tan te,
há ob ser va ções a se rem fe i tas ao mé ri to do pro je to.

As al te ra ções fe i tas nos arts. 6º e 112 da Lei de
Exe cu ção Pe nal são te me rá ri as. Uma das nos sas
con quis tas le gis la ti vas foi jus ta men te a ju ris di ci o na li-
za ção do pro ces so de exe cu ção da pena. Nos so País
aban do nou a na tu re za ad mi nis tra ti va da exe cu ção e
seus in ci den tes não de ve ri am vol tar a ocor rer à mar -
gem do de vi do pro ces so le gal. A al te ra ção apro va da
pela Câ ma ra dos De pu ta dos abre uma bre cha in ter-
pre ta ti va num dis po si ti vo cuja re da ção ori gi nal, du-
ran te os qua se 20 anos de vi gên cia da Lei de Exe cu-
ção Pe nal, nun ca en se jou con tro vér si as.

Na for ma pro pos ta, a au to ri da de ad mi nis tra ti va
po de ria pas sar a con ce der, na prá ti ca, pro gres sões e
re gres sões dos re gi mes, tor nan do pos sí vel se ava li ar
o mé ri to pri si o nal do con de na do sem a in ter ven ção
do Mi nis té rio Pú bli co (MP) ou do Ju di ciá rio. Além dis -
so, a au sên cia do pa re cer da Co mis são Téc ni ca de
Clas si fi ca ção per mi ti rá a trans fe rên cia de re clu sos
para o re gi me de semi-li ber da de ou de pri são-al ber-
gue, ou para a to tal li ber da de, sem que es te jam pre -
pa ra dos para tan to, o que cons ti tu i ria fla gran te de sa-
ten ção aos in te res ses da se gu ran ça so ci al.

A ex clu são da aná li se do mé ri to do pre so e da
re a li za ção do exa me cri mi no ló gi co é pre ci pi ta da e pe -
ri go sa, prin ci pal men te nas hi pó te ses de cri mes pra ti-
ca dos me di an te vi o lên cia ou gra ve ame a ça à pes soa,
dado que a mera com pro va ção do bom com por ta-
men to car ce rá rio pelo di re tor do es ta be le ci men to pe -
nal não al can ça a ava li a ção por téc ni co das áre as psi -
quiá tri ca, psi co ló gi ca e so ci al. Cabe res sal tar ain da
que o re la ci o na men to en tre de ten tos e a di re ção do
pre sí dio en vol ve, mu i tas ve zes, ele men tos de or dem
pes so al e sub je ti va que não per mi tem apre ci a ção
isen ta ao bom com por ta men to car ce rá rio.

E não deve ser es que ci do o pro ble ma da cor rup-
ção. Com o novo dis po si ti vo, pode-se pre ver uma ex -
plo são de ven das de “ates ta dos de bom com por ta-
men to car ce rá rio, o que irá ace le rar a sa í da de cri mi-
no sos po de ro sos e in flu en tes. Por fim, é no tó rio que
di ver sos cri mi no sos vi o len tos se sub me tem à dis ci pli-
na car ce rá ria, ex te ri o ri zan do um com por ta men to sa -
tis fa tó rio, mas, mes mo as sim, apre sen tam ine gá vel
po ten ci al cri mi nó ge no, cuja ate nu a ção é es sen ci al
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para se per mi tir sua pro gres são a re gi me me nos rí gi-
do de cum pri men to de pena.

A emen da nº 1, ob je ti van do har mo ni zar os vá ri-
os fun da men tos apre sen ta dos por es pe ci a lis tas pe-
ran te a Sub co mis são de Se gu ran ça Pú bli ca – uns
exal tan do a im por tân cia da cri mi no lo gia e da ob ten-
ção de um re tra to téc ni co dos pre sos, e ou tros su bli-
nhan do a ne ces si da de de se cri ar uma ro ta ti vi da de
car ce rá ria, es va zi an do ce las para que no vos mar gi-
na is pos sam in gres sar —, de i xa para a pá vi da ba lan-
ça da ex pe riên cia a so lu ção. Assim, cada es ta do ado -
ta rá a sua es tra té gia, o que fará com que, no cur so
dos anos, uns co pi em a ex pe riên cia dos ou tros, até
que um dos sis te mas, em tese, de sa pa re ça.

O pra zo má xi mo de du ra ção do re gi me dis ci pli-
nar di fe ren ci a do, de 360 dias, ain da li mi ta do a um
sex to da pena, como de se ja a Câ ma ra dos De pu ta-
dos, é in su fi ci en te para a con ten ção de de ter mi na dos
pre sos que se jam lí de res de or ga ni za ções cri mi no-
sas. Se um cri mi no so pe ri go so e in flu en te, con de na-
do a uma pena de 6 anos por prá ti ca de cri me he di on-
do, cum prir 1 ano de re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do
logo no iní cio da exe cu ção, não po de rá a este vol tar
se co me ter nova fal ta gra ve. Po de rá fa zer o que qui ser
no pre sí dio, des de ma tar ou tro pre so até co man dar
ações cri mi no sas de sua cela, pe los ou tros 5 anos! A
emen da nº 2 ob je ti va cor ri gir essa in con gruên cia, re ti-
ran do o li mi te de um sex to da pena.

A emen da nº 3 pro cu ra de fi nir com cla re za a real
in ten ção do le gis la dor. Man ten do-se a ex pres são ge -
né ri ca “cri an ças”, será pos sí vel ter mos a si tu a ção em
que mar gi na is im pú be res, do ter ri tó rio de in fluên cia
do pre so, en tra rão ili mi ta da men te no pre sí dio para re -
ce ber or dens e re pas sá-las para os ou tros lí de res, em 
li ber da de.

Além dis so, não exis te em le gis la ção pe nal a de -
fi ni ção de “cri an ça”. O Esta tu to da Cri an ça e do Ado -
les cen te (ECA - Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990),
é di plo ma emi nen te men te ci vil e de fi ne cri an ça como
toda pes soa de até doze anos de ida de in com ple tos,
“para os efe i tos des ta lei” (art. 2º). Se ama nhã so li di fi-
car-se ju ris pru dên cia, ou mes mo dis po si ti vo pe nal,
de fi nin do cri an ça, para efe i tos pe na is, como a pes soa
de até 15 ou mes mo 18 anos, por exem plo, a si tu a ção
se agra va rá mais ain da. E os pró pri os pre sí di os, por
não se rem obri ga dos a se vin cu la rem ao que o ECA
de fi ne, po de rão de i xar en trar “cri an ças” de até 18
anos, se qui se rem. A ex pres são pro pos ta, “fi lhos, en -
te a dos ou ne tos”, não de i xa dú vi das, res trin gin do-se,
ain da, a ida de até os qua tor ze anos in com ple tos.

A emen da nº 4 des ti na-se a cor ri gir uma la cu na
do PLC, que po de ria ge rar ina pli ca ção e ino cu i da de

do re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do para os ca sos pre -
vis tos no art. 52, § 1º. Como a apre sen ta ção de “alto
ris co para a or dem e a se gu ran ça do es ta be le ci men to
pe nal ou da so ci e da de é uma si tu a ção con tí nua, que
não con fi gu ra uma fal ta pon tu al, res ta ria ina pli cá vel a
re pe ti ção da san ção de que tra ta o in ci so I do mes mo
ar ti go, o que se ria uma in con gruên cia, pois a hi pó te se
do § 1º é mu i to mais gra ve do que a pre vis ta no ca put
do ar ti go. Assim, pre vê-se, nes se caso, a pror ro ga ção
da san ção pelo juiz, após ou vi das as par tes.

E de for ma al gu ma, se gun do en ten dem al guns,
essa pror ro ga ção afe ta ria o prin cí pio da le ga li da de,
se gun do o qual, no Di re i to Pe nal, as pe nas de ve ri am
ter mar cos va riá ve is e se rem pre ci sa men te fi xa das
pelo juiz. Ora, a pror ro ga ção su ben ten de, con for me a
prá ti ca ju rí di ca bra si le i ra, e por for ça do pró prio prin cí-
pio da le ga li da de, que o novo pe río do terá como pra zo
má xi mo aque le le gal men te im pos to para aque la san -
ção, dado que a pror ro ga ção é uma re no va ção e não
uma cri a ção - o ob je to ju rí di co é o mes mo, não muda,
e já se en con tra de li mi ta do pela lei.

Ou tros sim, a emen da pro põe que se subs ti tua a
ex pres são “apre sen tem alto ris co” por “ame a cem”,
dado que a ex pres são an te ri or é de ma si a do ge né ri ca
e abre es pa ço para in ter pre ta ções equi vo ca das e
sub je ti vis mos, o que vai con tra um or de na men to pe -
nal ga ran tis ta como o bra si le i ro. A ame a ça, por sua
vez, pos sui pa râ me tro em nos sa le gis la ção pe nal, o
que tor na o re qui si to do § 1º mais ob je ti vo.

A ex pe riên cia ita li a na, fre qüen te men te ci ta da no 
Bra sil por es pe ci a lis tas na área de se gu ran ça pú bli ca
e ju ris tas como um exem plo de êxi to no com ba te ao
cri me que deve ser se gui do, foi com ple ta men te des -
pre za da pelo pro je to de lei apro va do pela Câ ma ra
dos De pu ta dos. Aque le país pos sui seu “re gi me dis ci-
pli nar di fe ren ci a do”, mas lá é di vi di do em dois es tá gi-
os, o de “se gu ran ça má xi ma, mais rí gi do, e o de “es -
pe ci al se gu ran ça”, pro gres são da que le. A pro pos ta
do pre sen te pro je to, que apre sen ta es tá gio úni co,
che ga a ser me nos rí gi da do que o se gun do es tá gio
dis ci pli nar ita li a no.

A Cor te Cons ti tu ci o nal da que le país, que pos sui
vas ta his tó ria de cons ti tu ci o na lis mo li be ral e de mo-
crá ti co, de cla rou que o re gi me dis ci pli nar ita li a no não
vi o la di re i tos hu ma nos. Assim, não há ra zão para que, 
no Bra sil  - que pos sui ver go nho so his tó ri co de re be-
liões e cor rup ção em seus es ta be le ci men tos pe na is,
e dos qua is os lí de res de fac ções cri mi no sas man têm
ina ba la do o co man do de suas ati vi da des -, o re gi me
dis ci pli nar di fe ren ci a do seja tão be né fi co aos cri mi no-
sos.
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E a ex pe riên cia ita li a na foi tão efi caz que esse
sis te ma pe ni ten ciá rio, in tro du zi do no Có di go Pe ni ten-
ciá rio há dez anos e que nas ceu para ser tem po rá rio,
foi tor na do de fi ni ti vo pelo Par la men to. Essa ex pe riên-
cia, por tan to, deve ser res pe i ta da e nos ser vir como
ins pi ra ção, dado que o cri me no Bra sil as su me pro-
por ções se me lhan tes àque las tes te mu nha das na Itá -
lia no iní cio da dé ca da de 1990, e que o Có di go Pe ni-
ten ciá rio ita li a no foi re co men da do pela Con ven ção de 
Pa ler mo so bre o Cri me Orga ni za do, de 15 de de zem-
bro de 2000, em vias de ser ra ti fi ca da pelo Bra sil, sua
ex pe riên cia po de ria ter sido me lhor con si de ra da.

Assim, pro põe-se, por meio da emen da nº 5, um
du plo re gi me dis ci pli nar, nos mol des ita li a nos. Cabe
res sal tar que essa emen da se gue o dis pos to no art.
230, III, do RISF, pois abar ca vá ri os dis po si ti vos cor -
re la tos e de pen den tes en tre si. Con for me a emen da,
no re gi me mais rí gi do, nela cha ma do de “re gi me dis -
ci pli nar de se gu ran ça má xi ma”, ha ve rá du ra ção má xi-
ma de 720 dias, pror ro gá ve is, pois é im pos sí vel ten tar
se pre ver o al can ce e a gra vi da de das atu a ções de
um pre so pe ri go so e in flu en te, lí der de uma or ga ni za-
ção cri mi no sa.

Algu mas or ga ni za ções cri mi no sas po dem sub -
mer gir em pou cos me ses sem uma li de ran ça es ta be-
le ci da e ace i ta; ou tras, tal vez mais de um ano. A Itá lia,
por exem plo, só co me çou a sen tir os efe i tos prá ti cos e 
de ci si vos do novo sis te ma pe ni ten ciá rio após um pe -
río do de pelo me nos 2 anos. Por tan to, a du ra ção fi xa-
da para o re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do, apro va do
pela Câ ma ra dos De pu ta dos, é in su fi ci en te para o
caso es pe cí fi co do art. 52, § 2º, do PLC, o qual, pela
emen da nº   5, será des lo ca do e en qua dra do nes se
novo re gi me dis ci pli nar, mais ade qua do ao bem ju rí di-
co que se pre ten de tu te lar, a se gu ran ça da so ci e da-
de, e para a ga ran tia da cer te za da pu ni ção.

Além dis so, as vi si tas pre ci sam ser res trin gi das.
Fa mi li a res, ami gos e ad vo ga dos ser vem como pe ças
im por tan tes para que lí de res de or ga ni za ções cri mi-
no sas pos sam co man dar o cri me de den tro da pri são.
O re ce bi men to de gê ne ros ali men tí ci os de fora tam -
bém deve ser cor ta do, para que não en trem ar mas e
dro gas no pre sí dio.

Obser va-se que o ob je ti vo des se re gi me dis ci-
pli nar de se gu ran ça má xi ma é o de rom per os la ços e
as pon tes das or ga ni za ções cri mi no sas. A ex pe riên-
cia bra si le i ra tem mos tra do que nos sas or ga ni za ções
apre sen tam cer ta di fi cul da de de re es tru tu ra ção
quan do seus prin ci pa is lí de res são iso la dos ou trans -
fe ri dos. Exem plo dis so são o Co man do Ver me lho
(CV) no Rio de Ja ne i ro e o Pri me i ro Co man do da Ca -
pi tal (PCC) em São Pa u lo.

Mas nos so atu al sis te ma pe ni ten ciá rio não se
apro ve i ta des sa re a li da de. O pro je to apro va do na Câ -
ma ra dos De pu ta dos tam bém não. Na Co lôm bia e na
Itá lia, quan do os lí de res de gran des or ga ni za ções cri -
mi no sas fo ram pre sos, o cri me sub mer giu em vá ri as
lo ca li da des. No Bra sil acon te ce o con trá rio! Eles de -
sa fi am o es ta do, como vem fre qüen te men te acon te-
cen do no Rio de Ja ne i ro. O que há de er ra do? O re gi-
me dis ci pli nar de se gu ran ça má xi ma, por tan to, for ne-
ce mais um meio de pro te ção para a so ci e da de e ga -
ran te a cer te za da pu ni ção.

É opor tu no su bli nhar que as no vas me di das
elen ca das no cor po do art. 52-A, cri a do pela emen da
nº 5, ten do-se em vis ta as in ter pre ta ções equi vo ca-
das já sen ti das nos me i os mi diá ti cos, ob je ti vam pura
e sim ples men te evi tar o con ta to do pre so com sua or -
ga ni za ção cri mi no sa. São me di das pre ven ti vas e não
re pres si vas, pois con tri bu i rão para que cri mes de i xem
de ser co me ti dos e que fac ções se jam de ses tru tu ra-
das, pela per da de lí de res le gi ti ma dos. O foco das
me di das é o cri me e não o pre so. Obser va-se, por
con se guin te, que o ob je ti vo do re gi me dis ci pli nar de
se gu ran ça má xi ma é mu i to dis tin to do ob je ti vo do re -
gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do, pois este é emi nen te-
men te re pres si vo, en quan to que aque le é pre ven ti vo,
ra zão pela qual a União deve es ta be le cer exi gên ci as
mí ni mas para os es ta dos, nos ter mos de sua com pe-
tên cia con cor ren te, e não de i xar que eles re gu la men-
tem da for ma como bem en ten de rem, dado que se
tra ta de in te res se na ci o nal.

E como na Itá lia, dada a ri gi dez da sua re for ma
pe ni ten ciá ria, a nova lei foi ela bo ra da com dis po si ti vo
su je i tan do-a a ul te ri or re vi são, se me lhan te es tra té gia
é ado ta da para o pre sen te PLC, tor nan do pos sí vel se
ana li sar a real efi ciên cia e vi a bi li da de do novo sis te-
ma num pra zo de cin co anos.

A emen da nº 6 é de ex tre ma im por tân cia. Não
exis te em nos so or de na men to ju rí di co pre vi são para
tor nar um pre so con de na do, sem bons an te ce den tes
e re in ci den te, em co la bo ra dor da Jus ti ça. A Lei nº
9.807, de 1999, que es ta be le ce nor mas so bre os pro -
gra mas de pro te ção a tes te mu nhas, ví ti mas e réus
co la bo ra do res, além de li mi tar a co la bo ra ção do réu
ao cri me que ele co me teu, exi ge que seja pri má rio.
Por tan to, não há pre vi são de pro te ção para um pre so
que te nha boas in for ma ções so bre os au to res de ou -
tros cri mes, como se ria o caso de um ge ren te de uma
or ga ni za ção cri mi no sa que pu des se ofe re cer da dos
para que os ou tros com po nen tes fos sem pre sos e os
pro ven tos de vá ri os cri mes re cu pe ra dos.

Nes sas hi pó te ses, sen do ele um bom in for man-
te e, ao mes mo tem po, pre so pe ri go so que pre ci sas-
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se ser re ti ra do do pre sí dio para não ser as sas si na do,
o sis te ma de bra ce le tes ele trô ni cos, ou me ca nis mo
si mi lar, bas tan te di fun di do nos EUA, po de ria cons ti tu-
ir va li o sa al ter na ti va de con tro le.

Não me nos im por tan te e fun da men tal é a pro -
pos ta da emen da nº 7. Qu al quer pre sí dio de se gu ran-
ça má xi ma sé rio no mun do in te i ro pos sui uma di vi são
de in te li gên cia pe ni ten ciá ria. Esse cor po es pe ci a li za-
do pode des ven dar ou tros cri mes que nem a po lí cia
te ria con di ções, pelo sim ples fato de es tar pró xi mo
aos pre sos. Por exem plo, a aná li se da co in ci dên cia
das vi si tas que de ter mi na dos pre sos re ce bem pode
in di car com po nen te do mes mo gru po, pon te de li ga-
ção, pes soa que pode le var a po lí cia a co-au to res etc.
Aná li se da co in ci dên cia de ad vo ga dos, a fre qüên cia
com que de ter mi na das vi si tas ou ti pos de cor res pon-
dên ci as che gam, se de ter mi na do agen te pe ni ten ciá-
rio com prou car ro novo de va lor in com pa tí vel com sua 
ren da etc. São ele men tos de in ves ti ga ção a que a po -
lí cia ju di ciá ria de rua nun ca terá aces so. Por tan to,
cria-se um novo meio de de fe sa para a so ci e da de.

A emen da nº 8 ten ta pre ve nir a so ci e da de bra si-
le i ra de tes te mu nhar ci ran das po lí ti cas como a que
acon te ce des de o iní cio do ano, em que um pre so ex -
tre ma men te pe ri go so faz tu ris mo, pelo Bra sil pelo fato 
de os es ta dos, he si tan tes, não que re rem ace i tá-lo. É
uma si tu a ção de ex tre mo ris co para a so ci e da de, pois 
se ria mu i to mais fá cil para seus com par sas li ber tá-lo
numa es col ta do que de den tro de um pre sí dio.

As al te ra ções pro pos tas pela emen da cri am um
me ca nis mo efi ci en te de trans fe rên cia de pre sos en tre
as uni da des fe de ra ti vas. Assim, pro põe-se que seja
ins ti tu í do pelo De par ta men to Pe ni ten ciá rio Na ci o nal,
ór gão in te gran te da es tru tu ra do Mi nis té rio da Jus ti ça,
atra vés de con vê ni os ce le bra dos com os Esta dos, um 
“ban co” de va gas para o re co lhi men to de pre sos ori -
un dos de ou tras uni da des da Fe de ra ção.

Man ten do-se a sis te má ti ca ado ta da pelo pro je to
apro va do na Câ ma ra dos De pu ta dos para as de ma is
hi pó te ses, o Mi nis té rio da Jus ti ça in di ca rá o es ta be le-
ci men to pe nal ade qua do para o cum pri men to da
pena pelo pre so, com base nos da dos do ca das tro na -
ci o nal de va gas, e o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça
(STJ), por pos su ir ju ris di ção so bre todo o ter ri tó rio na -
ci o nal, au to ri za rá ou não a trans fe rên cia in te res ta du al
dos pre sos in clu í dos em re gi me dis ci pli nar.

A emen da nº 09, a par de cor ri gir um lap so do le -
gis la dor da Casa ini ci a do ra, que se es que ceu de har -
mo ni zar o art. 57 da Lei de Exe cu ção Pe nal à nova
pro pos ta, atu a li za a re da ção do ca put des se ar ti go
para pre ver en tre os cri té ri os para a apli ca ção das
san ções dis ci pli na res tam bém a mo ti va ção e o tem po

de pri são im pos to ao fal to so, até como for ma de me -
lhor ba li zar as de ci sões ju di ci a is que ana li sa rão a su -
je i ção do pre so a re gi me dis ci pli nar.

A so lu ção ado ta da pelo pro je to em apre ço para
aca bar com o cha ma do “tu ris mo ju di ciá rio”, em que o
pre so pre ci sa ser fre qüen te men te des lo ca do para o
tri bu nal, é a ida do pró prio ma gis tra do ao es ta be le ci-
men to pe nal. Isso pa re ce um con tra-sen so num país
em que os pre sí di os são do mi na dos e go ver na dos
por or ga ni za ções cri mi no sas, como o CV e o PCC.

Essa so lu ção es con de ma ni fes to ris co con tra a
vida de nos sos ma gis tra dos. Além dis so, é uma afron -
ta à ad mi nis tra ção da Jus ti ça, pois o juiz de i xa rá de
jul gar para tra tar ape nas de vi si tas a pre sos, pois, só
no Esta do de São Pa u lo, há 7.000 es col tas por se ma-
na! É im pres cin dí vel a ado ção pelo nos so sis te ma ju -
di ciá rio da mo der na téc ni ca da vi de o con fe rên cia, so -
lu ção sim ples e me nos one ro sa aos co fres pú bli cos, e 
usa da com su ces so por vá ri os pa í ses do mun do. É o
que pro põe a emen da nº 10. 

Além dis so, a apro va ção do PLC como está
acar re ta rá o fim de ex pe riên ci as pi o ne i ras e de su ces-
so já em an da men to nos Esta dos do Rio de Ja ne i ro,
de São Pa u lo e do Dis tri to Fe de ral. Em São Pa u lo, por
exem plo, a mé dia de gas to com a es col ta de um pre so
ao tri bu nal é de R$2.500,00. Com o sis te ma de vi de o-
con fe rên cia, es tar-se-ia eco no mi zan do algo em tor no
de R$17.500.000,00 por se ma na em São Pa u lo, se
con si de rar mos um pre so por es col ta. Só no Dis tri to
Fe de ral, con for me de cla ra ção do ju í zo de exe cu ção
pe nal, a eco no mia está em tor no de R$ 1 mi lhão por
mês.

Ou tros sim, man ten do-se o in ter ro ga tó rio no es -
ta be le ci men to pri si o nal como re gra, con for me quer o
PLC, fe rir-se-ia o prin cí pio da pu bli ci da de dos atos
pro ces su a is. Enquan to o re fe ri do ato pro ces su al é
pra ti ca do nas de pen dên ci as do fó rum, per mi te-se a
qual quer do povo aces so à sala de au diên ci as. Ao re -
vés, re a li za do no in te ri or de uma pe ni ten ciá ria, a pu -
bli ci da de ine ren te à ati vi da de ju di ciá ria e es cul pi da
como prin cí pio cons ti tu ci o nal (art. 5º, LX, da CF) fica
li mi ta da às par tes.

Além dis so, o STJ já con va li dou a re a li za ção de
in ter ro ga tó rio on line. Sua Qu in ta Tur ma as sim se pro -
nun ci ou so bre a ques tão: “Inter ro ga tó rio fe i to via sis -
te ma con fe rên cia real time. Ine xis tin do a de mons tra-
ção de pre ju í zo, o ato re pro cha do não pode ser anu la-
do, ex vi art. 563 do CPP. Re cur so des pro vi do.” (Re -
cur so de Ha be as Cor pus nº 6272, 1997/0010034-0,
DJ 5–5-5-1997).

Não exis te, ao con trá rio do que de fen dem crí ti-
cos des se sis te ma, qual quer afron ta a pre ce i tos cons -
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ti tu ci o na is, pois nem nos sa Car ta Mag na nem os tra -
ta dos in ter na ci o na is a que o Bra sil ade riu exi gem a in -
te ra ção fí si ca réu-jul ga dor. Essa po si ção re a ci o ná ria
de ri va do uso de uma in ter pre ta ção res tri ti va equi vo-
ca da, dado que, se gun do a boa dou tri na de Di re i to
Pe nal, o li mi te má xi mo de qual quer in ter pre ta ção é a
le tra da lei, o que sig ni fi ca que os de fen so res do sis te-
ma tra di ci o nal fa zem par te da que le gru po dog má ti co
de ju ris tas e ope ra do res do Di re i to que se vêm uti li-
zan do re i te ra da men te de um mé to do de in ter pre ta-
ção que ex clui os al can ces pos sí ve is de um pre ce i to
le gal, que, de acor do com o sen ti do li te ral, po de ri am
per fe i ta men te con si de rar-se com pre en di dos nele.

Pro va dis so é que o prin cí pio da iden ti da de fí si-
ca do juiz nem faz par te do Di re i to Pro ces su al Pe nal.
Se hou ves se afron ta - à ga ran tia do con tra di tó rio e da
am pla de fe sa, não se ria pos sí vel, em nos so or de na-
men to in fra cons ti tu ci o nal, que o juiz que re a li za o in -
ter ro ga tó rio fos se dis tin to do juiz que pro la ta a sen-
ten ça. To da via, tal não acon te ce, o que tira todo o fun -
da men to das crí ti cas que se di ri gem con tra a sis te má-
ti ca da vi de o con fe rên cia. Se gun do de cla rou o juiz de
exe cu ção pe nal do Dis tri to Fe de ral, o uso da tec no lo-
gia vir tu al em tem po real tem sido ba nha da de êxi to e
ga ran tiu que, con for me tem de mons tra do a ex pe riên-
cia, não exis te qual quer pre ju í zo para o réu — os prin -
cí pi os cons ti tu ci o na is do con tra di tó rio e da am pla de -
fe sa não são de for ma al gu ma ar ra nha dos.

Não obs tan te, as ques tões que se co lo ca rem
pos te ri or men te so bre a vi de o con fe rên cia, no cur so
dos pro ces sos pe na is, po de rão sem pre ser ana li sa-
das no caso con cre to, po den do o Po der Ju di ciá rio,
após a ma ni fes ta ção do MP ou da de fe sa, anu lar o ato
pro ces su al quan do hou ver pre ju í zo.

A Emen da nº 11 pro cu ra cri ar uma cul tu ra de
per se cu ção cri mi nal efi ci en te em nos sos tri bu na is,
cha man do a aten ção do juiz e do re pre sen tan te do
MP para de ta lhes a que nem sem pre es tão aten tos.
Por tan to, é de suma im por tân cia a re a li za ção de per -
gun tas a res pe i to da ori gem, quan do for o caso, dos
bens su je i tos a per di men to em fa vor da União, con tas
ban cá ri as no Bra sil ou no ex te ri or, e de bens de qual -
quer na tu re za in cor po ra dos ao pa tri mô nio do acu sa-
do, ci en ti fi can do-o, de vi da men te, da in ver são do ônus 
da pro va pre vis to em lei, a qual exis te hoje na Lei de
La va gem de Di nhe i ro (Lei nº 9.613, de 1998) e na
nova Lei de Entor pe cen tes (Lei nº 10.409, de 2002).

O pro je to per deu va li o sa opor tu ni da de para al -
te rar um dos ma i o res óbi ces à per se cu ção cri mi nal de 
nos so or de na men to ju rí di co pe nal: a sus pen são do
pro ces so quan do o acu sa do é ci ta do por edi tal e não
apa re ce nem cons ti tui ad vo ga do. Por ca u sa des se

dis po si ti vo (art. 366 do Có di go de Pro ces so Pe nal),
70% dos pro ces sos so bre cri me or ga ni za do es tão pa -
ra dos no Bra sil. Ele é um obs tá cu lo para a ma te ri a li-
za ção do jus pu ni en di do Esta do. Se o ob je ti vo do pro -
je to é dar ao Esta do ma i or po der de per se cu ção cri mi-
nal nas fa ses de ins tru ção e de exe cu ção da pena,
não po de ria ser mais opor tu no ex clu ir essa be nes se,
que traz con si de rá ve is pre ju í zos à se gu ran ça pú bli ca,
de nos sa le gis la ção, par ti cu lar men te para os cri mes
mais gra ves, como aque les ape na dos com re clu são.
Dis so tra ta a Emen da nº 12.

E de for ma al gu ma, como en ten dem al guns ju -
ris tas, o jul ga men to à re ve lia é um re tro ces so. De ve-
ría mos cha mar de re tro ces so uma me di da le gis la ti va
que di mi nu i rá a im pu ni da de no seio da so ci e da de
bra si le i ra? Além dis so, a ju ris pru dên cia pá tria ga ran-
te a oi ti va do réu em qual quer fase do pro ces so.
Caso o re vel, após a con de na ção, ve nha a ser pre so,
de ve rá ser ou vi do an tes do jul ga men to da ape la ção
já in ter pos ta.

E a me di da que a Emen da nº 12 pro põe não é
no vi da de. A nos sa re cen te Lei de La va gem de Di nhe i-
ro, pro mul ga da após a Lei nº 9.271, de 1996, que al te-
rou a sis te má ti ca do art. 366 do CPP, já pre vê o jul ga-
men to à re ve lia, dada a gra vi da de da que le de li to. O
que a emen da su ge re é sim ples men te es ten der essa
re gra para to dos os cri mes gra ves.

Cabe fri sar que nos sa ju ris pru dên cia já vem
mos tran do si na is de des ven ci lha men to da idéia da
pre sen ça ne ces sá ria do réu, pois co mu men te tem en -
ten di do que só há nu li da de quan do não há oi ti va do
réu que com pa re ce du ran te o pro ces so (TACrimSP,
RT 641/346). Há ain da ten dên cia ju ris pru den ci al que
con si de ra que só se deve de ter mi nar a oi ti va se ela se 
vis lum brar útil para o jul ga men to (TACrimSP, JTACrim
25/241, 25/203 e 54/206). Por tan to, a re for ma que a
pre sen te emen da pro põe no art. 366 do CPP de fen de,
do mes mo modo, a apli ca ção do prin cí pio uti li ta ris ta
ao jul ga men to.

A Emen da nº 13 é fun da men tal para se cor ri gir
um vá cuo de i xa do pelo PLC. Assim, a União de ve rá
de fi nir pa drões mí ni mos para que os re gi mes dis ci pli-
na res pro pos tos não cor ram o ris co de se rem exe cu-
ta dos em es ta be le ci men tos pe na is sem qual quer
con di ção, re ti ran do da que les todo o efe i to prá ti co vi -
sa do. Ou tros sim, dada a to tal im pos si bi li da de de os
Esta dos fe de ra dos de in ves tir em pre sí di os de se gu-
ran ça má xi ma, e con si de ran do que o Fun do Pe ni ten-
ciá rio Na ci o nal vive so fren do con tin gen ci a men tos or -
ça men tá ri os, a União de ve rá pri o ri zar, quan do da
cons tru ção de pre sí di os fe de ra is, os es ta be le ci men-
tos que se des ti nem a abri gar pre sos su je i tos a re gi-

Julho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado  19 19139JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL208     



me dis ci pli nar, ga ran tin do, as sim, a exe cu ção da san -
ção e, por con se guin te, a se gu ran ça da so ci e da de.

Para con tra ba lan çar o ri gor dos re gi mes dis ci pli-
na res pro pos tos, as nor mas ge ra is, nor te a do ras da
re gu la men ta ção nas uni da des fe de ra ti vas, tam bém
po de ri am con tem plar o es for ço e o de ver do Po der
Pú bli co de pro mo ver a re in te gra ção dos pre sos no re -
gi me co mum, as sim como ofe re cer um prê mio a
quem res pon de sa tis fa tó ria e afir ma ti va men te ao pro -
gra ma res so ci a li za dor. Em São Pa u lo, por exem plo,
exis te a fi gu ra da re mi ção de fra ção do re gi me dis ci-
pli nar por boa con du ta. Nes se sen ti do a Emen da nº
14 acres cen ta novo in ci so ao art. 5º

A Emen da nº 15 res sal va o in dul to hu ma ni tá rio,
es que ci do com a mo di fi ca ção do art. 70, I, ins ti tu to
não raro ne u tra li za do pela de mo ra no exa me de suas
con di ções por di fe ren tes ór gãos. Tra tan do-se de do-
en ça gra ve e ir re ver sí vel, com prog nós ti co fe cha do,
ates ta da por pe ri to mé di co, não é per cep tí vel a ne-
ces si da de de pas sar o res pec ti vo ex pe di en te pelo cri -
vo do Con se lho Pe ni ten ciá rio.

A Emen da nº 16 cor ri ge uma omis são in jus ti fi ca-
da que se man te ve no pa rá gra fo úni co do art.54, pelo
qual só de pen de ria de pré via au to ri za ção ju di ci al a in -
clu são no re gi me dis ci pli nar de pre so pro vi só rio.
Assim, São Pa u lo atra ves sa atu al men te uma ex pe-
riên cia em que os pre sos es tão sen do ar bi tra ri a men te
jo ga dos no re gi me dis ci pli nar sem que o juiz tome
qual quer co nhe ci men to. Por tan to, é im pres cin dí vel
es ten der a re gra do pa rá gra fo úni co a to dos os pre -
sos, o que ju ris di ci o na li za o pro ces so, har mo ni zan do
o dis po si ti vo ao ca put do art. 59 da Lei de Exe cu ção
Pe nal, que ga ran te o di re i to de de fe sa, pre ven do-se
um tem po ra zoá vel para que o juiz au to ri ze a in clu são
no re gi me de ex ce ção.

A Emen da nº 17, toma obri ga tó ria a pre sen ça
do Mi nis té rio Pú bli co no in ter ro ga tó rio do réu. Em
nos so or de na men to ju rí di co, o in ter ro ga tó rio pos sui
du pla fun ção: meio de de fe sa para o acu sa do e meio
de pro va para o Esta do. Dado que o MP está mu i to
mais pró xi mo do pro ces so in ves ti ga ti vo, seja po li ci al
ou ju di ci al, pode con tri bu ir para uma ma i or pro fi cu i da-
de do in ter ro ga tó rio, as sim como para ga ran tir a ma -
te ri a li da de do di re i to de de fe sa do acu sa do, por que
tam bém ofi cia como fis cal da lei.

Por fim, a Emen da nº 18 traz ino va ção de ex tre-
ma re le vân cia. A Lei de Exe cu ção Pe nal já con si de ra
o tra ba lho do pre so como “de ver so ci al e con di ção da
dig ni da de hu ma na” e tem “fi na li da de edu ca ti va e pro -
du ti va”. To da via, esse tra ba lho não é ga ran ti do. Fal ta

ins tru men ta li da de ma te ri al e pes so al para a exe qüi bi-
li da de des se fim pres cri to pela lei.

Assim, para que es sas dis po si ções não per ma-
ne çam inó cu as, essa emen da cria fon tes ge ra do res
de tra ba lho den tro e fora dos pre sí di os. E fun da men tal
que o pre so ocu pe sua men te com o tra ba lho, para
que não se in cli ne para fu gas, mo tins, re be liões e no -
vos cri mes. Assim, re cu pe ra-se o real sig ni fi ca do da
res so ci a li za ção, prin ci pal fim de nos sa Lei de Exe cu-
ção Pe nal.

O Bra sil, hoje, so fre pelo fato de nos sa Cons ti tu-
i ção Fe de ral ter sido pro mul ga da numa épo ca his tó ri-
ca sui ge ne ris, em que aca bá va mos de sair de um re -
gi me au to ri tá rio. Assim, esse mo men to his tó ri co, si tu-
a do em me a dos dos anos de 1980, ela bo rou uma le -
gis la ção e uma Cons ti tu i ção que se pre o cu pou de ma-
is com os ci da dãos pre sos por for ça da per se gui ção
per pe tra da pelo re gi me po lí ti co de ex ce ção. Assim,
deu-lhes vá ri os di re i tos, atan do as mãos do Esta do
em vá ri os as pec tos. Não pos su í mos mais pre sos po lí-
ti cos, fru to da que la épo ca. No en tan to, nos sa le gis la-
ção não mu dou, não se guiu o com pas so dos anos de -
mo crá ti cos, não pre viu a ex plo são da vi o lên cia. Esta -
dos De mo crá ti cos e de Di re i to do mun do in te i ro pos -
su em sis te mas pe ni ten ciá ri os am pla men te rí gi dos, os 
qua is apre sen tam-se como uma ou tra for ma de se
com ba ter o cri me. As Su pre mas Cor tes des ses pa í-
ses não con si de ram tal ri gi dez uma afron ta aos di re i-
tos hu ma nos. A so ci e da de bra si le i ra cla ma por mu-
dan ças e não ace i ta mais os ex ces sos de hi po cri sia e
ine fi ciên cia de nos sa má qui na bu ro crá ti ca.

III – Voto

Em face de todo o ex pos to, so mos pela apro va-
ção do PLC nº 12, de 2003, com o ofe re ci men to, nos
ter mos do re la tó rio apro va do pela Sub co mis são de
Se gu ran ça Pú bli ca, das se guin tes emen das:

EMENDA Nº 1

Adi ci o ne-se pa rá gra fo úni co ao art. 5º do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, com a se guin te re -
da ção:

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

Pa rá gra fo úni co. A le gis la ção lo cal po-
de rá exi gir a re a li za ção de exa me cri mi no ló-
gi co, a car go da Co mis são Téc ni ca de Clas -
si fi ca ção, para as pro gres sões de re gi me e
con ces são de li vra men to con di ci o nal.
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EMENDA Nº 2

Dê-se ao in ci so I do art. 52, de que tra ta o art. 1º
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, a se guin-
te re da ção:

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

“Art. 52. .................................................
I – du ra ção má xi ma de tre zen tos e

ses sen ta dias, sem pre ju í zo de re pe ti ção da 
san ção por nova fal ta gra ve;

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

EMENDA Nº 3

Dê-se ao in ci so III do art. 52, de que tra ta o art.
1º do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, a se -
guin te re da ção:

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

“Art. 52. .................................................
..............................................................
III — vi si tas se ma na is de duas pes so-

as, sem con tar os fi lhos, en te a dos ou ne tos,
to dos de até qua tor ze anos de ida de in com-
ple tos, com du ra ção de duas ho ras;

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

EMENDA Nº 4

Dê-se ao § 1º do art. 52, de que tra ta o art. 1º do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, a se guin te
re da ção:

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

“Art. 52. .................................................
..............................................................
§ 1º O re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do

tam bém po de rá abri gar pre sos pro vi só ri os
ou con de na dos, na ci o na is ou es tran ge i ros,
que ame a cem a or dem e a se gu ran ça do
es ta be le ci men to pe nal ou da so ci e da de.
Nes se caso, a san ção de que tra ta o in ci so I 
des te ar ti go po de rá ser pror ro ga da, a cri té-
rio do juiz e ou vi das as par tes.

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

EMENDA Nº 5

Su pri ma-se o § 2º do art. 52, acres cen te-se o
art. 52-A, dê-se aos arts. 53, 58, 60 e 87, de que tra ta
o art. 1º do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, e 
aos arts. 4º, 5º e 7º, a se guin te re da ção:

Art. 1º 

“Art. 52-A. Esta rá su je i to ao re gi me
dis ci pli nar de se gu ran ça má xi ma o pre so
pro vi só rio ou con de na do so bre o qual re ca í-
rem fun da dos in dí ci os de en vol vi men to ou
par ti ci pa ção, a qual quer tí tu lo, em or ga ni za-
ções cri mi no sas.

§ 1º O re gi me dis ci pli nar de se gu ran ça
má xi ma tem por ob je ti vo rom per, no in te res-
se pú bli co, as li ga ções do pre so com or ga ni-
za ções cri mi no sas, e pos sui as se guin tes
ca rac te rís ti cas:

I – du ra ção má xi ma de se te cen tos e
vin te dias, sem pre ju í zo de re pe ti ção ou
pror ro ga ção, po den do ha ver con ver são para 
o re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do, ou vi das as 
par tes;

II – re co lhi men to em cela in di vi du al;
III – vi si tas men sa is com o má xi mo de

dois fa mi li a res, se pa ra dos por vi dro e co mu-
ni ca ção por meio de in ter fo ne, com fil ma-
gem e gra va ções en ca mi nha das ao Mi nis té-
rio Pú bli co;

IV – ba nho de sol de até duas ho ras
diá ri as;

V – co mu ni ca ção ve da da com ou tros
pre sos nas sa í das para ba nho de sol e exer -
cí ci os fí si cos, as sim como en tre o pre so e o
agen te pe ni ten ciá rio, de ven do os acom pa-
nha men tos ser mo ni to ra dos;

VI – en tre ga ve da da de ali men tos, re-
fri ge ran tes e be bi das em ge ral;

VII – pro i bi ção de apa re lhos te le fô ni-
cos, de som, te le vi são, rá dio e si mi la res;

VIII – con ta tos men sa is com ad vo ga-
dos, sal vo au to ri za ção ju di ci al, de ven do ser
in for ma dos, men sal men te, à sec ção da
Ordem dos Advo ga dos, os no mes dos ad vo-
ga dos dos pre sos.

§ 2º Os pre sos em re gi me dis ci pli nar
de se gu ran ça má xi ma po de rão fi car em uni -
da des fe de ra ti vas dis tan tes dos lo ca is de in -
fluên cia da or ga ni za ção cri mi no sa.

“Art. 53. .................................................
..............................................................
V – in clu são no re gi me dis ci pli nar di fe-

ren ci a do ou no re gi me dis ci pli nar de se gu-
ran ça má xi ma.” (NR)

“Art. 58. O iso la men to, a sus pen são e
a res tri ção de di re i tos não po de rão ex ce der
a trin ta dias, res sal va da a hi pó te se do re gi-
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me dis ci pli nar di fe ren ci a do e do re gi me dis -
ci pli nar de se gu ran ça má xi ma.” (NR)

“Art. 60. A au to ri da de ad mi nis tra ti va
po de rá de cre tar o iso la men to pre ven ti vo do
fal to so pelo pra zo de até dez dias. A in clu-
são do pre so no re gi me dis ci pli nar di fe ren ci-
a do ou no re gi me dis ci pli nar de se gu ran ça
má xi ma de pen de rá de des pa cho do juiz
com pe ten te.

Pa rá gra fo úni co. O tem po de iso la men-
to ou in clu são pre ven ti va no re gi me dis ci pli-
nar di fe ren ci a do ou no re gi me dis ci pli nar de
se gu ran ça má xi ma será com pu ta do no pe-
río do de cum pri men to da san ção dis ci pli nar.”
(NR)

“Art. 87. .................................................
Pa rá gra fo úni co. A União, os Esta dos,

o Dis tri to Fe de ral e os Ter ri tó ri os po de rão
cons tru ir ins ta la ções es pe ci a is em es ta be le-
ci men tos pe na is exis ten tes ou no vas pe ni-
ten ciá ri as des ti na das, ex clu si va men te, aos
pre sos pro vi só ri os e con de na dos que es te-
jam em re gi me fe cha do, su je i tos ao re gi me
dis ci pli nar di fe ren ci a do ou em re gi me dis ci-
pli nar de se gu ran ça má xi ma, con for me es ta-
be le ci do nes ta lei.” (NR)

Art 4º Os es ta be le ci men tos pe ni ten-
ciá ri os, es pe ci al men te os des ti na dos ao re -
gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do ou ao re gi me
dis ci pli nar de se gu ran ça má xi ma es ta be le-
ci dos na Lei nº 7.210, de 11 de ju nho de
1984, dis po rão, den tre ou tros equi pa men-
tos de se gu ran ça, de blo que a do res de te le-
co mu ni ca ção para te le fo nes ce lu la res, rá-
dio-trans mis so res e ou tros me i os, de fi ni dos
no art. 60, § 1º, da Lei nº 9.472, de 16 de
ju lho de 1997.

Art. 5º Nos ter mos do dis pos to no in ci-
so I do art. 24 da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca,
ob ser va dos os arts. 44 a 60 da Lei nº 7.210, 
de 11 de ju nho de 1984, os Esta dos e o Dis -
tri to Fe de ral po de rão re gu la men tar os re gi-
mes dis ci pli na res di fe ren ci a do e de se gu ran-
ça má xi ma, em es pe ci al para:

..............................................................
Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data

de sua pu bli ca ção, e será re vis ta no pra zo
de cin co anos, sob pena de re vo ga ção,
quan to às nor mas dos re gi mes dis ci pli na res
nela ins ti tu í dos.

EMENDA Nº 6

Acres cen te-se o art. 52-B ao art. 1º do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, com a se guin te re -
da ção:

“Art. 52-B. No caso de o pre so tor-
nar-se co la bo ra dor do Po der Pú bli co, po de-
rá ser co lo ca do em pro gra ma de pro te ção
aos cu i da dos do Esta do ou da União, me di-
an te de ci são ju di ci al res cin dí vel e fa cul ta do
o sis te ma de con tro le por meio de bra ce le-
tes ele trô ni cos ou me ca nis mo si mi lar.”

(NR)

EMENDA Nº 7

Dê-se ao art. 5º do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
12, de 2003, a se guin te re da ção:

Art. 5º Nos ter mos do dis pos to no in ci-
so I do art. 24 da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca,
ob ser va dos os arts. 44 a 60 da Lei nº 7.210, 
de 11 de ju nho de 1984, os Esta dos e o Dis -
tri to Fe de ral po de rão re gu la men tar os re gi-
mes dis ci pli na res di fe ren ci a do e de se gu ran-
ça má xi ma, em es pe ci al para:

.............................................................
V – es ta be le cer uma di vi são de in te li gên-

cia pe ni ten ciá ria, à qual com pe ti rá, den tre ou-
tras, as atri bu i ções de que tra tam o art. 52-A,
§1º, in ci sos III, V e VIII, as sim como a de for -
ne cer, men sal e re ser va da men te, ao Mi nis té rio
Pú bli co, re la tó ri os so bre os pre sos em re gi me
dis ci pli nar de se gu ran ça má xi ma e a res pe i to
de sus pe i tas con tra a pro bi da de de agen tes
pe ni ten ciá ri os, como si na is ex te ri o res de en ri-
que ci men to. ....................................................

EMENDA Nº 8

Adi ci o ne-se o art. 72 e o § 4º ao art. 86, de que
tra ta o art. 1º do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de
2003, com a se guin te re da ção:

“Art. 72.  ..............................................
.............................................................
VI – es ta be le cer, me di an te con vê ni os

com as uni da des fe de ra ti vas, o ca das tro na -
ci o nal das va gas exis ten tes em es ta be le ci-
men tos lo ca is des ti na das ao cum pri men to
de pe nas pri va ti vas de li ber da de apli ca das
pela jus ti ça de ou tra uni da de fe de ra ti va, em
es pe ci al para pre sos su je i tos a re gi me dis ci-
pli nar.” (NR)

“Art. 86 ...............................................
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§ 4º Ca be rá ao Su pe ri or Tri bu nal de
Jus ti ça, no pra zo im pror ro gá vel de quin ze
dias, a re que ri men to do Mi nis tro de Esta do
da Jus ti ça, que in di ca rá o es ta be le ci men to
pri si o nal ade qua do, au to ri zar a trans fe rên cia
in te res ta du al de pre so pro vi só rio ou con de-
na do in clu í do em re gi me dis ci pli nar.”(NR)

EMENDA Nº 9

Adi ci o ne-se o art. 57 ao art. 1º do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 12, de 2003, com a se guin te re da ção:

Art. 1º ..................................................
“Art. 57. Na apli ca ção das san ções dis -

ci pli na res, le var-se-ão em con ta a na tu re za,
os mo ti vos, as cir cuns tân ci as e as con se-
qüên ci as do fato, bem como a pes soa do
fal to so e seu tem po de pri são.

Pa rá gra fo úni co. Nas fal tas gra ves,
apli cam-se as san ções pre vis tas nos in ci sos
III a V do art. 53 des ta lei.” (NR)

EMENDA Nº 10

Dê-se ao art. 185, de que tra ta o art. 2º do Pro je-
to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, a se guin te re da-
ção:

Art 2º ..................................................
“Art. 185 ..............................................
§ 1º Os in ter ro ga tó ri os e as au diên ci as

ju di ci a is se rão re a li za das por meio de ví deo
con fe rên cia, ou ou tro re cur so tec no ló gi co de 
pre sen ça vir tu al em tem po real, as se gu ra-
dos ca na is te le fô ni cos re ser va dos para co-
mu ni ca ção en tre o de fen sor que per ma ne-
cer no pre sí dio e os ad vo ga dos pre sen tes
nas sa las de au diên cia dos Fó runs, e en tre
es tes e o pre so. Nos pre sí di os, as sa las re -
ser va das para es ses atos se rão fis ca li za das
por ofi ci al de jus ti ça, fun ci o ná ri os do Mi nis-
té rio Pú bli co e ad vo ga do de sig na do pela
Ordem dos Advo ga dos do Bra sil.

§ 2º Não ha ven do con di ções de se efe tu-
ar nos mol des do § 1º des te ar ti go, o in ter ro ga-
tó rio do acu sa do pre so será fe i to no es ta be le-
ci men to pri si o nal em que se en con trar, em sala 
pró pria, des de que es te jam ga ran ti das a se gu-
ran ça do juiz e au xi li a res, a pre sen ça do de fen-
sor e a pu bli ci da de do ato. ...............................

§ 3º Antes da re a li za ção do in ter ro ga-
tó rio, o juiz as se gu ra rá o di re i to de en tre vis-
ta re ser va da do acu sa do com seu de fen sor.

§ 4º Será re qui si ta da a apre sen ta ção do
réu em ju í zo nas hi pó te ses em que não for
pos sí vel a re a li za ção do in ter ro ga tó rio nas for -
mas pre vis tas nos §~ lº’ e 2º des te ar ti go.“(NR)

EMENDA Nº 11

Adi ci o ne-se in ci so ao art. 187, re nu me ran do-se
o úl ti mo in ci so, de que tra ta o art. 2º do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 12, de 2003, com a se guin te re da ção:

“Art.187 ................................................
..............................................................
VIII – so bre a ori gem, quan do for o

caso, dos bens su je i tos a per di men to em fa -
vor da União, con tas ban cá ri as no Bra sil ou
no ex te ri or, man ti das em seu nome ou em
nome de in ter pos tas pes so as, ou de bens
de qual quer na tu re za in cor po ra dos ao seu
pa tri mô nio, ci en ti fi can do o réu da in ver são
do ônus da pro va pre vis to em lei.

IX – se tem algo mais a ale gar em sua
de fe sa.” (NR)

EMENDA Nº 12

Adi ci o nem-se os arts. 366, 413, 421 e 451 ao
art. 2º do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003,
com a se guin te re da ção:

Art 2º ...................................................
“Art. 366. .............................................
.............................................................
§ 3º O pro ces so se gui rá à re ve lia do

acu sa do que, ci ta do por man da do, re qui si-
ção ou por edi tal, ou in ti ma do para qual quer
ato do pro ces so, de i xar de com pa re cer sem
mo ti vo jus ti fi ca do, nos ca sos dos cri mes pu -
ni dos com pena de re clu são.” (NR)

“Art. 413. O pro ces so pros se gui rá após 
a in ti ma ção, pes so al ou por edi tal, do réu
pro nun ci a do nos ca sos de cri mes do lo sos
con tra a vida, ten ta dos ou con su ma dos, da
com pe tên cia do Tri bu nal do Júri.” (NR)

“Art. 421. Re ce bi do o li be lo, o es cri vão,
den tro de três dias, en tre ga rá ao réu me di-
an te re ci bo ou a rogo ou fará pu bli car edi tal
para seu co nhe ci men to a res pec ti va có pia,
com rol de tes te mu nhas, no ti fi ca do o de fen-
sor que, no pra zo de cin co dias, ofe re ça
con tra ri e da de; se o réu es ti ver afi an ça do, o
es cri vão dará có pia ao seu de fen sor, exi gin-
do re ci bo, que se jun ta rá aos au tos.” (NR)

“Art. 451. .............................................
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§ 1º No caso de cri me afi an çá vel ou
ina fi an çá vel, e o não com pa re ci men to do
réu após a in ti ma ção pes so al ou por edi tal,
far-se-á o jul ga men to a re ve lia.” (NR)

EMENDA Nº 13

Dê-se aos arts. 7º e 8º, re nu me ran do-se os dois
úl ti mos ar ti gos, do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 
2003, a se guin te re da ção:

Art. 7º A União de fi ni rá os pa drões mí -
ni mos do pre sí dio des ti na do ao cum pri men-
to de re gi me dis ci pli nar.

Art. 8º A União pri o ri za rá, quan do da
cons tru ção de pre sí di os fe de ra is, os es ta be-
le ci men tos que se des ti nem a abri gar pre-
sos pro vi só ri os ou con de na dos su je i tos a re -
gi me dis ci pli nar.

EMENDA Nº 14

Adi ci o ne-se o in ci so VI ao art. 5º do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, a se guin te re da ção:

Art. 5º ................................................
............................................................
VI – ela bo rar pro gra ma de aten di men-

to di fe ren ci a do aos pre sos pro vi só ri os e
con de na dos, vi san do a sua re in te gra ção ao
re gi me co mum e re com pen san do-lhes o
bom com por ta men to du ran te o pe río do de
san ção dis ci pli nar.

EMENDA Nº 15

Dê-se ao in ci so I do art. 70, de que tra ta o art. 1º
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, a se guin-
te re da ção:

Art 1º ..................................................
“Art. 70. ...............................................
I – emi tir pa re cer so bre in dul to e co mu-

ta ção de pena, ex ce tu a da a hi pó te se de pe -
di do de in dul to com base no es ta do de sa ú-
de do pre so;

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

EMENDA Nº 16

Dê-se aos arts. 54 e 60, de que tra ta o art. 1º do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, a se guin te
re da ção:

Art 1º ..................................................
“Art. 54. As san ções dos in ci sos I a IV

do art. 53 se rão apli ca das por ato mo ti va do
do di re tor do es ta be le ci men to e a do in ci so

V por pré vio e fun da men ta do des pa cho do
juiz com pe ten te.

§ 1º A au to ri za ção para a in clu são do
pre so em re gi me dis ci pli nar de pen de rá de
re que ri men to cir cuns tan ci a do ela bo ra do
pelo di re tor do es ta be le ci men to ou ou tra au -
to ri da de ad mi nis tra ti va.

§ 2º A de ci são ju di ci al so bre in clu são
de pre so em re gi me dis ci pli nar será pre ce di-
da de ma ni fes ta ção do Mi nis té rio Pú bli co e
da de fe sa e pro la ta da no pra zo má xi mo de
quin ze dias.” (NR)

“Art. 60. A au to ri da de ad mi nis tra ti va
po de rá de cre tar o iso la men to pre ven ti vo do
pre so fal to so ou su je i to a in clu são em re gi-
me dis ci pli nar, pelo pra zo má xi mo de quin ze
dias, no in te res se da dis ci pli na e da ave ri-
gua ção do fato.

Pa rá gra fo úni co. O tem po de iso la men-
to pre ven ti vo será com pu ta do no pe río do de 
cum pri men to da san ção dis ci pli nar.” (NR)

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

EMENDA Nº 17

Acres cen te-se pa rá gra fo úni co ao art. 188, de
que tra ta o art. 2º do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12,
de 2003, com a se guin te re da ção:

Art. 2º ...................................................

“Art. 188 ...............................................
Pa rá gra fo úni co. É obri ga tó ria a pre-

sen ça do re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli-
co no in ter ro ga tó rio.” (NR)

EMENDA Nº 18

Adi ci o nem-se os arts. 27 e 34 ao art. 1º do Pro je-
to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, com a se guin te
re da ção:

Art 1º ....................................................
“Art. 27 .................................................
Pa rá gra fo úni co. As em pre sas exe cu to-

ras de obras e pres ta do ras de ser vi ços à
União, Esta dos e Mu ni cí pi os re ser va rão 1%
(um por cen to) da mão-de-obra uti li za da
para os egres sos.” (NR)

“Art. 34. ................................................

§ 1º. ......................................................
§ 2º Os go ver nos fe de ral, es ta du al e

mu ni ci pal po de rão ce le brar con vê nio com a
ini ci a ti va pri va da, para im plan ta ção de ofi ci-
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nas de tra ba lho re fe ren tes a se to res de
apo io dos pre sí di os.” (NR)

Sala das Co mis sões, 11 de ju nho de 2003. –
Edison Lo bão, Pre si den te – Tas so Je re is sa ti, Re-
la tor – Anto nio Car los Va la da res – Mag no Mal ta – 
Ge ral do Mes qui ta Jú ni or – Fer nan do Be zer ra –
João Ca pi be ri be – Ga ri bal di Alves Fi lho – José
Ma ra nhão – Pe dro Si mon – Cé sar Bor ges – De-
mós te nes Tor res.

LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER 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:
....................................................................................

LX – a lei só po de rá res trin gir a pu bli ci da de dos
atos pro ces su a is quan do a de fe sa da in ti mi da de ou o
in te res se so ci al o exi gi rem;
....................................................................................

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:

I – sis te ma tri bu tá rio, ar re ca da ção e dis tri bu i ção
de ren das;

II – pla no plu ri a nu al, di re tri zes or ça men tá ri as,
or ça men to anu al, ope ra ções de cré di to, dí vi da pú bli-
ca e emis sões de cur so for ça do;

III – fi xa ção e mo di fi ca ção do efe ti vo das For ças
Arma das;

IV – pla nos e pro gra mas na ci o na is, re gi o na is e
se to ri a is de de sen vol vi men to;

V – li mi tes do ter ri tó rio na ci o nal, es pa ço aé reo e
ma rí ti mo e bens do do mí nio da União; 

VI – in cor po ra ção, sub di vi são ou des mem bra-
men to de áre as de Ter ri tó ri os ou Esta dos, ou vi das as
res pec ti vas Assem bléi as Le gis la ti vas;

VII – trans fe rên cia tem po rá ria da sede do Go-
ver no Fe de ral;

VIII – con ces são de anis tia;
IX – or ga ni za ção ad mi nis tra ti va, ju di ciá ria, do

Mi nis té rio Pú bli co e da De fen so ria Pú bli ca da União e
dos Ter ri tó ri os e or ga ni za ção ju di ciá ria, do Mi nis té rio
Pú bli co e da De fen so ria Pú bli ca do Dis tri to Fe de ral;

X – cri a ção, trans for ma ção e ex tin ção de car-
gos, em pre gos e fun ções pú bli cas, ob ser va do o que
es ta be le ce o art. 84, VI, b;

XI – cri a ção e ex tin ção de Mi nis té ri os e ór gãos
da ad mi nis tra ção pú bli ca;

XII – te le co mu ni ca ções e ra di o di fu são;
XIII – ma té ria fi nan ce i ra, cam bi al e mo ne tá ria,

ins ti tu i ções fi nan ce i ras e suas ope ra ções;
XIV – mo e da, seus li mi tes de emis são, e mon -

tan te da dí vi da mo bi liá ria fe de ral;
XV – fi xa ção do sub sí dio dos Mi nis tros do Su-

pre mo Tribu nal Fe de ral, por lei de ini ci a ti va con jun ta
dos Pre si den tes da Re pú bli ca, da Câ ma ra dos De pu-
ta dos, do Se na do Fe de ral e do Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral, ob ser va do o que dis põem os arts. 39, § 4º, 150,
II, 153, III, e 153, § 2º,I.

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

LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984

Insti tui a Lei de Exe cu ção Pe nal.

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

Seção VII
Da Assis tên cia Re li gi o sa

Art. 24. A as sis tên cia re li gi o sa, com li ber da de de 
cul to, será pres ta da aos pre sos e aos in ter na dos, per -
mi tin do-lhes a par ti ci pa ção nos ser vi ços or ga ni za dos
no es ta be le ci men to pe nal, bem como a pos se de li -
vros de ins tru ção re li gi o sa.

§ 1º No es ta be le ci men to ha ve rá lo cal apro pri a-
do para os cul tos re li gi o sos.

§ 2º Ne nhum pre so ou in ter na do po de rá ser
obri ga do a par ti ci par de ati vi da de re li gi o sa.

Seção VIII
Da Assis tên cia ao Egres so

Art. 25. A as sis tên cia ao egres so con sis te:
I – na ori en ta ção e apo io para re in te grá-lo à vida 

em li ber da de;
II – na con ces são, se ne ces sá rio, de alo ja men to

e ali men ta ção, em es ta be le ci men to ade qua do, pelo
pra zo de 2 (dois) me ses.
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Pa rá gra fo úni co. O pra zo es ta be le ci do no in ci so
II po de rá ser pror ro ga do uma úni ca vez, com pro va do,
por de cla ra ção do as sis ten te so ci al, o em pe nho na
ob ten ção de em pre go.

Art. 26. Con si de ra-se egres so para os efe i tos
des ta Lei:

I – o li be ra do de fi ni ti vo, pelo pra zo de 1 (um) ano
a con tar da sa í da do es ta be le ci men to;

II – o li be ra do con di ci o nal, du ran te o pe río do de
pro va.

Art. 27. O ser vi ço de as sis tên cia so ci al co la bo ra-
rá com o egres so para a ob ten ção de tra ba lho.

CAPÍTULO III
Do Tra ba lho

Seção I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 28. O tra ba lho do con de na do, como de ver
so ci al e con di ção de dig ni da de hu ma na, terá fi na li-
da de edu ca ti va e pro du ti va.

§ 1º Apli cam-se à or ga ni za ção e aos mé to dos
de tra ba lho as pre ca u ções re la ti vas à se gu ran ça e à
hi gi e ne.

§ 2º O tra ba lho do pre so não está su je i to ao re gi-
me da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho.

Art. 29. O tra ba lho do pre so será re mu ne ra do,
me di an te pré via ta be la, não po den do ser in fe ri or a 3/4 
(três quar tos) do sa lá rio mí ni mo.

§ 1º O pro du to da re mu ne ra ção pelo tra ba lho
de ve rá aten der:

a) à in de ni za ção dos da nos ca u sa dos pelo cri -
me, des de que de ter mi na dos ju di ci al men te e não re -
pa ra dos por ou tros me i os;

b) à as sis tên cia à fa mí lia;

c) a pe que nas des pe sas pes so a is;

d) ao res sar ci men to ao Esta do das des pe sas
re a li za das com a ma nu ten ção do con de na do, em pro -
por ção a ser fi xa da e sem pre ju í zo da des ti na ção pre -
vis ta nas le tras an te ri o res.

§ 2º Res sal va das ou tras apli ca ções le ga is, será
de po si ta da a par te res tan te para cons ti tu i ção do pe -
cú lio, em ca der ne ta de pou pan ça, que será en tre gue
ao con de na do quan do pos to em li ber da de.

Art. 30. As ta re fas exe cu ta das como pres ta ção
de ser vi ço à co mu ni da de não se rão re mu ne ra das.

Seção II
Do Tra ba lho Inter no

Art. 31. O con de na do à pena pri va ti va de li ber-
da de está obri ga do ao tra ba lho na me di da de suas
ap ti dões e ca pa ci da de.

Pa rá gra fo úni co. Para o pre so pro vi só rio, o tra -
ba lho não é obri ga tó rio e só po de rá ser exe cu ta do no
in te ri or do es ta be le ci men to.

Art. 32. Na atri bu i ção do tra ba lho de ve rão ser le -
va das em con ta a ha bi li ta ção, a con di ção pes so al e
as ne ces si da des fu tu ras do pre so, bem como as
opor tu ni da des ofe re ci das pelo mer ca do.

§ 1º De ve rá ser li mi ta do, tan to quan to pos sí vel,
o ar te sa na to sem ex pres são eco nô mi ca, sal vo nas
re giões de tu ris mo.

§ 2º Os ma i o res de 60 (ses sen ta) anos po de rão
so li ci tar ocu pa ção ade qua da à sua ida de.

§ 3º Os do en tes ou de fi ci en tes fí si cos so men te
exer ce rão ati vi da des apro pri a das ao seu es ta do.

Art. 33. A jor na da nor mal de tra ba lho não será
in fe ri or a 6 (seis) nem su pe ri or a 8 (oito) ho ras, com
des can so nos do min gos e fe ri a dos.

Pa rá gra fo úni co. Po de rá ser atri bu í do ho rá rio
es pe ci al de tra ba lho aos pre sos de sig na dos para os
ser vi ços de con ser va ção e ma nu ten ção do es ta be le-
ci men to pe nal.

Art. 34. O tra ba lho po de rá ser ge ren ci a do por
fun da ção, ou em pre sa pú bli ca, com au to no mia ad mi-
nis tra ti va, e terá por ob je ti vo a for ma ção pro fis si o nal
do con de na do.

Pa rá gra fo úni co. Nes sa hi pó te se, in cum bi rá à
en ti da de ge ren ci a do ra pro mo ver e su per vi si o nar a
pro du ção, com cri té ri os e mé to dos em pre sa ri a is, en -
car re gar-se de sua co mer ci a li za ção, bem como su-
por tar des pe sas, in clu si ve pa ga men to de re mu ne ra-
ção ade qua da.

Art. 35. Os ór gãos da Admi nis tra ção Di re ta ou
Indi re ta da União, Esta dos, Ter ri tó ri os, Dis tri to Fe de-
ral e dos Mu ni cí pi os ad qui ri rão, com dis pen sa de con -
cor rên cia pú bli ca, os bens ou pro du tos do tra ba lho
pri si o nal, sem pre que não for pos sí vel ou re co men dá-
vel re a li zar-se a ven da a par ti cu la res.

Pa rá gra fo úni co. To das as im por tân ci as ar re ca-
da das com as ven das re ver te rão em fa vor da fun da-
ção ou em pre sa pú bli ca a que alu de o ar ti go an te ri or
ou, na sua fal ta, do es ta be le ci men to pe nal.

Seção III
Do Tra ba lho Exter no

Art. 36. O tra ba lho ex ter no será ad mis sí vel para
os pre sos em re gi me fe cha do so men te em ser vi ço ou
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obras pú bli cas re a li za das por ór gãos da Admi nis tra-
ção Di re ta ou Indi re ta, ou en ti da des pri va das, des de
que to ma das as ca u te las con tra a fuga e em fa vor da
dis ci pli na.

§ 1º O li mi te má xi mo do nú me ro de pre sos será
de 10% (dez por cen to) do to tal de em pre ga dos na
obra.

§ 2º Ca be rá ao ór gão da ad mi nis tra ção, à en ti-
da de ou à em pre sa em pre i te i ra a re mu ne ra ção des se
tra ba lho.

§ 3º A pres ta ção de tra ba lho à en ti da de pri va da
de pen de do con sen ti men to ex pres so do pre so.

Art. 37. A pres ta ção de tra ba lho ex ter no, a ser
au to ri za da pela di re ção do es ta be le ci men to, de pen-
de rá de ap ti dão, dis ci pli na e res pon sa bi li da de, além
do cum pri men to mí ni mo de 1/6 (um sex to) da pena.

Pa rá gra fo úni co. Re vo gar-se-á a au to ri za ção de
tra ba lho ex ter no ao pre so que vier a pra ti car fato de fi-
ni do como cri me, for pu ni do por fal ta gra ve, ou ti ver
com por ta men to con trá rio aos re qui si tos es ta be le ci-
dos nes te ar ti go.

CAPÍTULO IV
Dos De ve res, dos Di re i tos e da Dis ci pli na

Seção I
Dos De ve res

Art. 38. Cum pre ao con de na do, além das obri ga-
ções le ga is ine ren tes ao seu es ta do, sub me ter-se às
nor mas de exe cu ção da pena.

Art. 39. Cons ti tu em de ve res do con de na do:
I – com por ta men to dis ci pli na do e cum pri men to

fiel da sen ten ça;
II – obe diên cia ao ser vi dor e res pe i to a qual quer

pes soa com quem deva re la ci o nar-se;
III – ur ba ni da de e res pe i to no tra to com os de -

ma is con de na dos;
IV – con du ta opos ta aos mo vi men tos in di vi du a is

ou co le ti vos de fuga ou de sub ver são à or dem ou à
dis ci pli na;

V – exe cu ção do tra ba lho, das ta re fas e das or -
dens re ce bi das;

VI – sub mis são à san ção dis ci pli nar im pos ta;
VII – in de ni za ção à ví ti ma ou aos seus su ces so-

res;
VIII – in de ni za ção ao Esta do, quan do pos sí vel,

das des pe sas re a li za das com a sua ma nu ten ção, me -
di an te des con to pro por ci o nal da re mu ne ra ção do tra -
ba lho;

IX – hi gi e ne pes so al e as se io da cela ou alo ja-
men to;

X – con ser va ção dos ob je tos de uso pes so al.
Pa rá gra fo úni co. Apli ca-se ao pre so pro vi só rio,

no que cou ber, o dis pos to nes te ar ti go.

Seção II
Dos Di re i tos

Art. 40. Impõe-se a to das as au to ri da des o res -
pe i to à in te gri da de fí si ca e mo ral dos con de na dos e
dos pre sos pro vi só ri os.

Art. 41 – Cons ti tu em di re i tos do pre so:
I – ali men ta ção su fi ci en te e ves tuá rio;
II – atri bu i ção de tra ba lho e sua re mu ne ra ção;
III – Pre vi dên cia So ci al;
IV – cons ti tu i ção de pe cú lio;
V – pro por ci o na li da de na dis tri bu i ção do tem po

para o tra ba lho, o des can so e a re cre a ção;
VI – exer cí cio das ati vi da des pro fis si o na is, in te-

lec tu a is, ar tís ti cas e des por ti vas an te ri o res, des de
que com pa tí ve is com a exe cu ção da pena;

VII – as sis tên cia ma te ri al, à sa ú de, ju rí di ca, edu -
ca ci o nal, so ci al e re li gi o sa;

VIII – pro te ção con tra qual quer for ma de sen sa-
ci o na lis mo;

IX – en tre vis ta pes so al e re ser va da com o ad vo-
ga do;

X – vi si ta do côn ju ge, da com pa nhe i ra, de pa-
ren tes e ami gos em dias de ter mi na dos;

XI – cha ma men to no mi nal;
XII – igual da de de tra ta men to sal vo quan to às

exi gên ci as da in di vi du a li za ção da pena;
XIII – au diên cia es pe ci al com o di re tor do es ta-

be le ci men to;
XIV – re pre sen ta ção e pe ti ção a qual quer au to-

ri da de, em de fe sa de di re i to;
XV – con ta to com o mun do ex te ri or por meio de

cor res pon dên cia es cri ta, da le i tu ra e de ou tros me i os
de in for ma ção que não com pro me tam a mo ral e os
bons cos tu mes.

Pa rá gra fo úni co. Os di re i tos pre vis tos nos in ci-
sos V, X e XV po de rão ser sus pen sos ou res trin gi dos
me di an te ato mo ti va do do di re tor do es ta be le ci men to.

Art. 42. Apli ca-se ao pre so pro vi só rio e ao sub -
me ti do à me di da de se gu ran ça, no que cou ber, o dis -
pos to nes ta Se ção.

Art. 43. É ga ran ti da a li ber da de de con tra tar mé -
di co de con fi an ça pes so al do in ter na do ou do sub me-
ti do a tra ta men to am bu la to ri al, por seus fa mi li a res ou
de pen den tes, a fim de ori en tar e acom pa nhar o tra ta-
men to.
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Pa rá gra fo úni co. As di ver gên ci as en tre o mé di co
ofi ci al e o par ti cu lar se rão re sol vi das pelo Juiz da exe -
cu ção.

Seção III
Da Dis ci pli na

Subseção I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 44. A dis ci pli na con sis te na co la bo ra ção
com a or dem, na obe diên cia às de ter mi na ções das
au to ri da des e seus agen tes e no de sem pe nho do tra -
ba lho.

Pa rá gra fo úni co. Estão su je i tos à dis ci pli na o
con de na do à pena pri va ti va de li ber da de ou res tri ti va
de di re i tos e o pre so pro vi só rio.

Art. 45. Não ha ve rá fal ta nem san ção dis ci pli nar
sem ex pres sa e an te ri or pre vi são le gal ou re gu la men-
tar.

§ 1º As san ções não po de rão co lo car em pe ri go
a in te gri da de fí si ca e mo ral do con de na do.

§ 2º É ve da do o em pre go de cela es cu ra.
§ 3º São ve da das as san ções co le ti vas.
Art. 46. O con de na do ou de nun ci a do, no iní cio

da exe cu ção da pena ou da pri são, será ci en ti fi ca do
das nor mas dis ci pli na res.

Art. 47. O po der dis ci pli nar, na exe cu ção da
pena pri va ti va de li ber da de, será exer ci do pela au to ri-
da de ad mi nis tra ti va con for me as dis po si ções re gu la-
men ta res.

Art. 48. Na exe cu ção das pe nas res tri ti vas de di -
re i tos, o po der dis ci pli nar será exer ci do pela au to ri da-
de ad mi nis tra ti va a que es ti ver su je i to o con de na do.

Pa rá gra fo úni co. Nas fal tas gra ves, a au to ri da de
re pre sen ta rá ao Juiz da exe cu ção para os fins dos ar-
ti gos 118, in ci so I, 125, 127, 181, §§ 1º, le tra d, e 2º
des ta lei.

Subseção II
Das Fal tas Dis ci pli na res

Art. 49. As fal tas dis ci pli na res clas si fi cam-se em
le ves, mé di as e gra ves. A le gis la ção lo cal es pe ci fi ca rá
as le ves e mé di as, bem as sim as res pec ti vas san-
ções.

Pa rá gra fo úni co. Pune-se a ten ta ti va com a san -
ção cor res pon den te à fal ta con su ma da.

Art. 50. Co me te fal ta gra ve o con de na do à pena
pri va ti va de li ber da de que:

I – in ci tar ou par ti ci par de mo vi men to para sub -
ver ter a or dem ou a dis ci pli na;

II – fu gir;

III – pos su ir, in de vi da men te, ins tru men to ca paz
de ofen der a in te gri da de fí si ca de ou trem;

IV – pro vo car aci den te de tra ba lho;
V – des cum prir, no re gi me aber to, as con di ções

im pos tas;
VI – inob ser var os de ve res pre vis tos nos in ci sos

II e V, do ar ti go 39, des ta lei.
Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nes te ar ti go apli-

ca-se, no que cou ber, ao pre so pro vi só rio.
Art. 51. Co me te fal ta gra ve o con de na do à pena

res tri ti va de di re i tos que:
I – des cum prir, in jus ti fi ca da men te, a res tri ção

im pos ta;
II – re tar dar, in jus ti fi ca da men te, o cum pri men to

da obri ga ção im pos ta;
III – inob ser var os de ve res pre vis tos nos in ci sos

II e V, do ar ti go 39, des ta lei.
Art. 52. A prá ti ca de fato pre vis to como cri me do -

lo so cons ti tui fal ta gra ve e su je i ta o pre so, ou con de-
na do, à san ção dis ci pli nar, sem pre ju í zo da san ção
pe nal.

Subseção III
Das San ções e das Re com pen sas

Art. 53. Cons ti tu em san ções dis ci pli na res:
I – ad ver tên cia ver bal;
II – re pre en são;

III – sus pen são ou res tri ção de di re i tos (ar ti go
41, pa rá gra fo úni co);

IV – iso la men to na pró pria cela, ou em lo cal ade -
qua do, nos es ta be le ci men tos que pos su am alo ja-
men to co le ti vo, ob ser va do o dis pos to no ar ti go 88
des ta lei.

Art. 54. As san ções dos in ci sos I a III do ar ti go
an te ri or se rão apli ca das pelo di re tor do es ta be le ci-
men to; a do in ci so IV, por Con se lho Dis ci pli nar, con -
for me dis pu ser o re gu la men to.

Art. 55. As re com pen sas têm em vis ta o bom
com por ta men to re co nhe ci do em fa vor do con de na do,
de sua co la bo ra ção com a dis ci pli na e de sua de di ca-
ção ao tra ba lho.

Art. 56. São re com pen sas:

I – o elo gio;

II – a con ces são de re ga li as.
Pa rá gra fo úni co. A le gis la ção lo cal e os re gu la-

men tos es ta be le ce rão a na tu re za e a for ma de con -
ces são de re ga li as.
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Subseção IV
Da Apli ca ção das San ções

Art. 57. Na apli ca ção das san ções dis ci pli na res
le var-se-á em con ta a pes soa do fal to so, a na tu re za e
as cir cuns tân ci as do fato, bem como as suas con se-
qüên ci as.

Pa rá gra fo úni co. Nas fal tas gra ves, apli cam-se
as san ções pre vis tas nos in ci sos III e IV, do ar ti go 53,
des ta lei.

Art. 58. O iso la men to, a sus pen são e a res tri ção
de di re i tos não po de rão ex ce der a 30 (trin ta) dias. Pa -
rá gra fo úni co. O iso la men to será sem pre co mu ni ca do
ao Juiz da exe cu ção.

Subseção V
Do Pro ce di men to Dis ci pli nar

Art. 59. Pra ti ca da a fal ta dis ci pli nar, de ve rá ser
ins ta u ra do o pro ce di men to para sua apu ra ção, con-
for me re gu la men to, as se gu ra do o di re i to de de fe sa.

Pa rá gra fo úni co. A de ci são será mo ti va da.
Art. 60. A au to ri da de ad mi nis tra ti va po de rá de -

cre tar o iso la men to pre ven ti vo do fal to so, pelo pra zo
má xi mo de 10 (dez) dias, no in te res se da dis ci pli na e
da ave ri gua ção do fato.

Pa rá gra fo úni co. O tem po de iso la men to pre ven-
ti vo será com pu ta do no pe río do de cum pri men to da
san ção dis ci pli nar.
....................................................................................

Art. 72. São atri bu i ções do De par ta men to Pe ni-
ten ciá rio Na ci o nal:

I – acom pa nhar a fiel apli ca ção das nor mas de
exe cu ção pe nal em todo o Ter ri tó rio Na ci o nal;

II – ins pe ci o nar e fis ca li zar pe ri o di ca men te os
es ta be le ci men tos e ser vi ços pe na is;

III – as sis tir tec ni ca men te as Uni da des Fe de ra ti-
vas na im ple men ta ção dos prin cí pi os e re gras es ta be-
le ci dos nes ta lei;

IV – co la bo rar com as Uni da des Fe de ra ti vas
me di an te con vê ni os, na im plan ta ção de es ta be le ci-
men tos e ser vi ços pe na is;

V – co la bo rar com as Uni da des Fe de ra ti vas
para a re a li za ção de cur sos de for ma ção de pes so al
pe ni ten ciá rio e de en si no pro fis si o na li zan te do con de-
na do e do in ter na do.

Pa rá gra fo úni co. Incum bem tam bém ao De par-
ta men to a co or de na ção e su per vi são dos es ta be le ci-
men tos pe na is e de in ter na men to fe de ra is.

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

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Dis põe so bre o Esta tu to da Cri an ça e
do Ado les cen te e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 9.271, DE 17 DE ABRIL DE 1996

Alte ra os arts. 366, 367, 368, 369 e
370 do De cre to-lei nº 3.689, de 3 de ou tu-
bro de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal.

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

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.

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

LEI Nº 9.807, DE 13 DE JULHO DE 1999

Esta be le ce nor mas para a or ga ni za-
ção e a ma nu ten ção de pro gra mas es pe-
ci a is de pro te ção a ví ti mas e a tes te mu-
nhas ame a ça das, ins ti tui o Pro gra ma Fe-
de ral de Assis tên cia a Ví ti mas e a Tes te-
mu nhas Ame a ça das e dis põe so bre a
pro te ção de acu sa dos ou con de na dos
que te nham vo lun ta ri a men te pres ta do
efe ti va co la bo ra ção à in ves ti ga ção po li ci-
al e ao pro ces so cri mi nal.

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

LEI Nº 10.409, DE 11 DE JANEIRO DE 2002

Dis põe so bre a pre ven ção, o tra ta-
men to, a fis ca li za ção, o con tro le e a re-
pres são à pro du ção, ao uso e ao trá fi co
ilí ci tos de pro du tos, subs tân ci as ou dro -
gas ilí ci tas que ca u sem de pen dên cia fí-
si ca ou psí qui ca, as sim elen ca dos pelo
Mi nis té rio da Sa ú de, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

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

DECRETO-LEI Nº 3.689, 
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

Có di go de Pro ces so Pe nal.

....................................................................................
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Art. 366. Se o acu sa do, ci ta do por edi tal, não
com pa re cer, nem cons ti tu ir ad vo ga do, fi ca rão sus-
pen sos o pro ces so e o cur so do pra zo pres cri ci o nal,
po den do o juiz de ter mi nar a pro du ção an te ci pa da das 
pro vas con si de ra das ur gen tes e, se for o caso, de cre-
tar pri são pre ven ti va, nos ter mos do dis pos to no art.
312. (Re da ção dada pela Lei nº 9.271, de 17-4-1996)

§ 1º As pro vas an te ci pa das se rão pro du zi das na 
pre sen ça do Mi nis té rio Pú bli co e do de fen sor da ti vo.
(Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei nº 9.271, de
17-4-1996)

§ 2º Com pa re cen do o acu sa do, ter-se-á por ci -
ta do pes so al men te, pros se guin do o pro ces so em
seus ul te ri o res atos. (Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei
nº 9.271, de 17-4-1996)
....................................................................................

Art. 413. O pro ces so não pros se gui rá até que o
réu seja in ti ma do da sen ten ça de pro nún cia.

Pa rá gra fo úni co. Se hou ver mais de um réu, so -
men te em re la ção ao que for in ti ma do pros se gui rá o fe i-
to.

....................................................................................
Art. 421. Re ce bi do o li be lo, o es cri vão, den tro de 

3 (três) dias, en tre ga rá ao réu, me di an te re ci bo de
seu pu nho ou de al guém a seu rogo, a res pec ti va có -
pia, com o rol de tes te mu nhas, no ti fi ca do o de fen sor
para que, no pra zo de 5 (cin co) dias, ofe re ça a con tra-
ri e da de; se o réu es ti ver afi an ça do, o es cri vão dará
có pia ao seu de fen sor, exi gin do re ci bo, que se jun ta rá
aos au tos.

Pa rá gra fo úni co. Ao ofe re cer a con tra ri e da de, o
de fen sor po de rá apre sen tar o rol de tes te mu nhas que 
de vam de por no ple ná rio, até o má xi mo de 5 (cin co),
jun tar do cu men tos e re que rer di li gên ci as.
....................................................................................

Art. 451. Não com pa re cen do o réu ou o acu sa-
dor par ti cu lar, com jus ta ca u sa, o jul ga men to será adi -
a do para a se guin te ses são pe rió di ca, se não pu der
re a li zar-se na que es ti ver em cur so.

§ 1º Se se tra tar de cri me afi an çá vel, e o
não-com pa re ci men to do réu ocor rer sem mo ti vo le gí-
ti mo, far-se-á o jul ga men to à sua re ve lia.

§ 2º O jul ga men to não será adi a do pelo
não-com pa re ci men to do ad vo ga do do as sis ten te.
....................................................................................

Art. 563. Ne nhum ato será de cla ra do nulo, se da
nu li da de não re sul tar pre ju í zo para a acu sa ção ou
para a de fe sa.
....................................................................................

Voto em separado do Senador 
 Antonio Carlos Valadares 

na Comissão de Constituição, 
 Justiça e Cidadania sobre o

 Projeto de Lei da Câmara nº 12, de 2003

I – Re la tó rio

E sub me ti do à apre ci a ção des ta Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 12, de 2003, que al te ra a Lei nº 7.210, de
11 de ju nho de 1984 – Lei de Exe cu ção Pe nal e 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. A pro po-
si ção tem o ob je ti vo de al te rar di ver sos dis po si ti vos
da Lei de Exe cu ções Pe na is (LEP) e do Có di go de
Pro ces so Pe nal (CPP), com o es co po de, em li nhas
ge ra is: cri ar um Re gi me Dis ci pli nar Di fe ren ci a do
(RDD), para pre sos que es te jam em re gi me fe cha do e 
co me tam fal ta gra ve equi va len te a prá ti ca de cri me
do lo so; dar nova dis ci pli na à trans fe rên cia dos pre sos;
e tam bém dar nova dis ci pli na aos in ter ro ga tó ri os dos
acu sa dos.

A ma té ria foi am pla men te de ba ti da na Câ ma ra
dos De pu ta dos, onde ini ci ou sua tra mi ta ção, em vir tu-
de da ini ci a ti va ser do Che fe do Po der Exe cu ti vo, des -
de 15 de agos to de 2001, ten do sido apro va da na for -
ma do subs ti tu ti vo apre sen ta do pelo De pu ta do Ibra-
him Abi-Ackel no âm bi to da 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, o PLC em apre ço foi des ti-
na do a esta Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia, a qual nos ter mos do Re que ri men to nº 1, de
2003, da CCJ, de au to ria do emi nen te Se na dor Tas so
Je re is sa ti, a ma té ria foi dis tri bu í da para a Sub co mis-
são Per ma nen te de Se gu ran ça Pú bli ca, onde de sig-
nou-se o in sig ne Se na dor De mós te nes Tor res, re la tor
da ma té ria.

Des ta que-se que hou ve re a li za ção de au diên ci-
as pú bli cas para ins tru ção da ma té ria, ten do sido ou -
vi dos di ver sos es pe ci a lis tas na área.

No âm bi to da Sub co mis são de Se gu ran ça Pú-
bli ca foi apro va do o re la tó rio do in sig ne Se na dor De -
mós te nes Tor res, com aco lhi men to das Emen das nos 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 13 de au to ria da Se na do ra
Serys Slhes sa ren ko e re je i ta das as Emen das nos 3, 9,
10 e 11 tam bém de au to ria des ta se na do ra. A Emen -
da nº 20, do Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho, após des -
ta que, é apro va da.

O emi nen te Se na dor Tas so Je re is sa ti apre sen ta
re la tó rio, com voto pela apro va ção do PLC nº 12, de
2003, nos ter mos do re la tó rio apro va do pela Sub co-
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mis são de Se gu ran ça Pú bli ca, con ten do as Emen das
nos 1 a 18.

Vis lum bra-se, por meio de um li ge i ro re su mo
pon tu al do re la tó rio apre sen ta do pelo emi nen te Se-
na dor Tas so Je re is sa ti, as se guin tes pro pos tas:

Emen da nº 1 – acres cen ta pa rá gra fo úni co ao
art. 5º do PLC nº 12/2003, tor nan do fa cul ta ti va a re a li-
za ção do exa me cri mi no ló gi co para fins de pro gres-
são de re gi me e con ces são de li vra men to con di ci o-
nal, à le gis la ção lo cal, mas tal exa me con ti nu a rá a ser 
en car go da Co mis são Téc ni ca de Clas si fi ca ção.

Emen da nº 2 – o li mi te má xi mo de du ra ção do
Re gi me Dis ci pli nar Di fe ren ci a do (RDD) con ti do no
PLC nº 12/2003 é de no má xi mo 360 dias, até o li mi te
de 1/6 da pena apli ca da ao pre so. A Emen da nº 2 re ti-
ra esta con di ci o nan te tem po ral, de modo que o RDD
terá du ra ção má xi ma de 360 dias, sem pre ju í zo de re -
pe ti ção des ta san ção em caso de nova fal ta gra ve.

Emen da nº 3 – bus ca de fi nir com cla re za a ex -
pres são “cri an ça” con ti da no in ci so III, do art. 52 pro -
pos to pelo PLC nº 12/2003, es ta be le cen do di re i to de
vi si tas, se ma na is, de no má xi mo duas pes so as, sem
con tar os fi lhos, en te a dos ou ne tos, to dos de até 14
anos de ida de in com ple tos, com du ra ção de duas ho -
ras.

Emen da nº 4 – subs ti tui a ex pres são “apre sen-
tem alto ris co” con ti da no § 1º do art. 52 pro pos to pelo
PLC por “ame a cem”, dado que aque la pri me i ra ex-
pres são é de ma si a da men te ge né ri ca e abre es pa ço
para in ter pre ta ções equi vo ca das e sub je ti vis mos.
Ade ma is, a emen da tam bém acres cen ta ao fi nal des -
se mes mo dis po si ti vo (§ 1 do art. 52 pro pos to pelo
PLC) que o RDD po de rá ser pror ro ga do, a cri té rio do
juiz e ou vi das as par tes, para a hi pó te se ali ven ti la da,
qual seja, de ame a ça à or dem e à se gu ran ça do es ta-
be le ci men to pe nal ou à so ci e da de.

Emen da nº 5 – des lo can do o § 2º do art. 52 de
que tra ta o PLC n° 12/2003 para um dis po si ti vo au tô-
no mo (art. 52-A), a emen da pro põe um du plo re gi me
dis ci pli nar, isto é, o RDD (Re gi me Dis ci pli nar Di fe ren-
ci a do), pre vis to no en tão art. 52, e o Re gi me Dis ci pli-
nar de Se gu ran ça Má xi ma (RDSM), a ser es ta be le ci-
do no art. 52-A, cujo des ti na tá rio é o pre so pro vi só rio
ou con de na do so bre qual re ca i am fun da dos in dí ci os
de en vol vi men to ou par ti ci pa ção, a qual quer tí tu lo, em 
or ga ni za ções cri mi no sas.

A jus ti fi ca ti va con ti da no re la tó rio do emi nen te
Se na dor Tas so Je re is sa ti para esse re gi me mais rí gi-
do, pode ser as sim ex pos ta: “o ob je ti vo des se re gi me
dis ci pli nar de se gu ran ça má xi ma é o de rom per os la -
ços e as pon tes das or ga ni za ções cri mi no sas. (...) As

no vas me di das elen ca das ob je ti vam pura e sim ples-
men te evi tar o con ta to do pre so com sua or ga ni za ção
cri mi no sa. São me di das pre ven ti vas e não re pres si-
vas, pois con tri bu i rão para que cri mes de i xem de ser
co me ti dos e que fac ções se jam de ses tru tu ra das, pela 
per da de lí de res le gi ti ma dos. (...) Obser va-se, por
con se guin te, que como o ob je ti vo do re gi me dis ci pli-
nar de se gu ran ça má xi ma é mu i to dis tin to do re gi me
de dis ci pli na di fe ren ci a do, pois este é emi nen te men te
re pres si vo, en quan to aque le é pre ven ti vo, ra zão pelo
qual a União deve es ta be le cer exi gên ci as mí ni mas
para os es ta dos, nos ter mos de sua com pe tên cia con -
cor ren te, e não de i xar que eles re gu la men tem da for -
ma como bem en ten de rem, dado que se tra ta de in te-
res se na ci o nal”.

Des ta que-se que a emen da en ta la da ain da es -
ta be le ce uma nova re da ção ao art. 7º do PLC nº
12/2003, pre ven do ul te ri or re vi são da le gis la ção, ou
seja, “tor nan do pos sí vel se ana li sar a real efi ciên cia e
vi a bi li da de do novo sis te ma num pra zo de cin co
anos”.

Por fim, ob je ti van do man ter co e rên cia em todo o 
tex to le gis la ti vo ob je to de mo di fi ca ção, em de cor rên-
cia da pre ten di da in tro du ção do RDSM, a Emen da nº
5 bus ca al te rar os arts. 53, 58, 60 e 87 da LEP e arts.
4º, 5º e 7º do PLC nº 12/2003.

Emen da nº 6 – visa cri ar o art. 52-B na LEP,
pres cre ven do que no caso do pre so se tor nar um co -
la bo ra dor do Po der Pú bli co, ele po de rá ser co lo ca do
em pro gra ma de pro te ção aos cu i da dos do Esta do ou
da União, me di an te de ci são ju di ci al res cin dí vel e fa -
cul ta do o sis te ma de con tro le por meio de bra ce le tes
ele trô ni cos ou me ca nis mo si mi lar.

Emen da nº 7 – in se rin do um quin to in ci so no art.
5º do PLC nº 12/2003, que tra ta da le gis la ção re gu la-
men tar por par te dos es ta dos e Dis tri to Fe de ral ao
RDD e RDSM, pos si bi li ta a cri a ção de uma di vi são de
in te li gên cia pe ni ten ciá ria.

Emen da nº 8 – pro põe que seja ins ti tu í do um
ban co de va gas jun to ao De par ta men to Pe ni ten ciá rio
Na ci o nal em con vê nio com os Esta dos para o re co lhi-
men to de pre sos ori un dos de ou tras uni da des da Fe -
de ra ção, isto é, um ca das tro de va gas nos pre sí di os.
Ade ma is, ado tan do a sis te má ti ca já con ti da no PLC
nº 12/2003, a emen da tam bém pro põe que o Mi nis té-
rio da Jus ti ça in di que o es ta be le ci men to pe nal ade-
qua do para o cum pri men to da pena pelo pre so, com
base em da dos do ca das tro na ci o nal de va gas, e o
Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça (STJ), por pos su ir ju ris di-
ção so bre todo o ter ri tó rio na ci o nal, au to ri za rá ou não
a trans fe rên cia in te res ta du al dos pre sos in clu í dos no
re gi me dis ci pli nar.
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Emen da nº 9 – es ta be le ce dois no vos cri té ri os
para a apli ca ção das san ções dis ci pli na res, qua is se -
jam, a mo ti va ção e o tem po de pri são im pos to ao fal -
to so, vez que, atu al men te, o art. 57 da LEP pres cre ve
ape nas que na apli ca ção das san ções dis ci pli na res
le var-se-ão em con ta a pes soa do fal to so, a na tu re za
e as cir cuns tân ci as dos fa tos, bem como suas con se-
qüên ci as.

Emen da nº 10 – al te ran do o CPP, no que tan ge
ao in ter ro ga tó rio do acu sa do (art. 185 e se guin tes), a
emen da visa in ver ter a no vel dis ci pli na pro pos ta no
PLC nº 12/2003, pois este per mi te que o in ter ro ga tó-
rio do acu sa do pre so seja re a li za do no pró prio es ta-
be le ci men to pe ni ten ciá rio no qual o mes mo se en con-
tra re co lhi do. Por con se guin te, a emen da es ta be le ce
a vi de o con fe rên cia – ou ou tro re cur so tec no ló gi co de
pre sen ça vir tu al em tem po real – como re gra ge ral ao
in ter ro ga tó rio do acu sa do pre so, e, so men te na hi pó-
te se de não ha ver con di ções de re a li za ção da vi de o-
con fe rên cia, o in ter ro ga tó rio do acu sa do pre so será
fe i to no es ta be le ci men to pri si o nal em que se en con-
trar, plus, não sen do pos sí ve is a vi de o con fe rên cia e o
des lo ca men to do juiz ao es ta be le ci men to pri si o nal, a
re a li za ção do in ter ro ga tó rio de ve rá ocor rer, por re qui-
si ção de apre sen ta ção do réu, em ju í zo.

Mis ter se faz sa li en tar que a emen da man tém as
ou tras ga ran ti as dos acu sa dos em ge ral, con ti das no
PLC nº 12/2003, e se di men ta das na le gis la ção vi gen-
te, dou tri na e ju ris pru dên cia, de que o in ter ro ga tó rio
será re a li za do em sala pró pria, ga ran ti da a pre sen ça
do de fen sor e a pu bli ci da de do ato, sen do cer to que o
ma gis tra do de ve rá as se gu rar o di re i to de en tre vis ta
re ser va da do acu sa do com seu de fen sor; o di re i to do
acu sa do de per ma ne cer ca la do e que o si lên cio não
im por ta rá em con fis são e não po de rá ser in ter pre ta do
em pre ju í zo ao pre so.

Emen da Nº 11 – in se re in da ga ções no rol de
per gun tas a ser for mu la do pelo ma gis tra do, acer ca da 
ori gem dos bens su je i tos a per di men to em fa vor da
União, con tas ban cá ri as no Bra sil ou ex te ri or, e de
bens de qual quer na tu re za in cor po ra dos ao pa tri mô-
nio do acu sa do, ci en ti fi can do-o da in ver são do ônus
da pro va pre vis to em lei, a qual exis te hoje na Lei nº
9.613/98 (Lei de La va gem de Di nhe i ro) e Lei nº
10.409/2002 (Lei de Entor pe cen tes).

Emen da Nº 12 – ob je ti va es ta be le cer no art. 366 
do CPP, com seus res pec ti vos cor res pon den tes e de -
vi da men te adap ta dos ao rito dos cri mes de com pe-
tên cia do Tri bu nal do Júri (arts. 413, 421 e 451 do
CPP), dis po si ti vo no sen ti do de que, tra tan do-se de
cri mes pu ni dos com pena de re clu são, o pro ces so se -
gui rá à re ve lia do acu sa do que, ci ta do por man da do,

re qui si ção ou por edi tal, ou in ti ma do para qual quer
ato do pro ces so, de i xar de com pa re cer sem mo ti vo
jus ti fi ca do.

Emen da Nº 13 – esta emen da dá nova re da ção
aos arts. 70 e 80 do PLC nº 12/2003, re nu me ran-
do-os, a fim de es ta be le cer que a União, res pec ti va-
men te, de fi na pa drões mí ni mos do pre sí dio des ti na do
ao cum pri men to dos re gi mes dis ci pli na res pro pos tos
e pri o ri ze, quan do da cons tru ção de pre sí di os fe de ra-
is, os es ta be le ci men tos que se des ti nem a abri gar
pre sos su je i tos a re gi me dis ci pli nar.

Emen da Nº 14 – ob je ti va per mi tir que as nor mas
re gu la men ta res dos Esta dos e Dis tri to Fe de ral pos-
sam ela bo rar pro gra mas de aten di men to di fe ren ci a do
aos pre sos pro vi só ri os e con de na dos, vi san do a re in-
te gra ção de les no re gi me co mum e re com pen san-
do-lhes o bom com por ta men to du ran te o pe río do de
san ção dis ci pli nar.

Emen da Nº 15 – re ti ra da com pe tên cia do Con -
se lho Pe ni ten ciá rio (art. 70 da LEP) a pré via ma ni fes-
ta ção so bre o de no mi na do in dul to hu ma ni tá rio, que é
aque le pos sí vel de ser con ce di do em ca sos de do en-
ça gra ve e ir re ver sí vel, com prog nós ti co fe cha do,
ates ta do por pe ri to mé di co.

Emen da Nº 16 – es ta be le ce que as san ções dis -
ci pli na res de ad ver tên cia ver bal, re pre en são, sus pen-
são ou res tri ção de di re i tos e iso la men to (art. 53, in ci-
sos I a IV) pos sam ser apli ca das di re ta men te ao pre -
so por ato do di re tor da pe ni ten ciá ria e que os re gi-
mes dis ci pli na res, seja o RDD ou RDSM, se jam apli -
ca dos por ato do ju di ci al, ou vin do-se pre vi a men te o
Mi nis té rio Pú bli co e a de fe sa, no pra zo má xi mo de até 
15 dias após re que ri men to cir cuns tan ci a do do di re tor
da pe ni ten ciá ria ou ou tra au to ri da de ad mi nis tra ti va.

Emen da Nº 17 – toma obri ga tó ria a pre sen ça do
Mi nis té rio Pú bli co no in ter ro ga tó rio do réu.

Emen da Nº 18 – de ter mi na que as em pre sas
exe cu to ras de obras e pres ta do ras de ser vi ços à
União, Esta dos e Mu ni cí pi os re ser va rão 1% da
mão-de-obra para os egres sos e que os go ver nos fe -
de ral, es ta du al e mu ni ci pal pos sam ce le brar con vê ni-
os com a ini ci a ti va pri va da, para im plan ta ção de ofi ci-
nas de tra ba lho re fe ren tes a se to res de apo io dos pre -
sí di os.

Era o que ha via de im por tan te a re la tar.

II – Aná li se

Tri bu tan do o má xi mo res pe i to e con si de ra ção
ao emi nen te re la tor do PLC nº 12/2003, Se na dor Tas-
so Je re is sa ti, aqui se rão ex pos tos os mo ti vos que nos 
le vam a re je i tar as Emen das 04 (par ci al men te), 05, 10 
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e 12, con ti das no res pec ti vo re la tó rio e apre sen tar-
mos qua tro (04) emen das de aper fe i ço a men to da ma -
té ria.

Mis ter se faz ter como ve tor ori en ta dor que a so -
lu ção para os pro ble mas que afe tam o sis te ma pe ni-
ten ciá rio só será ob ti da se ba se a da na con vic ção de
que esta não é uma ques tão iso la da, es tan que. Ao
con trá rio, ne ces si ta ser en ten di da como um ver da de i-
ro sis te ma de va sos co mu ni can tes, fun da men ta da
em al guns pon tos: na jus ti ça so ci al, no sis te ma po li ci-
al, no sis te ma ju di ciá rio, e no sis te ma pe ni ten ciá rio.
Além dis so, exi ge uma am pla dis cus são a en vol ver to -
dos os seg men tos so ci a is.

Os ní ve is de po li ti za ção e de dra ma ti za ção da
vi o lên cia são, nos dias atu a is, ex tra or di na ri a men te
ele va dos. A per cep ção da vi o lên cia é qua se oni pre-
sen te e a so ci e da de está vi va men te in te res sa da nes -
se fe nô me no. Com esta con cep ção da vi o lên cia, a ati -
tu de so ci al trans for mou-se. A so ci e da de já não dis põe
de um Di re i to Pe nal que lhe seja ga ran tia de li ber da-
de, pelo con trá rio, a so ci e da de cla ma por um ar se nal
de me i os efe ti vos con tra o cri me e de re pres são da vi -
o lên cia, ain da que co la ci o nan do mais vi o lên cia.

O de lin qüen te ten de a con ver ter-se num ini mi go
e o Di re i to Pe nal num di re i to para o ini mi go. O re qui si-
tó rio é na tu ral men te a fa vor de um sis te ma que alie
ins tru men tos e cri té ri os re pres si vos mo der nos, mas,
in fe liz men te, à cus ta de uma per da de me mó ria, em
que es ta vam ins cri tos prin cí pi os e ra zões que ha vi am
for ma do o pa tri mô nio pe nal: os de pro te ção da dig ni-
da de da pes soa hu ma na e da sub si di a ri e da de da in -
ter ven ção pe nal.

Fa lar da luta con tra o cri me sig ni fi ca, hoje, as si-
na lar uma fi na li da de ao Di re i to Pe nal, de sig na da men-
te à pena, de modo que, a le gi ti mi da de in casu do Di -
re i to Pe nal re si de na sua ca pa ci da de para re du zir ao
mí ni mo pos sí vel o grau de vi o lên cia exis ten te na so ci-
e da de. Pro põe-se, ofi ci al men te, como fi na li da de da
pena de pri são, a ob ten ção não de um, mas de vá ri os
ob je ti vos con co mi tan tes: a) pu ni ção re tri bu ti va do mal 
ca u sa do pelo de lin qüen te; b) pre ven ção da prá ti ca de
no vas in fra ções, atra vés da in ti mi da ção do con de na-
do e de pes so as po ten ci al men te cri mi no sas; c) re ge-
ne ra ção do pre so, no sen ti do de trans for má-lo de cri -
mi no so em não-cri mi no so.

Em fun ção do alto grau des se man da men to éti -
co, o “Pri me i ro Con gres so das Na ções Uni das so bre
a Pre ven ção do De li to e Tra ta men to do De lin qüen te”,
ce le bra do em Ge ne bra, em 1955, enun ci ou as “Re-
gras Mí ni mas para o Tra ta men to dos Pre sos”. Foi res -
sal va do, na Expo si ção de Mo ti vos des sas Re gras Mí -
ni mas, que “o es sen ci al não é so men te des cre ver a

for ma de ta lha da de um sis te ma pe ni ten ciá rio mo de lo,
mas, aci ma de tudo, ga ran tir que sua or ga ni za ção
seja em cum pri men to ao con ce i to de que toda pes-
soa, pri va da da sua li ber da de, deve ser tra ta da com
hu ma ni da de e com res pe i to à dig ni da de ine ren te a
qual quer pes soa, a fim de que se pos sa atin gir o ob je-
ti vo prin ci pal de re for ma e de re a bi li ta ção mo ral dos
pre sos”.

Aliás, as Re gras Mí ni mas do Tra ta men to do Pre -
so, re gras 57, 58 e 59, sus ten tam o de ver da ins ti tu i-
ção pri si o nal em uti li zar toda a as sis tên cia edu ca ci o-
nal, mo ral e es pi ri tu al no tra ta men to de que se mos tre
ne ces si ta do o in ter no, de sor te a se lhe as se gu rar
que, no re tor no à co mu ni da de li vre, es te ja apto a obe -
de cer às leis. Ou, no caso bra si le i ro, a Lei de Exe cu-
ções Pe na is (LEP) es ta be le ce no arts, 1º e 10, res-
pec ti va men te, que “a exe cu ção pe nal tem por ob je ti vo
efe ti var as dis po si ções de sen ten ça ou de ci são cri mi-
nal e pro por ci o nar para a har mô ni ca in te gra ção so ci al
do con de na do e do in ter na do” e “a as sis tên cia ao pre -
so e ao in ter na do é de ver do Esta do, ob je ti van do pre -
ve nir o cri me e ori en tar o re tor no à con vi vên cia em so -
ci e da de”.

Res sal te-se que ape sar do des ta que es pe ci al a
re a bi li ta ção, den tre os es co pos da pena, os fins de
pu ni ção e in ti mi da ção per ma ne cem in to ca dos. ine xis-
tin do re gra al gu ma a au to ri zar pos sam ser des pre za-
dos, em ma i or ou me nor ex ten são, prin ci pal men te se
isso for ne ces sá rio, em be ne fí cio da ati vi da de re e du-
ca ti va.

Portan to, o con ce i to da trí pli ce fi na li da de é bas -
tan te fa mi li ar mes mo a pes soa co mum do nos so tem -
po, para quem, ao me nos no pla no ra ci o nal, o pre so é
co lo ca do na pe ni ten ciá ria com vis tas a ser pu ni do, in -
ti mi da do e, prin ci pal men te, re for ma do. Mas essa idéia 
é en ga no sa e me ra men te sim plis ta, pois como nos
diz Be mard Shaw: “para pu nir um ho mem re tri bu ti va-
men te é pre ci so in ju riá-lo. Para re for má-lo, é pre ci so
me lho rá-lo. E os ho mens não são me lho rá ve is atra-
vés de in jú ri as”. Daí ser ex tre ma men te di fí cil es ta be-
le cer uma te o ria prá ti ca da pu ni ção re for ma do ra.

Des ta fe i ta, con si de ran do que o pre so en con-
tra-se pri va do da con vi vên cia na so ci e da de, jus ta-
men te para “me lhor re to má-la”, res ta cla ro o cu i da do
e a aten ção que se deve ter para se evi tar a des so ci a-
li za ção. Por con se guin te, a cri mi no lo gia tem re ve la do
que a pri são não só pro duz efe i tos de des so ci a li za ção
como tam bém cria pro ble mas e di fi cul da des ul te ri o-
res, quan do da pers pec ti va de re gres so do pre so à
co mu ni da de.

Ora, é que se por um lado a pri são pro duz um
efe i to de in ti mi da ção so bre o pre so, cri an do um es tí-
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mu lo de adap ta ção às re gras de vida em so ci e da de,
por ou tro lado, se gre ga o in di ví duo do seu es ta tu to
ju rí di co nor mal, atin ge a sua per so na li da de, fa vo re-
ce a apren di za gem de no vas téc ni cas cri mi no sas e
pro põe va lo res e nor mas con trá ri os aos ofi ci a is da
so ci e da de.

É ver da de que o co ti di a no da vida pri si o nal se
rege por re gu la men tos as pe ra men te li mi ta ti vos que
di fi cul tam e pro í bem as mais di ver sas ati vi da des, su -
bor di na dos ao ob je ti vo prin ci pal de evi tar pro ble mas
e, so bre tu do, do mi nar o pre so. A ên fa se na se gu ran-
ça, por exem plo, no pre ve nir a fuga e no con tro le re -
gu lar e con tí nuo da vida do pre so con ver te a pri são,
em si mes ma des so ci a li za do ra como ins ti tu i ção to tal,
num ha bi tat que ex põe o pre so a uma gran de vi o lên-
cia, fa tor a con si de rar na des so ci a li za ção pro gres si va
do seu com por ta men to e, por tan to, na re con fi gu ra ção
das ati tu des com que pro cu ra li dar com a si tu a ção.

Nes sa es te i ra, mu i to em bo ra pos sa apa ren tar
um ver da de i ro pa ra do xo, in cum be ao Po der Pú bli co o
de ver de ao má xi mo bus car re a li zar e con ci li ar o bi nô-
mio “or dem e se gu ran ça” com a res so ci a li za ção do
pre so, haja vis ta que os fun da men tos ba si la res da
pena de cor rem da ne ces si da de de se com pre en der
que o pa drão pri si o nal exi ge a pron ta e efi caz pu ni ção
da fal ta, mas tam bém o sen ti do “sair da pri são” deve
ser de fi ni do como a pos si bi li da de de se aban do nar
um pro ces so de vi o lên cia e es tig ma ti za ção.

Com efe i to a Emen da nº 4 (Par ci al men te) e a
Emen da nº 5, data má xi ma vê nia, não pa re cem har -
mo ni zar-se com tais prin cí pi os, na me di da em que,
sem am pa ro em uma pro por ci o na li da de, isto é, em
um sis te ma de con tro le de ex ces sos, en se jam mu i to
mais a des so ci a li za ção do pre so do que se ria o ra-
zoá vel para sal va guar dar os prin cí pi os da or dem e se -
gu ran ça.

No que tan ge a Emen da nº 4, pri me i ra men te
com por ta es cla re cer que acer ta da men te – como é
cos tu me i ro do emi nen te re la tor – foi fe liz a subs ti tu i-
ção da ex pres são “alto ris co” por “ame a cem” para fins 
de ca rac te ri zar  a si tu a ção de de sor dem e in se gu ran-
ça no es ta be le ci men to pe nal ou no seio da So ci e da de
que in ci di rá o Re gi me Dis ci pli nar Di fe ren ci a do (RDD), 
pois sem dú vi da al gu ma será mu i to me lhor do pon to
de vis ta so ci al e ju rí di co apli car o RDD ao pre so pro vi-
só rio ou con de na do que “apre sen te ame a ça para a
or dem e se gu ran ça da pe ni ten ciá ria ou da so ci e da de”
do que aque le que “apre sen te alto ris co para a or dem
e se gu ran ça do es ta be le ci men to pri si o nal ou so ci e-
da de” con ce i to este por de ma is flu í do

To da via, o acrés ci mo in se ri do no fi nal do res-
pec ti vo dis po si ti vo de que tra ta a Emen da nº 04, data

vê nia, me re ce re pa ros. É que como o RDD tam bém
in ci di rá para pre sos que ame a cem a or dem e a se gu-
ran ça do es ta be le ci men to ou da so ci e da de e o cor -
res pon den te ar ti go de lei que tra ta do RDD (art. 52) já
in se re como uma de suas ca rac te rís ti cas a du ra ção
má xi ma de 360 dias, sem pre ju í zo de sua re pe ti ção
por nova fal ta gra ve de mes ma es pé cie (in ci so I, art.
52), ob ser va-se, ini ci al men te, que fal ta gra ve será,
além da prá ti ca de cri me do lo so que oca si o ne sub ver-
são da or dem e dis ci pli na in ter nas (hi pó te se pre vis ta
no “ca put” do art. 52), tam bém aque la “ame a ça a or -
dem e a se gu ran ça do es ta be le ci men to pri si o nal ou
da so ci e da de” (hi pó te se pre vis ta no pró prio § 1º do
art. 52, aqui ob je to da Emen da nº 04). Con se qüen te-
men te, alu di do acrés ci mo se ria re dun dan te. Em ou-
tros ter mos: como o pre so que ame a ça a se gu ran ça
do es ta be le ci men to ou da so ci e da de já está sub me ti-
do ao RDD, a sua pos si bi li da de de re pe ti ção é co ro lá-
rio ló gi co, des de que haja nova con du ta ti pi fi ca da
como fal ta gra ve, daí por que se bus ca afas tar o ter mo
“pror ro ga ção” con ti do na par te fi nal da emen da ora
em co men tá rio.

Com o es co po de se cla re ar a ques tão acer ca
da pos si bi li da de de re pe ti ção do RDD, em qual quer
das hi pó te ses de sua in ci dên cia e des de que haja
novo fato a jus ti fi cá-la, ao fi nal des te voto em se pa ra-
do se apre sen ta uma emen da ao art. 52 de que tra ta o 
art. 1º do PLC nº 12/2003.

No mes mo pas so a Emen da nº 5 me re ce, com
de vi do res pe i to, ser afas ta da, pois in casu te mos a
ca rac te ri za ção de uma pre va lên cia ab so lu ta do prin -
cí pio da or dem e se gu ran ça em ple no de tri men to da
não des so ci a li za ção do pre so, vis to que: (a) du ra ção
má xi ma de 720 dias, sem pre ju í zo de re pe ti ção ou
pror ro ga ção; (b) re co lhi men to em cela in di vi du al du -
ran te todo esse pe río do de 720 dias; (c) vi si tas ape -
nas uma úni ca vez por mês du ran te 720 dias, ain da
as sim li mi ta das ao má xi mo de dois fa mi li a res, se pa ra-
dos por vi dro e co mu ni ca ção por meio de in ter fo ne,
com fil ma gem e gra va ções; (d) ba nho de sol de até
duas ho ras por dia; (e) com ple ta pro i bi ção de co mu ni-
ca ção com ou tros pre sos nas sa í das para ba nho de
sol e exer cí ci os fí si cos, as sim como en tre o pre so e o
agen te pe ni ten ciá rio; (f) com ple to mo ni to ra men to; e
(g) con ta tos ape nas men sa is com os ad vo ga dos, en -
se jam o mais com ple to e ab so lu to iso la men to que um
in di ví duo, cir cun da do pela so ci e da de, pode ter.
Então, como de po is lhe exi gir a res so ci a li za ção?

Extre mes de qua is quer dú vi das que um pre so,
as sim como todo e qual quer in di ví duo su je i to a tal si -
tu a ção, so fre rá os efe i tos do que a ciên cia cri mi no ló-
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gi ca de no mi na de “in fan ti li za ção pe nal” e “sub cul tu ra
pri si o nal”.

É bom sem pre ter em men te que a con fi gu ra ção
con cre ta da pri são não deve re for çar a car ga de es tig-
ma ti za ção so ci al tra du zi da pelo jul ga men to e pela
pena e que as li mi ta ções de di re i tos não po dem au to-
ri zar-se, a não ser na me di da em que se jam im pos tas
por ra zões de for ça ma i or, ur gen tes e em fun ção do
pre so e não de ne ces si da des de fun ci o na men to do
es ta be le ci men to. Por tan to, o pon to de par ti da para
uma po lí ti ca pe ni ten ciá ria jus ta e efi ci en te é o de que
a pri são, além de uma na tu re za afli ti va, deve ser a
base da res ta u ra ção pes so al para quem nela vive,
ain da dis pon do de um fu tu ro.

Com efe i to, o re no ma do cons ti tu ci o na lis ta Pa u lo
Bo na vi des, ao tra tar do prin cí pio cons ti tu ci o nal da
pro por ci o na li da de, nos en si na que “em sen ti do am plo
(...) o prin cí pio da pro por ci o na li da de é a re gra fun da-
men tal a que de vem obe de cer tan to os que exer cem
quan to os que pa de cem o po der. Numa di men são
me nos lar ga, o prin cí pio se ca rac te ri za pelo fato de
pre su mir a exis tên cia de re la ção ade qua da en tre um
ou vá ri os fins de ter mi na dos e os me i os com que são
le va dos a cabo. Nes ta úl ti ma acep ção (...) há vi o la ção
do prin cí pio da pro por ci o na li da de, com ocor rên cia de
ar bí trio, toda vez que os me i os des ti na dos a re a li zar
um fim não são por si mes mos apro pri a dos e ou
quan do a des pro por ção en tre me i os e fim é par ti cu-
lar men te evi den te, ou seja, ma ni fes ta. O prin cí pio da
pro por ci o na li da de pre ten de, por con se guin te, ins ti tu-
ir, como acen tua Gentz, a re la ção en tre fim e meio,
con fron tan do o fim e o fun da men to de uma in ter ven-
ção com os efe i tos des ta para que se tor ne pos sí vel
um con tro le do ex ces so.

Cons ta tou a dou tri na a exis tên cia de três ele-
men tos, con te ú dos par ci a is ou sub prin cí pi os que go -
ver nam a com po si ção do prin cí pio da pro por ci o na li-
da de. (...) O pri me i ro é a per ti nên cia ou ap ti dão que,
se gun do Zi im mer li, nos deve di zer se de ter mi na da
me di da re pre sen ta “o meio cer to para le var a cabo um 
fim ba se a do no in te res se pú bli co” (...). O se gun do ele -
men to ou sub prin cí pio é a ne ces si da de, a me di da não
há de ex ce der os li mi tes in dis pen sá ve is à con ser va-
ção do fim le gí ti mo que se al me ja. (...) Fi nal men te, de -
pa ra-se-nos o ter ce i ro cri té rio ou ele men to de con cre-
ti za ção do prin cí pio da pro por ci o na li da de. Aqui as si-
na la Pi er re Mul ler, a es co lha re cai so bre o meio ou os
me i os que, no caso es pe cí fi co, le va rem mais em con -
ta o con jun to de in te res ses em jogo. Quem uti li za o
prin cí pio, se gun do esse cons ti tu ci o na lis ta, se de fron-
ta ao mes mo pas so com uma obri ga ção e uma in ter-
di ção; obri ga ção de fa zer uso de me i os ade qua dos e

in ter di ção quan to ao uso de me i os des pro por ci o na-
dos.

Mi nis tra-nos ele, em sín te se la pi da a la ti tu de
des sa re fle xão: “É em fun ção do du plo ca rá ter de obri -
ga ção e in ter di ção que o prin cí pio da pro por ci o na li da-
de tem o seu lu gar no Di re i to, re gen do to das as es fe-
ras ju rí di cas e com pe lin do os ór gãos do Esta do a
adap tar em to das as suas ati vi da des os me i os de que
dis põem aos fins que bus cam e aos efe i tos de seus
atos. A pro por ção ade qua da se tor na as sim con di ção
de le ga li da de. A in cons ti tu ci o na li da de ocor re en fim
quan do a me di da é “ex ces si va” “in jus ti fi cá vel”, ou
seja, não cabe na mol du ra da pro por ci o na li da de”.

Portan to, o Re gi me Dis ci pli nar de Se gu ran ça
Má xi ma (RDSM) nos con fi gu ra uma me di da in cons ti-
tu ci o nal, por vi o la ção di re ta ao prin cí pio da pro por ci o-
na li da de, pois o iso la men to pre co ni za do, in dis pen sá-
vel para des man te lar as or ga ni za ções cri mi no sas e
im pe dir o co me ti men to do cri me, pre ci sa, to da via, ser
equi li bra do com pro vi dên ci as que pre ser vem a hi gi-
dez men tal dos fal to sos, tais como: a) tem po de san -
ção bem do sa do, pro por ci o nal à ca pa ci da de psí qui ca
de cada sen ten ci a do; b) ho ras de sol su fi ci en tes; c)
for ma ção de pe que nos gru pos, mo ni to ra dos por téc -
ni cos; d) pro gra ma de re in gres so no re gi me co mum,
con tem plan do as re com pen sas para o bom com por-
ta men to no cur so da dis ci pli na di fe ren ci a da.

Não por ou tro mo ti vo re ce bi Car ta da Con fe rên-
cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil (CNBB – Car ta nº
334/2003), fir ma da por Dom Odi lo Pe dro Sche rer,
mais re cen te Se cre tá rio Ge ral da CNBB, com as ano -
ta ções aci ma, ori un das da Pas to ral Car ce rá ria – que
de sen vol ve um tra ba lho de co nhe ci men to no tó rio jun -
to à po pu la ção car ce rá ria – sa li en tan do que “a ins ti tu-
i ção dos re gi mes dis ci pli na res (...) de ve ri am con ci li ar
a se ve ri da de dos no vos pre ce i tos com a ga ran tia de
que os pre sos, sob tal me di da ex cep ci o nal, ain da te ri-
am a pos si bi li da de de re cu pe rar-se, sal va guar da dos
os seus di re i tos bá si cos de in te gri da de fí si ca e mo ral”;
bem como for ne cen do a im por tan te in for ma ção de
que “o mo de lo pa u lis ta, mais tí mi do em com pa ra ção
ao que será na ci o nal men te eri gi do, já de no ta fa lhas
no que con cer ne à ca pa ci da de do ser hu ma no de su -
por tar o ri gor do iso la men to co er ci ti vo

Deve ser res sal ta do que o art. 5º do PLC nº
12/2003 es ta be le ce a com pe tên cia le gi fe ran te para
nor mas es pe cí fi cas a car go dos Esta dos e Dis tri to Fe -
de ral, mas que não po de rão in se rir a ve da ção de en -
tre ga de ali men tos, re fri ge ran te e be bi das em ge ral
para o RDD e tam bém a pro i bi ção de apa re lhos de
co mu ni ca ção, mo ti vo pelo qual pro ce de mos a apre-
sen ta ção de uma emen da nes te sen ti do.
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A Emen da nº 10, que tra ta do in ter ro ga tó rio por
meio do pro ces so tec no ló gi co de no mi na do de vi de o-
con fe rên cia, in ver teu, com ple ta men te, a tra di ção do
pro ces su a lis mo pe nal, onde a pre sen ça fí si ca en tre
ma gis tra do e acu sa do con fe re, ao pri me i ro co lher os
ele men tos sub je ti vos para a ade qua ção de uma even -
tu al con de na ção ou ab sol vi ção e, ao se gun do, uma
das for mas de ma te ri a li za ção da am pla de fe sa.

É ne ces sá rio com pre en der que o con ta to pes -
so al en tre ma gis tra do e acu sa do é re fle xo di re to, ime -
di a to e com ma i or mo ti vo, do di re i to ao pro ces so pe -
nal sob a pers pec ti va da pes soa ob je to de uma acu -
sa ção. Por isso, não é fal so di zer que para o acu sa do,
o di re i to ao pro ces so pe nal se tra duz es sen ci al men te
no di re i to a não so frer pe na li da de se não de po is de
um pro ces so – “nul la po e na sine iu di ce” é a subs tân-
cia mais au tên ti ca e o nú cleo mais só li do do di re i to ao
pro ces so pe nal.

To da via, não se tra ta de “um pro ces so” qual-
quer. Impe ra ti vo con fe rir aos acu sa dos di re i tos es pe-
cí fi cos. É pre ci so, em re su mo, que se tra te de um cer-
to tipo de pro ces so, ao qual es tão ar ro la dos no art. 14
do Pac to Inter na ci o nal dos Di re i tos Ci vis e Po lí ti cos,
ado ta do pela Re so lu ção nº 2.200-A (XXI) da ONU de
1966, ra ti fi ca do pelo Bra sil em 24-1-1992, mas des de
an tes já in se ri do no Có di go de Pro ces so Pe nal e na
pró pria Cons ti tu i ção de 1988. No caso em aná li se, em 
re su mo a le gis la ção bra si le i ra e os tra ta dos in ter na ci-
o na is, em li nha mes tra, as se gu ram que: a) Toda pes -
soa terá o di re i to de ser ou vi da pu bli ca men te e com
as de vi das ga ran ti as por um Tri bu nal com pe ten te, in -
de pen den te e im par ci al, es ta be le ci do por lei, na apu -
ra ção de qual quer acu sa ção; b) Toda pes soa acu sa-
da de um de li to terá di re i to: b.1) a ser jul ga da sem di -
la ções in de vi das; b.2) a es tar pre sen te no jul ga men to
e a de fen der-se; b.3) a ser in for ma da, caso não te nha
de fen sor, do di re i to que lhe as sis te de tê-lo, e sem pre
que o in te res se da jus ti ça as sim exi gir, a ter um de fen-
sor de sig na do de ofí cio, gra tu i ta men te, se não ti ver
me i os para re mu ne rá-lo; e b.4) a in ter ro gar ou fa zer
in ter ro gar as tes te mu nhas de acu sa ção e a ob ter
com pa re ci men to e o in ter ro ga tó rio das tes te mu nhas
de de fe sa nas mes mas con di ções de que dis põem as
de acu sa ção.

Por tan to, nos so po si ci o na men to é no sen ti do de 
que a vi de o con fe rên cia seja o me ca nis mo uti li za do
em ca rá ter ex cep ci o nal ao in ter ro ga tó rio do acu sa do;
de ven do ser man ti do como re gra o com pa re ci men to
do acu sa do em ju í zo, e, caso não sen do as sim pos sí-
vel ou ra zões de ou tra or dem se jus ti fi ca rem, de ve rá o 
in ter ro ga tó rio ocor rer em sala es pe ci al no pró prio es -

ta be le ci men to pri si o nal, an tes da hi pó te se da vi de o-
con fe rên cia.

Esse é o ob je to de uma emen da apre sen ta da no 
pre sen te voto em se pa ra do, na me di da em que não
se pode ne gar o enor me be ne fí cio que as no vas tec -
no lo gi as tra zem para a hu ma ni da de, mas que es tas
ain da ne ces si tam de uma con fir ma ção de efi ciên cia e 
agi li da de. Des tar te, man tém-se a pos si bi li da de de re -
a li za ção do in ter ro ga tó rio atra vés da vi de o con fe rên-
cia, ou qual quer ou tro meio de pre sen ça vir tu al em
tem po real, do tan do o pró prio juiz – que se re ves te do
fiel con du tor do pro ces so pe nal –, de ins tru men to
para di an te do caso con cre to, vis lum bre na ame a ça a
se gu ran ça pú bli ca, ou, bus can do a ma nu ten ção da
or dem pú bli ca ou a ga ran tia da apli ca ção da lei pe nal
e ins tru ção cri mi nal, pos sa de fi nir qual a me lhor for ma
de se pro ce der ao in ter ro ga tó rio do acu sa do, sal va-
guar dan do-o de even tu a is pre ju í zos ao réu, ma triz
das nu li da des.

Lem bro que a vi de o con fe rên cia já acon te ce pe -
ran te al guns Tri bu na is Pá tri os, ten do o pró prio Po der
Ju di ciá rio – in clu si ve o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça
(STJ) – exa ra do de ci sões a seu res pe i to; de modo
que se ria pru den te o le gis la dor re co nhe cer a prá ti ca
dis ci pli nar da ma té ria que está vi go ran do na se a ra ju -
di ci al, jus ta men te por que os apli ca do res da nor ma
pe nal apon tam qual o me lhor ca mi nho a ser tri lha do.
E, com base nes sas ju ris pru dên ci as, ori en ta mos a
nova dis ci pli na do in ter ro ga tó rio do acu sa do, ob je to
do art. 185 e se guin tes do CPP.

Por fim, no que res pe i ta a Emen da nº 12, que in -
se re dis po si ti vo vi san do a pos si bi li da de de ci ta ção
por edi tal do acu sa do de cri me pu ni do com pena de
re clu são, e, con se qüen te men te, a ple na con ti nu i da de
do pro ces so pe nal, te mos a es cla re cer que a sua in -
cons ti tu ci o na li da de tam bém de cor re do prin cí pio an -
te ri or men te trans cri to, qual seja, do di re i to de to dos
os acu sa dos de se rem cha ma dos ao pro ces so para
se rem ou vi dos.

Sa li en to que toda a pro ble má ti ca do au men to de 
vi o lên cia no Bra sil está en se jan do com que os es pe ci-
a lis tas na área tra gam ao de ba te o Di re i to Pe nal Com -
pa ra do, a fim de sub si di ar os con ven ci men tos dos
Par la men ta res ou mes mo ser vir-lhes de pa ra dig ma,
mo ti vo pelo qual me lhor opor tu ni da de não há para
que se trans cre va uma bre ve ex pli ca ção do “di re i to de 
ser ou vi do pes so al men te e da ci ta ção por edi tal” no
Sis te ma Pe nal Eu ro peu, re ti ra do do li vro “Pro ces so
Pe na les de Eu ro pa – Ale ma nia, Ingla ter ra y País de
Ga les, Bél gi ca, Fran cia, Ita lia”, da Asso ci a ção de Di -
re i to Pe nal Eu ro peu (Asso ci a ti on de Re cher ches Pé -
na les Eu ro péens – ARPE), or ga ni za do pela pro fes so-
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ra da Uni ver si da de de Pa ris I, Mi re il le Del mas Marty,
tra du zi do para o es pa nhol pelo pro fes sor da Uni ver si-
da de Na ci o nal de Edu ca ção à Dis tân cia, prof. Pa blo
Mo re nil la Allard:

“ – La pre sen cia del acu sa do en ‘su’
pro ce so

Si es ci er to que par ti ci pa cíón y pre sen-
cia es tán re la ci o na das en tre si, es fá cil com -
pren der la im por tan cia de las nor mas re la ti-
vas a la au sen cia del acu sa do en la vis ta de 
‘su’ pro ce so. La im por tan cia de la cu es tión
es, por lo de más, des ta ca da por el Tri bu nal
Eu ro peo en el con tex to del pro ce so jus to.

Entre los cin co pa í ses es tu di a dos,
Ingla ter ra es qui zás el ejem plo más co he-
ren te de apli ca ción del prin ci pio se gún el
cual la pre sen cia del acu sa do es un ele men-
to esen ci al del ‘fa ir tri al’: aun que sea ob je to
de un de re cho, es tam bién un de ber (al me -
nos en los asun tos más im por tan tes, es de -
cir, en los ‘Crown Court Tri als’). Por eso se
exi ge un man da mi en to de de ten ción para
ase gu rar la com pa re cen cia del acu sa do cu -
an do su au sen cia que da sim ple men te ‘wít-
hout good ex pla na ti on’: en re su men, es pre -
ci so que exis tan ‘cir cuns tan ci as muy ex cep-
ci o na les’ para jus ti fi car un ju i cio ante el
‘Crown Court’ en au sen cia del acu sa do.

El De re cho Ale mán no está le jos de
ésa so lu ción, en vir tud del prin ci pio cons ti tu-
ci o nal del ‘rech tli ches Ge hör’: como con se-
cu en cia, aquí tam bién se pre vén am pli as
po si bi li da des de ase gu rar la pre sen cia del
acu sa do en la vis ta por me di os co er ci ti vos,
pero, en sen ti do con tra rio, no hay po si bi li dad
de ver da de ros ju i ci os en re bel día o por con -
tu ma cía, sino la ins ta u ra ción de un pro ce so
es pe ci al con tra el au sen te para ase gu rar las 
pru e bas.

La le gis la ción ita li a na está ins pi ra da
tra di ci o nal men te en un es pí ri tu com ple ta-
men te dis tin to. En prin ci pio, se res pec ta la
vo lun tad del acu sa do de no com pa re cer
(sal vo el man da mi en to de pre sen ta ción
acor da do en los ca sos en que el ór ga no ju -
ris dic ci o nal es ti ma ne ce sa ria su pre sen cia
en la di ná mi ca de al gu na pru e ba, que no
sea el in ter ro ga to rio del pro pio acu sa do); sin 
em bar go, el au sen te vo lun ta rio se con si de ra
como pre sen te en la au di en cia. Res pec to al
pro ce so en ‘con tu ma cia’, pre su po ne que el

acu sa do no ha ex pre sa do nin gu na vo lun tad
de abs te ner se de es tar pre sen te en la au di-
en cia ni jus ti fi ca do su au sen cia. (...) Sin em -
bar go, nor mas es pe ci a les re gu lan la no ti fi-
ca ción de la sen ten cia pro nun ci a da en con -
tu ma cia, así como las po si bi li da des de una
nu e va vis ta en pri me ra y en se gun da ins tan-
ci as si el acu sa do fi nal men te com pa re ce: y
ello con el fim de pre ve nir me jor a los in di vi-
du os con tra el nes ga de una con de na ‘sin
que lo se pa’. (...)

El sis te ma ita li a no está, sin em bar go,
le jos de las so lu ci o nes da das a este pro ble-
ma en los otros pa í ses, in clu i das Fran cia y
Bél gi ca, en los que la or de na ción del ju i cio
en re bel día y del pro ce so por con tu ma cia –
aun que mar ca do por unas des ven ta jas –
con tra el con tu maz con si de ra do como ‘re-
bel de a la jus ti cia’ – re ve la el cu i da do de
ase gu rar la su pre sión de la pri me ra sen ten-
cia (como tal) des pu és de la com pa re cen cia
del au sen te, con el fin de evi tar de ma ne ra
ab so lu ta que pu e da eje cu tar se una con de na
con tra una per so na que no ha te ni do la po -
si bi li dad de de fen der se”.

É im por tan te es cla re cer que após anos de vi-
gên cia do CPP – e de re pú dio da co mu ni da de in ter-
na ci o nal –, a Lei nº 9.271/96, bus cou con ci li ar o
prin cí pio da am pla de fe sa com a vi o la ção da or dem
ju rí di co-pe nal, de modo que o acu sa do ci ta do por
edi tal que não com pa re cer ao pro ces so não po de rá
ser con de na do sem ser ou vi do, pois o pro ces so fi ca-
rá sus pen so.

No caso do Bra sil, nas his tó ri as, o pe na lis ta Tou -
ri nho Fi lho, ao co men tar o art. 366 do CPP, que sem -
pre hou ve uma gri ta a res pe i to da ci ta ção-edi tal, pois
isso re pre sen ta va uma gra ve ofen sa ao di re i to de de -
fe sa do acu sa do, no ta da men te se o réu era con de na-
do des co nhe cen do a exis tên cia de al gu ma acu sa ção
con tra ele. A bem da ver da de, ain da que seja no me a-
do um de fen sor para o acu sa do au sen te, a sua pre -
sen ça pos si bi li ta a ver da de i ra efe ti va ção do pro ces so
e do con tra di tó rio, pois terá o acu sa do con di ções de
ex por os fa tos pelo seu pon to de vis ta; po de rá in di car
tes te mu nhas, su ge rir con tra di ta e ar güi ções de de fe i-
tos em re la ção às mes mas.

A ju ris ta Ada Pel le gri ni Gri no ver, em ar ti go pu bli-
ca do so bre as “Re for mas Pro ces su a is Pe na is nos
Estu dos em Ho me na gem ao Pro fes sor Luiz Lu i si”,
após adu zir das suas de cep ções pes so a is com as
inú me ras co mis sões cri a das pe ran te o Mi nis té rio da
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Jus ti ça para fins de ela bo ra ção de an te pro je tos de re -
for ma pe nal e que em nada re dun da ram, tes te mu nha
que: “o que se con se guiu de to dos es ses pro je tos, an -
tes que se des per tas se a ci u me i ra, foi apro var uma lei 
que mo di fi cou os arts. 366 e 367 do CPP, que tra tam
da re ve lia, e que sus pen dem o pro ces so em caso de
re ve lia. Isso nada mais é do que uma ade qua ção à
nos sa Cons ti tu i ção e à Con ven ção Ame ri ca na dos Di -
re i tos do Ho mem, no sen ti do de que nin guém pode
ser con de na do sem ter efe ti va men te exer ci do o di re i-
to de de fe sa e o con tra di tó rio. Evi den te men te que, em 
ca sos de re ve lia, o cha ma men to fic to, que é o edi tal,
não leva ao co nhe ci men to do im pu ta do à acu sa ção, e
um de fen sor de ofí cio não co nhe ce os fa tos e não
pode pro du zir uma de fe sa efe ti va, um con tra di tó rio
efe ti vo. (..) Aliás che ga ram a nos per gun tar: onde va -
mos co lo car os pro ces sos que fi cam sus pen sos? Eu
não dis se onde, por que se ria im pró prio e ina de qua do
para uma se nho ra. Mas de qual quer ma ne i ra, essa
era, apa ren te men te a gran de di fi cul da de. Não va mos
ter es pa ço para co lo car os pro ces sos, não tem pra te-
le i ra. Então é me lhor fin gir que fa ze mos um pro ces so,
con de na mos al guém que não va mos en con trar nun -
ca, por que não o en con tra mos para ser ci ta do, e de -
po is man dá-lo para o ar qui vo ge ral”.

Des ta fe i ta, se é ver da de que na lei de la va gem
de di nhe i ro (Lei nº 9.613/98) o art. 366 do CPP não
se apli ca, mis ter se faz des ta car que os cri mes de la -
va gem de di nhe i ro tem co no ta ção eco nô mi ca, de
modo que nos pa re ce ra zoá vel não se rem sus pen-
sos os pro ces sos em caso de re ve lia; mas, “data vê -
nia”, esse prin cí pio deve ser apli ca do nas hi pó te ses
de cri mes con tra a in te gri da de fí si ca da pes soa, por
exem plo.

II – Voto

Di an te dos mo ti vos su pra ali nha dos, voto, con -
tra ri a men te ao en ten di men to do re la tor, pela Apro va-
ção do pro je to por esta co mis são, mas pela re je i ção
das Emen das nos 4 (par ci al men te), 5, 10 e 12 por ele
ofe re ci das; e com base tam bém nes ses só li dos ar gu-
men tos é que peço apo io dos meus Pa res às se guin-
tes emen das que ofe re ço:

EMENDA Nº 1

Acres cen te-se um quar to pa rá gra fo ao art. 52,
de que tra ta o art. 1º do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
12, de 2003, com a se guin te re da ção:

Art. 1º ............................ .......................
§ 4º O pre so, pro vi só rio ou con de na do

po de rá ser no va men te en qua dra do no re gi-

me dis ci pli nar di fe ren ci a do sem pre que
ocor re rem no vos fa tos, a cri té rio do juiz e
ou vi das às par tes.

EMENDA Nº 2

Acres cen tem-se dois in ci sos ao art. 52, de que
tra ta o art. 1º do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12/2003, 
com a se guin te re da ção:

“V – en tre ga ve da da de ali men tos, re-
fri ge ran tes e be bi das em ge ral”;

VI – pro i bi ção de apa re lhos te le fô ni-
cos, de som, te le vi são, rá dio e si mi la res.”

EMENDA Nº 3

Su pri ma-se a par te fi nal do § 1º do art. 52, de
que tra ta o art. 1º do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
12/2003, ofer ta da pela Emen da nº 4 do re la tor.

EMENDA Nº 4

Dê-se ao art. 185, de que tra ta o art. 2º do Pro je-
to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, a se guin te re da-
ção:

Art.2º ....................................................
“Art. 185. ...............................................
§ 1º Será re qui si ta da a apre sen ta ção

do acu sa do pre so em ju í zo para a re a li za-
ção, pre sen ci al men te, do in ter ro ga tó rio pre-
vis to nes te ar ti go.

§ 2º Na im pos si bi li da de de se efe tu ar
nos mol des do § 1º des te ar ti go, o in ter ro ga-
tó rio do acu sa do pre so será fe i to no es ta be-
le ci men to pri si o nal em que se en con trar, em 
sala pró pria, des de que se jam ga ran ti das a
se gu ran ça do juiz e au xi li a res, a pre sen ça
do de fen sor e a pu bli ci da de do ato.

§ 3º Os in ter ro ga tó ri os e as au diên ci as
ju di ci a is, nos ca sos dos cri mes pu ni dos com 
pena de re clu são, po de rão ser re a li za dos
por meio de re cur sos tec no ló gi cos de pre-
sen ça vir tu al em tem po real, sem pre que
haja mo ti vo de vi da men te fun da men ta do
pelo juiz acer ca de se gu ran ça pú bli ca, ma-
nu ten ção da or dem pú bli ca, ou ga ran tia da
apli ca ção da lei pe nal e ins tru ção cri mi nal, e 
des de que se jam as se gu ra dos ca na is te le-
fô ni cos re ser va dos para co mu ni ca ção en tre
o de fen sor que per ma ne cer no pre sí dio e os 
ad vo ga dos pre sen tes nas sa las de au diên-
cia dos Fó runs, e en tre es tes e o pre so. Nos 
pre sí di os, as sa las re ser va das para es ses
atos se rão fis ca li za das por ofi ci al de jus ti ça,
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fun ci o ná ri os do Mi nis té rio Pú bli co e ad vo ga-
do de sig na do pela Ordem dos Advo ga dos
do Bra sil.

§ 4º Em qual quer caso, an tes da re a li-
za ção do in ter ro ga tó rio, o juiz as se gu ra rá o
di re i to de en tre vis ta re ser va da ao acu sa do
com seu de fen sor.”(NR)

Sala da Co mis são, – Anto nio Car los Va la da res.

PARECER

Da Sub co mis são Per ma nen te de Se -
gu ran ça Pú bli ca, so bre o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 12, de 2003.

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

I – Re la tó rio

Vem a esta Sub co mis são para exa me o Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, que al te ra a Lei nº
7.210, de 11 de ju nho de 1984 (Lei de Exe cu ção Pe -
nal), cri an do o re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do, 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), al te ran do as re gras do in ter ro ga-
tó rio do acu sa do.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o pro je to foi apro va-
do na for ma do subs ti tu ti vo apre sen ta do pelo De pu ta-
do Ibra him Abi-Ackel, re la tor da ma té ria no âm bi to da
Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção.

Por ver sar so bre ma té ria re la ti va à Se gu ran ça
Pú bli ca, cou be a esta Sub co mis são ana li sar, em ca -
rá ter pre li mi nar, o pre sen te pro je to, para ser en ca mi-
nha do à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia, re gi men tal men te com pe ten te, nos ter mos do
art. 101, II, d, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe -
de ral (RISF), para apre ci ar o mé ri to da pre sen te ma -
té ria, que ver sa so bre di re i to pe ni ten ciá rio e pro ces-
su al pe nal.

II – Aná li se

O pro je to ver sa so bre ma té ria de com pe tên cia
pri va ti va da União (pro ces so pe nal), con for me art. 22, 
I, da Cons ti tu i ção Fe de ral (CF), e de com pe tên cia
con cor ren te (di re i to pe ni ten ciá rio), li mi tan do-se a
União, nes te úl ti mo caso, a es ta be le cer nor mas ge ra-
is, con for me pre vê o art. 24, I e § 1º, da CF. Por tan to,
nos ter mos do art. 48, ca put, da CF, a ma té ria ob je to
do pro je to em apre ço su je i ta-se à ple na dis po si ção
pelo Po der Le gis la ti vo, nos li mi tes ma te ri a is cons ti tu-
ci o na is.

Lei or di ná ria é ins tru men to há bil para pro du zir
os efe i tos pro pos tos, dado que o Có di go de Pro ces so
Pe nal é de cre to-lei - ve í cu lo le gal que não mais exis te
no or de na men to ju rí di co pá trio e que pos su ía efi cá cia
nor ma ti va equi va len te à da que la - e a Lei de Exe cu-
ção Pe nal é tam bém lei or di ná ria.

Não há, por tan to, óbi ces na re gi men ta li da de, na 
cons ti tu ci o na li da de e na ju ri di ci da de. Não obs tan te,
há ob ser va ções a se rem fe i tas ao mé ri to do pro je to.

As al te ra ções fe i tas nos arts. 6º e 112 da Lei de
Exe cu ção Pe nal são te me rá ri as. Uma das nos sas
con quis tas le gis la ti vas foi jus ta men te a ju ris di ci o na li-
za ção do pro ces so de exe cu ção da pena. Nos so País
aban do nou a na tu re za ad mi nis tra ti va da exe cu ção e
seus in ci den tes não de ve ri am vol tar a ocor rer à mar -
gem do de vi do pro ces so le gal. A al te ra ção apro va da
pela Câ ma ra dos De pu ta dos abre uma bre cha in ter-
pre ta ti va num dis po si ti vo cuja re da ção ori gi nal, du-
ran te os qua se 20 anos de vi gên cia da Lei de Exe cu-
ção Pe nal, nun ca en se jou con tro vér si as.

Na for ma pro pos ta, a au to ri da de ad mi nis tra ti va
po de ria pas sar a con ce der, na prá ti ca, pro gres sões e
re gres sões dos re gi mes, to man do pos sí vel se ava li ar
o mé ri to pri si o nal do con de na do sem a in ter ven ção
do Mi nis té rio Pú bli co (MP) ou do Ju di ciá rio. Além dis -
so, a au sên cia do pa re cer da Co mis são Téc ni ca de
Clas si fi ca ção per mi ti rá a trans fe rên cia de re clu sos
para o re gi me de semi-li ber da de ou de pri são-al ber-
gue, ou para a to tal li ber da de, sem que es te jam pre -
pa ra dos para tan to, o que cons ti tu i ria fla gran te de sa-
ten ção aos in te res ses da se gu ran ça so ci al.

A ex clu são da aná li se do mé ri to do pre so e da
re a li za ção do exa me cri mi no ló gi co é te me rá ria, prin -
ci pal men te nas hi pó te ses de cri mes pra ti ca dos me di-
an te vi o lên cia ou gra ve ame a ça à pes soa, dado que a
mera com pro va ção do bom com por ta men to car ce rá-
rio pelo di re tor do es ta be le ci men to pe nal não al can ça
a ava li a ção por téc ni co das áre as psi quiá tri ca, psi co-
ló gi ca e so ci al. Cabe res sal tar ain da que o re la ci o na-
men to en tre de ten tos e a di re ção do pre sí dio en vol ve,
mu i tas ve zes, ele men tos de or dem pes so al e sub je ti-
va que não per mi tem apre ci a ção isen ta ao bom com -
por ta men to car ce rá rio.

E não deve ser es que ci do o pro ble ma da cor rup-
ção. Com o novo dis po si ti vo, pode-se pre ver uma ex -
plo são de ven das de “ates ta dos de bom com por ta-
men to car ce rá rio”, o que irá ace le rar a sa í da de cri mi-
no sos po de ro sos e in flu en tes. Por fim, é no tó rio que
di ver sos cri mi no sos vi o len tos se sub me tem à dis ci pli-
na car ce rá ria, ex te ri o ri zan do um com por ta men to sa -
tis fa tó rio, mas, mes mo as sim, apre sen tam ine gá vel
po ten ci al cri mi nó ge no, cuja ate nu a ção é es sen ci al
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para se per mi tir sua pro gres são a re gi me me nos rí gi-
do de cum pri men to de pena.

A emen da nº 1, ob je ti van do har mo ni zar os vá ri-
os fun da men tos apre sen ta dos por es pe ci a lis tas pe-
ran te esta Sub co mis são - uns exal tan do a im por tân-
cia da cri mi no lo gia e da ob ten ção de um re tra to téc ni-
co dos pre sos, e ou tros su bli nhan do a ne ces si da de
de se cri ar uma ro ta ti vi da de car ce rá ria, es va zi an do
ce las para que no vos mar gi na is pos sam in gres sar -,
de i xa para a pá vi da ba lan ça da ex pe riên cia a so lu ção.
Assim, cada es ta do ado ta rá a sua es tra té gia, o que
fará com que, no cur so dos anos, uns co pi em a ex pe-
riên cia dos ou tros, até que um dos sis te mas, em tese,
de sa pa re ça.

O pra zo má xi mo de du ra ção do re gi me dis ci pli-
nar di fe ren ci a do, de 360 dias, ain da li mi ta do a um
sex to da pena, como de se ja a Câ ma ra dos De pu ta-
dos, é in su fi ci en te para a con ten ção de de ter mi na dos
pre sos que se jam li de res de or ga ni za ções cri mi no-
sas. Se um cri mi no so pe ri go so e in flu en te, con de na-
do a uma pena de 6 anos por prá ti ca de cri me he di on-
do, cum prir 1 ano de re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do
logo no iní cio da exe cu ção, não po de rá a este vol tar
se co me ter nova fal ta gra ve. Po de rá fa zer o que qui ser
no pre sí dio, des de ma tar ou tro pre so até co man dar
ações cri mi no sas de sua cela, pe los ou tros 5 anos! A
emen da nº 2 ob je ti va cor ri gir essa in con gruên cia, re ti-
ran do o li mi te de um sex to da pena.

A emen da nº 3 pro cu ra de fi nir com cla re za a real
in ten ção do le gis la dor. Man ten do-se a ex pres são ge -
né ri ca “cri an ças”, será pos sí vel ter mos a si tu a ção em
que mar gi na is im pú be res, do ter ri tó rio de in fluên cia
do pre so, en tra rão ili mi ta da men te no pre sí dio para re -
ce ber or dens e re pas sá-las para os ou tros lí de res, em 
li ber da de.

Além dis so, não exis te em le gis la ção pe nal a de -
fi ni ção de “cri an ça”. O Esta tu to da Cri an ça e do Ado -
les cen te (ECA - Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990)
é di plo ma emi nen te men te ci vil e de fi ne cri an ça como
toda pes soa de até doze anos de ida de in com ple tos,
“para os efe i tos des ta lei” (art. 2º). Se ama nhã so li di fi-
car-se ju ris pru dên cia, ou mes mo dis po si ti vo pe nal,
de fi nin do cri an ça, para efe i tos pe na is, como a pes soa
de até 15 ou mes mo 18 anos, por exem plo, a si tu a ção
se agra va rá mais ain da. E os pró pri os pre sí di os, por
não se rem obri ga dos a se vin cu la rem ao que o ECA
de fi ne, po de rão de i xar en trar “cri an ças” de até 18
anos, se qui se rem. A ex pres são pro pos ta, “fi lhos, en -
te a dos ou ne tos”, não de i xa dú vi das, res trin gin do-se,
ain da, a ida de até os qua tor ze anos in com ple tos.

A emen da nº 4 des ti na-se a cor ri gir uma la cu na
do PLC, que po de ria ge rar ina pli ca ção e ino cu i da de

do re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do para os ca sos pre -
vis tos no art. 52, § 1º. Como a apre sen ta ção de “alto
ris co para a or dem e a se gu ran ça do es ta be le ci men to
pe nal ou da so ci e da de” é uma si tu a ção con tí nua, que
não con fi gu ra uma fal ta pon tu al, res ta ria ina pli cá vel a
re pe ti ção da san ção de que tra ta o in ci so I do mes mo
ar ti go, o que se ria uma in con gruên cia, pois a hi pó te se
do § 1º é mu i to mais gra ve do que a pre vis ta no ca put
do ar ti go.

Ou tros sim, a emen da pro põe que se subs ti tua a
ex pres são “apre sen tem alto ris co” por “ame a cem”,
dado que a ex pres são an te ri or é de ma si a do ge né ri ca
e abre es pa ço para in ter pre ta ções equi vo ca das e
sub je ti vis mos, o que vai con tra um or de na men to pe -
nal ga ran tis ta como o bra si le i ro. A ame a ça, por sua
vez, pos sui pa râ me tro em nos sa le gis la ção pe nal, o
que tor na o re qui si to do § 1º mais ob je ti vo.

A ex pe riên cia ita li a na, fre qüen te men te ci ta da no 
Bra sil por es pe ci a lis tas na área de se gu ran ça pú bli ca
e ju ris tas como um exem plo de êxi to no com ba te ao
cri me que deve ser se gui do, foi com ple ta men te des -
pre za da pelo pro je to de lei apro va do pela Câ ma ra
dos De pu ta dos. Aque le país pos sui seu “re gi me dis ci-
pli nar di fe ren ci a do”, mas lá é di vi di do em dois es tá gi-
os, o de “se gu ran ça má xi ma”, mais rí gi do, e o de “es -
pe ci al se gu ran ça”, pro gres são da que le. A pro pos ta
do pre sen te pro je to, que apre sen ta es tá gio úni co,
che ga a ser me nos rí gi da do que o se gun do es tá gio
dis ci pli nar ita li a no.

A Cor te Cons ti tu ci o nal da que le país, que pos -
sui vas ta his tó ria de cons ti tu ci o na lis mo li be ral e de -
mo crá ti co, de cla rou que o re gi me dis ci pli nar ita li a no
não vi o la di re i tos hu ma nos. Assim, não há ra zão
para que, no Bra sil – que pos sui ver go nho so his tó ri-
co de re be liões e cor rup ção em seus es ta be le ci men-
tos pe na is, e dos qua is os lí de res de fac ções cri mi-
no sas man têm ina ba la do o co man do de suas ati vi-
da des –, o re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do seja tão
be né fi co aos cri mi no sos.

E a ex pe riên cia ita li a na foi tão efi caz que esse
sis te ma pe ni ten ciá rio, in tro du zi do no Có di go Pe ni ten-
ciá rio há dez anos e que nas ceu para ser tem po rá rio,
foi tor na do de fi ni ti vo pelo Par la men to. Essa ex pe riên-
cia, por tan to, deve ser res pe i ta da e nos ser vir como
ins pi ra ção, dado que o cri me no Bra sil as su me pro-
por ções se me lhan tes àque las tes te mu nha das na Itá -
lia no iní cio da dé ca da de 1990, e que o Có di go Pe ni-
ten ciá rio ita li a no foi re co men da do pela Con ven ção de 
Pa ler mo so bre o Cri me Orga ni za do, de 15 de de zem-
bro de 2000, em vias de ser ra ti fi ca da pelo Bra sil, sua
ex pe riên cia po de ria ter sido me lhor con si de ra da.

Assim, pro põe-se, por meio da emen da nº 5, um
du plo re gi me dis ci pli nar, nos mol des ita li a nos. Cabe
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res sal tar que essa emen da se gue o dis pos to no art.
230, III, do RISF, pois abar ca vá ri os dis po si ti vos cor -
re la tos e de pen den tes en tre si. Con for me a emen da,
no re gi me mais rí gi do, nela cha ma do de “re gi me dis -
ci pli nar de se gu ran ça má xi ma”, ha ve rá du ra ção má xi-
ma de 720 dias, pror ro gá ve is, pois é im pos sí vel ten tar
se pre ver o al can ce e a gra vi da de das atu a ções de
um pre so pe ri go so e in flu en te, li der de uma or ga ni za-
ção cri mi no sa.

Algu mas or ga ni za ções cri mi no sas po dem sub -
mer gir em pou cos me ses sem uma li de ran ça es ta be-
le ci da e ace i ta; ou tras, tal vez mais de um ano. A Itá lia,
por exem plo, só co me çou a sen tir os efe i tos prá ti cos e 
de ci si vos do novo sis te ma pe ni ten ciá rio após um pe -
río do de pelo me nos 2 anos. Por tan to, a du ra ção fi xa-
da para o re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do, apro va do
pela Câ ma ra dos De pu ta dos, é in su fi ci en te para o
caso es pe ci fi co do art. 52, § 2º, do PLC, o qual, pela
emen da nº 5, será des lo ca do e en qua dra do nes se
novo re gi me dis ci pli nar, mais ade qua do ao bem ju rí di-
co que se pre ten de tu te lar, a se gu ran ça da so ci e da-
de, e para a ga ran tia da cer te za da pu ni ção.

Além dis so, as vi si tas pre ci sam ser res trin gi das.
Fa mi li a res, ami gos e ad vo ga dos ser vem como pe ças
im por tan tes para que lí de res de or ga ni za ções cri mi-
no sas pos sam co man dar o cri me de den tro da pri são.
O re ce bi men to de gê ne ros ali men tí ci os de fora tam -
bém deve ser cor ta do, para que não en trem ar mas e
dro gas no pre sí dio.

Obser va-se que o ob je ti vo des se re gi me dis ci-
pli nar de se gu ran ça má xi ma é o de rom per os la ços e
as pon tes das or ga ni za ções cri mi no sas. A ex pe riên-
cia bra si le i ra tem mos tra do que nos sas or ga ni za ções
apre sen tam cer ta di fi cul da de de re es tru tu ra ção
quan do seus prin ci pa is lí de res são iso la dos ou trans -
fe ri dos. Exem plo dis so são o Co man do Ver me lho
(CV) no Rio de Ja ne i ro e o Pri me i ro Co man do da Ca -
pi tal (PCC) em São Pa u lo.

Mas nos so atu al sis te ma pe ni ten ciá rio não se
apro ve i ta des sa re a li da de. O pro je to apro va do na Câ -
ma ra dos De pu ta dos tam bém não. Na Co lôm bia e na
Itá lia, quan do os lí de res de gran des or ga ni za ções cri -
mi no sas fo ram pre sos, o cri me sub mer giu em vá ri as
lo ca li da des. No Bra sil acon te ce o con trá rio! Eles de -
sa fi am o Esta do, como vem fre qüen te men te acon te-
cen do no Rio de Ja ne i ro. O que há de er ra do? O re gi-
me dis ci pli nar de se gu ran ça má xi ma, por tan to, for ne-
ce mais um meio de pro te ção para a so ci e da de e ga -
ran te a cer te za da pu ni ção.

E como na Itá lia, dada a ri gi dez da sua re for ma
pe ni ten ciá ria, a nova lei foi ela bo ra da com dis po si ti vo
su je i tan do–a a ul te ri or re vi são, se me lhan te es tra té gia

é ado ta da para o pre sen te PLC, tor nan do pos sí vel se
ana li sar a real efi ciên cia e vi a bi li da de do novo sis te-
ma num pra zo de cin co anos.

A emen da nº 6 é de ex tre ma im por tân cia. Não
exis te em nos so or de na men to ju rí di co pre vi são para
tor nar um pre so con de na do, sem bons an te ce den tes
e re in ci den te, em co la bo ra dor da Jus ti ça. A Lei nº
9.807, de 1999, que es ta be le ce nor mas so bre os pro -
gra mas de pro te ção a tes te mu nhas, ví ti mas e réus
co la bo ra do res, além de li mi tar a co la bo ra ção do réu
ao cri me que ele co me teu, exi ge que seja pri má rio.
Por tan to, não há pre vi são de pro te ção para um pre so
que te nha boas in for ma ções so bre os au to res de ou -
tros cri mes, como se ria o caso de um ge ren te de uma
or ga ni za ção cri mi no sa que pu des se ofe re cer da dos
para que os ou tros com po nen tes fos sem pre sos e os
pro ven tos de vá ri os cri mes re cu pe ra dos.

Nes sas hi pó te ses, sen do ele um bom in for man-
te e, ao mes mo tem po, pre so pe ri go so que pre ci sas-
se ser re ti ra do do pre sí dio para não ser as sas si na do,
o sis te ma de bra ce le tes ele trô ni cos, ou me ca nis mo
si mi lar, bas tan te di fun di do nos EUA, po de ria cons ti tu-
ir va li o sa al ter na ti va de con tro le.

Não me nos im por tan te e fun da men tal é a pro -
pos ta da emen da nº 7. Qu al quer pre sí dio de se gu ran-
ça má xi ma sé rio no mun do in te i ro pos sui uma di vi são
de in te li gên cia pe ni ten ciá ria. Esse cor po es pe ci a li za-
do pode des ven dar ou tros cri mes que nem a po lí cia
te ria con di ções, pelo sim ples fato de es tar pró xi mo
aos pre sos. Por exem plo, a aná li se da co in ci dên cia
das vi si tas que de ter mi na dos pre sos re ce bem pode
in di car com po nen te do mes mo gru po, pon te de li ga-
ção, pes soa que pode le var a po lí cia a co-au to res etc.
Aná li se da co in ci dên cia de ad vo ga dos, a fre qüên cia
com que de ter mi na das vi si tas ou ti pos de cor res pon-
dên ci as che gam, se de ter mi na do agen te pe ni ten ciá-
rio com prou car ro novo de va lor in com pa tí vel com sua 
ren da etc. São ele men tos de in ves ti ga ção a que a po -
lí cia ju di ciá ria de rua nun ca terá aces so. Por tan to,
cria-se um novo meio de de fe sa para a so ci e da de.

A emen da nº 8 ten ta pre ve nir a so ci e da de bra si-
le i ra de tes te mu nhar ci ran das po lí ti cas como a que
acon te ce des de o iní cio do ano, em que um pre so ex -
tre ma men te pe ri go so faz tu ris mo pelo Bra sil pelo fato
de os Esta dos, he si tan tes, não que re rem ace i tá-lo. É
uma si tu a ção de ex tre mo ris co para a so ci e da de, pois 
se ria mu i to mais fá cil para seus com par sas li ber tá-lo
numa es col ta do que de den tro de um pre sí dio.

As al te ra ções pro pos tas pela emen da cri am um
me ca nis mo efi ci en te de trans fe rên cia de pre sos en tre
as uni da des fe de ra ti vas. Assim, pro põe-se que seja
ins ti tu í do pelo De par ta men to Pe ni ten ciá rio Na ci o nal,
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ór gão in te gran te da es tru tu ra do Mi nis té rio da Jus ti ça,
atra vés de con vê ni os ce le bra dos com os Esta dos, um 
“ban co” de va gas para o re co lhi men to de pre sos ori -
un dos de ou tras uni da des da Fe de ra ção.

Man ten do-se a sis te má ti ca ado ta da pelo pro je to
apro va do na Câ ma ra dos De pu ta dos para as de ma is
hi pó te ses, o Mi nis té rio da Jus ti ça in di ca rá o es ta be le-
ci men to pe nal ade qua do para o cum pri men to da
pena pelo pre so, com base nos da dos do ca das tro na -
ci o nal de va gas, e o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, por
pos su ir ju ris di ção so bre todo o ter ri tó rio na ci o nal, au -
to ri za rá ou não a trans fe rên cia in te res ta du al dos pre -
sos in clu í dos em re gi me dis ci pli nar.

A emen da nº 9, a par de cor ri gir um lap so do le -
gis la dor da Casa ini ci a do ra, que se es que ceu de har -
mo ni zar o art. 57 da Lei de Exe cu ção Pe nal à nova
pro pos ta, atu a li za a re da ção do ca put des se ar ti go
para pre ver en tre os cri té ri os para a apli ca ção das
san ções dis ci pli na res tam bém a mo ti va ção e o tem po
de pri são im pos to ao fal to so, até como for ma de me -
lhor ba li zar as de ci sões ju di ci a is que ana li sa rão a su -
je i ção do pre so a re gi me dis ci pli nar.

A so lu ção ado ta da pelo pro je to em apre ço para
aca bar com o cha ma do “tu ris mo ju di ciá rio”, em que o
pre so pre ci sa ser fre qüen te men te des lo ca do para o
tri bu nal, é a ida do pró prio ma gis tra do ao es ta be le ci-
men to pe nal. Isso pa re ce um con tra-sen so num país
em que os pre sí di os são do mi na dos e go ver na dos
por or ga ni za ções cri mi no sas, como o CV e o PCC.

Essa so lu ção es con de ma ni fes to ris co con tra a
vida de nos sos ma gis tra dos. Além dis so, é uma afron -
ta à ad mi nis tra ção da Jus ti ça, pois o juiz de i xa rá de
jul gar para tra tar ape nas de vi si tas a pre sos, pois, só
no Esta do de São Pa u lo, há 7.000 es col tas por se ma-
na! E im pres cin dí vel a ado ção pelo nos so sis te ma ju -
di ciá rio da mo der na téc ni ca da vi de o con fe rên cia, so -
lu ção sim ples e me nos one ro sa aos co fres pú bli cos, e 
usa da com su ces so por vá ri os pa í ses do mun do. E o
que pro põe a emen da nº 10.

Além dis so, a apro va ção do PLC como está
acar re ta rá o fim de ex pe riên ci as pi o ne i ras e de su ces-
so já em an da men to nos es ta dos do Rio de Ja ne i ro e
de São Pa u lo. Em São Pa u lo, por exem plo, a mé dia de
gas to com a es col ta de um pre so ao tri bu nal é de R$
2.500,00. Com o sis te ma de vi de o con fe rên cia, es-
tar-se-ia eco no mi zan do algo em tor no de R$
17.500.000,00 por se ma na em São Pa u lo, se con si-
de rar mos um pre so por es col ta.

A emen da nº 11 pro cu ra cri ar uma cul tu ra de
per se cu ção cri mi nal efi ci en te em nos sos tri bu na is,
cha man do a aten ção do juiz e do re pre sen tan te do

MP para de ta lhes a que nem sem pre es tão aten tos.
Por tan to, é de suma im por tân cia a re a li za ção de per -
gun tas a res pe i to da ori gem, quan do for o caso, dos
bens su je i tos a per di men to em fa vor da União, con tas
ban cá ri as no Bra sil ou no ex te ri or, e de bens de qual -
quer na tu re za in cor po ra dos ao pa tri mô nio do acu sa-
do, ci en ti fi can do-o, de vi da men te, da in ver são do ônus 
da pro va pre vis to em lei, a qual exis te hoje na Lei de
La va gem de Di nhe i ro (Lei nº 9.613, de 1998) e na
nova Lei de Entor pe cen tes (Lei nº 10.409, de 2002).

O pro je to per deu va li o sa opor tu ni da de para al -
te rar um dos ma i o res óbi ces à per se cu ção cri mi nal de 
nos so or de na men to ju rí di co pe nal: a sus pen são do
pro ces so quan do o acu sa do é ci ta do por edi tal e não
apa re ce nem cons ti tui ad vo ga do. Por ca u sa des se
dis po si ti vo (art. 366 do Có di go de Pro ces so Pe nal),
70% dos pro ces sos so bre cri me or ga ni za do es tão pa -
ra dos no Bra sil. Ele é um obs tá cu lo para a ma te ri a li-
za ção do jus pu ni en di do Esta do. Se o ob je ti vo do
pro je to é dar ao Esta do ma i or po der de per se cu ção
cri mi nal nas fa ses de ins tru ção e de exe cu ção da
pena, não po de ria ser mais opor tu no ex clu ir essa be -
nes se, que traz con si de rá ve is pre ju í zos à se gu ran ça
pú bli ca, de nos sa le gis la ção, par ti cu lar men te para os
cri mes mais gra ves, como aque les ape na dos com re -
clu são. Dis so tra ta a emen da nº 12.

A emen da nº 13 é fun da men tal para se cor ri gir
um vá cuo de i xa do pelo PLC. Assim, a União de ve rá
de fi nir pa drões mí ni mos para que os re gi mes dis ci pli-
na res pro pos tos não cor ram o ris co de se rem exe cu-
ta dos em es ta be le ci men tos pe na is sem qual quer
con di ção, re ti ran do da que les todo o efe i to prá ti co vi -
sa do. Ou tros sim, dada a to tal im pos si bi li da de de os
Esta dos fe de ra dos de in ves tir em pre sí di os de se gu-
ran ça má xi ma, e con si de ran do que o Fun do Pe ni ten-
ciá rio Na ci o nal vive so fren do con tin gen ci a men tos or -
ça men tá ri os, a União de ve rá pri o ri zar, quan do da
cons tru ção de pre sí di os fe de ra is, os es ta be le ci men-
tos que se des ti nem a abri gar pre sos su je i tos a re gi-
me dis ci pli nar, ga ran tin do, as sim, a exe cu ção da san -
ção e, por con se guin te, a se gu ran ça da so ci e da de.

Para con tra ba lan çar o ri gor dos re gi mes dis ci pli-
na res pro pos tos, as nor mas ge ra is, nor te a do ras da
re gu la men ta ção nas uni da des fe de ra ti vas, tam bém
po de ri am con tem plar o es for ço e o de ver do Po der
Pú bli co de pro mo ver a re in te gra ção dos pre sos no re -
gi me co mum, as sim como ofe re cer um prê mio a
quem res pon de sa tis fa tó ria e afir ma ti va men te ao pro -
gra ma res so ci a li za dor. Em São Pa u lo, por exem plo,
exis te a fi gu ra da re mi ção de fra ção do re gi me dis ci-
pli nar por boa con du ta. Nes se sen ti do a emen da nº 14 
acres cen ta novo in ci so ao art. 5º.
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A emen da nº 15 res sal va o in dul to hu ma ni tá rio,
es que ci do com a mo di fi ca ção do art. 70, I, ins ti tu to
não raro ne u tra li za do pela de mo ra no exa me de suas
con di ções por di fe ren tes ór gãos. Tra tan do-se de do-
en ça gra ve e ir re ver sí vel, com prog nós ti co fe cha do,
ates ta da por pe ri to mé di co, não é per cep tí vel a ne-
ces si da de de pas sar o res pec ti vo ex pe di en te pelo cri -
vo do Con se lho Pe ni ten ciá rio.

A emen da nº 16 cor ri ge uma omis são in jus ti fi ca-
da que se man te ve no pa rá gra fo úni co do art. 54, pelo
qual só de pen de ria de pré via au to ri za ção ju di ci al a in -
clu são no re gi me dis ci pli nar de pre so pro vi só rio.
Assim, São Pa u lo atra ves sa atu al men te uma ex pe-
riên cia em que os pre sos es tão sen do ar bi tra ri a men te
jo ga dos no re gi me dis ci pli nar sem que o juiz tome
qual quer co nhe ci men to. Por tan to, é im pres cin dí vel
es ten der a re gra do pa rá gra fo úni co a to dos os pre -
sos, o que ju ris di ci o na li za o pro ces so, har mo ni zan do
o dis po si ti vo ao ca put do art. 59 da Lei de Exe cu ção
Pe nal, que ga ran te o di re i to de de fe sa, pre ven do-se
um tem po ra zoá vel para que o juiz au to ri ze a in clu são
no re gi me de ex ce ção.

A emen da nº 17 toma obri ga tó ria a pre sen ça do
Mi nis té rio Pú bli co no in ter ro ga tó rio do réu. Em nos so
or de na men to ju rí di co, o Inter ro ga tó rio pos sui du pla
fun ção: meio de de fe sa para o acu sa do e meio de pro -
va para o Esta do. Dado que o MP está mu i to mais pró -
xi mo do pro ces so in ves ti ga ti vo, seja po li ci al ou ju di ci-
al, pode con tri bu ir para uma ma i or pro fi cu i da de do in -
ter ro ga tó rio, as sim como para ga ran tir a ma te ri a li da-
de do di re i to de de fe sa do acu sa do, por que tam bém
ofi cia como fis cal da lei.

Por fim, a emen da nº 18 traz ino va ção de ex tre-
ma re le vân cia. A Lei de Exe cu ção Pe nal já con si de ra
o tra ba lho do pre so como “de ver so ci al e con di ção da
dig ni da de hu ma na” e tem “fi na li da de edu ca ti va e pro -
du ti va”. To da via, esse tra ba lho não é ga ran ti do. Fal ta
ins tru men ta li da de ma te ri al e pes so al para a exe qüi bi-
li da de des se fim pres cri to pela lei.

Assim, para que es sas dis po si ções não per ma-
ne çam inó cu as, essa emen da cria fon tes ge ra do res
de tra ba lho den tro e fora dos pre sí di os. E fun da men tal
que o pre so ocu pe sua men te com o tra ba lho, para
que não se in cli ne para fu gas, mo tins, re be liões e no -
vos cri mes. Assim, re cu pe ra-se o real sig ni fi ca do da
res so ci a li za ção, prin ci pal fim de nos sa lei de Exe cu-
ção Pe nal.

O Bra sil, hoje, so fre pelo fato de nos sa Cons ti tu-
i ção Fe de ral ter sido pro mul ga da numa épo ca his tó ri-
ca sui ge ne ris, em que aca bá va mos de sair de um
re gi me au to ri tá rio. Assim, esse mo men to his tó ri co, si -
tu a do em me a dos dos anos de 1980, ela bo rou uma

le gis la ção e uma Cons ti tu i ção que se pre o cu pou de -
ma is com os ci da dãos pre sos por for ça da per se gui-
ção per pe tra da pelo re gi me po lí ti co de ex ce ção.
Assim, deu-lhes vá ri os di re i tos, atan do as mãos do
Esta do em vá ri os as pec tos. Não pos su í mos mais pre -
sos po lí ti cos, fru to da que la épo ca. No en tan to, nos sa
le gis la ção não mu dou, não se guiu o com pas so dos
anos de mo crá ti cos, não pre viu a ex plo são da vi o lên-
cia. Esta dos De mo crá ti cos e de Di re i to do mun do in -
te i ro pos su em sis te mas pe ni ten ciá ri os am pla men te
rí gi dos, os qua is apre sen tam-se como uma ou tra for -
ma de se com ba ter o cri me. As Su pre mas Cor tes des -
ses pa í ses não con si de ram tal ri gi dez uma afron ta
aos di re i tos hu ma nos. A so ci e da de bra si le i ra cla ma
por mu dan ças e não ace i ta mais os ex ces sos de hi po-
cri sia e ine fi ciên cia de nos sa má qui na bu ro crá ti ca.

III – Voto

Em face de todo o ex pos to, so mos pela apro va-
ção do PLC nº 12, de 2003, com o ofe re ci men to das
se guin tes emen das:

EMENDA Nº 1

Adi ci o ne-se pa rá gra fo úni co ao art. 5º do Pro je to
de Lei da Câ ma ra Nº 12, de 2003, com a se guin te re -
da ção:

Art. 5º ...................................................
..............................................................
Pa rá gra fo úni co. A le gis la ção lo cal po-

de rá exi gir a re a li za ção de exa me cri mi no ló-
gi co, a car go da Co mis são Téc ni ca de Clas -
si fi ca ção, para as pro gres sões de re gi me e
con ces são de li vra men to con di ci o nal.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao in ci so I do art. 52, de que tra ta o art. 1º
do Pro je to de Lei da Câ ma ra Nº 12, de 2003, a se-
guin te re da ção:

Art. 1º ....................................................
“Art. 52. ................................................
I – du ra ção má xi ma de tre zen tos e

ses sen ta dias, sem pre ju í zo de re pe ti ção da 
san ção por nova fal ta gra ve;

....................................................“ (NR)

EMENDA Nº 3

Dê-se ao in ci so III do art. 52, de que tra ta o art.
1º do Pro je to de Lei da Câ ma ra Nº 12, de 2003, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º. ..................................................
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“Art. 52 ..................................................
III – vi si tas se ma na is de duas pes so as,

sem con tar os fi lhos, en te a dos ou ne tos, to -
dos de até qua tor ze anos de ida de in com-
ple tos, com du ra ção de duas ho ras;“ (NR)

EMENDA Nº 4

Dê-se ao § 1º do art. 52, de que tra ta o art. 1º do
Pro je to de Lei da Câ ma ra Nº 12, de 2003, a se guin te
re da ção:

Art.1º ....................................................
“Art. 52. .................................................
..............................................................
§ 1º – O re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do

tam bém po de rá abri gar pre sos pro vi só ri os
ou con de na dos, na ci o na is ou es tran ge i ros,
que ame a cem a or dem e a se gu ran ça do
es ta be le ci men to pe nal ou da so ci e da de.
Nes se caso, a san ção de que tra ta o in ci so I 
des te ar ti go po de rá ser pror ro ga da, a cri té-
rio do juiz e ou vi das as par tes.

EMENDA Nº 5

Su pri ma-se o § 2º do art. 52, acres cen te-se o
art. 52-A, dê-se aos arts. 53, 58, 60 e 87, de que tra ta
o art. 1º do Pro je to de Lei da Câ ma ra Nº 12, de 2003,
e aos arts. 4º 5º e 7º, a se guin te re da ção:

Art. 1º ...................................................
“Art. 52-A. Esta rá su je i to ao re gi me

dis ci pli nar de se gu ran ça má xi ma o pre so
pro vi só rio ou con de na do so bre o qual re ca í-
rem fun da dos in dí ci os de en vol vi men to ou
par ti ci pa ção, a qual quer tí tu lo, em or ga ni za-
ções cri mi no sas.

§ 1º O re gi me dis ci pli nar de se gu ran ça
má xi ma tem por ob je ti vo rom per, no in te res-
se pú bli co, as li ga ções do pre so com or ga ni-
za ções cri mi no sas, e pos sui as se guin tes
ca rac te rís ti cas:

I – du ra ção má xi ma de se te cen tos e
vin te dias, sem pre ju í zo de re pe ti ção ou
pror ro ga ção, po den do ha ver con ver são para 
o re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do, ou vi das as 
par tes;

II – re co lhi men to em cela in di vi du al;
III – vi si tas men sa is com o má xi mo de

dois fa mi li a res, se pa ra dos por vi dro e co mu-
ni ca ção por meio de in ter fo ne, com fil ma-
gem e gra va ções en ca mi nha das ao Mi nis té-
rio Pú bli co;

IV – ba nho de sol de até duas ho ras
diá ri as;

V – co mu ni ca ção ve da da com ou tros
pre sos nas sa í das para ba nho de sol e exer -
cí ci os fí si cos, as sim como en tre o pre so e o
agen te pe ni ten ciá rio, de ven do os acom pa-
nha men tos ser mo ni to ra dos;

VI – en tre ga ve da da de ali men tos, re-
fri ge ran tes e be bi das em ge ral;

VII – pro i bi ção de apa re lhos te le fô ni-
cos, de som, te le vi são, rá dio e si mi la res;

VIII – con ta tos men sa is com ad vo ga-
dos, sal vo au to ri za ção ju di ci al, de ven do ser
in for ma dos, men sal men te, à sec ção da
Ordem dos Advo ga dos, os no mes dos ad vo-
ga dos dos pre sos.

§ 2º Os pre sos em re gi me dis ci pli nar
de se gu ran ça má xi ma po de rão fi car em uni -
da des fe de ra ti vas dis tan tes dos lo ca is de in -
fluên cia da or ga ni za ção cri mi no sa.”

“Art.53. .................................................

..............................................................
V – in clu são no re gi me dis ci pli nar di fe-

ren ci a do ou no re gi me dis ci pli nar de se gu-
ran ça má xi ma.” (NR)

“Art. 58. O iso la men to, a sus pen são e
a res tri ção de di re i tos não po de rão ex ce der
a trin ta dias, res sal va da a hi pó te se do re gi-
me dis ci pli nar di fe ren ci a do e do re gi me dis-
ci pli nar de se gu ran ça má xi ma.” (NR)

“Art. 60. A au to ri da de ad mi nis tra ti va
po de rá de cre tar o iso la men to pre ven ti vo do
fal to so pelo pra zo de até dez dias. A in clu-
são do pre so no re gi me dis ci pli nar di fe ren ci-
a do ou no re gi me dis ci pli nar de se gu ran ça
má xi ma de pen de rá de des pa cho do juiz
com pe ten te.

Pa rá gra fo úni co. O tem po de iso la men-
to ou in clu são pre ven ti va no re gi me dis ci pli-
nar di fe ren ci a do ou no re gi me dis ci pli nar de
se gu ran ça má xi ma será com pu ta do no pe-
río do de cum pri men to da san ção dis ci pli nar.”
(NR)

“Art. 87. .................................................
Pa rá gra fo úni co. A União, os Esta dos,

o Dis tri to Fe de ral e os Ter ri tó ri os po de rão
cons tru ir ins ta la ções es pe ci a is em es ta be le-
ci men tos pe na is exis ten tes ou no vas pe ni-
ten ciá ri as des ti na das, ex clu si va men te, aos
pre sos pro vi só ri os e con de na dos que es te-
jam em re gi me fe cha do, su je i tos ao re gi me
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dis ci pli nar di fe ren ci a do ou em re gi me dis ci-
pli nar de se gu ran ça má xi ma, con for me es ta-
be le ci do nes ta lei.” (NR)

Art. 4º Os es ta be le ci men tos pe ni ten-
ciá ri os,  es pe ci al men te os des ti na dos ao re -
gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do ou ao re gi me
dis ci pli nar de se gu ran ça má xi ma es ta be le ci-
dos na Lei nº 7.210, de 11 de ju nho de
1984, dis po rão, den tre ou tros equi pa men tos
de se gu ran ça, de blo que a do res de te le co-
mu ni ca ção para te le fo nes ce lu la res, ra di o-
trans mis so res e ou tros me i os, de fi ni dos no
art. 60, § 1º, da Lei nº 9.472, de 16 de ju lho
de 1997.

Art. 5º Nos ter mos do dis pos to no in ci-
so I, do art. 24 da Cons ti tu i ção da Re pú bli-
ca, ob ser va dos os arts. 44 a 60 da Lei nº
7.210, de 11 de ju nho de 1984, os es ta dos e 
o Dis tri to Fe de ral po de rão re gu la men tar os
re gi mes dis ci pli na res di fe ren ci a do e de se-
gu ran ça má xi ma, em es pe ci al para:

..............................................................
Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data

de sua pu bli ca ção, e será re vis ta no pra zo
de cin co anos, sob pena de re vo ga ção,
quan to às nor mas dos re gi mes dis ci pli na res
nela ins ti tu í dos.

EMENDA Nº 6

Acres cen te-se o art. 52-B ao art. 1º do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, com a se guin te re -
da ção:

“Art. 52-B. No caso de o pre so tor-
nar-se co la bo ra dor do Po der Pú bli co, po de-
rá ser co lo ca do em pro gra ma de pro te ção
aos cu i da dos do Esta do ou da União, me di-
an te de ci são ju di ci al res cin dí vel e fa cul ta do
o sis te ma de con tro le por meio de bra ce le-
tes ele trô ni cos ou me ca nis mo si mi lar.” (NR)

EMENDA Nº 7

Dê-se ao art. 5º do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
12, de 2003, a se guin te re da ção:

Art. 5º Nos ter mos do dis pos to no in ci-
so I, do art. 24 da Cons ti tu i ção da Re pú bli-
ca, ob ser va dos os arts. 44 a 60 da Lei nº
7.210, de 11 de ju nho de 1984, os Esta dos
e o Dis tri to Fe de ral po de rão re gu la men tar

os re gi mes dis ci pli na res di fe ren ci a do e de
se gu ran ça má xi ma, em es pe ci al para:

..............................................................
V – es ta be le cer uma di vi são de in te li-

gên cia pe ni ten ciá ria, à qual com pe ti rá, den-
tre ou tras, as atri bu i ções de que tra tam o art.
52-A, § 1º, in ci sos III, V e VIII, as sim como a
de for ne cer, men sal e re ser va da men te, ao
Mi nis té rio Pú bli co, re la tó ri os so bre os pre sos
em re gi me dis ci pli nar de se gu ran ça má xi ma
e a res pe i to de sus pe i tas con tra a pro bi da de
de agen tes pe ni ten ciá ri os, como si na is ex te-
ri o res de en ri que ci men to.

EMENDA Nº 8

Adi ci o ne-se o art. 72 e o § 4º ao art. 86, de que
tra ta o art. 1º do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de
2003, com a se guin te re da ção:

“Art. 72. .................................................
VI – es ta be le cer, me di an te con vê ni os

com as uni da des fe de ra ti vas, o ca das tro na -
ci o nal das va gas exis ten tes em es ta be le ci-
men tos lo ca is des ti na das ao cum pri men to
de pe nas pri va ti vas de li ber da de apli ca das
pela jus ti ça de ou tra uni da de fe de ra ti va, em
es pe ci al para pre sos su je i tos a re gi me dis ci-
pli nar.” (NR)

“Art. 86. .................................................
..............................................................
§ 4º – Ca be rá ao Su pe ri or Tri bu nal de

Jus ti ça, no pra zo im pror ro gá vel de quin ze
dias, a re que ri men to do Mi nis tro de Esta do
da Jus ti ça, que in di ca rá o es ta be le ci men to
pri si o nal ade qua do, au to ri zar a trans fe rên cia
in te res ta du al de pre so pro vi só rio ou con de-
na do in clu í do em re gi me dis ci pli nar.” (NR)

EMENDA Nº 9

Adi ci o ne-se o art. 57 ao art. 1º do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 12, de 2003, com a se guin te re da ção:

Art. 1º ...................................................
“Art. 57. Na apli ca ção das san ções dis -

ci pli na res, le var-se-ão em con ta a na tu re za,
os mo ti vos, as cir cuns tân ci as e as con se-
qüên ci as do fato, bem como a pes soa do
fal to so e seu tem po de pri são.

Pa rá gra fo úni co. Nas fal tas gra ves,
apli cam-se as san ções pre vis tas nos in ci sos
III a V do art. 53 des ta lei.” NR)
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EMENDA Nº 10

Dê-se ao art. 185, de que tra ta o art. 2º do Pro je-
to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, a se guin te re da-
ção:

Art 2º .....................................................

“Art. 185. ...............................................
§ 1º Os in ter ro ga tó ri os e as au diên ci as

ju di ci a is se rão re a li za das por meio de ví deo
con fe rên cia, ou ou tro re cur so tec no ló gi co de 
pre sen ça vir tu al em tem po real, as se gu ra-
dos ca na is te le fô ni cos re ser va dos para co-
mu ni ca ção en tre o de fen sor que per ma ne-
cer no pre sí dio e os ad vo ga dos pre sen tes
nas sa las de au diên cia dos Fó runs, e en tre
es tes e o pre so. Nos pre sí di os, as sa las re -
ser va das para es ses atos se rão fis ca li za das
por ofi ci al de jus ti ça, fun ci o ná ri os do Mi nis-
té rio Pú bli co e ad vo ga do de sig na do pela
Ordem dos Advo ga dos do Bra sil.

§ 2º Não ha ven do con di ções de se
efe tu ar nos mol des do § 1º des te ar ti go, o
in ter ro ga tó rio do acu sa do pre so será fe i to
no es ta be le ci men to pri si o nal em que se
en con trar, em sala pró pria, des de que es -
te jam ga ran ti das a se gu ran ça do juiz e au -
xi li a res, a pre sen ça do de fen sor e a pu bli-
ci da de do ato.

§ 3º Antes da re a li za ção do in ter ro ga-
tó rio, o juiz as se gu ra rá o di re i to de en tre vis-
ta re ser va da do acu sa do com seu de fen sor.

§ 4º Será re qui si ta da a apre sen ta ção
do réu em ju í zo nas hi pó te ses em que não
for pos sí vel a re a li za ção do in ter ro ga tó rio
nas for mas pre vis tas nos §§ 1º e 2º des te
ar ti go.”(NR)

EMENDA Nº 11

Adi ci o ne-se in ci so ao art. 187, re nu me ran do-se
o úl ti mo in ci so, de que tra ta o art. 2º do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 12, de 2003, com a se guin te re da ção:

“Art. 187. ...............................................
..............................................................
VIII – so bre a ori gem, quan do for o

caso, dos bens su je i tos a per di men to em fa -
vor da União, con tas ban cá ri as no Bra sil ou
no ex te ri or, man ti das em seu nome ou em
nome de in ter pos tas pes so as, ou de bens
de qual quer na tu re za in cor po ra dos ao seu

pa tri mô nio, ci en ti fi can do o réu da in ver são
do ônus da pro va pre vis to em lei.

IX – se tem algo mais a ale gar em sua
de fe sa.” (NR)

EMENDA Nº 12

Adi ci o nem-se os arts. 366, 413, 421 e 451 ao
art. 2º do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003,
com a se guin te re da ção:

Art 2º .....................................................
“Art. 366. ...............................................
..............................................................
§ 3º O pro ces so se gui rá à re ve lia do

acu sa do que, ci ta do por man da do, re qui si-
ção ou por edi tal, ou in ti ma do para qual quer
ato do pro ces so, de i xar de com pa re cer sem
mo ti vo jus ti fi ca do, nos ca sos dos cri mes pu -
ni dos com pena de re clu são.” (NR)

“Art. 413. O pro ces so pros se gui rá após 
a in ti ma ção, pes so al ou por edi tal, do réu
pro nun ci a do nos ca sos de cri mes do lo sos
con tra a vida, ten ta dos ou con su ma dos, da
com pe tên cia do Tri bu nal do Júri.” (NR)

“Art. 421. Re ce bi do o li be lo, o es cri vão,
den tro de três dias, en tre ga rá ao réu me di-
an te re ci bo ou a rogo ou fará pu bli car edi tal
para seu co nhe ci men to, a res pec ti va có pia,
com rol de tes te mu nhas, no ti fi ca do o de fen-
sor que, no pra zo de cin co dias, ofe re ça
con tra ri e da de; se o réu es ti ver afi an ça do, o
es cri vão dará có pia ao seu de fen sor, exi gin-
do re ci bo, que se jun ta rá aos au tos.” (NR)

“Art. 451. ...............................................
§ 1º No caso de cri me afi an çá vel ou

ina fi an çá vel, e o não com pa re ci men to do
réu após a in ti ma ção pes so al ou por edi tal,
far-se-á o jul ga men to a re ve lia.” (NR)

EMENDA Nº 13

Dê-se aos arts. 7º e 8º, re nu me ran do-se os dois
úl ti mos ar ti gos, do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 
2003, a se guin te re da ção:

Art. 7º A União de fi ni rá os pa drões mí -
ni mos do pre sí dio des ti na do ao cum pri men-
to de re gi me dis ci pli nar.

Art. 8º A União pri o ri za rá, quan do da
cons tru ção de pre sí di os fe de ra is, os es ta be-
le ci men tos que se des ti nem a abri gar pre-
sos pro vi só ri os ou con de na dos su je i tos a re -
gi me dis ci pli nar.
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EMENDA Nº 14

Adi ci o ne-se o in ci so VI ao art. 50 do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, a se guin te re da ção:

Art. 5º ...................................................
..............................................................
VI – ela bo rar pro gra ma de aten di men-

to di fe ren ci a do aos pre sos pro vi só ri os e
con de na dos, vi san do a sua re in te gra ção ao
re gi me co mum e re com pen san do-lhes o
bom com por ta men to du ran te o pe río do de
san ção dis ci pli nar.

EMENDA Nº 15

Dê-se ao in ci so I do art. 70, de que tra ta o art. 1º
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, a se guin-
te re da ção:

Art 1º ....................................................
“Art.70. .................................................
I – emi tir pa re cer so bre in dul to e co mu-

ta ção de pena, ex ce tu a da a hi pó te se de pe -
di do de in dul to com base no es ta do de sa ú-
de do pre so;

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

EMENDA Nº 16

“Art. 188. ...............................................
Pa rá gra fo úni co. É obri ga tó ria a pre-

sen ça do re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli-
co no in ter ro ga tó rio.”(NR)

EMENDA Nº 18

Adi ci o nem-se os arts. 27 e 34 ao art. 1º do Pro je-
to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, com a se guin te
re da ção:

Art 1º .....................................................
“Art. 27. .................................................
Pa rá gra fo úni co. As em pre sas exe cu to-

ras de obras e pres ta do ras de ser vi ços à
União, es ta dos e mu ni cí pi os re ser va rão 1%
(um por cen to) da mão-de-obra uti li za da
para os egres sos.”(NR)

“Art. 34. .................................................
§ 1º........................................................
§ 2º Os Go ver nos Fe de ral, Esta du al e

Mu ni ci pal po de rão ce le brar con vê nio com a
ini ci a ti va pri va da, para im plan ta ção de ofi ci-
nas de tra ba lho re fe ren tes a se to res de apo -
io dos pre sí di os.” (NR)

Sala das Co mis sões, 13 de maio de 2003. –
Tas so Je re is sa ti,Pre si den te – De mós te nes Tor-
res,  Re la tor – Pe dro Si mon – Ga ri bal di Alves Fi -
lho – Cé sar Bor ges – Serys Slhes sa ren ko –
Mag no Mal ta.

Voto Se pa ra do da Se na do ra Serys
Slhes sa ren ko na Sub co mis são Per ma-
nen te de Se gu ran ça Pú bli ca, so bre o Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003.

I – Re la tó rio

Vem a esta Sub co mis são para exa me o Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, que al te ra a Lei nº
7.210, de 11 de ju nho de 1984 (Lei de Exe cu ção Pe -
nal), cri an do o re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do, 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), al te ran do as re gras do in ter ro ga-
tó rio do acu sa do.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o pro je to, de au to ria
do Exe cu ti vo, foi apro va do na for ma do subs ti tu ti vo
apre sen ta do pelo De pu ta do Ibra him Abi-Ackel, re la tor
da ma té ria no âm bi to da Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça e de Re da ção.

Por ver sar so bre ma té ria re la ti va à Se gu ran ça
Pú bli ca, cou be a esta Sub co mis são ana li sar, em ca -
rá ter pre li mi nar, o pre sen te pro je to, a ser en ca mi nha-
do à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
nos ter mos do art. 101, II, d, do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral (RISF).

O Se na dor De mós te nes Tor res, de sig na do re la-
tor no âm bi to da Sub co mis são Per ma nen te de Se gu-
ran ça Pú bli ca, apre sen tou ao todo 18 emen das, ino-
van do, de sig ni fi ca ti vo, quan to à ma nu ten ção do exa -
me cri mi no ló gi co como re qui si to para a pro gres são
pri si o nal, à cri a ção do re gi me dis ci pli nar de se gu ran-
ça má xi ma, à ins ti tu i ção pre fe ren ci al da ví deo con fe-
rên cia como for ma de co lhe i ta dos in ter ro ga tó ri os dos 
réus pre sos e ao res sur gi men to do jul ga men to à re ve-
lia quan do o réu, ci ta do por edi tal, não com pa re cer
pe ran te ju í zo.

Na úl ti ma ses são re que re mos vis ta para me lhor
ana li sar o Pro je to de lei em co men to.

II – Aná li se

Pre li mi nar men te, re gis tre-se que não exis tem
óbi ces quan to a re gi men ta li da de, cons ti tu ci o nal ida de
e ju ri di ci da de do pro je to de lei, tal como apro va do na
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Qu an to ao mé ri to, no en tan to, al guns dis po si ti-
vos apro va dos pela Câ ma ra dos De pu ta dos po dem
ser aper fe i ço a dos.
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a) Emen da nº 1
De ri gor, como bem sa li en ta do no pa re cer do

Sen. De mós te nes Tor res, a ex clu são do li mi te de até
um sex to da pena para a sub mis são do pre so pro vi só-
rio ou con de na do ao re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do,
pois, na prá ti ca, a im po si ção de tal li mi te po de ria cri ar
a si tu a ção de pre sos que mes mo que re in ci dis sem di -
ver sas ve zes na prá ti ca de fal tas gra ves es ta ri am a
sal vo da im po si ção da san ção dis ci pli nar ade qua da.

b) Emen da nº 2
A pre o cu pa ção com a ob je ti va de fi ni ção da

quan ti da de e qua li da de das pes so as que po de rão vi -
si tar os pre sos que se en con trem no pe río do de cum -
pri men to da san ção dis ci pli nar tam bém é jus ti fi ca da.
Mor men te se con si de rar mos que tal nor ma será apli -
ca da pe los agen tes pe ni ten ciá ri os in cum bi dos do mo -
ni to ra men to das vi si tas.

Nos pa re ce, en tre tan to, que a subs ti tu i ção da
ex pres são cri an ças” pela lo cu ção “pa ren tes me no res
im pú be res” não cla ri fi ca ade qua da men te o âm bi to de
in ci dên cia da nor ma, ra zão pela qual pro po mos a in -
clu são de rol ta xa ti vo com pos to pe los “fi lhos, en te a-
dos ou ne tos” que pos su am até 14 (qua tor ze) anos de 
ida de in com ple tos.

c) Emen da  nº 3
Qu an to à nova re da ção dada ao § 1º do ar ti go

52, da Lei de Exe cu ção Pe nal, man ti ve mos a pro pos-
ta do Re la tor subs ti tu in do o ver bo “apre sen tar” pela
ação “ame a çar”.

Não se pode, no en tan to, per mi tir a pror ro ga ção
da san ção dis ci pli nar a cri té rio do ma gis tra do.

Afi nal, se gun do o prin cí pio da le ga li da de na tra -
di ção ju rí di ca bra si le i ra, as pe nas são co mi na das
pelo le gis la dor em mar cos va riá ve is, abs tra ta men te, e
fi xa das pelo juiz em ter mos pre ci sos no caso con cre-
to. De i xan do ao cri té rio do juiz a li vre pror ro ga ção de
uma es pé cie de san ção, ain da que dis ci pli nar, o dis -
po si ti vo ofen de o prin cí pio da le ga li da de, na me di da
em que não há pa râ me tro ex pres so em lei que per mi-
ta ao in di ví duo co nhe cer o tem po das san ções apli cá-
ve is a de ter mi na das in fra ções. Afi nal, ao juiz é dado
apli car o di re i to, não criá-lo.

e) Emen da nº 4

Dá-se nova re da ção aos arts. 54 e 60 da Lei de
Exe cu ção, man ten do o es pí ri to da pro po si ção já apre -
sen ta da pe ran te esta Sub co mis são, pre ser van do, no
en tan to, ma i or har mo nia en tre a ino va ção le gis la ti va e 
a atu al re da ção da LEP.

Pro põe-se a li mi ta ção do iso la men to pre ven ti vo
a 15 (quin ze) dias, fi xan do-se igual pra zo para a de ci-

são ju di ci al a res pe i to da su je i ção do pre so pro vi só rio
ou con de na do a re gi me dis ci pli nar.

f) Emen da nº 5
A emen da nº 5, a par de cor ri gir pe que no lap so

do tex to apro va do pela Casa ini ci a do ra, atu a li za a re -
da ção do ca put do art. 57 para pre ver en tre os cri té ri-
os para a apli ca ção das san ções dis ci pli na res tam-
bém a mo ti va ção e as con se qüên ci as do fato, bem
como o tem po de pri são im pos to ao fal to so, até como
for ma de me lhor ba li zar as de ci sões ju di ci a is que
ana li sa rão a su je i ção do pre so a re gi me dis ci pli nar,

g) Emen da nº 6
Esta emen da ape nas re pe te a pro po si ção do

Se na dor De mós te nes Tor res, ex ce tu an do o in dul to
hu ma ni tá rio da lis ta dos be ne fí ci os que de vem ser
pre ce di dos de pa re cer do Con se lho Pe ni ten ciá rio.

h) Emen das nos 7 e 8

É in ques ti o ná vel a ne ces si da de de um me ca nis-
mo efi ci en te de trans fe rên cia e in ter câm bio de pre sos
en tre as uni da des fe de ra ti vas, de modo a pro pi ci ar
que o re co lhi men to dos en vol vi dos com a cri mi na li da-
de or ga ni za da se dê em lo cal dis tan te da zona de in -
fluên cia de sua or ga ni za ção cri mi no sa.

To da via, por ca u sa do prin cí pio da au to no mia
dos es ta dos e da in de pen dên cia dos po de res, even -
tu al ve ri fi ca ção de va gas no sis te ma pe ni ten ciá rio e a
con se qüen te trans fe rên cia do pre so de vem con tar
com a ar ti cu la ção en tre os ór gãos com pe ten tes, res -
pe i ta da a hi e rar quia e a obe diên cia ao prin cí pio da ju -
ris di ci o na li za ção da exe cu ção da pena.

Des se modo, pro põe-se que seja ins ti tu í do pelo
De par ta men to Pe ni ten ciá rio Na ci o nal, ór gão in te-
gran te da es tru tu ra do Mi nis té rio da Jus ti ça, por meio
de con vê ni os ce le bra dos com os es ta dos, um “ban co”
de va gas para o re co lhi men to de pre sos ori un dos de
ou tros es ta dos da Fe de ra ção.

Man ten do-se a sis te má ti ca ado ta da pelo pro je to
de lei da Câ ma ra para as de ma is hi pó te ses, a au to ri-
da de ad mi nis tra ti va, no caso o Mi nis tro da Jus ti ça, in -
di ca rá o es ta be le ci men to pe nal ade qua do para o
cum pri men to da pena pelo con de na do, com base nos 
da dos do ca das tro na ci o nal de va gas, e, a au to ri da de
ju di ci al, que no caso só pode ser o Su pe ri or Tri bu nal
de Jus ti ça, por pos su ir ju ris di ção so bre todo o ter ri tó-
rio na ci o nal, au to ri za rá ou não a trans fe rên cia in te res-
ta du al dos pre sos in clu í dos em re gi me dis ci pli nar.

O Mi nis tro da Jus ti ça, nes ses ca sos, atu a ria por
pro vo ca ção da au to ri da de pe ni ten ciá ria do lo cal de
ori gem do pre so pro vi só rio ou con de na do.
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i) Emen da nº 9
A Emen da nº 9 pre vê a in clu são de no vos in ci-

sos no art. 5º do pro je to de lei apro va do pela Câ ma ra
dos De pu ta dos de modo a ba li zar a re gu la men ta ção
es ta du al so bre os re gi mes dis ci pli na res, in clu in do
res tri ções para as vi si tas de ad vo ga dos, re ce bi men to
de pro du tos dos fa mi li a res, con ta to en tre os pre sos,
aces so aos me i os de co mu ni ca ção, con for me ini ci al-
men te pro pos to na re da ção de um art. 52-A.

Esta be le ce, ain da, a cri a ção da di vi são de in te li-
gên cia pe ni ten ciá ria e a ela bo ra ção de pro gra ma e
aten di men to di fe ren ci a do aos pre sos sub me ti dos a
re gi me dis ci pli nar nos mol des pro pos tos pelo pa re cer
do Se na dor De mós te nes Tor res.

j) Emen da nº 10
A Emen da nº 11 in clui no PLC nº 12, de 2003,

nova re da ção para aqui lo que pode se cha mar de dis -
ci pli na ge ral das fal tas dis ci pli na res.

To dos os dis po si ti vos apre sen ta dos guar dam
iden ti da de de ob je to, na me di da em que pro vê em à
Lei de Exe cu ção Pe nal uma clas si fi ca ção cla ra das
fal tas, um rol es pe cí fi co de si tu a ções re le van tes e as
pro vi dên ci as per ti nen tes que as au to ri da des de vem
to mar em tais ca sos. O PLC n° 12, de 2003, apre sen-
ta-se como a opor tu ni da de va li o sa que tem o Po der
Le gis la ti vo para re gu lar de vi da men te ques tões que
têm ca re ci do de tra ta men to atu al e es pe cí fi co.

A re da ção des ta emen da foi res ga ta da do PL n°
5.075, de 2001, apre sen ta do pelo Po der Exe cu ti vo
para a re for ma da Lei de Exe cu ção Pe nal, em de cor-
rên cia dos tra ba lhos de co mis são pre si di da pelo Ju -
ris ta Mi guel Re a le Jú ni or.

Os arts. 46, 49 e 50 fa zem a gra da ção das fal tas;
es ta be le cem pro ces so dis ci pli nar, fi xan do pra zo para
seu iní cio e es ta tu em rol exa us ti vo das fal tas dis ci pli-
na res gra ves.

Res sal te-se que os in ci sos II, III e V e VI do art.
5º não es tão con tem pla dos na atu al Lei de Exe cu ção
Pe nal e re pre sen tam imen so avan ço no com ba te a
mo tins e a per tur ba ções da paz pú bli ca den tro e fora
dos pre sí di os. A me di da tam bém aju da a de ce par a
ca be ça das or ga ni za ções cri mi no sas, ao dar co no ta-
ção de fal ta gra ve à pos se de apa re lhos que per mi tam
co mu ni ca ção ex ter na.

Os arts. 52-A, 52-B, 52-e e 52-D tra tam da clas -
si fi ca ção da con du ta e da in fluên cia para a pro gres-
são de re gi me, pro ven do o or de na men to ju rí di co de
con te ú do fun da men tal para o efi ci en te cum pri men to
das de ci sões con de na tó ri as pe na is.

Os arts. 57, pa rá gra fo úni co, e 59 re al çam a ne -
ces si da de de co mu ni ca ção, ao juiz da exe cu ção, das

fal tas gra ves, as sim como es ta be le cem pro ce di men to
ade qua do para a apu ra ção des tas.

E mais. A emen da pro pos ta afas ta qual quer
men ção à pos si bi li da de de que, com a ex tin ção do
exa me cri mi no ló gi co para fins de pro gres são pri si o-
nal, subs ti tua-se a sub je ti vi da de dos mem bros da Co -
mis são Téc ni ca de Clas si fi ca ção pela do di re tor do
es ta be le ci men to.

São de fi ni ti va men te fi xa dos cri té ri os ob je ti vos
rí gi dos para a ob ten ção do ates ta do de bom com por-
ta men to car ce rá rio. O pre so que co me ter uma das fal -
tas gra ves es ta tu í das nos in ci sos I a VI, por exem plo,
só vol ta rá a os ten tar com por ta men to re gu lar de po is
de de cor ri do o pra zo de 2 (dois) anos.

Nem se ar gu men te que a com pro va ção de bom
com por ta men to pelo di re tor do es ta be le ci men to pos -
sa ge rar pro ble mas de cor rup ção, pois a tais pro ble-
mas es tão su je i tos não só a ad mi nis tra ção, mas tam -
bém ju í zes, tri bu na is, e os pró pri os mem bros da Co -
mis são Téc ni ca de Clas si fi ca ção.

Não se tra ta tam bém de “aban do nar a na tu re za
ju ris di ci o nal do pro ces so de exe cu ção”, mas de en-
con trar um equi lí brio en tre as fun ções que ne ces sa ri-
a men te es tão en vol vi das nes se pro ces so. E é ine gá-
vel que o pa pel da ad mi nis tra ção é fun da men tal e im -
pres cin dí vel para a exe cu ção efi ci en te das pe nas, afi -
nal são os agen tes da ad mi nis tra ção que con vi vem
di a ri a men te com os pre sos, e não os mem bros da
CTC, ju í zes ou pro mo to res.

A ma nu ten ção da re da ção dada ao pro je to de lei 
pela Câ ma ra dos De pu ta dos no to can te aos re qui si-
tos para a pro gres são de re gi me pri si o nal ape nas atu -
a li za a Lei de Exe cu ção Pe nal à re a li da de do sis te ma
pri si o nal bra si le i ro, que pas sa dos qua se 20 (vin te)
anos de sua pro mul ga ção ain da não con se guiu fa zer
va ler gran de par te de seus dis po si ti vos.

Re for ça, ade ma is, a atu a ção da “Co mis são Téc -
ni ca de Clas si fi ca ção”, en quan to res pon sá vel pela
ela bo ra ção de pro gra ma in di vi du a li za dor da pena pri -
va ti va de li ber da de ade qua da ao pre so que é a sua
pri mor di al fun ção.

Por fim, vale re gis trar, que o em pre go da ex pres-
são “res pe i ta das as nor mas que ve dam a pro gres são”
no tex to do art. 112 pro pos to pela Casa ini ci a do ra
afas ta pe remp to ri a men te qual quer pos si bi li da de de
con ces são da pro gres são de re gi me a con de na dos
pela prá ti ca de cri mes he di on dos.

I) Emen da nº 11
A emen da nº 11, além de tor nar obri ga tó ria a

pre sen ça do re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co na
au diên cia de in ter ro ga tó rio do acu sa do, bus ca re cu-
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pe rar o tex to ori gi nal da Co mis são de Re for ma do Có -
di go de Pro ces so Pe nal pre si di da pela Profª Ada Pel -
le gri ni Gri no ver, aban do na do pela Câ ma ra dos De pu-
ta dos.

Afi nal, para re a fir mar o tex to de nos sa Cons ti tu i-
ção e cor ri gir fa lhas fre qüen tes no Ju di ciá rio, é ne ces-
sá rio que o pa rá gra fo úni co do art. 186 seja acres ci do
da ex pres são “e tam pou co po de rá in flu ir no con ven ci-
men to do juiz”.

Isto por que, sen do o si lên cio do acu sa do uma
ga ran tia cons ti tu ci o nal (art. 5º, LXIII) e pre vis to tam -
bém no pla no in ter na ci o nal (Pac to de São José da
Cos ta Rica, art. 8º, § 2º, g), de seu le gí ti mo exer cí cio
não deve de flu ir qual quer ju í zo ne ga ti vo na for mu la-
ção e cons tru ção da de ci são ju di ci al. Mais: es pan to-
sa men te, não são ra ras as de ci sões ju di ci a is que con -
têm re fe rên cia ex pres sa à im pres são ne ga ti va que o
si lên cio do acu sa do ca u sou no jul ga dor, seja no mo -
men to em que emi te a sen ten ça ou em que de cre ta a
pri são ca u te lar.

Tam bém para se con for mar à Cons ti tu i ção, mo -
di fi ca-se a re da ção do pa rá gra fo úni co do art. 261,
com o pro pó si to de ga ran tir ao acu sa do que sua de fe-
sa ocor ra me di an te ma ni fes ta ção fun da men ta da. Não 
se tra ta de pre con ce i to con tra de fen so res pú bli cos ou
da ti vos, mas sim de obri gar que nos sos tri bu na is as -
su mam uma exi gên cia de efe ti vi da de da de fe sa que
al te re a la men tá vel per cep ção co mum de que bas ta
uma mera ma ni fes ta ção for mal e, qua se sem pre, su -
per fi ci al, para se ad mi tir como sa tis fe i tos os prin cí pi os
cons ti tu ci o na is pro te to res da li ber da de.

m) Emen da nº 12
Por ra zões de téc ni ca le gis la ti va e de ló gi ca ju rí-

di ca, o in ci so que se pre ten de acres cen tar ao art. 187
do Có di go de Pro ces so Pe nal deve ser nu me ra do
como in ci so “VIII” en quan to o in ci so “VIII” pre sen te no
PLC nº 12, de 2003 deve trans for ma do em “IX”. A
mera in ver são jus ti fi ca se por que o dis po si ti vo “se tem 
algo mais a ale gar em sua de fe sa” (que pas sa rá de in -
ci so VIII para IX) é nor ma de ca rá ter sub si diá rio e re -
si du al, de ven do cons tar do fi nal do rol de in da ga ções.

n) Emen da nº 13
A Emen da no 15 re pre sen ta gran de avan ço

quan do es ta be le ce a de fi ni ção de pa drões mí ni mos
de se gu ran ça pela União quan to aos pre sí di os es pe-
ci a lís si mos, que são os de se gu ran ça má xi ma.

É tam bém jus ti fi ca da a pre o cu pa ção dos Esta -
dos que pos su em me nor po pu la ção car ce rá ria com o
in cre men to nos cus tos de ma nu ten ção do sis te ma
pri si o nal em face da ins ti tu i ção dos re gi mes dis ci pli-
na res, con si de ran do a pe que na quan ti da de de pre-

sos que cada um des ses Esta dos pre ci sa ria man ter
na nova sis te má ti ca.

To da via, a re da ção dada ao art. 8º pelo pa re cer
do Sen. De mós te nes Tor res não pode pros pe rar, pois
afe ta in de vi da men te a mar gem de dis cri ci o na ri e da de
de vi da à boa ad mi nis tra ção da co i sa pú bli ca, bem
como por tra tar-se de cri a ção de des pe sa per ma nen-
te vi o la o dis pos to no art. 63, in ci so I, da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

Des se modo, pro põe-se para a re da ção do art.
8º a obri ga ção para que a União pri o ri ze, quan do da
cons tru ção de pre sí di os fe de ra is, os es ta be le ci men-
tos que se des ti nem a abri gar pre sos pro vi só ri os ou
con de na dos su je i tos a re gi me dis ci pli nar.

Bem se vê, as sim, que bus ca mos com por uma
al ter na ti va mí ni ma de con sen so para a rá pi da tra mi ta-
ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, no
âm bi to des ta Sub co mis são.

Nes se sen ti do é que não fo ram pri vi le gi a das no
tex to ora pro pos to as mo di fi ca ções con cer nen tes à
de la ção pre mi a da, ao jul ga men to à re ve lia, à re a li za-
ção do in ter ro ga tó rio por “vi deo-con fe rên cia” e à cri a-
ção de um re gi me dis ci pli nar de se gu ran ça má xi ma,
que são me di das ex tre ma men te po lê mi cas que am -
pli am o foco da dis cus são e me re cem uma me lhor re -
fle xão na opor tu ni da de apro pri a da.

Fica, no en tan to, o re gis tro de que a res sur re i-
ção do jul ga men to à re ve lia pode re pre sen tar gra ve
re tro ces so na le gis la ção pro ces su al pe nal.

Afi nal, nos so Có di go de Pro ces so Pe nal, como
se sabe, data de 1941 e vige até hoje. Atra ves sou,
des de en tão, mo men tos de li ca dos da vida bra si le i ra.

A par tir da Cons ti tu i ção de 1988, to das as leis
vi gen tes pas sa ram por pro ces so de atu a li za ção e
adap ta ção que, de cedo modo, con ti nua até hoje.

Uma des sas im por tan tes adap ta ções ocor reu
com a pro mul ga ção da Lei nº 9.271, de 1996, que al -
te rou a sis te má ti ca do art. 366 do Có di go de Pro ces so
Pe nal para, jus ta men te, con for má-lo aos prin cí pi os do 
novo re gi me cons ti tu ci o nal, como o da am pla de fe sa,
do con tra di tó rio, en tre ou tros.

O jul ga men to à re ve lia ou a pró pria mo vi men ta-
ção da má qui na es ta tal rumo à con de na ção de uma
pes soa que não está pre sen te e não pode exer cer
sua de fe sa é algo que lem bra tem pos som bri os da
his tó ria da hu ma ni da de.

Even tu a is de fi ciên ci as do apa ra to de se gu ran ça
do Po der Pú bli co, como a in ca pa ci da de de lo ca li zar
ou pren der cri mi no sos, não de vem ser su pri das pelo
atro pe lo de re gras fun da men ta is do Esta do de Di re i to,
como a que con sa gra como pres su pos to de um jul ga-
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men to cri mi nal a exis tên cia de uma acu sa ção cla ra e
de uma de fe sa efe ti va.

De igual modo, a re a li za ção de in ter ro ga tó rio à
dis tân cia afe ta pe ri go sa men te as ga ran ti as cons ti tu-
ci o na is re la ti vas ao con tra di tó rio e à am pla de fe sa
(CF., art. 5º, LV), sem fa lar nos tra ta dos in ter na ci o na is
a que o Bra sil ade riu (Pac to Inter na ci o nal de Di re i tos
Ci vis e Po lí ti cos, art. 14, e Con ven ção Ame ri ca na de
Di re i tos Hu ma nos, art. 8º).

O pro ces so pe nal, o mais gra ve modo de in tru-
são le gí ti ma do Esta do na li ber da de das pes so as, tem 
de es tar sub me ti do a um grau de ca u te la e ris co que
não com pro me ta os va lo res de mo crá ti cos. Caso con -
trá rio, um pro ces so pe nal que se ori en te ex clu si va-
men te pela efi ciên cia e pe los ba i xos cus tos pode con -
ver ter um Esta do de Di re i to num Esta do To ta li tá rio,
cu jos me ca nis mos de con tra pe so ao em pre go da for -
ça ofi ci al são dé be is e in ca pa zes de pro te ger o in di ví-
duo con tra abu sos ou per se gui ções.

Ain da que as ino va ções tec no ló gi cas se jam ir re-
ver sí ve is, elas de vem ser in cor po ra das ao di re i to com 
ca u te la, es pe ci al men te quan do se tra ta da área pro -
ces su al pe nal.

Des ta for ma, o si lên cio do PLC nº 12, de 2003,
quan to à re a li za ção de in ter ro ga tó rio por “vi de o con fe-
rên cia” é me di da de res guar do que não im pe de que as
atu a is ex pe riên ci as con ti nu em a acon te cer e ve nham a
sub si di ar, no fu tu ro, uma am pla dis cus são nes ta Casa
Le gis la ti va que pos sa cor re ta men te dis ci pli nar e re gu lar
o em pre go de re cur sos tec no ló gi cos de pre sen ça vir tu-
al em tem po real pelo Po der Ju di ciá rio.

Por fim, des ta que mos o fato de que a cri a ção do
Re gi me Dis ci pli nar Di fe ren ci a do e a es ti pu la ção de
seu pra zo de du ra ção em ape nas 360 dias de cor rem
de ex pe riên cia prá ti ca que vem ven do apli ca da com
su ces so pelo Esta do de São Pa u lo, en quan to que o
es ta be le ci men to de um re gi me ain da mais gra vo so
de cor re de mera es pe cu la ção que, a par de atin gir du -
ra men te os di re i tos da po pu la ção pre sa, não se pode
afir mar seja im pres cin dí vel para o efe ti vo com ba te ao
cri me or ga ni za do, com as ca rac te rís ti cas que esse fe -
nô me no apre sen ta no Bra sil.

Ade ma is, a ins ti tu i ção da fal ta gra ve pre vis ta no
in ci so II do art. 50, pro pos ta na Emen da nº 10,  re sol-
ve o pro ble ma da que les pre sos que mes mo após um
pri me i ro pe río do de in ter na ção no re gi me dis ci pli nar
di fe ren ci a do con ti nu em a ten tar es tru tu rar ou par ti ci-
par de ações do cri me or ga ni za do, ao per mi tir, pela
re in ci dên cia, a re pe ti ção da san ção dis ci pli nar.

A pre o cu pa ção que pre ten do di vi dir com os
mem bros des ta Sub co mis são por meio des te voto em 
se pa ra do é a de que, ao res trin gir di re i tos fun da men-

ta is dos ci da dãos, de ve mos nós, le gis la do res, agir
com a má xi ma ca u te la.

III – Voto

Em face de todo o ex pos to, so mos pela apro va-
ção do PLC nº 12, de 2003, com o ofe re ci men to das
se guin tes emen das:

EMENDA Nº 1

Dê-se ao in ci so I do art. 52, de que tra ta o art. 1º
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, a se guin-
te re da ção:

Art. 1º ....................................................
“Art. 52 .................................................
I – du ra ção má xi ma de tre zen tos e

ses sen ta dias, sem pre ju í zo de re pe ti ção da 
san ção por nova fal ta gra ve;

....……………………..…………....”(NR)

EMENDA Nº 2

Dê-se ao in ci so III do art. 52, de que tra ta o art.
1º do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º………………….........…………..
“Art. 52. …………....…..………………
………………….............……………….
III – vi si tas se ma na is de duas pes so as,

sem con tar os fi lhos, en te a dos ou ne tos, to -
dos com até 14 (qua tor ze) anos de ida de in -
com ple tos, com du ra ção de duas ho ras;

..…………………………………....”(NR)

EMENDA Nº 3

Dê-se ao § 1º do art. 52, de que tra ta o art. 1º do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, a se guin te
re da ção:

Art. 1º ...................................................
“Art. 52. .................................................
..............................................................
§ 1º – O re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do

tam bém po de rá abri gar pre sos pro vi só ri os
ou con de na dos, na ci o na is ou es tran ge i ros,
que ame a cem a or dem e a se gu ran ça do
es ta be le ci men to pe nal ou da so ci e da de.

..…………………………………....”(NR)

EMENDA Nº 4

Dê-se aos arts. 54 e 60, de que tra ta o art. 1º do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, a se guin te
re da ção:
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“Art. 54. As san ções dos in ci sos I a IV
do ar ti go an te ri or se rão apli ca das por ato
mo ti va do do di re tor do es ta be le ci men to e a
do in ci so V por pré vio e fun da men ta do des -
pa cho do juiz com pe ten te.

§ 1º A au to ri za ção para a in clu são do
pre so em re gi me dis ci pli nar de pen de rá de
re que ri men to cir cuns tan ci a do ela bo ra do
pelo di re tor do es ta be le ci men to ou ou tra au -
to ri da de pe ni ten ciá ria.

§ 2º A de ci são ju di ci al so bre a in clu são
de pre so em re gi me dis ci pli nar será pre ce di-
da de ma ni fes ta ção do Mi nis té rio Pú bli co e
da de fe sa e pro la ta da no pra zo má xi mo de
15 (quin ze) dias.” (NR)

“Art. 60. A au to ri da de ad mi nis tra ti va
po de rá de cre tar o iso la men to pre ven ti vo do
pre so fal to so ou su je i to a in clu são em re gi-
me dis ci pli nar, pelo pra zo má xi mo de
15(quin ze) dias, no in te res se da dis ci pli na e
da ave ri gua ção do fato.

Pa rá gra fo úni co. O tem po de iso la men-
to pre ven ti vo será com pu ta do no pe río do de 
cum pri men to da san ção dis ci pli nar.” (NR)

EMENDA Nº 5

Adi ci o ne-se o art. 57 ao art. 1º do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 12, de 2003, com a se guin te re da ção:

Art. 1º …………………………………. ...
“Art. 57. Na apli ca ção das san ções le-

var-se-ão em con ta a na tu re za, as cir cuns-
tân ci as e as con se qüên ci as do fato, pes soa
do fal to so e seu tem po de pri são.

Pa rá gra fo úni co. Nas fal tas gra ves,
apli cam-se as san ções pre vis tas nos in ci sos
III a V do art. 53 des ta lei.” (NR)

EMENDA Nº 6

Dê-se ao in ci so I do art. 70, de que tra ta o art. 1º
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, a se guin-
te re da ção:

Art. 1º .................................................
“Art. 70. ...............................................
I – emi tir pa re cer so bre in dul to e co mu-

ta ção de pena, ex ce tu a da a hi pó te se de pe -
di do de in dul to com base no es ta do de sa ú-
de do pre so;

................................................... “(NR)

EMENDA Nº 7

Adi ci o ne-se o art. 72 ao art. 1º do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 12, de 2003, com a se guin te re da ção:

Art. 1º ..................................................
“Art. 72. ...............................................
............................................................
VI – es ta be le cer, me di an te con vê ni os

com as uni da des fe de ra ti vas, o ca das tro na -
ci o nal das va gas exis ten tes em es ta be le ci-
men tos lo ca is des ti na das ao cum pri men to
de pe nas pri va ti vas de li ber da de apli ca das
pela jus ti ça de ou tra uni da de fe de ra ti va, em
es pe ci al para pre sos su je i tos a re gi me dis ci-
pli nar.” (NR)

EMENDA Nº 8

Dê-se ao art. 86, de que tra ta o art. 1º do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, a se guin te re da ção:

“Art. 86. .................................................
............................................................
............................................................
§ 4º Ca be rá ao Su pe ri or Tri bu nal de Jus -

ti ça, a re que ri men to do Mi nis tro de Esta do da
Jus ti ça, que in di ca rá o es ta be le ci men to pri si o-
nal ade qua do, au to ri zar a trans fe rên cia in te res-
ta du al de pre so pro vi só rio ou con de na do, in-
clu í do em re gi me dis ci pli nar.” (NR) ...................

EMENDA Nº 9

Dê-se aos in ci sos do art. 5º do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 12, de 2003, a se guin te re da ção:

Art. 5º ............................................... ....
...........................................................
IV – res trin gir a co mu ni ca ção com ou-

tros pre sos nas sa í das para ba nho de sol e
exer cí ci os fí si cos, as sim como os con ta tos
en tre os pre sos e os agen tes pe ni ten ciá ri os,
que es ta rão su je i tos a mo ni to ra men to ele-
trô ni co;

V – res trin gir ou pro i bir o re ce bi men to
pelo pre so de de ter mi na dos ali men tos, be bi-
das, rou pas ou pro du tos de lim pe za e hi gi e-
ne pes so al;

VI – dis ci pli nar o ca das tra men to e
agen da men to pré vio das en tre vis tas dos
pre sos pro vi só ri os ou con de na dos com seus 
ad vo ga dos, des de que re gu lar men te cons ti-
tu í dos nos au tos da ação pe nal ou pro ces so
de exe cu ção cri mi nal, de ven do ser in for ma-
do, men sal men te, à sec ção da Ordem dos
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Advo ga dos, os no mes dos de fen so res que
es ti ve ram com os pre sos;

VII – es ta be le cer uma di vi são de in te li-
gên cia pe ni ten ciá ria, à qual com pe ti rá, den tre
ou tras atri bu i ções que ob je ti vem a ma nu ten ção
da se gu ran ça dos es ta be le ci men tos pe na is, a
de for ne cer, men sal e re ser va da men te, ao Mi-
nis té rio Pú bli co, re la tó ri os so bre os pre sos em
re gi me dis ci pli nar de se gu ran ça má xi ma e a
res pe i to de sus pe i tas con tra a pro bi da de de
agen tes pe ni ten ciá ri os, como si na is ex te ri o res
de en ri que ci men to; ..........................................

VIII – ela bo rar pro gra ma de aten di-
men to di fe ren ci a do aos pre sos pro vi só ri os e 
con de na dos, vi san do a sua re in te gra ção no
re gi me co mum e re com pen san do-lhes o
bom com por ta men to du ran te o pe río do de
san ção dis ci pli nar.

EMENDA Nº 10

Adi ci o nem-se os ar ti gos 46, 49, 50, 52-A, 52-B,
52-C, 52-D e 59 ao art. 1º do Pro je to de Lei da Câ ma-
ra nº 12, de 2003:

“Art. 46. O con de na do e o pre so pro vi-
só rio, no iní cio da exe cu ção da pena ou da
pri são, se rão ci en ti fi ca dos das nor mas dis ci-
pli na res.

Pa rá gra fo úni co. Nas fal tas gra ves, a
au to ri da de re pre sen ta rá ao juiz da exe cu ção
para os fins dos ar ti gos 118, I, 125, 127,
181, § 1º, d, e § 2º des ta lei.” (NR)

“Art. 49. As fal tas dis ci pli na res clas si fi-
cam-se em le ves, mé di as e gra ves. A le gis-
la ção lo cal es pe ci fi ca rá as le ves e mé di as,
bem as sim as res pec ti vas san ções, ob ser-
va do o prin cí pio da pro por ci o na li da de en tre
a fal ta e a san ção co mi na da.

§ 1º Pune-se a ten ta ti va com a san ção
cor res pon den te à fal ta con su ma da.

§ 2º A au to ri da de ad mi nis tra ti va será
res pon sa bi li za da se não de ter mi nar, no pra -
zo de 5 (cin co) dias, a con tar do co nhe ci-
men to do fato, a apu ra ção da fal ta dis ci pli-
nar.” (NR)

“Art. 50 Co me te fal ta gra ve o con de na-
do à pena pri va ti va de li ber da de ou o pre so
pro vi só rio que:

I – in ci tar ou par ti ci par de mo vi men to
para sub ver ter a or dem ou a dis ci pli na;

II – es tru tu rar ou par ti ci par de ações,
com re per cus são den tro ou fora do sis te ma

pri si o nal e que se vin cu lem ao cri me or ga ni-
za do, qua dri lha ou ban do;

III – pos su ir arma de fogo;
IV – pos su ir, in de vi da men te, ou tro ins-

tru men to ca paz de ofen der a in te gri da de fí -
si ca de ou trem;

V – ter con si go ou fa zer uso de apa re-
lho de te le fo nia ce lu lar, de rá dio-co mu ni ca-
ção ou ou tro equi pa men to as se me lha do;

VI – fu gir ou não re to mar de sa í da
tem po rá ria;

VII – pro vo car aci den te de tra ba lho;
VIII – des cum prir, du ran te o re gi me

aber to, as con di ções im pos tas;
IX – inob ser var os de ve res pre vis tos

nos in ci sos II e V do art. 39 des ta lei.” (NR)
“Art. 52-A. A con du ta será clas si fi ca da

como:
I – boa, quan do não exis tir pu ni ção por 

fal ta mé dia ou gra ve;
II – re gu lar, quan do hou ver pu ni ção

por fal ta mé dia;
III – má, quan do hou ver pu ni ção por

fal ta gra ve.
§ 1º A ter ce i ra pu ni ção por fal ta leve,

no pra zo de 6 (seis) me ses, con si de rar-se-á
fal ta mé dia.

§ 2º A ter ce i ra pu ni ção por fal ta mé dia,
no pra zo de 1 (um) ano, con si de rar-se-á fal -
ta gra ve.” (NR)

“Art. 52-B. A re clas si fi ca ção da con du-
ta, de re gu lar para boa, de pen de rá da ine-
xis tên cia de pu ni ção por fal ta dis ci pli nar mé -
dia, du ran te o pe río do de 6 (seis) me ses,
ob ser va do o dis pos to nos 1º e 2º do art.
52-B.”(NR)

“Art. 52-C. A re clas si fi ca ção da con du-
ta, de má para re gu lar, de pen de rá da ine xis-
tên cia de pu ni ção dis ci pli nar por:

I – fal ta gra ve pre vis ta no art. 5º, in ci-
sos I a V, des ta lei, no pra zo de 2 (dois)
anos;

II – qual quer ou tra fal ta gra ve, ou por 3 
(três) fal tas mé di as, no pra zo de 1 (um) ano.”
(NR)

“Art. 52-D. Pres cre ve a fal ta dis ci pli nar,
para o fim do art. 59 des ta lei, nos se guin tes
pra zos:

I – em 1 (um) ano, da fal ta gra ve;
II – em 6 (seis) me ses, da fal ta mé dia;
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III – em 3 (três) me ses, da fal ta leve.
§ 1º O pra zo da pres cri ção co me ça a

cor rer a par tir do co nhe ci men to da in fra ção
e sua au to ria, pela Admi nis tra ção;

§ 2º Em igua is pra zos pres cre vem as
san ções dis ci pli na res, que im pos tas não ve -
nham a ser exe cu ta das.

§ 3º Não cor re a pres cri ção da fal ta
dis ci pli nar, en quan to o con de na do es ti ver fo -
ra gi do.” (NR)

“Art. 59. Pra ti ca da a fal ta dis ci pli nar,
de ve rá ser ins ta u ra do o pro ce di men to ade-
qua do para sua apu ra ção, con for me re gu la-
men to, as se gu ra dos os di re i tos de:

I – exer cí cio de de fe sa;
II – ser ou vi do por úl ti mo;
III – as sis tên cia ju rí di ca;
IV – pro du ção de pro va.
Pa rá gra fo úni co. A de ci são será mo ti-

va da e, ime di a ta men te, co mu ni ca da ao juiz
da exe cu ção, se re co nhe ci da fal ta gra ve ou
mé dia.” (NR)

EMENDA Nº 11

Dê-se ao pa rá gra fo úni co do art. 186, ao pa rá-
gra fo úni co do art. 188 e ao pa rá gra fo úni co do art.
261, de que tra ta o art. 2º do Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 12, de 2003, a se guin te re da ção:

Art 2º .....................................................
“Art. 186. ...............................................
Pa rá gra fo úni co. O si lên cio, que não

im por ta rá con fis são, não po de rá ser in ter-
pre ta do em pre ju í zo da de fe sa e tam pou co
po de rá in flu ir no con ven ci men to do juiz.”
(NR)

“Art. 188. ...............................................
Pa rá gra fo úni co. É obri ga tó ria a pre-

sen ça do re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli-
co no in ter ro ga tó rio.”

(NR)

“Art. 261. ...............................................
Pa rá gra fo úni co. A de fe sa téc ni ca será

efe ti va e será sem pre exer ci da me di an te
ma ni fes ta ção fun da men ta da.” (NR)

EMENDA Nº 12

Dê-se ao in ci so VIII, re nu me ran do-se o úl ti mo
in ci so, do art. 187, de que tra ta o art. 2º do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, a se guin te re da ção:

“Art. 187. ...............................................
..............................................................
VIII – so bre a ori gem, quan do for o

caso, dos bens su je i tos a per di men to em fa -
vor da União, con tas ban cá ri as no Bra sil ou
no ex te ri or, man ti das em seu nome ou em
nome de in ter pos tas pes so as, ou de bens
de qual quer na tu re za in cor po ra dos ao seu
pa tri mô nio, ci en ti fi can do o réu da in ver são
do ônus da pro va pre vis to em lei;

IX – se tem algo mais a ale gar em sua
de fe sa.” (NR)

EMENDA Nº 13

Dê-se aos arts. 7º e 8º, re nu me ran do-se os dois
úl ti mos ar ti gos, do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 
2003, a se guin te re da ção:

Art. 7º A União de fi ni rá os pa drões mí -
ni mos do pre sí dio des ti na do ao cum pri men-
to de re gi me dis ci pli nar.

Art. 8º A União pri o ri za rá, quan do da
cons tru ção de pre sí di os fe de ra is, os es ta be-
le ci men tos que se des ti nem a abri gar pre-
sos pro vi só ri os ou con de na dos su je i tos a re -
gi me dis ci pli nar.

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

Sala da Co mis são, – Serys Slhes sa ren ko.

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO

RELATÓRIO

Da sub co mis são per ma nen te de se-
gu ran ça pú bli ca, so bre o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 12, de 2003.

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

I – Re la tó rio

Vem a esta Sub co mis são para exa me o Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, que al te ra a Lei nº
7.210, de 11 de ju nho de 1984 (Lei de Exe cu ção Pe -
nal), cri an do o re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do, e o De -
cre to-Lei nº 3.639, de 3 de ou tu bro de 1941 (Có di go
de Pro ces so Pe nal), al te ran do as re gras do in ter ro ga-
tó rio do acu sa do.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o pro je to foi apro va-
do na for ma do subs ti tu ti vo apre sen ta do pelo De pu ta-
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do Ibra him Abi-Ackel, re la tor da ma té ria no âm bi to da
Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção.

Por ver sar so bre ma té ria re la ti va à Se gu ran ça
Pú bli ca, cou be a esta Sub co mis são ana li sar, em ca -
rá ter pre li mi nar, o pre sen te pro je to, para ser en ca mi-
nha do à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia, re gi men tal men te com pe ten te, nos ter mos do
art. 101, II, d, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe -
de ral (RISF), para apre ci ar o mé ri to da pre sen te ma -
té ria, que ver sa so bre di re i to pe ni ten ciá rio e pro ces-
su al pe nal.

II – Aná li se

O pro je to ver sa so bre ma té ria de com pe tên cia
pri va ti va da União (pro ces so pe nal), con for me art. 22, 
I, da Cons ti tu i ção Fe de ral (CF), e de com pe tên cia
con cor ren te (di re i to pe ni ten ciá rio), li mi tan do-se a
União, nes te úl ti mo caso, a es ta be le cer nor mas ge ra-
is, con for me pre vê o art. 24, I e § 1º, da CF. Por tan to,
nos ter mos do art. 48, ca put, da CF, a ma té ria ob je to
do pro je to em apre ço su je i ta-se à ple na dis po si ção
pelo Po der Le gis la ti vo, nos li mi tes ma te ri a is cons ti tu-
ci o na is.

Lei or di ná ria é ins tru men to há bil para pro du zir
os efe i tos pro pos tos, dado que o Có di go de Pro ces so
Pe nal é de cre to-lei – ve í cu lo le gal que não mais exis te
no or de na men to ju rí di co pá trio e que pos su ía efi cá cia
nor ma ti va equi va len te à da que la – e a Lei de Exe cu-
ção Pe nal é tam bém lei or di ná ria.

Não há, por tan to, óbi ces na re gi men ta li da de, na 
cons ti tu ci o na li da de e na ju ri di ci da de. Não obs tan te,
há ob ser va ções a se rem fe i tas ao mé ri to do pro je to.

A al te ra ção fe i ta no art. 6º da Lei de Exe cu ção
Pe nal não pode pros pe rar. Uma das nos sas con quis-
tas le gis la ti vas foi jus ta men te a ju ris di ci o na li za ção do
pro ces so de exe cu ção da pena. Nos so País aban do-
nou a na tu re za ad mi nis tra ti va da exe cu ção, não de-
ven do seus in ci den tes vol tar a ocor rer à mar gem do
de vi do pro ces so le gal. A al te ra ção apro va da pela Câ -
ma ra dos De pu ta dos abre uma bre cha in ter pre ta ti va
num dis po si ti vo cuja re da ção ori gi nal, du ran te os qua -
se 20 anos de vi gên cia da Lei de Exe cu ção Pe nal,
nun ca en se jou con tro vér si as.

Na for ma pro pos ta, a au to ri da de ad mi nis tra ti va
po de ria pas sar a con ce der, na prá ti ca, pro gres sões
e re gres sões dos re gi mes, tor nan do pos sí vel se ava -
li ar o mé ri to pri si o nal do con de na do sem a in ter ven-
ção do Mi nis té rio Pú bli co (MP) ou do Ju di ciá rio. Além 
dis so, a au sên cia do pa re cer da Co mis são Téc ni ca
de Clas si fi ca ção per mi ti rá a trans fe rên cia de re clu-
sos para o re gi me de se mi li ber da de ou de pri são-al-

ber gue, ou para a to tal li ber da de, sem que es te jam
pre pa ra dos para tan to, o que cons ti tu i ria fla gran te
de sa ten ção aos in te res ses da se gu ran ça so ci al. Por-
tan to, a emen da nº 01 su pri me esse ar ti go, man ten-
do a sua re da ção ori gi nal, cons tan te da Lei de Exe -
cu ção Pe nal.

O pra zo má xi mo de du ra ção do re gi me dis ci pli-
nar di fe ren ci a do, de 360 dias, ain da li mi ta do a um
sex to da pena, como de se ja a Câ ma ra dos De pu ta-
dos, é in su fi ci en te para a con ten ção de de ter mi na dos
pre sos que se jam lí de res de or ga ni za ções cri mi no-
sas. Se um cri mi no so pe ri go so e in flu en te, con de na-
do a uma pena de 6 anos por prá ti ca de cri me he di on-
do, cum prir 1 ano de re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do
logo no iní cio da exe cu ção, não po de rá a este vol tar
se co me ter nova fal ta gra ve. Po de rá fa zer o que qui ser
no pre sí dio, des de ma tar ou tro pre so até co man dar
ações cri mi no sas de sua cela, pe los ou tros 5 anos! A
emen da nº 2 ob je ti va cor ri gir essa in con gruên cia, re ti-
ran do o li mi te de um sex to da pena.

A emen da nº 3 pro cu ra de fi nir com cla re za a real 
in ten ção do le gis la dor. Man ten do-se a ex pres são ge -
né ri ca “cri an ças”, será pos sí vel ter mos a si tu a ção em
que mar gi na is im pú be res, do ter ri tó rio de in fluên cia
do pre so, en tra rão ili mi ta da men te no pre sí dio para re -
ce ber or dens e re pas sá-las para os ou tros lí de res, em 
li ber da de.

Além dis so, não exis te em le gis la ção pe nal a de -
fi ni ção de “cri an ça”. O Esta tu to da Cri an ça e do Ado -
les cen te (ECA – Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990)
é di plo ma emi nen te men te ci vil e de fi ne cri an ça como
toda pes soa de até doze anos de ida de in com ple tos,
“para os efe i tos des ta Lei” (art. 2º). Se ama nhã so li di fi-
car-se ju ris pru dên cia, ou mes mo dis po si ti vo pe nal,
de fi nin do cri an ça, para efe i tos pe na is, como a pes soa
de até 15 ou mes mo 18 anos, por exem plo, a si tu a ção
se agra va rá mais ain da. E os pró pri os pre sí di os, por
não se rem obri ga dos a se vin cu la rem ao que o ECA
de fi ne, po de rão de i xar en trar “cri an ças” de até 18
anos, se qui se rem.

A ex pres são pro pos ta, “pa ren tes me no res im-
pú be res”, não de i xa dú vi das, pois subs ti tui o con ce i to
ju ri di ca men te ma leá vel de “cri an ça” pelo de “im pu ber-
da de”, de fi ni do ci en ti fi ca men te como o es ta do psi co fi-
si o ló gi co an te ri or ao da pas sa gem da in fân cia para a
ado les cên cia. A ex pres são “me nor im pú be re” é mu i to
usa da no âm bi to do Di re i to de Fa mí lia.

A emen da nº 4 des ti na-se a cor ri gir uma la cu na
do PLC, que po de ria ge rar ina pli ca ção e ino cu i da de
do re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do para os ca sos pre -
vis tos no art. 52, § 1º. Como a apre sen ta ção de “alto
ris co para a or dem e a se gu ran ça do es ta be le ci men to

Julho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado  19 19175JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL244     



pe nal ou da so ci e da de” é uma si tu a ção con tí nua, que
não con fi gu ra uma fal ta pon tu al, res ta ria ina pli cá vel a
re pe ti ção da san ção de que tra ta o in ci so I do mes mo
ar ti go, o que se ria uma in con gruên cia, pois a hi pó te se
do § 1º é mu i to mais gra ve do que a pre vis ta no ca put
do ar ti go.

Ou tros sim, a emen da pro põe que se subs ti tua a
ex pres são “apre sen tem alto ris co” por “ame a cem”,
dado que a ex pres são an te ri or é de ma si a do ge né ri ca
e abre es pa ço para in ter pre ta ções equi vo ca das e
sub je ti vis mos, o que vai con tra um or de na men to pe -
nal ga ran tis ta como o bra si le i ro. A ame a ça, por sua
vez, pos sui pa râ me tro em nos sa le gis la ção pe nal, o
que tor na o re qui si to do § 1º mais ob je ti vo.

A ex pe riên cia ita li a na, fre qüen te men te ci ta da no
Bra sil por es pe ci a lis tas na área de se gu ran ça pú bli ca
e ju ris tas como um exem plo de êxi to no com ba te ao
cri me que deve ser se gui do, foi com ple ta men te des -
pre za da pelo pro je to de lei apro va do pela Câ ma ra
dos De pu ta dos. Aque le país pos sui seu “re gi me dis ci-
pli nar di fe ren ci a do”, mas lá é di vi di do em dois es tá gi-
os, o de “se gu ran ça má xi ma”, mais rí gi do, e o de “es -
pe ci al se gu ran ça”, pro gres são da que le. A pro pos ta
do pre sen te pro je to, que apre sen ta es tá gio úni co,
che ga a ser me nos rí gi da do que o se gun do es tá gio
dis ci pli nar ita li a no.

A Cor te Cons ti tu ci o nal da que le país, que pos -
sui vas ta his tó ria de cons ti tu ci o na lis mo li be ral e de -
mo crá ti co, de cla rou que o re gi me dis ci pli nar ita li a no
não vi o la di re i tos hu ma nos. Assim, não há ra zão
para que, no Bra sil – que pos sui ver go nho so his tó ri-
co de re be liões e cor rup ção em seus es ta be le ci men-
tos pe na is, e dos qua is os lí de res de fac ções cri mi-
no sas man têm ina ba la do o co man do de suas ati vi-
da des –, o re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do seja tão
be né fi co aos cri mi no sos.

E a ex pe riên cia ita li a na foi tão efi caz que esse
sis te ma pe ni ten ciá rio, in tro du zi do no Có di go Pe ni ten-
ciá rio há dez anos e que nas ceu para ser tem po rá rio,
foi tor na do de fi ni ti vo pelo Par la men to. Essa ex pe riên-
cia, por tan to, deve ser res pe i ta da e nos ser vir como
ins pi ra ção, dado que o cri me no Bra sil as su me pro-
por ções se me lhan tes àque las tes te mu nha das na Itá -
lia no iní cio da dé ca da de 1990, e que o Có di go Pe ni-
ten ciá rio ita li a no foi re co men da do pela Con ven ção de 
Pa ler mo so bre o Cri me Orga ni za do, de 15 de de zem-
bro de 2000, em vias de ser ra ti fi ca da pelo Bra sil, sua
ex pe riên cia po de ria ter sido me lhor con si de ra da.

Assim, pro põe-se, por meio da emen da nº 5, um
du plo re gi me dis ci pli nar, nos mol des ita li a nos. Cabe
res sal tar que essa emen da se gue o dis pos to no art.
230, III, do RISF, pois abar ca vá ri os dis po si ti vos cor -

re la tos e de pen den tes en tre si. Con for me a emen da,
no re gi me mais rí gi do, nela cha ma do de “re gi me dis -
ci pli nar de se gu ran ça má xi ma”, ha ve rá du ra ção má xi-
ma de 720 dias, pror ro gá ve is, pois é im pos sí vel ten tar
se pre ver o al can ce e a gra vi da de das atu a ções de
um pre so pe ri go so e in flu en te, lí der de uma or ga ni za-
ção cri mi no sa.

Algu mas or ga ni za ções cri mi no sas po dem sub -
mer gir em pou cos me ses sem uma li de ran ça es ta be-
le ci da e ace i ta; ou tras, tal vez mais de um ano. A Itá lia,
por exem plo, só co me çou a sen tir os efe i tos prá ti cos e 
de ci si vos do novo sis te ma pe ni ten ciá rio após um pe -
río do de pelo me nos 2 anos. Por tan to, a du ra ção fi xa-
da para o re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do, apro va do
pela Câ ma ra dos De pu ta dos, é in su fi ci en te para o
caso es pe cí fi co do art. 52, § 2º, do PLC, o qual, pela
emen da nº 5, será des lo ca do e en qua dra do nes se
novo re gi me dis ci pli nar, mais ade qua do ao bem ju rí di-
co que se pre ten de tu te lar, a se gu ran ça da so ci e da-
de, e para a ga ran tia da cer te za da pu ni ção.

Além dis so, as vi si tas pre ci sam ser res trin gi das.
Fa mi li a res, ami gos e ad vo ga dos ser vem como pe ças
im por tan tes para que lí de res de or ga ni za ções cri mi-
no sas pos sam co man dar o cri me de den tro da pri são.
O re ce bi men to de gê ne ros ali men tí ci os de fora tam -
bém deve ser cor ta do, para que não en trem ar mas e
dro gas no pre sí dio.

Obser va-se que o ob je ti vo des se re gi me dis ci-
pli nar de se gu ran ça má xi ma é o de rom per os la ços e
as pon tes das or ga ni za ções cri mi no sas. A ex pe riên-
cia bra si le i ra tem mos tra do que nos sas or ga ni za ções
apre sen tam cer ta di fi cul da de de re es tru tu ra ção
quan do seus prin ci pa is lí de res são iso la dos ou trans -
fe ri dos. Exem plos dis so são o Co man do Ver me lho
(CV) no Rio de Ja ne i ro e o Pri me i ro Co man do da Ca -
pi tal (PCC) em São Pa u lo.

Mas nos so atu al sis te ma pe ni ten ciá rio não se
apro ve i ta des sa re a li da de. O pro je to apro va do na Câ -
ma ra dos De pu ta dos tam bém não. Na Co lôm bia e na
Itá lia, quan do os lí de res de gran des or ga ni za ções cri -
mi no sas fo ram pre sos, o cri me sub mer giu em vá ri as
lo ca li da des. No Bra sil acon te ce o con trá rio! Eles de -
sa fi am o Esta do, como vem fre qüen te men te acon te-
cen do no Rio de Ja ne i ro. O que há de er ra do? O re gi-
me dis ci pli nar de se gu ran ça má xi ma, por tan to, for ne-
ce mais um meio de pro te ção para a so ci e da de e ga -
ran te a cer te za da pu ni ção.

E como na Itá lia, dada a ri gi dez da sua re for ma
pe ni ten ciá ria, a nova lei foi ela bo ra da com dis po si ti vo
su je i tan do-a a ul te ri or re vi são, se me lhan te es tra té gia
é ado ta da para o pre sen te PLC, tor nan do pos sí vel se
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ana li sar a real efi ciên cia e vi a bi li da de do novo sis te-
ma num pra zo de cin co anos.

A emen da nº 6 é de ex tre ma im por tân cia. Não
exis te em nos so or de na men to ju rí di co pre vi são pra
tor nar um pre so con de na do, sem bons an te ce den tes
e re in ci den te, em co la bo ra dor da Jus ti ça. A Lei nº
9.807, de 1999, que es ta be le ce nor mas so bre os pro -
gra mas de pro te ção a tes te mu nhas, vi ti mas e réus
co la bo ra do res, além de li mi tar a co la bo ra ção do réu
ao cri me que ele co me teu, exi ge que seja pri má rio.
Por tan to, não há pre vi são de pro te ção para um pre so
que te nha boas in for ma ções so bre os au to res de ou -
tros cri mes, como se ria o caso de um ge ren te de uma
or ga ni za ção cri mi no sa que pu des se ofe re cer da dos
para que os ou tros com po nen tes fos sem pre sos e os
pro ven tos de vá ri os cri mes re cu pe ra dos.

Nes sas hi pó te ses, sen do ele um bom in for man-
te e, ao mes mo tem po, pre so pe ri go so que pre ci sas-
se ser re ti ra do do pre sí dio para não ser as sas si na do,
o sis te ma de bra ce le tes ele trô ni cos, ou me ca nis mo
si mi lar, bas tan te di fun di do nos EUA, po de ria cons ti tu-
ir va li o sa al ter na ti va de con tro le.

Não me nos im por tan te e fun da men tal é a pro -
pos ta da emen da nº 7. Qu al quer pre sí dio de se gu ran-
ça má xi ma sé rio no mun do in te i ro pos sui uma di vi são
de in te li gên cia pe ni ten ciá ria. Esse cor po es pe ci a li za-
do pode des ven dar ou tros cri mes que nem a po lí cia
te ria con di ções, pelo sim ples fato de es tar pró xi mo
aos pre sos. Por exem plo, a aná li se da co in ci dên cia
das vi si tas que de ter mi na dos pre sos re ce bem pode
in di car com po nen te do mes mo gru po, pon te de li ga-
ção, pes soa que pode le var a po lí cia a co-au to res etc.
Aná li se da co in ci dên cia de ad vo ga dos, a fre qüên cia
com que de ter mi na das vi si tas ou ti pos de cor res pon-
dên ci as che gam, se de ter mi na do agen te pe ni ten ciá-
rio com prou car ro novo de va lor in com pa tí vel com sua 
ren da etc. São ele men tos de in ves ti ga ção que a po lí-
cia ju di ciá ria de rua nun ca terá aces so. Por tan to,
cria-se um novo meio de de fe sa para a so ci e da de.

A emen da nº 8 ten ta pre ve nir a so ci e da de bra si-
le i ra de tes te mu nhar ci ran das po lí ti cas como a que
acon te ce des de o iní cio do ano, em que um pre so ex -
tre ma men te pe ri go so faz tu ris mo pelo Bra sil pelo fato
de os es ta dos, he si tan tes, não que re rem ace i tá-lo. É
uma si tu a ção de ex tre mo ris co para a so ci e da de, pois 
se ria mu i to mais fá cil para seus com par sas li ber tá-lo
numa es col ta do que de den tro de um pre sí dio.

As al te ra ções pro pos tas pela emen da for çam
uma des po li ti za ção dos in ci den tes pe ni ten ciá ri os, ne -
ces sá ria dada à na tu re za fe de ra ti va de nos so País.
Faz isso sem re ti rar a au to no mia dos es ta dos, abrin do
um novo ca nal de co mu ni ca ção, por meio do MP, ten -

tan do mi ni mi zar o ca rá ter po lí ti co des sas ques tões,
to man do-as emi nen te men te ju rí di cas. Trans fe rên cia
de pre so pe ri go so não pode re ce ber con si de ra ções
além das que me re ce um in ci den te de exe cu ção.

A emen da nº 9 ape nas cor ri ge um lap so do le -
gis la dor da Casa ini ci a do ra, que se es que ceu de har -
mo ni zar o art. 57 da Lei de Exe cu ção Pe nal à nova
pro pos ta.

A emen da nº 10 pro põe su pri mir a aber ra ção
cri a da com a al te ra ção do art. 112 da Lei de Exe cu ção
Pe nal. A ex clu são da aná li se do mé ri to do pre so e da
re a li za ção do exa me cri mi no ló gi co é te me rá ria, prin -
ci pal men te nas hi pó te ses de cri mes pra ti ca dos me di-
an te vi o lên cia ou gra ve ame a ça à pes soa, dado que a
mera com pro va ção do bom com por ta men to car ce rá-
rio pelo di re tor do es ta be le ci men to pe nal não al can ça
a ava li a ção por téc ni co das áre as psi quiá tri ca, psi co-
ló gi ca e so ci al. Cabe res sal tar ain da que o re la ci o na-
men to en tre de ten tos e a di re ção do pre sí dio en vol ve,
mu i tas ve zes, ele men tos de or dem pes so al e sub je ti-
va que não per mi tem apre ci a ção isen ta ao bom com -
por ta men to car ce rá rio.

E não deve ser es que ci do o pro ble ma da cor rup-
ção. Com o novo dis po si ti vo, pode-se pre ver uma ex -
plo são de ven das de “ates ta dos de bom com por ta-
men to car ce rá rio”, o que irá ace le rar a sa í da de cri mi-
no sos po de ro sos e in flu en tes. Por fim, é no tó rio que
di ver sos cri mi no sos vi o len tos se sub me tem à dis ci pli-
na car ce rá ria, ex te ri o ri zan do um com por ta men to sa -
tis fa tó rio, mas, mes mo as sim, apre sen tam ine gá vel
po ten ci al cri mi nó ge no, cuja ate nu a ção é es sen ci al
para se per mi tir sua pro gres são a re gi me me nos rí gi-
do de cum pri men to de pena.

A so lu ção ado ta da pelo pro je to em apre ço para
aca bar com o cha ma do “tu ris mo ju di ciá rio”, em que o
pre so pre ci sa ser fre qüen te men te des lo ca do para o
tri bu nal, é a ida do pró prio ma gis tra do ao es ta be le ci-
men to pe nal. Isso pa re ce um con tra-sen so num País
em que os pre sí di os são do mi na dos e go ver na dos
por or ga ni za ções cri mi no sas, como o CV e o PCC.

Essa so lu ção es con de ma ni fes to ris co con tra a
vida de nos sos ma gis tra dos. Além dis so, é uma afron -
ta à ad mi nis tra ção da Jus ti ça, pois o juiz de i xa rá de
jul gar para tra tar ape nas de vi si tas aos pre sos, pois,
só no Esta do de São Pa u lo, há 7.000 es col tas por se -
ma na! É im pres cin dí vel à ado ção pelo nos so sis te ma
ju di ciá rio da mo der na téc ni ca da vi de o con fe rên cia,
so lu ção sim ples e me nos one ro sa aos co fres pú bli-
cos, e usa da com su ces so por vá ri os pa í ses do mun -
do. É o que pro põe a emen da nº 11.

Além dis so, a apro va ção do PLC como está,
acar re ta rá o fim de ex pe riên ci as pi o ne i ras e de su ces-
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so já em an da men to nos Esta dos do Rio de Ja ne i ro e
de São Pa u lo. Em São Pa u lo, por exem plo, a mé dia de
gas to com a es col ta de um pre so ao tri bu nal é de
R$2.500,00. Com o sis te ma de vi de o con fe rên cia, es -
tar-se-ia eco no mi zan do algo em tomo de
R$17.500.000,00 por se ma na em São Pa u lo, se con -
si de rar mos um pre so por es col ta.

A emen da nº 12 pro cu ra cri ar uma cul tu ra de
per se cu ção cri mi nal efi ci en te em nos sos tri bu na is,
cha man do a aten ção do juiz e do re pre sen tan te do
MP para de ta lhes a que nem sem pre eles es tão aten -
tos. Por tan to, é de suma im por tân cia a re a li za ção de
per gun tas a res pe i to da ori gem, quan do for o caso,
dos bens su je i tos a per di men to em fa vor da União,
con tas ban cá ri as no Bra sil ou no ex te ri or, e de bens
de qual quer na tu re za in cor po ra dos ao pa tri mô nio do
acu sa do, ci en ti fi can do-o, de vi da men te, da in ver são
do ônus da pro va pre vis to em lei, a qual exis te hoje na
Lei de La va gem de Di nhe i ro (Lei nº 9.613, de 1998) e
na nova Lei de Entor pe cen tes (Lei nº 10.409, de
2002).

O pro je to per deu va li o sa opor tu ni da de para al -
te rar uma dos ma i o res óbi ces à per se cu ção cri mi nal
de nos so or de na men to ju rí di co pe nal: a sus pen são
do pro ces so quan do o acu sa do é ci ta do por edi tal e
não apa re ce nem cons ti tui ad vo ga do. Por ca u sa des -
se dis po si ti vo (art. 366 do Có di go de Pro ces so Pe nal),
70% dos pro ces sos so bre cri me or ga ni za do es tão pa -
ra dos no Bra sil ele é um obs tá cu lo para a ma te ri a li za-
ção do jus pu ni en di do es ta do. Se o ob je ti vo do pro -
je to é dar ao Esta do ma i or po der de per se cu ção cri mi-
nal nas fa ses de ins tru ção e de exe cu ção da pena,
não po de ria ser mais opor tu no ex clu ir essa be nes se,
que traz con si de rá ve is pre ju í zos à se gu ran ça pú bli ca,
de nos sa le gis la ção, par ti cu lar men te para os cri mes
mais gra ves, como aque les ape na dos com re clu são.
Dis so tra ta a emen da nº 13.

A emen da nº 14 é fun da men tal para se cor ri gir
um vá cuo de i xa do pelo PLC. Assim, a União de ve rá
de fi nir pa drões mí ni mos para que os re gi mes dis ci pli-
na res pro pos tos não cor ram o ris co de se rem exe cu-
ta dos em es ta be le ci men tos pe na is sem qual quer
con di ção, re ti ran do da que les todo o efe i to prá ti co vi -
sa do. Ou tros sim, dada a to tal im pos si bi li da de de os
es ta dos fe de ra dos de in ves tir em pre sí di os de se gu-
ran ça má xi ma, e con si de ran do que o Fun do Pe ni ten-
ciá rio Na ci o nal vive so fren do con tin gen ci a men tos or -
ça men tá ri os, a União de ve rá se res pon sa bi li zar pela
ma nu ten ção des ses pre sos pe ri go sos, de i xan do aos
es ta dos dis po ni bi li da de de re cur sos para mo der ni za-
rem e adap ta rem seus sis te mas pe ni ten ciá ri os à nova
re a li da de na ci o nal, ga ran tin do a exe cu ção dos re gi-

mes dis ci pli na res pro pos tos e, por con se guin te, a se -
gu ran ça da so ci e da de.

Para con tra ba lan çar o ri gor dos re gi mes dis ci pli-
na res pro pos tos, as nor mas ge ra is, nor te a do ras da
re gu la men ta ção nas uni da des fe de ra ti vas, tam bém
po de ri am con tem plar o es for ço e o de ver do Po der
Pú bli co de pro mo ver a re in te gra ção dos pre sos no re -
gi me co mum, as sim como ofe re cer um prê mio a
quem res pon de sa tis fa tó ria e afir ma ti va men te ao pro -
gra ma res so ci a li za dor. Em São Pa u lo, por exem plo,
exis te a fi gu ra da re mi ção de fra ção do re gi me dis ci-
pli nar por boa con du ta. Nes se sen ti do a emen da nº 15 
acres cen ta novo in ci so ao art. 5º.

A emen da nº 16 res sal va o in dul to hu ma ni tá rio,
es que ci do com a mo di fi ca ção do art. 70, I, ins ti tu to
não raro ne u tra li za do pela de mo ra no exa me de suas
con di ções por di fe ren tes ór gãos. Tra tan do-se de do -
en ça gra ve e ir re ver sí vel, com prog nós ti co fe cha do,
ates ta da por pe ri to mé di co, não é per cep tí vel a ne-
ces si da de de pas sar o res pec ti vo ex pe di en te pelo cri -
vo do Con se lho Pe ni ten ciá rio.

A emen da nº 17 cor ri ge uma omis são in jus ti fi ca-
da que se man te ve no pa rá gra fo úni co do art. 87, pelo
qual só de pen de ria de pré via au to ri za ção ju di ci al a in -
clu são no re gi me dis ci pli nar de pre so pro vi só rio.
Assim, São Pa u lo atra ves sa atu al men te uma ex pe-
riên cia em que os pre sos es tão sen do ar bi tra ri a men te
jo ga dos no re gi me dis ci pli nar sem que o juiz tome
qual quer co nhe ci men to. Por tan to, é im pres cin dí vel
es ten der a re gra do pa rá gra fo úni co a to dos os pre-
sos, o que ju ris di ci o na li za o pro ces so, har mo ni zan do
o dis po si ti vo ao ca put do art. 59 da Lei de Exe cu ção
Pe nal, que ga ran te o di re i to de de fe sa, pre ven do-se
um tem po ra zoá vel para que o juiz au to ri ze a in clu são
no re gi me de ex ce ção.

Por fim, a emen da nº 18 toma obri ga tó ria a pre -
sen ça do Mi nis té rio Pú bli co no in ter ro ga tó rio do réu.
Em nos so or de na men to ju rí di co, o in ter ro ga tó rio pos -
sui du pla fun ção: meio de de fe sa para o acu sa do e
meio de pro va para o es ta do. Dado que o MP está mu -
i to mais pró xi mo do pro ces so in ves ti ga ti vo, seja po li ci-
al ou ju di ci al, pode con tri bu ir para uma ma i or pro fi cu i-
da de do in ter ro ga tó rio, as sim como para ga ran tir a
ma te ri a li da de do di re i to de de fe sa do acu sa do, por -
que tam bém ofi cia como fis cal da lei.

O Bra sil, hoje, so fre pelo fato de nos sa Cons ti tu-
i ção Fe de ral ter sido pro mul ga da numa épo ca his tó ri-
ca sui ge ne ris, em que aca bá va mos de sair de um
re gi me au to ri tá rio. Assim, esse mo men to his tó ri co, si -
tu a do em me a dos dos anos de 1980, ela bo rou uma
le gis la ção e uma Cons ti tu i ção que se pre o cu pou de-
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ma is com os ci da dãos pre sos por for ça da per se gui-
ção per pe tra da pelo re gi me po lí ti co de ex ce ção.
Assim, deu-lhes vá ri os di re i tos, atan do as mãos do
es ta do em vá ri os as pec tos. Não pos su í mos mais pre -
sas po lí ti cos, fru to da que la épo ca. No en tan to, nos sa
le gis la ção não mu dou, não se guiu o com pas so dos
anos de mo crá ti cos, não pre viu a ex plo são da vi o lên-
cia. Esta dos De mo crá ti cos e de Di re i to do mun do in -
te i ro pos su em sis te mas pe ni ten ciá ri os am pla men te
rí gi dos, os qua is apre sen tam-se como uma ou tra for -
ma de se com ba ter o cri me. As Su pre mas Cor tes des -
ses pa í ses não con si de ram tal ri gi dez uma afron ta
aos di re i tos hu ma nos. A so ci e da de bra si le i ra cla ma
por mu dan ças e não ace i ta mais os ex ces sos de hi po-
cri sia e ine fi ciên cia de nos sa má qui na bu ro crá ti ca.

II – Voto

Em face de todo o ex pos to, so mos pela apro va-
ção do PLC nº 12, de 2003, com o ofe re ci men to das
se guin tes emen das:

EMENDA Nº 1

Su pri ma-se o art. 6º de que tra ta o art. 1º do Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao in ci so I do art. 52, de que tra ta o art. 1º
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, a se guin-
te re da ção:

Art. 1º ....................................................
“Art. 52. .................................................
..............................................................
I – du ra ção má xi ma de tre zen tos e

ses sen ta dias, sem pre ju í zo de re pe ti ção da 
san ção por nova fal ta gra ve de mes ma es-
pé cie;

.....................................................“(NR)

EMENDA Nº 3

Dê-se ao in ci so III do art. 52, de que tra ta o art.
1º do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º ....................................................
“Art. 52 ..................................................
..............................................................
III – vi si tas se ma na is de duas pes so as,

sem con tar pa ren tes me no res im pú be res,
com du ra ção de duas ho ras;

.....................................................“(NR)

EMENDA Nº 4

Dê-se ao § 1º do art. 52, de que tra ta o art. 1º do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, a se guin te
re da ção:

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

“Art. 52 ..................................................

..............................................................
§ 1º – O re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do

tam bém po de rá abri gar pre sos pro vi só ri os
ou con de na dos, na ci o na is ou es tran ge i ros,
que ame a cem a or dem e a se gu ran ça do
es ta be le ci men to pe nal ou da so ci e da de.
Nes se caso, a san ção de que tra ta o in ci so I 
des te ar ti go po de rá ser pror ro ga da, a cri té-
rio do juiz e ou vi das as par tes.

.....................................................“(NR)

EMENDA Nº 5

Su pri ma-se o § 2º do art. 52, acres cen te-se o
art. 52-A, dê-se aos arts. 53, 58, 60 e 87, de que tra ta
o art. 1º do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, e 
aos arts. 4º e 5º a se guin te re da ção:

Art. 1º ...................................................
“Art. 52-A. Esta rá su je i to ao re gi me

dis ci pli nar de se gu ran ça má xi ma o pre so
pro vi só rio ou con de na do quan do re ca i am
so bre ele fun da dos in dí ci os de en vol vi men to
ou par ti ci pa ção, a qual quer tí tu lo, em or ga-
ni za ções cri mi no sas.

§ 1º O re gi me dis ci pli nar de se gu ran ça
má xi ma, que de pen de de de ci são fun da-
men ta da do juiz com pe ten te e de cor re rá de
re pre sen ta ção da au to ri da de pe ni ten ciá ria
ou po li ci al ou de re que ri men to do Mi nis té rio
Pú bli co, ou vi da a de fe sa, tem por ob je ti vo
rom per, no in te res se pú bli co, as li ga ções do
pre so com or ga ni za ções cri mi no sas, e pos -
sui as se guin tes ca rac te rís ti cas:

I – du ra ção má xi ma de se te cen tos e
vin te dias, sem pre ju í zo de re pe ti ção ou
pror ro ga ção, po den do ha ver con ver são para 
o re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do, ou vi das as 
par tes;

II – re co lhi men to em cela in di vi du al;
III – vi si tas men sa is com o má xi mo de

dois fa mi li a res, se pa ra dos por vi dro e co mu-
ni ca ção por meio de in ter fo ne, com fil ma-
gem e gra va ções en ca mi nha das ao Mi nis té-
rio Pú bli co;
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IV – ba nho de sol de até duas ho ras
diá ri as;

V – co mu ni ca ção ve da da com ou tros
pre sos nas sa í das para ba nho de sol e exer -
cí ci os fí si cos, as sim como en tre o pre so e o
agen te pe ni ten ciá rio, de ven do os acom pa-
nha men tos ser mo ni to ra dos;

VI – en tre ga ve da da de ali men tos, re-
fri ge ran tes e be bi das em ge ral;

VII – pro i bi ção de apa re lhos te le fô ni-
cos, de som, te le vi são, rá dio e si mi la res;

VIII – con ta tos men sa is com ad vo ga-
dos, sal vo au to ri za ção ju di ci al, de ven do ser
in for ma dos, men sal men te, à sec ção da
Ordem dos Advo ga dos, os no mes dos ad vo-
ga dos dos pre sos;

§ 2º Os pre sos em re gi me dis ci pli nar
de se gu ran ça má xi ma po de rão fi car em uni -
da des fe de ra ti vas dis tan tes dos lo ca is de in -
fluên cia da or ga ni za ção cri mi no sa.”

“Art. 53. .................................................

..............................................................
V – in clu são no re gi me dis ci pli nar di fe-

ren ci a do ou no re gi me dis ci pli nar de se gu-
ran ça má xi ma.” (NR)

“Art. 58. O iso la men to, a sus pen são e
a res tri ção de di re i tos não po de rão ex ce der
a trin ta dias, res sal va da a hi pó te se do re gi-
me dis ci pli nar di fe ren ci a do e do re gi me dis -
ci pli nar de se gu ran ça má xi ma.” (NR)

“Art. 60. A au to ri da de ad mi nis tra ti va
po de rá de cre tar o iso la men to pre ven ti vo do
fal to so pelo pra zo de até dez dias. A in clu-
são do pre so no re gi me dis ci pli nar di fe ren ci-
a do ou no re gi me dis ci pli nar de se gu ran ça
má xi ma de pen de rá de des pa cho do juiz
com pe ten te.

Pa rá gra fo úni co. O tem po de iso la men-
to ou in clu são pre ven ti va no re gi me dis ci pli-
nar di fe ren ci a do ou no re gi me dis ci pli nar de
se gu ran ça má xi ma será com pu ta do no pe-
río do de cum pri men to da san ção dis ci pli nar.”
(NR)

“Art. 87. .................................................
Pa rá gra fo úni co. A União, os Esta dos,

o Dis tri to Fe de ral e os Ter ri tó ri os po de rão
cons tru ir ins ta la ções es pe ci a is em es ta be le-
ci men tos pe na is exis ten tes ou no vas pe ni-
ten ciá ri as des ti na das, ex clu si va men te, aos
pre sos pro vi só ri os e con de na dos que es te-
jam em re gi me fe cha do, su je i tos ao re gi me

dis ci pli nar di fe ren ci a do ou em re gi me dis ci-
pli nar de se gu ran ça má xi ma, con for me es ta-
be le ci do nes ta Lei.” (NR)

Art. 4º Os es ta be le ci men tos pe ni ten-
ciá ri os, es pe ci al men te os des ti na dos ao re -
gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do ou ao re gi me
dis ci pli nar de se gu ran ça má xi ma es ta be le ci-
dos na Lei nº 7.210, de 1º de ju nho de 1984, 
dis po rão, den tre ou tros equi pa men tos de
se gu ran ça, de blo que a do res de te le co mu ni-
ca ção para te le fo nes ce lu la res, ra di o trans-
mis so res e ou tros me i os, de fi ni dos no art.
6º, § 1º, da Lei nº 9.472, de 16 de ju lho de
1997.

Art. 5º Nos ter mos do dis pos to no in ci-
so I do art. 24 da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca,
ob ser va dos os arts. 44 a 60 da Lei nº 7.210, 
de 11 de ju nho de 1984, os Esta dos e o Dis -
tri to Fe de ral po de rão re gu la men tar os re gi-
mes dis ci pli na res di fe ren ci a do e de se gu ran-
ça má xi ma, em es pe ci al para:

..............................................................
Art. 7º Esta Lei en tra em vi gor na data

de sua pu bli ca ção, e será re vis ta no pra zo
de cin co anos, sob pena de re vo ga ção,
quan to às nor mas dos re gi mes dis ci pli na res
nela ins ti tu í dos.

EMENDA Nº 6

Acres cen te-se o art. 52-B ao art. 1º do Pro je to
de Lei da Câ ma ra no 12, de 2003, com a se guin te re -
da ção:

“Art. 52-B. No caso de o pre so tor-
nar-se co la bo ra dor do Po der Pú bli co, po de-
rá ser co lo ca do em pro gra ma de pro te ção
aos cu i da dos do Esta do ou da União, me di-
an te de ci são ju di ci al res cin dí vel e fa cul ta do
o sis te ma de con tro le por meio de bra ce le-
tes ele trô ni cos ou me ca nis mo si mi lar.” (NR)

EMENDA Nº 7

Dê-se ao art. 5º do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
12, de 2003, a se guin te re da ção:

Art. 5º Nos ter mos do dis pos to no in ci-
so I, do art. 24, da Cons ti tu i ção da Re pú bli-
ca, ob ser va dos os arts. 44 a 60 da Lei nº
7.210, de 11 de ju nho de 1984, os Esta dos
e o Dis tri to Fe de ral po de rão re gu la men tar
os re gi mes dis ci pli na res di fe ren ci a do e de
se gu ran ça má xi ma, em es pe ci al para:
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..............................................................
V – es ta be le cer uma di vi são de in te li-

gên cia pe ni ten ciá ria, à qual com pe ti rá, den -
tre ou tras, as atri bu i ções de que tra tam o
art. 52-A, § 1º, in ci sos III, V e VIII, as sim
como a de for ne cer, men sal e re ser va da-
men te, ao Mi nis té rio Pú bli co, re la tó ri os so-
bre os pre sos em re gi me dis ci pli nar de se-
gu ran ça má xi ma e a res pe i to de sus pe i tas
con tra a pro bi da de de agen tes pe ni ten ciá ri-
os, como si na is ex te ri o res de en ri que ci men-
to.

EMENDA Nº 8

Dê-se ao art. 86, de que tra ta o art. 1º do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, a se guin te re da ção:

“Art. 86. As pe nas pri va ti vas de li ber da-
de apli ca das pela Jus ti ça de uma uni da de
fe de ra ti va po dem ser exe cu ta das em ou tra
uni da de, em es ta be le ci men to es ta du al ou
da União, po den do o che fe do Mi nis té rio Pú -
bli co lo cal re que rer ao go ver no do ou tro
Esta do fe de ra do vaga para pre so em rgi me
dis ci pli nar.

..................................................... “(NR)

EMENDA Nº 9

Adi ci o ne-se o art. 57 ao art. 1º do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 12, de 2003, com a se guin te re da ção:

Art. 1º ...................................................
“Art. 57 ..................................................
Pa rá gra fo úni co. Nas fal tas gra ves,

apli cam-se as san ções pre vis tas nos in ci sos
III a V do art. 53 des ta lei.” (NR)

EMENDA Nº 10

Su pri ma-se o art. 112 de que tra ta o art. 1º do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003.

EMENDA Nº 11

Dê-se ao art. 185, de que tra ta o art. 2º do Pro je-
to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, a se guin te re da-
ção:

Art. 2º ....................................................
“Art. 185. ...............................................
§ 1º Os in ter ro ga tó ri os e as au diên ci as

ju di ci a is se rão re a li za das por meio de vi de o-
con fe rên cia, ou ou tro re cur so tec no ló gi co de 
pre sen ça vir tu al em tem po real, as se gu ra-
dos ca na is te le fô ni cos re ser va dos para co-

mu ni ca ção en tre o de fen sor que per ma ne-
cer no pre sí dio e os ad vo ga dos pre sen tes
nas sa las de au diên cia dos Fó runs, e en tre
es tes e o pre so. Nos pre sí di os, as sa las re -
ser va das para es ses atos se rão fis ca li za das
por ofi ci al de jus ti ça, fun ci o ná ri os do Mi nis-
té rio Pú bli co e ad vo ga do de sig na do pela
Ordem dos Advo ga dos do Bra sil.

§ 2º Não ha ven do con di ções de se
efe tu ar nos mol des do § 1º des te ar ti go, o
in ter ro ga tó rio do acu sa do pre so será fe i to
no es ta be le ci men to pri si o nal em que se en -
con trar, em sala pró pria, des de que es te jam
ga ran ti das a se gu ran ça do juiz e au xi li a res,
a pre sen ça do de fen sor e a pu bli ci da de do
ato.

§ 3º Antes da re a li za ção do in ter ro ga-
tó rio, o juiz as se gu ra rá o di re i to de en tre vis-
ta re ser va da do acu sa do com seu de fen sor.

§ 4º Será re qui si ta da a apre sen ta ção
do réu em ju í zo nas hi pó te ses em que não
for pos sí vel a re a li za ção do in ter ro ga tó rio
nas for mas pre vis tas nos §§ 1º e 2º des te
ar ti go. “(NR)

EMENDA Nº 12

Adi ci o ne-se o in ci so IX ao art. 187, de que tra ta
o art. 2º do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003,
com a se guin te re da ção:

“Art. 187. ...............................................
..............................................................
IX – so bre a ori gem, quan do for o

caso, dos bens su je i tos a per di men to em fa -
vor da União, con tas ban cá ri as no Bra sil ou
no ex te ri or, man ti das em seu nome ou em
nome de in ter pos tas pes so as, ou de bens
de qual quer na tu re za in cor po ra dos ao seu
pa tri mô nio, ci en ti fi can do o réu da in ver são
do ônus da pro va pre vis to em lei.” (NR)

EMENDA Nº 13

Adi ci o nem-se os arts. 366, 413, 421 e 451 ao
art. 2º do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003,
com a se guin te re da ção:

Art 2º .....................................................
“Art. 366. ...............................................
..............................................................
§ 3º O pro ces so se gui rá à re ve lia do

acu sa do que, ci ta do por man da do, re qui si-
ção ou por edi tal, ou in ti ma do para qual quer
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ato do pro ces so, de i xar de com pa re cer sem
mo ti vo jus ti fi ca do, nos ca sos dos cri mes pu -
ni dos com pena de re clu são.” (NR)

“Art. 413. O pro ces so pros se gui rá após 
a in ti ma ção, pes so al ou por edi tal, do réu
pro nun ci a do nos ca sos de cri mes do lo sos
con tra a vida, ten ta dos ou con su ma dos, da
com pe tên cia do Tri bu nal do Júri.” (NR)

“Art. 421. Re ce bi do o li be lo, o es cri vão,
den tro de três dias, en tre ga rá ao réu me di-
an te re ci bo ou a rogo ou fará pu bli car edi tal
para seu co nhe ci men to, a res pec ti va có pia,
com rol de tes te mu nhas, no ti fi ca do o de fen-
sor que, no pra zo de cin co dias, ofe re ça
con tra ri e da de; se o réu es ti ver afi an ça do, o
es cri vão dará có pia ao seu de fen sor, exi gin-
do re ci bo, que se jun ta ra aos au tos.” (NR)

“Art. 451 ...............................................
§ 1º No caso de cri me afi an çá vel ou

ina fi an çá vel, e o não com pa re ci men to do
réu após a in ti ma ção pes so al ou por edi tal,
far-se-á o jul ga men to a re ve lia.” (NR)

EMENDA Nº 14

Dê-se aos arts. 7º e 8º, re nu me ran do-se os dois
úl ti mos ar ti gos, do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 
2003, a se guin te re da ção:

Art. 7º A União de fi ni rá os pa drões mí -
ni mos do pre sí dio des ti na do ao cum pri men-
to de re gi me dis ci pli nar.

Art. 8º A União dis po ni bi li za rá do ta ção
or ça men tá ria para cus te ar a ma nu ten ção
dos pre sos, pro vi só ri os ou con de na dos, em
re gi me dis ci pli nar.

EMENDA Nº 15

Adi ci o ne-se o in ci so VI ao art. 50 do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, a se guin te re da ção:

Art. 5º ...................................................
..............................................................
VI – ela bo rar pro gra ma de aten di men-

to di fe ren ci a do aos pre sos pro vi só ri os e
con de na dos, vi san do a sua re in te gra ção ao
re gi me co mum e re com pen san do-lhes o
bom com por ta men to du ran te o pe río do de
san ção dis ci pli nar.

EMENDA Nº 16

Dê-se ao in ci so I do art. 70, de que tra ta o art. 1º
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, a se guin-
te re da ção:

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

“Art. 70 .................................................
I – emi tir pa re cer so bre in dul to e co mu-

ta ção de pena, ex ce tu a da a hi pó te se de pe -
di do de in dul to com base no es ta do de sa ú-
de do pre so;

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

EMENDA Nº 17

Dê-se ao pa rá gra fo úni co do art. 54 e ao ca put
do art. 60, de que tra ta o art. 1º do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 12, de 2003, a se guin te re da ção:

Art 1º ....................................................
“Art. 54. .................................................
Pa rá gra fo úni co. A in clu são do pre so

no re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do de ve rá
ser pre vi a men te au to ri za da pelo juiz, no pra -
zo de vin te dias, após ou vi do o Mi nis té rio
Pú bli co e a de fe sa, em re que ri men to cir-
cuns tan ci a do ela bo ra do pelo di re tor do es ta-
be le ci men to ou ou tra au to ri da de ad mi nis tra-
ti va.” (NR)

“Art. 60. A au to ri da de ad mi nis tra ti va
po de rá de cre tar o iso la men to pre ven ti vo do
fal to so pelo pra zo a que se re fe re o pa rá gra-
fo úni co do art. 54. A in clu são do pre so no
re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do, no in te res se
da dis ci pli na e da ave ri gua ção do fato, de-
pen de rá de au to ri za ção do juiz com pe ten te.

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

EMENDA Nº 18

Acres cen te-se pa rá gra fo úni co ao art. 188, de
que tra ta o art. 2º do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12,
de 2003, com a se guin te re da ção:

Art 2º .....................................................

“Art. 188. ..............................................
Pa rá gra fo úni co. É obri ga tó ria a pre-

sen ça do re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli-
co no in ter ro ga tó rio.”(NR)

EMENDA Nº 19

Adi ci o nem-se os arts. 27 e 34 ao art. 1º do Pro je-
to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, com a se guin te
re da ção:

19182 Sá ba do  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2003    251ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



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

“Art. 27. .................................................
Pa rá gra fo úni co. As em pre sas exe cu to-

ras de obras e pres ta do ras de ser vi ços à
União, Esta dos e Mu ni cí pi os re ser va rão 1 % 
(um por cen to) da mão-de-obra uti li za da
para os egres sos.” (NR)

“Art. 34. .................................................
§ 1º .......................................................
§ 2º Os Go ver nos Fe de ral, Esta du al e

Mu ni ci pal po de rão ce le brar con vê nio com a
ini ci a ti va pri va da, para im plan ta ção de ofi ci-
nas de tra ba lho re fe ren tes a se to res de apo -
io dos pre sí di os.” (NR)

Jus ti fi ca ção

A Lei nº 7.210, de 11 de ju lho de 1984, já con si-
de ra o tra ba lho do pre so como “de ver so ci al e con di-
ção da dig ni da de hu ma na” e tem “fi na li da de edu ca ti-
va e pro du ti va”. To da via, esse tra ba lho não é ga ran ti-
do. Fal ta ins tru men ta li da de ma te ri al e pes so al para a
exe qüi bi li da de des se fim pres cri to pela lei.

Assim, para que es sas dis po si ções não per ma-
ne çam inó cu as, a pre sen te emen da cria fon tes ge ra-
do res de tra ba lho den tro e fora dos pre sí di os. É fun -
da men tal que o pre so ocu pe sua men te com o tra ba-
lho, para que não se in cli ne para fu gas, mo tins, re be-
liões e no vos cri mes. Assim, re cu pe ra-se o real sig ni fi-
ca do da res so ci a li za ção, prin ci pal fim da Lei de Exe -
cu ções Pe na is.

Sala da Co mis são, – Pre si den te, Re la tor.

EMENDA Nº

Acres cen te-se ao art. 5º do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 12, de 2003, o Inci so V, com a se guin te re -
da ção:

Art.5º ....................................................
..............................................................
V – A le gis la ção lo cal po de rá exi gir a

re a li za ção de exa me cri mi no ló gi co a car go
da Co mis são Téc ni ca de Clas si fi ca ção, para 
as pro gres sões de re gi me e con ces são de
li vra men to con di ci o nal.

Jus ti fi ca ção

Na li nha de um Di re i to Pe nal ga ran tis ta e mí ni-
mo, ex ten si vo ao cam po do Di re i to Pe ni ten ciá rio, seu
com ple men to, é ne ces sá rio afir mar que o jul ga men to
da pre ten são de quem, cum pri da fra ção le gal da
pena, al me ja a pro gres são de re gi me ou a ob ten ção

de li vra men to con di ci o nal ou in dul to, deve cin gir-se
aos seus atos no con ví vio com ou tros pre sos e fun ci o-
ná ri os, à sua ade qua ção ao re gi men to in ter no do pre -
sí dio. O que exor bi tar se me lhan te pa râ me tro, como,
por exem plo, os ju í zos ali cer ça dos em con ce i tos Iá be-
is e im pre ci sos de “pe ri cu lo si da de”, de “in ten si da de
cri mi nó ge na”, re pre sen tam res quí ci os de um Di re i to
Pe nal do au tor, de há mu i to ba ni do das le gis la ções de 
um Esta do De mo crá ti co de Di re i to, sem pre aves sas a 
qual quer in tro mis são e de vas sa no sa gra do re cin to
das cons ciên ci as dos ci da dãos. Ora, o pa re cer téc ni-
co da Co mis são de Clas si fi ca ção ou o exa me cri mi no-
ló gi co, nes ses vin te anos de vi gên cia da LEP, sem pre
ser vi ram a esse ma lé fi co de si de ra to de in fir mar o
com por ta men to dos ape na dos mer cê de con si de ra-
ções e prog no ses sub je ti vas e ne ga ti vas.

Ace i ta a nova pro pos ta, o con de na do sa be rá a
que se ater para con se guir, no me nor tem po pos sí vel,
a res ta u ra ção de sua li ber da de am bu la tó ria. Re gras
cla ras e uní vo cas: a. lap so tem po ral de fi ni do no or de-
na men to ju rí di co (1/6,1/2,2/3 etc.); b. com por ta men to
har mô ni co com as nor mas in ter nas.

Este sa ber a que se ater re ti ra-lhe a per ni ci o sa
ins ta bi li da de fren te a va lo ra ções sub je ti vas e lhe per mi-
te tra çar um pro gra ma ob je ti vo de cum pri men to de
pena, em par ce ria com os ou tros con de na dos, pois o
com por ta men to exi gi do, con for me às re gras pe ni ten ciá-
ri as, só se per faz ob vi a men te como bom se le var tam -
bém em con ta o agir dos se me lhan tes. Tudo isto de-
sem bo ca na di mi nu i ção pro gres si va das ten sões ine-
ren tes à ins ti tu i ção fe cha da, por quan to to dos aí con fi na-
dos se en tre a ju dam para lo grar a meta co mum de pro -
gres si va re cu pe ra ção da li ber da de ple na. Os mo tins de -
sa pa re cem, a so ci e da de res pi ra ali vi a da, os fun ci o ná ri-
os co bram âni mo em seu ás pe ro tra ba lho e o pró prio
pre so, in sen si vel men te, re cu pe ra sua au to de ter mi na-
ção e auto-es ti ma, ago ra con ven ci do de que, que ren do,
pode atin gir um fim lí ci to por me i os lí ci tos.

A ro ta ti vi da de car ce rá ria, as sim, é es ti mu la da, o 
sis te ma equi li bra-se, afas ta do o es pec tro da en tro pia,
e tor na-se viá vel pro por ao con de na do, com a as ses-
so ria da CTC (eis sua ver da de i ra fun ção!), um es que-
ma de vida em que as in fra ções pe na is se jam pos tas
à par te, como uma al ter na ti va des pi ci en da.

Fica em aber to, vi san do aten der às pe cu li a ri da-
des re gi o na is, a pos si bi li da de de cada es ta do exi gir o
exa me cri mi no ló gi co, caso a or ga ni za ção pe ni ten ciá-
ria não per mi ta con clu sões ba se a das uni ca men te no
ates ta do do di re tor.

Sala Co mis são, – Se na dor Ga ri bal di Alves
Fi lho.
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FRAGMENTOS DAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DA REUNIÃO DA SUBCOMISSÃO PERMANENTE

DE SEGURANÇA PÚBLICA, REFERENTE 
À DELIBERAÇÃO DA EMENDA Nº 20,
APRESENTADA AO PROJETO DE LEI

 DA CÂMARA Nº 12, DE 2003, 
REALIZADA EM 13-5-2003.

O SR. PRESIDENTE (Tas so Je re is sa ti) – Antes
de pas sar a pa la vra ao Se na dor Ga ri bal di Alves, que
tem uma emen da, eu gos ta ria de res sal tar a pre sen ça
do Se na dor Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio des ta Casa,
cuja ex pe riên cia, co nhe ci men to nas ques tões que en -
vol vem a se gu ran ça pú bli ca na ci o nal, são de am plo
co nhe ci men to pú bli co. E im por tan te a pre sen ça S.
Exª aqui, co nos co, nes ta Mesa.

Com a pa la vra, o Se na dor Ga ri bal di Alves, para
apre sen tar a sua emen da.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN)
– Sr. Pre si den te, Sras Se na do ras e Srs. Se na do res, a
mi nha emen da acres cen ta ao art. 5º do Pro je to de Lei
da Câ ma ra n° 12, de 2003, o in ci so V, com a se guin te
re da ção:

Art. 5º (...)
V – A le gis la ção lo cal po de rá exi gir a re a li za ção

de exa me cri mi no ló gi co, a car go da co mis são téc ni ca
de clas si fi ca ção, para as pro gres sões de re gi me e
con ces são de li vra men to con di ci o nal.

Jus ti fi co, Sr. Pre si den te.
Na li nha de um Di re i to Pe nal ga ran tis ta e mí ni-

mo, ex ten si vo ao cam po do Di re i to Pe ni ten ciá rio, é
ne ces sá rio afir mar que o jul ga men to da pre ten são de
quem, cum pri da fra ção le gal da pena, al me ja a pro-
gres são de re gi me, a ob ten ção de li vra men to con di ci-
o nal ou in dul to, deve cin gir-se aos seus atos no con ví-
vio com ou tros pre sos e fun ci o ná ri os, à sua ade qua-
ção ao re gi men to in ter no do pre sí dio. O que exor bi tar
se me lhan te pa râ me tro, como, por exem plo, ju í zos ali -
cer ça dos em con ce i tos (ina u dí vel) e im pre ci sos, de
pe ri cu lo si da de e de in ten si da de eri mi nó ge na, re pre-
sen ta res quí ci os de um Di re i to Pe nal do au tor de há
mu i to ba ni do das le gis la ções de um Esta do de mo crá-
ti co de di re i to, sem pre aves sas a qual quer in tro mis-
são e de vas sa no sa gra do re cin to das cons ciên ci as
dos ci da dãos.

Ora, o pa re cer téc ni co da co mis são de clas si fi-
ca ção ou o exa me cri mi no ló gi co, nes ses 20 anos de
vi gên cia da Lei de Exe cu ção Pe nal, sem pre ser vi ram
a esse ma lé fi co ob je ti vo de in fir mar o com por ta men to
dos ape na dos, mer cê de con si de ra ções e prog no ses
sub je ti vas e ne ga ti vas.

Ace i ta a nova pro pos ta, o con de na do sa be rá a
que se ater para con se guir, no me nor tem po pos sí vel,
a res ta u ra ção de sua li ber da de am bu la tó ria. Re gras
cla ras e uni fi cas: lap so tem po ral de fi ni do no or de na-
men to ju rí di co – um sex to, meio, dois ter ços –, com -
por ta men to har mô ni co com as nor mas in ter nas. Esse 
sa ber a que se ater re ti ra-lhe a per ni ci o sa ins ta bi li da-
de fren te a va lo ra ções sub je ti vas e lhe per mi te tra çar
um pro gra ma ob je ti vo de cum pri men to de pena em
par ce ria com os ou tros con de na dos, pois o com por ta-
men to exi gi do, con for me as re gras pe ni ten ciá ri as, só
se per faz, ob vi a men te, como bom se le var tam bém
em con ta o agir dos se me lhan tes.

Tudo isso de sem bo ca na di mi nu i ção pro gres si-
va das ten sões ine ren tes à ins ti tu i ção fe cha da, por -
quan to to dos aí con fi na dos se en tre aju dam para lo -
grar a meta co mum de pro gres si va re cu pe ra ção da li -
ber da de ple na. Os mo tins de sa pa re cem, a so ci e da de
res pi ra ali vi a da, os fun ci o ná ri os co bram âni mo em
seu ás pe ro tra ba lho e o pró prio pre so, in sen si vel men-
te, re cu pe ra a sua au to de ter mi na ção e auto-es ti ma,
ago ra con ven ci do de que, que ren do, pode atin gir um
fim lí ci to por me i os lí ci tos. A ro ta ti vi da de car ce rá ria,
Sr. Pre si den te,

Sras. e Srs. Se na do res, é es ti mu la da, o sis te ma
equi li bra-se, é afas ta do o es pec tro da en tro pia e tor -
na-se viá vel pro por ao con de na do, com a as ses so ria
da co mis são – eis a sua ver da de i ra fun ção –, um es -
que ma de vida em que as in fra ções pe na is se jam
pos tas à par te, como uma al ter na ti va des pi ci en da.

Fica em aber to, vi san do a aten der as pe cu li a ri-
da des re gi o na is, a pos si bi li da de de cada Esta do exi -
gir o exa me cri mi no ló gi co, caso a or ga ni za ção pe ni-
ten ciá ria não per mi ta con clu sões ba se a das uni ca-
men te no ates ta do do di re tor.

O SR. PRESIDENTE (Tas so Je re is sa ti) – A
Mesa pas sa a pa la vra ao Re la tor, Se na dor De mós te-
nes Tor res, para as suas con si de ra ções.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Sr. Pre si den te, Sr. Cor re ge dor da Casa, Sras e Srs. Se -
na do res, se nho ras e se nho res, a Se na do ra Serys
Slhes sa ren ko faz uma sé rie de pro po si ções que con -
si de ro da mais alta mag ni tu de, pois aper fe i ço am o
tex to, e gos ta ria de aco lher al gu mas das suas emen -
das – a qua se to ta li da de, para ser sin ce ro.

Por exem plo, na Emen da nº 1, a Se na do ra
Serys Slhes sa ren ko su pri me do tex to que apre sen tei
a ex pres são “da mes ma es pé cie”. Eu ha via pro pos to
o se guin te: que o re gi me de iso la men to de ve ria ter a
du ra ção má xi ma de 360 dias, sem pre ju í zo de re pe ti-
ção da san ção por nova fal ta gra ve de mes ma es pé-
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cie. A Se na do ra su pri me o “de mes ma es pé cie”, ou
seja, ad mi te qual quer ou tra fal ta gra ve, o que tor na,
in clu si ve, mais ri go ro so o re gi me.

Na Emen da nº 2, a Se na do ra tor na mais ri go ro-
so o re gi me de vi si tas e aco lho, tam bém, a emen da
que S. Exa apre sen ta, pro pon do que as vi si tas se jam
se ma na is, de duas pes so as, sem con tar – o que era a
mi nha pro pos ta ori gi nal – pa ren tes me no res im pú be-
res, com du ra ção de duas ho ras. Então, aqui po de ri-
am vir, tam bém, so bri nhos e pri mos, mas a Se na do ra
pre fe riu co lo car “sem con tar os fi lhos, en te a dos ou
ne tos”, quer di zer, es ta be le ceu uma re la ção mais pró -
xi ma, subs ti tu in do a ex pres são “im pú be res” por to dos
com até 14 anos, daí por que tam bém aco lho a su ges-
tão da Se na do ra Serys Slhes sa ren ko.

A Emen da nº 4 da Se na do ra tam bém é dig na de
ser aco lhi da, por que, nes se caso, a Se na do ra di mi nui
o pra zo para iso la men to ca u te lar, fe i to pelo di re tor do
pre sí dio, de vin te para quin ze dias; além do que s. Exa 
es ta be le ce um pra zo para que o juiz de Di re i to, ou vin-
do o Pro mo tor de Jus ti ça e o ad vo ga do, tam bém de ci-
dam em quin ze dias, o que po de ria de i xar em aber to
a de ci são do juiz quan to a pra zo. Então, é con ve ni en te
que se es ta be le ça.

Con cor do com a re du ção pro pos ta pela Se na-
do ra Serys Slhes sa ren ko.

A Emen da nº 5 da Se na do ra tam bém me re ce
ser aco lhi da, pois S. Exª cor ri ge um lap so da re da ção
do ori gi nal da Lei de Exe cu ção Pe nal e co lo ca tam-
bém en tre o que deve ser con si de ra do, quan do da
apli ca ção das san ções dis ci pli na res, os mo ti vos e o
tem po da pri são do fal to so. Daí por que en ten do fi car
mais con sen tâ neo com o art. 59 do Có di go Pe nal, que 
ser viu como pa râ me tro, como ba li za men to para a cri -
a ção des te art. 57.

Tam bém aco lho a Emen da nº 6 da Se na do ra,
por que S. Exª re pe tiu exa ta men te o mes mo tex to que
eu ha via ofe re ci do.

Em re la ção à Emen da nº 7, tam bém é in te res-
san te ser aco lhi da, e eu a aco lho, para que se es ta be-
le ça, me di an te con vê ni os com as Uni da des fe de ra ti-
vas, um ca das tro na ci o nal de va gas exis ten tes em es -
ta be le ci men tos lo ca is, des ti na dos ao cum pri men to de
pe nas pri va ti vas à li ber da de em ou tra Uni da de fe de-
ra ti va. Isso quer di zer o se guin te: se ti ver mos dé fi cit
de va gas no Esta do do Rio de Ja ne i ro, São Pa u lo
pode ace i tar es ses pre sos me di an te um ca das tro que 
será fe i to pelo Mi nis té rio da Jus ti ça e um con vê nio
que tam bém será fe i to com o Mi nis té rio da Jus ti ça e
com as Uni da des da Fe de ra ção que pos sam aco lher
pre sos de ou tros lu ga res.

No caso da Emen da nº 8, eu per gun ta ria à Se -
na do ra Serys Slhes sa ren ko...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – O que
muda com re la ção a isso?

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Não tí nha mos essa pre vi são; S. Exª cria essa pre vi-
são. É in te res san te.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – O que
muda nes sa pre vi são com re la ção à trans fe rên cia?

O SR. DEMOSTENES TORRES (PFL – GO) –
Hoje, os pre sos só po dem ser trans fe ri dos, como, por
exem plo, o tra fi can te Fer nan di nho Be i ra-Mar, quan do
a Po lí cia Fe de ral ou o Mi nis té rio da Jus ti ça, sem es ta-
be le cer con vê nio com quem quer que seja, so li ci ta
va gas para um Esta do ou para ou tro. Nes se caso, fe i-
to o ca das tro e es ta be le ci do o con vê nio, o Esta do é
obri ga do a ace i tar ime di a ta men te; exis tin do a vaga, é
obri ga do a ace i tar. Então, essa é a al te ra ção pro mo vi-
da pela Se na do ra.

No caso da Emen da nº 8, per gun to à Se na do ra
Serys Slhes sa ren ko – por que S. Exª apre sen ta uma
emen da que mo di fi ca a mi nha, me lho ran do-a, por que
diz S. Exa que ca be rá ao Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça,
a re que ri men to do Mi nis tro da Jus ti ça, e S. Exa jus ti fi-
ca mu i to bem, di zen do que só o Su pe ri or Tri bu nal de
Jus ti ça tem ju ris di ção em todo Ter ri tó rio Na ci o nal, é
quem in di ca rá o es ta be le ci men to pri si o nal ade qua do
para au to ri zar essa trans fe rên cia in te res ta du al. Mu i to
bem, es tou so li ci tan do à Se na do ra, caso S. Exª con -
cor de, que es ta be le ça mos um pra zo para o Su pe ri or
Tribu nal de Jus ti ça de ci dir, se não va mos fi car ao com -
ple to al ve drio tam bém das di fi cul da des que tem o
STJ. Estou su ge rin do um pra zo im pror ro gá vel de
quin ze dias.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MS) – Con cor do.

O SR. DEMQSTENES TORRES (PFL – GO) –
No caso da Emen da nº 12, a Se na do ra tam bém re pe-
te o meu tex to, só que in ver te. E in ver te para me lhor.
Como cri ei uma per gun ta obri ga tó ria so bre a ori gem,
quan do for o caso dos bens su je i tos a per di men to em
fa vor da União, eu ti nha co lo ca do no in ci so IX, e ela,
com ra zão, in ver te, para co lo car, no in ci so IX, a per -
gun ta a res pe i to de se o acu sa do tem algo a mais a
ale gar em sua de fe sa. Então, pen so que é per fe i ta. É
só uma in ver são tam bém para me lho rar mais o tex to.
Por que, se não eu per gun ta ria: Tem mais al gu ma co i-
sa a ale gar em sua de fe sa? E de po is fa ria ou tra per -
gun ta vin cu la da. Essa é a hi pó te se das per gun tas vin -
cu la das. Então, no caso de pa tri mô nio des vi a do etc.,
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obri ga-se a fa zer esta per gun ta ao réu e, por úl ti mo,
se ele tem al gu ma co i sa para ale gar em sua de fe sa.

Tam bém a Emen da nº 13 era uma emen da cal -
cu la da. A su ges tão era ori gi ná ria in clu si ve do Se na-
dor Tas so Je re is sa ti que, com mu i ta ra zão, de se ja va
que a União, além de cons tru ir pre sí di os, tam bém fi -
zes se a ma nu ten ção des ses pre sí di os. Por que o caro
não é cons tru ir o pre sí dio so men te, é pa gar os fun ci o-
ná ri os todo mês.

Sa bía mos que o ris co era cal cu la do e a Se na do-
ra Serys Slhes sa ren ko de tec tou o pro ble ma e fez com 
que a União se exi mis se des sa obri ga ção de cus te ar
os pre sí di os. Como é uma ma té ria que cria des pe sa,
na tu ral men te é de com pe tên cia ori gi ná ria do Po der
Exe cu ti vo. Mas ela al can ça uma re da ção sa tis fa tó ria,
di zen do que a União pri o ri za rá, quan do da cons tru-
ção de pre sí di os fe de ra is, es ta be le ci men tos que se
des ti nem a abri gar pre sos pro vi só ri os ou con de na dos
su je i tos a re gi me dis ci pli nar. E cla ro que aos pre sí di os
fe de ra is a União terá como fa zer a ma nu ten ção dos
seus pre sos.

A Emen da nº 11, da Se na do ra, eu não a aco lho
em de cor rên cia de que o art. 186, pa rá gra fo úni co, da
for ma como S. Exª es ta be le ceu aqui, fere um prin cí pio
de que o con ven ci men to do juiz se faz pela li vre apre ci-
a ção das pro vas. Então, ao mes mo tem po em que o si -
lên cio do acu sa do não pode efe ti va men te lhe pre ju di-
car, tam bém não lhe pode be ne fi ci ar. E do je i to que foi
re di gi do pela Se na do ra, di zen do o se guin te: “O si lên-
cio, que não im por ta rá con fis são, não po de rá ser in ter-
pre ta do em pre ju í zo da de fe sa e tam pou co po de rá in -
flu ir no con ven ci men to do Juiz”. Quer di zer, é ób vio que 
o Juiz pode for mar o seu con ven ci men to apre ci an do li -
vre men te as pro vas. Então, fere um prin cí pio do Di re i to.
Daí por que tam bém re je i to a Emen da nº 11.

O art. 188, a Se na do ra re pe te o que já está no
meu re la tó rio. E o art. 261 diz: “A de fe sa téc ni ca será
efe ti va”. Quer di zer, isso é um con ce i to mu i to vago. E
o pró prio tex to da Câ ma ra já diz que a de fe sa tem que 
ser exer ci da me di an te ma ni fes ta ção fun da men ta da –
que é o cor re to no meu en ten di men to.

Em re la ção às Emen das nºs 3, 9 e 10, evi den te-
men te tam bém que eu não te nho como aco lhê-las.
Por que, na mi nha opi nião, cria-se uma in jus ti ça ao
tra tar mos de for ma idên ti ca o pre so co mum, o pre so
pe ri go so do cri me de sor ga ni za do – numa ex pres são
uti li za da pelo Pre si den te Tas so Je re is sa ti – e o pre so
li ga do ao cri me or ga ni za do.

Do je i to que veio o re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a-
do da Câ ma ra dos De pu ta dos, apli ca-se para qual-
quer um de les que co me ter fal ta gra ve a mes ma san -

ção. Ou seja, 360 dias mais… che gan do-se até um
1/6 da pena.

Os re gi mes que nós cri a mos me pa re cem mais
per ti nen tes à re a li da de bra si le i ra. Tre zen tos e ses sen ta
dias para o pre so co mum, um “pé de chi ne lo”, que co -
me ter uma fal ta gra ve, até 360 dias – ou seja, po dem
ser 5, 15, 20 dias, um mês, a cri té rio do juiz de Di re i to e,
tam bém, com o con tra di tó rio, po den do essa pena de
iso la men to ser re pe ti da por até mais 360 dias.

No tex to que vem da Câ ma ra, são 360 dias até
um sex to da pena. É ex tre ma men te ri go ro so com o
pre so que não ofe re ce pe ri cu lo si da de acen tu a da e
nem afe ta a or dem pú bli ca. Daí por que man te nho o
que es ta mos pro pon do, nes te caso, para o pre so co -
mum: um iso la men to, quan do co me ter fal ta gra ve, de
até 360 dias, com a re pe ti ção por mais 360, em vez
da que le ri gor de um sex to da pena.

Pen sa mos tam bém no cha ma do cri me de sor ga-
ni za do, o cri me que mais afe ta o ci da dão bra si le i ro – a 
pes soa que che ga numa mo to ci cle ta, num pos to de
ga so li na ou numa far má cia e mata um ci da dão, co me-
te um as sal to à mão ar ma da ou pra ti ca um es tu pro,
iso la da men te. No Bra sil, to dos que vão para a pe ni-
ten ciá ria têm de es tar,  obri ga to ri a men te, con de na-
dos a pena su pe ri or a oito anos de re clu são. Pode ser
que, en tre qua tro e oito anos, seja fa cul ta ti vo, mas,
obri ga to ri a men te, es tão nas ca de i as do Bra sil aque -
les que cum prem pena su pe ri or a oito anos; quer di -
zer, são as sal tan tes à mão ar ma da, es tu pra do res, “la -
tro ci das”. Mu i tos que rem fa zer crer que são ban di dos
não pe ri go sos pelo sim ples fato de te rem um bom
com por ta men to car ce rá rio. Então, no tex to que apre -
sen tei e que a se na do ra man te ve, para es ses, ini ci al-
men te, man te mos até 360 dias, com a pos si bi li da de
de, se eles ame a ça rem ou con ti nu a rem ame a çan do a 
se gu ran ça in ter na do pre sí dio ou a or dem pú bli ca, o
juiz po der levá-los ao iso la men to até o to tal cum pri-
men to da pena. Res sal to que essa hi pó te se é re mo-
tís si ma, mas não po de mos, por meio da lei, es ta be le-
cer uma li mi ta ção do iso la men to, por que isso vai fe rir
a re a li da de. Nós já es ta be le ce mos um iso la men to ini -
ci al até de ter mi na do dia; no en tan to, isso será de ci di-
do em fun ção da si tu a ção real do pre sí dio. Pelo dia-a -
-dia do pre sí dio, o juiz de di re i to de ci di rá, fir ma do o
con tra di tó rio, o tem po que esse re e du can do deve
per ma ne cer pre so.

Man tém-se tam bém o re gi me de se gu ran ça má -
xi ma. O re gi me de se gu ran ça má xi ma é ape nas para
o pre so li ga do ao cri me or ga ni za do, com iso la men to
de até 720 dias, ini ci al men te – até, po dem ser 20 dias
ou três me ses. O juiz de ci di rá, se gun do a re a li da de,
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po den do man tê-lo, efe ti va men te, iso la do du ran te o
cum pri men to da pena.

Qual é a di fe ren ça en tre esse re gi me e os de ma-
is? As pe ni ten ciá ri as bra si le i ras, hoje, se trans for ma-
ram em “es cri tó rio” da cri mi na li da de. Hoje, os de lin-
qüen tes li ga dos ao cri me or ga ni za do co man dam as
suas or ga ni za ções cri mi no sas de den tro das pe ni ten-
ciá ri as. Assim, não se pode, de for ma al gu ma, fa zer
com que es ses de lin qüen tes te nham um tra ta men to
efe ti va men te pri vi le gi a do.

Va mos no va men te pe gar o exem plo – tra ta-se
de um exem plo que está sen do bem sen ti do, hoje, no
Bra sil – do tra fi can te Fer nan di nho Be i ra-Mar. Se es ta-
be le cer mos o cri té rio de que ele tem de fi car iso la do
por 360 dias, po den do-se re pe tir isso por mais 360
dias, como já faz qua se um ano do pas se io do Fer -
nan di nho Be i ra-Mar pelo Bra sil, da qui a um ano, efe ti-
va men te, ele es ta rá no meio de to dos os ou tros de lin-
qüen tes, ale gran do a mas sa – como di ria o nos so Mi -
nis tro Gil ber to Gil. Então, é im por tan te que te nha mos
esse re gi me por até 720 dias, de po is per ma ne cen do
iso la do, caso o juiz en ten da ser ne ces sá rio, para que -
brar os vín cu los dele com a sua or ga ni za ção cri mi no-
sa. E por isso que se res trin ge a vi si ta do ad vo ga do a
uma vez por mês – é cla ro que, se o juiz de ter mi nar, o
ad vo ga do pode en trar no va men te no pre sí dio –, e
com um vi dro que se pa ra o ad vo ga do do pre so. Esse
pro ce di men to tem al can ça do mu i to su ces so no Esta -
do de São Pa u lo. O ad vo ga do não pre ci sa ter o con ta-
to fí si co com o pre so – as sim como o pre so tam bém
não vê o agen te car ce rá rio, para evi tar que ele cor -
rom pa esse agen te. Daí por que es tou man ten do es -
ses re gi mes de acor do com a con di ção de cada pre -
so. Um pre so co mum que co me te uma fal ta gra ve ou
um pre so pe ri go so que é li ga do ao cri me de sor ga ni-
za do ou um pre so pe ri go so que é li ga do ao cri me or -
ga ni za do têm que ter tra ta men tos di fe ren ci a dos. As
três si tu a ções não po dem re ce ber o mes mo tra ta-
men to por par te da Jus ti ça bra si le i ra.

E mais: sei que a Se na do ra Serys Slhes sa ren ko
– vi mos essa pro pos ta le gis la ti va no ga bi ne te do Mi -
nis tro da Jus ti ça – foi a cam bo ne do mi nis tro nes se
caso. É im pos sí vel aco lher o sis te ma de ado ção de
fal ta gra ve que quer o Mi nis tro da Jus ti ça. Par ti cu lar-
men te, di vir jo des sa opi nião por um mo ti vo mu i to sim -
ples: em bo ra se es ta be le ça, com cla re za, o que seja
fal ta gra ve, esta, no de cor rer do lap so tem po ral, vai
de i xan do de ser gra ve, pas sa a ser mé dia e, de po is,
pas sa a ser leve.

Ve jam bem o exem plo, como lem bra o no bre Se -
na dor Ro meu Tuma:

“A re clas si fi ca ção da con du ta, de má
para re gu lar, de pen de rá da ine xis tên cia de pu -
ni ção dis ci pli nar por:

I – fal ta gra ve pre vis ta (...), no pra zo de 
dois anos;

II – qual quer ou tra fal ta gra ve ou por
três fal tas mé di as no pra zo de um ano.”

De po is, no art. 152, b:

“A re clas si fi ca ção da con du ta de re gu-
lar para boa de pen de rá da ine xis tên cia de
pu ni ção por fal ta dis ci pli nar mé dia du ran te o 
pe río do de seis me ses.”

Va mos dar um exem plo: o in di ví duo que tem di -
re i to à pro gres são do re gi me, com oito anos e meio de 
con de na ção. Ele en tra no pre sí dio, co me te uma fal ta
gra ve. Da qui a um ano, ele co me te ou tra; da qui a mais 
um ano, co me te ou tra; e as sim por di an te. Qu an do in -
te ram seis anos, ele pára de co me ter fal tas den tro do
pre sí dio. Inte ran do-se oito anos, a con du ta dele, que
era má, vai ser con si de ra da re gu lar. Pas sa dos mais
seis me ses, a con du ta dele evo lu i rá de re gu lar para
boa, se não co me ter mais ne nhu ma fal ta. Ele pode
co me ter dois, três, cin co, dez, quin ze cri mes lá den tro.
Como es ta mos aca ban do com o exa me cri mi no ló gi-
co, se, na hora em que se for ava li ar a con du ta dele,
ele es ti ver há dois anos e meio lá den tro sem co me ter
qual quer fal ta gra ve – ele pode ter ma ta do, es tu pra do
–, será con si de ra do um pre so de boa con du ta e será
co lo ca do em li ber da de.

Então, não pos so con cor dar com essa emen da
da Se na do ra Serys Slhes sa ren ko. Aco lho, por tan to,
qua se na to ta li da de, as emen das pro pos tas pela se -
na do ra, mas, es pe ci al men te quan to a es sas – a que
aca ba com o re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do, Max,
para o pre so pe ri go so do cri me de sor ga ni za do; a que
aca ba com o re gi me de se gu ran ça má xi ma para o
pre so pe ri go so do cri me or ga ni za do –, peço vê nia à
no bre se na do ra para dis cor dar dela e man ter o meu
pa re cer.

Em re la ção à emen da pro pos ta pelo Se na dor
Ga ri bal di Alves: o se na dor pro põe o fim do exa me cri -
mi no ló gi co. O exa me cri mi no ló gi co, como sa be mos, é 
efe tu a do pelo psi có lo go, psi qui a tra, so ció lo go, as sis-
ten te so ci al e ou tros pro fis si o na is, que fa zem o exa me
para ve ri fi car o com por ta men to do pre so, ou seja, se
é pe ri go so, se po de rá vol tar a de lin qüir.

A mi nha pro pos ta man tém o exa me cri mi no ló gi-
co. Até fiz um acor do com o Pa dre Gunt her, aten den-
do so li ci ta ção da CNBB – eu apre sen ta ria uma emen -
da –, para que o exa me cri mi no ló gi co seja efe ti va-
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men te re a li za do de acor do com a Lei de Exe cu ções
Pe na is. Far-se-ia um exa me de iní cio, logo de po is fa -
ría mos a in di vi du a li za ção da pena. E o exa me cri mi-
no ló gi co fe i to ao fi nal não po de ria ser di fe ren te de
tudo que foi ve ri fi ca do du ran te o cum pri men to da
pena pe los pro fis si o na is.

No en tan to, a op ção do Se na dor Ga ri bal di Alves 
Fi lho de apre sen tar a fi na li za ção do exa me crí mi no ló-
gi co im pe diu que eu apre sen tas se essa emen da. Mas 
de i xo cla ro que o Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho pro -
põe o fim do exa me cri mi no ló gi co com uma es pé cie
de evo lu ção em re la ção à Câ ma ra dos De pu ta dos.

A Câ ma ra dos De pu ta dos, sim ples men te, ex tin-
gue o exa me cri mi no ló gi co, en quan to que o Se na dor
Ga ri bal di Alves Fi lho pro põe o fim do exa me cri mi no-
ló gi co, mas os es ta dos que qui se rem fazê-lo po dem
apre sen tar um pro je to na Assem bléia Le gis la ti va e
vol tar a re a li zá-lo.

Vou ser cla ro: não con cor do. No Bra sil, nin guém
que seja la drão de ga li nha ou que co me ta um cri me
leve vai para ca de ia. Até dois anos de pre vi são de cri -
me, te mos a sus pen são con di ci o nal do pro ces so; até
qua tro anos, te mos apli ca ção das pe nas al ter na ti vas,
o que é mu i to bom que isso acon te ça; até oito anos,
te mos o iní cio do cum pri men to em se mi li ber da de. Ou
seja, até a pena de oito anos de re clu são, nin guém vai 
para a ca de ia no Bra sil. Para V. Exas te rem uma idéia
do que é isso, a pena mí ni ma do ho mi cí dio é de seis
anos. Assim, mu i tos ho mi ci das não vão nem pa rar na
ca de ia.

Vol to a re pe tir, no meu en ten di men to, com um
ates ta do de boa con du ta dado pelo es ta be le ci men to
car ce rá rio e ain da mais des ta for ma, em que o tem po
lim pa a fi cha dos cri mes pra ti ca dos den tro do pre sí-
dio, te re mos sim ples men te uma ver da de i ra fá bri ca de 
sol tu ra de de lin qüen te.

De acor do com o de po i men to pres ta do aqui por
um pro cu ra dor do Esta do do São Pa u lo, que é tam-
bém de fen sor pú bli co, fiz os cál cu los: se rão trin ta mil
pre sos sol tos até o fi nal do ano, no Esta do de São Pa -
u lo. O Go ver no de São Pa u lo ad mi te que po dem ser
dez mil pre sos.

Acho que é ex tre ma men te te me rá rio para a so -
ci e da de, além de des pres ti gi ar a ciên cia, por que, de -
po is des sa de ci são, to dos os psi có lo gos, psi qui a tras,
so ció lo gos, as sis ten tes so ci a is no Bra sil po de rão ras -
gar o seu di plo ma e jo gar fora. Se eles não po dem
ava li ar o com por ta men to e a ca be ça hu ma na, para
que, efe ti va men te, a exis tên cia des sas pro fis sões?

Daí por que man te nho tam bém o meu pa re cer,
para que seja re a li za do o exa me cri mi no ló gi co, re co-

nhe cen do no va men te que a emen da apre sen ta da
pelo Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho é mu i to me lhor do
que a da Câ ma ra dos De pu ta dos, por que pos si bi li ta
os es ta dos que qui se rem ins ti tu ir o exa me cri mi no ló-
gi co a to ma rem essa pro vi dên cia.

Po rém, man te nho o meu pa re cer, aca ban do
com o pro je to ori gi nal que veio da Câ ma ra, res ta be le-
cen do o exa me cri mi no ló gi co.

É como eu efe ti va men te voto, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Tas so Je re is sa ti) – Con ti-

nua em dis cus são a ma té ria.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mag no Mal ta.
O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL-ES) – Sr. Pre -

si den te, Sr.Re la tor, Sras e Srs. Se na do res, essa é uma 
ma té ria ex tre ma men te com ple xa e o nos so Có di go de 
Pro ces so Pe nal não me re ce qual quer re fe rên cia elo -
gi o sa, até por que é par te in te gran te des sa guer ra ur -
ba na que es ta mos vi ven do no País, a in se gu ran ça, o
medo, por con ta de uma vi o lên cia que não tem li mi te,
em fun ção de que as pes so as não têm a pla ca do
“bas ta”, do “pare”, “o li mi te é aqui”, e por con ta de uma 
lei que é um mo sa i co de pri vi lé gi os, de tra ta men tos.

Vol tei ago ra da Itá lia, onde es ti ve em mis são, e
vi si tei a Ra bi bia, uma pe ni ten ciá ria de se gu ran ça má -
xi ma. Aliás, vêem mu i ta gra ça em nós, aqui no Bra sil,
por que di zem que va mos cons tru ir pre sí di os de se gu-
ran ça má xi ma. Por
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DE LEI DA CAMARA Nº 12, DE 2003, APÓS O
RECEBIMENTO DO VOTO EM SEPARADO DO
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES,
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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: “(...) 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, a mul ta res ci só ria pelo
des cum pri men to e a per das e da nos”.

Na aná li se, Sr. Pre si den te, que ro fri sar que 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, à par te le sa da não ne ces si-
ta in gres sar no Po der Ju di ciá rio, para ale gar pre ju í zo,
a fim de que seja fi xa do o va lor de per das e da nos. A
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pre vi são de mul ta res ci só ria no con tra to pode afas tar
ou não o di re i to a 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 se 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, por-
tan to, subs ti tu ir as per das e da nos.

Qu e ro fri sar tam bém que 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, de modo que 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.

O voto é no sen ti do de que to dos os di re i tos do
con su mi dor con ti nu em res guar da dos nes se pro je to.
Pelo con trá rio, o pro je to de lei cons ti tui avan ço na le -
gis la ção de pro te ção do con su mi dor.

Pelo ex pos to, apre sen to emen da da Câ ma ra 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% do va lor que é ob -
je to do con tra to.

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 a Emen da nº 1, que cons ta do pro -
ces so, Emen da nº 2 e in ci so III, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O pa re-
cer do Re la tor é pela apro va ção, com as emen das
que apre sen ta.

Em dis cus são. (Pa u sa)
As Sras e os Srs. Se na do res que apro vam o pa -

re cer do Re la tor per ma ne çam como se en con tram.
Apro va do.
Pas se mos ao Item nº 10, que al te ra a Lei nº

7.210, de 1984, que é a Lei de Exe cu ção Pe nal, e o
De cre to Lei nº 3.689, de 1941, Có di go de Pro ces so
Pe nal, e dá ou tras pro vi dên ci as, O Pro je to é de au to-
ria da Pre si dên cia da Re pú bli ca, sen do Re la tor o Se -
na dor Tas so Je re is sa ti, que se ma ni fes ta pela apro va-
ção, com ofe re ci men to, nos ter mos do re la tó rio apro -
va do pela Sub co mis são Per ma nen te de Se gu ran ça
Pú bli ca, das Emen das de nºs 1 a 18, que apre sen ta.

No dia 28 de maio, foi con ce di da vis ta co le ti va
aos Se na do res Sibá Ma cha do e Anto nio Car los Va la-
da res. Este de vol veu o pro je to com voto em se pa ra do,
con clu in do pela apro va ção.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los
Va la da res, para le i tu ra do seu voto em se pa ra do.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB-SE) – Sr. Pre si den te, con for me o com pro mis-
so as su mi do, eu e o Se na dor Sibá Ma cha do es ta mos
apre sen tan do, em tem po há bil, voto em se pa ra do a
res pe i to des sa ma té ria. Tra ta-se de ini ci a ti va do Pre si-
den te da Re pú bli ca, vi san do al te rar a Lei de Exe cu-
ção Pe nal e tam bém o Có di go de Pro ces so Pe nal.
Assim, cri as se um re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do
para pre sos que es te jam em re gi me fe cha do e que
co me tam fal ta gra ve equi va len te à prá ti ca de cri me
do lo so, além de se dar nova dis ci pli na à trans fe rên cia
dos pre sos e aos in ter ro ga tó ri os dos acu sa dos.

Na ver da de, Sr. Pre si den te, a Sub co mis são de
Se gu ran ça de te ve-se so bre o as sun to e o es tu dou em 
pro fun di da de, me re cen do nos sos en cô mi os. E apre -
sen tou, no in tu i to de me lho rar subs tan ci al men te a
ma té ria ori un da da Câ ma ra, nada me nos do que 18
emen das.

Nos so voto em se pa ra do con tem pla pra ti ca-
men te to das as emen das su ge ri das pela Sub co mis-
são, em que foi Re la tor um dos mais emi nen tes mem -
bros des ta Casa, o Se na dor De mós te nes Tor res. Aqui 
na CCJ,o Re la tor foi o Se na dor Tas so Je re is sa ti.

Se me per mi tem V. Exªs, ape nas apre sen ta mos
al gu mas su ges tões de mu dan ça e al gu mas res tri-
ções às Emen das de nºs 4, 5, 10 e 12. Pas sa rei a fa -
zer uma aná li se de las, uma vez que se tra ta de ma té-
ria bas tan te po lê mi ca e com ple xa. Ini ci a rei pela le i tu ra
da pá gi na seis do voto em se pa ra do, que foi dis tri bu í-
do a to dos os Srs. Se na do res.

Aná li se.
Tri bu tan do o má xi mo res pe i to e con si de ra ção

ao emi nen te Se na dor e Re la tor Tas so Je re is sa ti, aqui
se rão ex pos tos os mo ti vos que nos le vam a re je i tar,
par ci al men te, a Emen da nº 4, e as Emen das nºs 5, 10
e 12, con ti das no res pec ti vo re la tó rio. Além dis so,
apre sen ta mos qua tro emen das de aper fe i ço a men to
da ma té ria.

Mis ter se faz ter como ve tor ori en ta dor que a so -
lu ção para os pro ble mas que afe tam o sis te ma pe ni-
ten ciá rio só será ob ti da se ba se a da na con vic ção de
que esta não é uma ques tão iso la da, es tan que. Ao
con trá rio, ne ces si ta ser en ten di da como ver da de i ro
sis te ma de va sos co mu ni can tes, fun da men ta da em
al guns pon tos: na jus ti ça so ci al, no sis te ma po li ci al,
no sis te ma Ju di ciá rio e no sis te ma pe ni ten ciá rio. Além 
dis so, exi ge uma am pla dis cus são a en vol ver to dos os 
seg men tos so ci a is.
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Os ní ve is de po li ti za ção e de dra ma ti za ção da
vi o lên cia são, nos dias atu a is, ex tra or di na ri a men te
ele va dos. A per cep ção da vi o lên cia é qua se oni pre-
sen te, e a so ci e da de está vi va men te in te res sa da em
re sol ver esse fe nô me no, em com ba tê-lo. Com essa
con cep ção da vi o lên cia, a ati tu de so ci al trans for-
mou-se. A so ci e da de já não dis põe de um Di re i to Pe -
nal que lhe seja ga ran tia de li ber da de. Pelo con trá rio,
a so ci e da de cla ma por um ar se nal de me i os efe ti vos
con tra o cri me e de re pres são da vi o lên cia, ain da que
co le ci o nan do mais vi o lên cia.

O de lin qüen te ten de a con ver ter-se num ini mi-
go, e o Di re i to Pe nal, num di re i to para o ini mi go. O re -
qui si tó rio é na tu ral men te a fa vor de um sis te ma que
alie ins tru men tos e cri té ri os re pres si vos mo der nos,
mas, in fe liz men te, à cus ta de uma per da de me mó ria,
em que es ta vam ins cri tos prin cí pi os e ra zões que ha -
vi am for ma do o pa tri mô nio pe nal: os de pro te ção da
dig ni da de da pes soa hu ma na e da sub si di a ri e da de
da in ter ven ção pe nal.

Fa lar da luta con tra o re gi me sig ni fi ca hoje as si-
na lar uma fi na li da de ao Di re i to Pe nal, de sig na da men-
te à pena, de modo que a le gi ti mi da de in casu do Di -
re i to Pe nal re si de na sua ca pa ci da de para re du zir ao
mí ni mo pos sí vel o grau de vi o lên cia exis ten te na so ci-
e da de. Pro põe-se ofi ci al men te, como fi na li da de da
pena de pri são, a ob ten ção não de um, mas de vá ri os
ob je ti vos con co mi tan tes: a) pu ni ção re tri bu ti va do mal 
ca u sa do pelo de lin qüen te; b) pre ven ção da prá ti ca de 
no vas in fra ções, por meio da in ti mi da ção do con de na-
do e de pes so as po ten ci al men te cri mi no sas; c) re ge-
ne ra ção do pre so, no sen ti do de trans for má-lo de cri -
mi no so em não-cri mi no so.

Em fun ção do alto grau des se man da men to éti -
co, o Pri me i ro Con gres so das Na ções Uni das so bre a
Pre ven ção do De li to e Tra ta men to do De lin qüen te, ce -
le bra do em Ge ne bra, em 1955, enun ci ou as Re gras
Mí ni mas para o Tra ta men to dos Pre sos. Foi res sal va-
do, na Expo si ção de Mo ti vos des sas Re gras Mí ni mas,
que “o es sen ci al não é so men te des cre ver a for ma
de ta lha da de um sis te ma pe ni ten ciá rio-mo de lo, mas,
aci ma de tudo, ga ran tir que sua or ga ni za ção seja em
cum pri men to ao con ce i to de que toda pes soa, pri va-
da da sua li ber da de, deve ser tra ta da com hu ma ni da-
de e com res pe i to à dig ni da de ine ren te a qual quer
pes soa, a fim de que se pos sa atin gir o ob je ti vo prin ci-
pal de re for ma e de re a bi li ta ção mo ral dos pre sos”.

Aliás, as Re gras Mí ni mas do Tra ta men to do Pre -
so, re gras 57, 58 e 59, sus ten tam o de ver da ins ti tu i-
ção pri si o nal em uti li zar toda a as sis tên cia edu ca ci o-
nal, mo ral e es pi ri tu al no tra ta men to de que se mos tre
ne ces si ta do o in ter no, de sor te a se lhe as se gu rar

que, no re tor no à co mu ni da de li vre, es te ja apto a obe -
de cer às leis. Ou, no caso bra si le i ro, a Lei de Exe cu-
ções Pe na is es ta be le ce, nos arts. 1º e 10, res pec ti va-
men te, que “a exe cu ção pe nal tem por ob je ti vo efe ti-
var as dis po si ções de sen ten ça ou de ci são cri mi nal e
pro por ci o nar para a har mô ni ca in te gra ção so ci al do
con de na do e do in ter na do” a “as sis tên cia ao pre so e
ao in ter na do é de ver do Esta do, ob je ti van do pre ve nir
o cri me e ori en tar o re tor no à con vi vên cia em so ci e-
da de”.

Res sal te-se que, ape sar do des ta que es pe ci al à 
re a bi li ta ção, den tre os es co pos da pena, os fins de
pu ni ção e in ti mi da ção per ma ne cem in ter na dos, ine-
xis tin do re gra al gu ma a au to ri zar pos sam ser des pre-
za dos, em ma i or ou me nor ex ten são, prin ci pal men te
se isso for ne ces sá rio, em be ne fí cio da ati vi da de re e-
du ca ti va.

Pas so para a par te fi nal des ta pá gi na, Sr. Pre si-
den te.

Nes sa es te i ra, mu i to em bo ra pos sa apa ren tar
um ver da de i ro pa ra do xo, in cum be ao Po der Pú bli co o
de ver de ao má xi mo bus car re a li zar e con ci li ar o bi nô-
mio “or dem e se gu ran ça” com a res so ci a li za ção do
pre so, haja vis ta que os fun da men tos ba si la res da
pena de cor rem da ne ces si da de de se com pre en der
que o pa drão pri si o nal exi ge a pron ta e efi caz pu ni ção
da fal ta, mas tam bém o sen ti do “sair da pri são” deve
ser de fen di do como a pos si bi li da de de se aban do nar
um pro ces so de vi o lên cia e es tig ma ti za ção.

Com efe i to, a Emen da nº 4, de au to ria do no bre
Re la tor, e a Emen da nº 5, data ma xi ma ve nia, não
pa re cem har mo ni zar-se com tais prin cí pi os, na me di-
da em que, sem am pa ro em uma pro por ci o na li da de –
mais adi an te, va mos mos trar o que sig ni fi ca essa
dou tri na da pro por ci o na li da de –, isto é, em um sis te-
ma de con tro le de ex ces sos, en se jam mu i to mais a
des so ci a li za ção do pre so do que se ria o ra zoá vel
para sal va guar dar os prin cí pi os da or dem e da se gu-
ran ça.

No que tan ge à Emen da nº 4, pri me i ra men te,
com por ta es cla re cer que, acer ta da men te, como é
cos tu me i ro do emi nen te Re la tor, foi fe liz a subs ti tu i-
ção da ex pres são “alto ris co” por “ame a cem”, para
fins de ca rac te ri zar a si tu a ção de de sor dem e in se gu-
ran ça no es ta be le ci men to pe nal ou no seio da so ci e-
da de em que in ci di rá o Re gi me Dis ci pli nar Di fe ren ci a-
do (RDD), pois sem dú vi da al gu ma, será mu i to me-
lhor, do pon to de vis ta so ci al e ju rí di co, apli car o RDD
ao pre so, pro vi só rio ou con de na do, “que apre sen te
ame a ça para a or dem e a se gu ran ça da pe ni ten ciá ria
ou da so ci e da de”, do que aque le que “apre sen te alto
ris co para a or dem e a se gu ran ça do es ta be le ci men to
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pri si o nal ou so ci e da de”, con ce i to esse por de ma is flu -
i do. Está de pa ra béns o Re la tor pela tro ca des sa ex -
pres são “alto ris co” por “ame a ça”.

To da via, o acrés ci mo in se ri do no fi nal do res-
pec ti vo dis po si ti vo de que tra ta a Emen da nº 4, data
ve nia, me re ce al guns re pa ros. É que, como o RDD in -
ci di rá tam bém so bre pre sos que ame a cem a or dem e
a se gu ran ça do es ta be le ci men to ou da so ci e da de e o
cor res pon den te ar ti go de lei que tra ta do RDD, art. 52, 
já in se re, como uma das suas ca rac te rís ti cas, a du ra-
ção má xi ma de 360 dias, sem pre ju í zo de sua re pe ti-
ção, por nova fal ta gra ve da mes ma es pé cie, se gun do
reza o in ci so I, ob ser va-se, ini ci al men te, que fal ta gra -
ve será, além da prá ti ca do cri me do lo so que oca si o-
ne sub ver são da or dem e dis ci pli nas in ter nas (hi pó te-
se pre vis ta no ca put do art. 52), tam bém aque la
“ame a ça à or dem e à se gu ran ça do es ta be le ci men to
pri si o nal ou da so ci e da de” (hi pó te se pre vis ta no pró -
prio § 1º do art. 52, aqui ob je to da Emen da nº 4). Con -
se qüen te men te, alu di do acrés ci mo se ria re dun dan te.
Em ou tros ter mos, como o pre so que ame a ça a se gu-
ran ça do es ta be le ci men to ou da so ci e da de já está
sub me ti do ao RDD, a sua pos si bi li da de de re pe ti ção é
co ro lá rio ló gi co, des de que haja nova con du ta ti pi fi ca-
da como fal ta gra ve. Daí por que se bus ca afas tar o
ter mo “pror ro ga ção” con ti do na par te fi nal da emen da
ora em co men tá rio.

No fi nal, apre sen ta re mos uma emen da fa zen do
esse re pa ro, de tal modo que a pa la vra “pror ro ga ção”
será subs ti tu í da por um novo ter mo, ou seja, ha ven do
nova fal ta gra ve, novo cri me do lo so co me ti do, o réu fi -
ca rá sub me ti do no va men te ao re gi me di fe ren ci a do.

Com o es co po de se cla re ar a ques tão acer ca
da pos si bi li da de de re pe ti ção do RDD, em qual quer
das hi pó te ses de sua in ci dên cia, des de que haja novo 
fato a jus ti fi cá-la, ao fi nal des te voto, como eu dis se,
apre sen ta mos a re fe ri da emen da.

No mes mo pas so, a Emen da nº 5 me re ce, com
o de vi do res pe i to, ser afas ta da, pois in casu há a ca -
rac te ri za ção de uma pre va lên cia ab so lu ta do prin cí-
pio da or dem e se gu ran ça em ple no de tri men to da
não des so ci a li za ção do pre so.

Na ver da de, o Re la tor, na Emen da nº 5, ins ti tui a 
cha ma da pri são de se gu ran ça má xi ma – se gun do a
su ges tão do Re la tor, ha ve ria dois re gi mes, o di fe ren-
ci a do e o de se gu ran ça má xi ma –, com du ra ção má xi-
ma de 720 dias, sem pre ju í zo de re pe ti ção ou pror ro-
ga ção; re co lhi men to em cela in di vi du al du ran te todo
esse pe río do de 720 dias; vi si tas ape nas uma úni ca
vez por mês du ran te 720 dias, ain da as sim, li mi ta das
ao má xi mo de dois fa mi li a res, se pa ra dos por vi dro,

com co mu ni ca ção por meio de in ter fo ne, fil ma gem e
gra va ções; ba nho de sol de até duas ho ras por dia du -
ran te os 720 dias; com ple ta pro i bi ção de co mu ni ca-
ção com ou tros pre sos nas sa í das para ba nho de sol
e exer cí ci os fí si cos, as sim como en tre o pre so e o
agen te pe ni ten ciá rio; com ple to mo ni to ra men to; e con -
ta tos ape nas men sa is com os ad vo ga dos.

Isso en se ja o mais com ple to e ab so lu to iso la-
men to que um in di ví duo cir cun da do pela so ci e da de
pode ter. Então, como, de po is, po de re mos exi gir-lhe a 
res so ci a li za ção?

Extre mes de qua is quer dú vi das que um pre so,
as sim como todo e qual quer in di ví duo su je i to a tal si -
tu a ção, so fre rá os efe i tos do que a ciên cia cri mi no ló-
gi ca de no mi na de “in fan ti li za ção pe nal” e “sub cul tu ra
pri si o nal”.

É bom ter sem pre em men te que a con fi gu ra ção
con cre ta da pri são não deve re for çar a car ga de es tig-
ma ti za ção so ci al tra du zi da pelo jul ga men to e pela
pena e que as li mi ta ções de di re i tos não po dem au to-
ri zar-se, a não ser na me di da em que se jam im pos tas
por ra zões de for ça ma i or, quan do se jam ur gen tes e
quan do se jam to ma das em fun ção do pre so e não de
ne ces si da des de fun ci o na men to do es ta be le ci men to.

Portan to, o pon to de vis ta para uma po lí ti ca pe -
ni ten ciá ria jus ta e efi ci en te é o de que a pri são, além
de uma na tu re za afli ti va, deve ser a base de res ta u ra-
ção pes so al para quem nela vive, ain da dis pon do de
um fu tu ro.

Com efe i to, o re no ma do cons ti tu ci o na lis ta –
ago ra, tra ta do pro ble ma da dou tri na da pro por ci o na li-
da de – Pa u lo Bo na vi des, ao tra tar do prin cí pio cons ti-
tu ci o nal da pro por ci o na li da de, en si na-nos que:

“Em sen ti do am plo (...) o prin cí pio da pro por ci o-
na li da de é a re gra fun da men tal a que de vem obe de-
cer tan to os que exer cem quan to os que pa de cem o
po der. Numa di men são me nos lar ga, o prin cí pio se
ca rac te ri za pelo fato de pre su mir a exis tên cia de re la-
ção ade qua da en tre um ou vá ri os fins de ter mi na dos e 
os me i os com que são le va dos a cabo. Nes sa úl ti ma
acep ção (...), há vi o la ção do prin cí pio da pro por ci o na-
li da de, com ocor rên cia de ar bí trio, toda vez que os
me i os des ti na dos a re a li zar um fim não são por si
mes mos apro pri a dos e/ou quan do a des pro por ção
en tre me i os e fim é par ti cu lar men te evi den te, ou seja,
ma ni fes ta. O prin cí pio da pro por ci o na li da de pre ten de,
por con se guin te, ins ti tu ir, como acen tua Gentz, a re la-
ção en tre fim e meio, con fron tan do o fim e o fun da-
men to de uma in ter ven ção com os efe i tos des sa, para 
que se tor ne pos sí vel um con tro le do ex ces so”.
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Sr. Pre si den te, con ti nu an do a le i tu ra, pas so a
co men tar uma car ta, na mes ma pá gi na 11, que nos
foi en vi a da pela Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do
Bra sil, que se pre o cu pou com a tra mi ta ção des sa ma -
té ria. A car ta é fir ma da pelo Se cre tá rio-Ge ral da
CNBB, Dom Odi lo Pe dro Sche rer.

O Re gi me Dis ci pli nar de Se gu ran ça Má xi ma,
con for me cons ta do re la tó rio, con fi gu ra-nos uma me -
di da in cons ti tu ci o nal, por vi o la ção di re ta ao prin cí pio
à pro por ci o na li da de, pois o iso la men to pre co ni za do,
in dis pen sá vel para des man te lar as or ga ni za ções cri -
mi no sas e im pe dir o co me ti men to do cri me, pre ci sa,
to da via, ser equi li bra do, com pro vi dên ci as que pre-
ser vem a hi gi dez men tal dos fal to sos, tais como: tem -
po de san ção bem do sa do, pro por ci o nal à ca pa ci da-
de psí qui ca de cada sen ten ci a do; ho ras de sol su fi ci-
en tes; for ma ção de pe que nos gru pos, mo ni to ra dos
por téc ni cos; pro gra ma de re in gres so no re gi me co -
mum, con tem plan do as re com pen sas para o bom
com por ta men to no cur so da dis ci pli na di fe ren ci a da.

Não por ou tro mo ti vo, re ce bo essa car ta da Con -
fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil com es sas
ano ta ções que aca bo de ler, ori un das da Pas to ral
Car ce rá ria, que de sen vol ve um tra ba lho de co nhe ci-
men to no tó rio jun to à po pu la ção car ce rá ria, sa li en-
tan do que:

“A ins ti tu i ção dos re gi mes dis ci pli na res (...) de -
ve ri am con ci li ar a se ve ri da de dos no vos pre ce i tos
com a ga ran tia de que os pre sos, sob tal me di da ex -
cep ci o nal, ain da te ri am a pos si bi li da de de re cu pe-
rar-se, sal va guar da dos os seus di re i tos bá si cos de in -
te gri da de fí si ca e mo ral”, bem como for ne cen do a im -
por tan te in for ma ção de que ‘o mo de lo pa u lis ta, mais
tí mi do em com pa ra ção ao que será na ci o nal men te
eri gi do, já de no ta fa lhas no que con cer ne à ca pa ci da-
de do ser hu ma no de su por tar o ri gor do iso la men to
co er ci ti vo”’.

Deve ser res sal ta do que o art. 5º do PLC nº
12/2003 es ta be le ce a com pe tên cia le gi fe ran te para
nor mas es pe cí fi cas a car go dos Esta dos e Dis tri to Fe -
de ral, mas que não po de rão in se rir a ve da ção de en -
tre ga de ali men tos, re fri ge ran te e be bi das em ge ral
para o RDD e tam bém a pro i bi ção de apa re lho de co -
mu ni ca ção, mo ti vo pelo qual pro ce de mos à apre sen-
ta ção de uma emen da nes se sen ti do, que será in clu í-
da no RDD.

Apro ve i ta mos par te da su ges tão do no bre Se-
na dor Tas so Je re is sa ti, dois itens de sua Emen da nº
5, in clu in do-os no Re gi me Di fe ren ci a do.

A Emen da nº 10, que tra ta do in ter ro ga tó rio por
meio do pro ces so tec no ló gi co de no mi na do ví deo con -

fe rên cia, in ver teu com ple ta men te a tra di ção do pro-
ces su a lis mo pe nal, em que a pre sen ça fí si ca do Ma-
gis tra do e do acu sa do con fe re, ao pri me i ro, co lher os
ele men tos sub je ti vos para a ade qua ção de uma even -
tu al con de na ção ou ab sol vi ção e, ao se gun do, ob ter
uma das for mas de ma te ri a li za ção da am pla de fe sa.

É ne ces sá rio com pre en der que o con ta to pes -
so al en tre o Ma gis tra do e o acu sa do é re fle xo di re to,
ime di a to e com ma i or mo ti vo...

Aten ção, Sras e Srs. Se na do res: apre sen ta mos
uma sa í da, uma al ter na ti va para a apli ca ção da qui lo
que foi apro va do na Sub co mis são de Se gu ran ça, que
é a vi de o con fe rên cia. Na ver da de, a nos sa su ges tão
vai ao en con tro da qui lo que hoje já se pra ti ca, mas
que não exis tia in crus ta do na lei.

To da via, não se tra ta de um pro ces so qual quer.
É im pe ra ti vo con fe rir aos acu sa dos di re i tos es pe cí fi-
cos. É pre ci so, em re su mo, que se tra te de um cer to
tipo de pro ces so, ao qual es tão ar ro la dos no art. 14 do 
Pac to Inter na ci o nal dos Di re i tos Ci vis e Po lí ti cos, ado -
ta do pela Re so lu ção nº 2.200-A (XXI) da ONU, de
1966, ra ti fi ca do pelo Bra sil em 24-1-92, mas des de
an tes já in se ri do no Có di go de Pro ces so Pe nal e na
pró pria Cons ti tu i ção de 1988. No caso em aná li se, em 
re su mo, a le gis la ção bra si le i ra e os tra ta dos in ter na ci-
o na is, em li nhas mes tras, as se gu ram que:

a) toda pes soa terá o di re i to de ser ou vi da pu bli-
ca men te, com as de vi das ga ran ti as, por um Tri bu nal
com pe ten te, in de pen den te e im par ci al, es ta be le ci do
por lei na apu ra ção de qual quer acu sa ção;

b) toda pes soa acu sa da de um de li to terá di re i to:
b1) a ser jul ga da sem di la ções in de vi das;
b2) a es tar pre sen te ao jul ga men to e a de fen-

der-se;
b3) a ser in for ma da, caso não te nha de fen sor,

do di re i to que lhe as sis te de tê-lo e, sem pre que o in -
te res se da Jus ti ça as sim o exi gir, a ter um de fen sor
de sig na do de ofí cio, gra tu i ta men te, se não ti ver me i os
para re mu ne rá-lo;

b4) a in ter ro gar ou fa zer in ter ro gar as tes te mu-
nhas de acu sa ção e a ob ter com pa re ci men to e o in -
ter ro ga tó rio das tes te mu nhas de de fe sa nas mes mas
con di ções de que dis põem as de acu sa ção.

Se nhor Pre si den te, os ce lu la res es tão per tur-
ban do o Re la tor.

Portan to, nos so po si ci o na men to é o de que a vi -
de o con fe rên cia seja o me ca nis mo uti li za do em ca rá-
ter ex cep ci o nal ao in ter ro ga tó rio do acu sa do, de ven-
do ser man ti do como re gra o com pa re ci men to do acu -
sa do em ju í zo, e, caso não sen do pos sí vel ou ra zões
de ou tra or dem se jus ti fi ca rem – como está na nos sa
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emen da –, de ve rá o in ter ro ga tó rio ocor rer em sala es -
pe ci al, no pró prio es ta be le ci men to pri si o nal, an tes da
hi pó te se da vi de o con fe rên cia.

Esse é o ob je to de uma emen da apre sen ta da no
pre sen te voto em se pa ra do, na me di da em que não
se pode ne gar o enor me be ne fí cio que as no vas tec -
no lo gi as tra zem para a hu ma ni da de, mas que es sas
ain da ne ces si tam de uma con fir ma ção de efi ciên cia e 
agi li da de.

Por fim, no que res pe i ta à Emen da nº 12 – está
ao fi nal da pág. 13 –, que in se re o dis po si ti vo vi san do à
pos si bi li da de de ci ta ção por edi tal do acu sa do de cri -
me pu ni do com pena de re clu são e, con se qüen te men-
te, a ple na con ti nu i da de do pro ces so pe nal à re ve lia,
te mos a es cla re cer que a sua in cons ti tu ci o na li da de
tam bém de cor re do prin cí pio an te ri or men te trans cri to,
qual seja, do di re i to de to dos os acu sa dos de se rem
cha ma dos ao pro ces so para se rem ou vi dos.

Sa li en to que toda a pro ble má ti ca do au men to de
vi o lên cia no Bra sil está en se jan do que os es pe ci a lis-
tas na área tra gam ao de ba te o Di re i to Pe nal Com pa-
ra do, a fim de sub si di ar os con ven ci men tos dos Par la-
men ta res ou mes mo ser vir-lhes de pa ra dig ma, mo ti vo
pelo qual me lhor opor tu ni da de não há para que se
trans cre va uma bre ve ex pli ca ção do “di re i to de ser ou -
vi do pes so al men te e da ci ta ção por edi tal” do Sis te ma
Pe nal Eu ro peu, re ti ra do do li vro Pro ces so Pe na les
de Eu ro pa – Ale ma nha, Ingla ter ra y País de Ga les,
Bél gi ca, Fran cia, Ita lia da Asso ci a ção de Di re i to Pe -
nal Eu ro peu, or ga ni za do pela Pro fes so ra da Uni ver si-
da de de Pa ris I Mi re il le Del mas-Marty, tra du zi do para
o es pa nhol pelo Pro fes sor da Uni ver si da de Na ci o nal
de Edu ca ção à Dis tân cia Pa blo Mo re nil la Allard.

O tex to, Sr. Re la tor, está em es pa nhol, mas ape -
nas des ta ca rei dois tre chos, por que se tra ta de um
tex to mu i to gran de. Lê-se: “Entre os cin co pa í ses es -
tu da dos, a Ingla ter ra é, qui çá, o exem plo mais co e-
ren te da apli ca ção do prin cí pio”.

O ou tro é o Di re i to ale mão. Tan to o Di re i to bri tâ-
ni co quan to o ale mão ado tam esse prin cí pio que o Sr.
Re la tor quer aqui pos ter gar.

No fi nal da pág. 15, en con tra mos tam bém um
co men tá rio da ju ris ta Ada Pe le gri ni Gri no ver, que, em
ar ti go pu bli ca do so bre as Re for mas Pro ces su a is Pe -
na is nosE stu dos em Ho me na gem ao Pro fes sor Luiz
Lu i si, após adu zir das suas de cep ções pes so a is com
as inú me ras co mis sões cri a das pe ran te o Mi nis té rio
da Jus ti ça para fins de ela bo ra ção de an te pro je to de
Re for ma Pe nal e que em nada re dun da ram, tes te mu-
nha que:

“O que se con se guiu de to dos es ses pro je tos,
an tes que se des per tas se a ci u me i ra [ela fala da ci u-
me i ra no Mi nis té rio da Jus ti ça], foi apro var uma lei que 
mo di fi cou os arts.366 e 367 do CPP, que tra tam da re -
ve lia e que sus pen dem o pro ces so em caso de re ve-
lia. Isso nada mais é do que uma ade qua ção à nos sa
Cons ti tu i ção e à Con ven ção Ame ri ca na dos Di re i tos
do Ho mem, no sen ti do de que nin guém pode ser con -
de na do sem ter, efe ti va men te, exer ci do o di re i to de
de fe sa e o con tra di tó rio.

Evi den te men te que, em ca sos de re ve lia, o cha -
ma men to fic to, que é o edi tal, não leva ao co nhe ci-
men to do im pu ta do à acu sa ção, e um de fen sor de ofí -
cio não co nhe ce os fa tos e não pode pro du zir uma de -
fe sa efe ti va, um con tra di tó rio efe ti vo. (...) Aliás, che ga-
ram a nos per gun tar: onde va mos co lo car os pro ces-
sos que fi cam sus pen sos?” Eu não dis se onde, por -
que se ria im pró prio e ina de qua do para uma se nho ra.
Mas, de qual quer ma ne i ra, essa era, apa ren te men te,
a gran de di fi cul da de. Não va mos ter es pa ço para co -
lo car os pro ces sos, não tem pra te le i ra. Então, é me -
lhor fin gir que fa ze mos um pro ces so, con de na mos al -
guém que não va mos en con trar nun ca – por que não o 
en con tra mos para ser ci ta do –, e, de po is, man dá-lo
para o ar qui vo ge ral”.

Portan to, Se nhor Pre si den te, o meu voto é no
sen ti do de re co nhe cer o pro fí cuo e ze lo so tra ba lho
dos se nho res re la to res, tan to na Sub co mis são quan -
to nes ta Co mis são, e apre sen tar qua tro emen das.

Ace i tei, no art. 52, § 1º, aqui lo que su ge riu o no -
bre Re la tor, até a pa la vra “so ci e da de”: “O Re gi me
Dis ci pli nar Di fe ren ci a do tam bém po de rá abri gar pre -
sos pro vi só ri os ou con de na dos, na ci o na is ou es tran-
ge i ros, que ame a cem a or dem e a se gu ran ça do es ta-
be le ci men to pe nal ou da so ci e da de”. Con si de ro apro -
va do até aqui, mas a Co mis são é que de ci di rá. O Re -
la tor com ple men ta: “Nes te caso, a san ção de que tra -
ta o in ci so I des te ar ti go po de rá ser pror ro ga da a cri té-
rio do juiz e ou vi das as par tes”. A mi nha pri me i ra
emen da terá a se guin te re da ção, Sr. Re la tor, cri an do
um § 4º, com base na sua idéia: “O pre so pro vi só rio
ou con de na do po de rá ser no va men te en qua dra do no
Re gi me Dis ci pli nar Di fe ren ci a do sem pre que ocor rer
no vos fa tos, a cri té rio do juiz e ou vi das as par tes”.
Caso con trá rio, o juiz po de rá, se não hou ver no vos fa -
tos, com base no fato an te ri or, pror ro gar aque la con -
de na ção, aque le cas ti go pri si o nal.

Na Emen da nº 2, trans plan to aque les dois dis -
po si ti vos da emen da que fala da pri são de se gu ran ça
má xi ma, em que o no bre Re la tor pro pu nha, en tre ou -
tros tens que já vi e ram da Câ ma ra, en tre ga ve da da
de ali men tos, re fri ge ran tes e be bi das em ge ral e pro i-
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bi ção de apa re lhos te le fô ni cos, de som, te le vi são, rá -
dio e si mi la res. Apro va mos essa li mi ta ção do pre so,
mas o tra zen do para o re gi me di fe ren ci a do, em vez do
re gi me de se gu ran ça má xi ma, pro pos to pela Co mis-
são. Con si de ra mos que isso re sol ve, em par te, a si tu-
a ção pro pos ta pelo no bre Re la tor.

Na emen da nº 3, é su pri mi da a par te fi nal do § 1º
do art. 52, de que tra ta o art. 1º do PLC nº 12/2003. Já
fa lei so bre isso.

A emen da nº 4 diz res pe i to à re da ção do art.
185, de que tra ta o art. 2º do Pro je to de Lei da Câ ma-
ra, que en vol ve a ques tão dos in ter ro ga tó ri os e das
au diên ci as do pre so acu sa do ou con de na do por cri -
me do lo so.Su gi ro que o § 1º do art. 185 pas se a vi go-
rar da se guin te for ma:

§ 1º Será re qui si ta da a apre sen ta ção do acu sa-
do pre so em ju í zo para a re a li za ção, pre sen ci al men te,
do in ter ro ga tó rio pre vis to nes te ar ti go.

§ 2º Na im pos si bi li da de de se efe tu ar nos mol -
des do § 1º des te ar ti go [ou seja, o pre so ir à pre sen ça
do juiz], o in ter ro ga tó rio do acu sa do pre so será fe i to
no es ta be le ci men to pri si o nal [o juiz vai à pri são] em
que se en con trar, em sala pró pria, des de que se jam
ga ran ti das a se gu ran ça do juiz e de au xi li a res, a pre -
sen ça do de fen sor e a pu bli ci da de do ato.

No § 3º, apre sen to uma al ter na ti va que acre di to
irá re sol ver a ques tão do avan ço dos de po i men tos,
uti li zan do o pro gres so tec no ló gi co:

§ 3º Os in ter ro ga tó ri os e as au diên ci as ju di ci a is,
nos ca sos dos cri mes pu ni dos com pena de re clu são,
po de rão ser re a li za dos por meio de re cur sos tec no ló gi-
cos de pre sen ça vir tu al, em tem po real, sem pre que
hou ver mo ti vo de vi da men te fun da men ta do pelo juiz
acer ca da se gu ran ça pú bli ca, ma nu ten ção da or dem
pú bli ca ou ga ran tia da apli ca ção da lei pe nal em ins tru-
ção cri mi nal, des de que se jam as se gu ra dos os ca na is
te le fô ni cos re ser va dos para a co mu ni ca ção en tre o de -
fen sor que per ma ne cer no pre sí dio e os ad vo ga dos pre -
sen tes nas sa las de au diên ci as dos Fó runs e en tre es -
ses e o pre so. Nos pre sí di os, as sa las re ser va das para
es ses atos se rão fis ca li za das por ofi ci al de Jus ti ça, por
fun ci o ná ri os do Mi nis té rio Pú bli co e por ad vo ga do de -
sig na do pela Ordem dos Advo ga dos do Bra sil.

§ 4º Em qual quer caso, an tes da re a li za ção do
in ter ro ga tó rio, o juiz as se gu ra rá o di re i to de en tre vis ta
re ser va da ao acu sa do com seu de fen sor

É o meu voto, Sr. Pre si den te.
Ape sar de não ter con sul ta do o no bre Se na dor

Sibá Ma cha do, te nho cer te za de que S. Exª está de
acor do com este pa re cer, sal vo me lhor ju í zo.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Srªs e
Srs. Se na do res, este pro je to é de gran de im por tân cia,
por que visa al te rar a Lei de Exe cu ção Pe nal e o Có di-
go de Pro ces so Pe nal.

O Re la tor fez um tra ba lho sig ni fi ca ti vo na Sub co-
mis são de Se gu ran ça Pú bli ca, jun ta men te com seus
Co le gas, en tre eles o Se na dor De mós te nes Tor res.

Foi con ce di da vis ta do pro je to aos Se na do res
Anto nio Car los Va la da res e Sibá Ma cha do. E, ago ra,
fo ram apre sen ta das à Co mis são qua tro emen das,
que se rão co lo ca das em dis cus são.

O pri me i ro Se na dor a se pro nun ci ar se ria o Re -
la tor, Se na dor Tas so Je re is sa ti, a quem peço per mis-
são para que o Se na dor Arthur Vir gí lio fale pri me i ra-
men te, em ra zão de sua ne ces si da de im pe ri o sa de se 
re ti rar.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Arthur Vir gí lio.
Em se gui da, fa la rá o Sr. Re la tor e, pos te ri or men te, o
Se na dor Amir Lan do.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB–AM) – Sr. Pre si-
den te, na ver da de, te nho três con si de ra ções a fa zer à
pa la vra sem pre sen sa ta do Se na dor Anto nio Car los
Va la da res. Agra de ço a V. Exª a in ver são da or dem.
Estou par ti ci pan do de um de ba te no Inter le gis e pre -
ci so me au sen tar. O Se na dor Ante ro Paes de Bar ros
vo ta rá no meu lu gar.

Sr. Pre si den te, pri me i ra men te, como pano de
fun do, res sal to que ou o Esta do bra si le i ro der ro ta
esse es ta do in for mal que é o cri me or ga ni za do, ou
seja, de sor ga ni za o cri me or ga ni za do, ou o cri me or -
ga ni za do se tor na rá, aos pou cos um es ta do cada vez
me nos for mal que de sor ga ni za rá cada vez mais o
pró prio Esta do bra si le i ro.

Assim como, no Go ver no Col lor, no Go ver no Ita -
mar e no Go ver no Fer nan do Hen ri que, a es ta bi li da de
era o pon to mais im por tan te, amust da épo ca, não po -
de mos de i xar de con si de rar que a mes ma im por tân cia
deve ser dada pelo Con gres so Na ci o nal, pela so ci e da-
de bra si le i ra e pe los Go ver nos em qua is quer âm bi tos à 
ques tão da se gu ran ça. São até ex ple ti vas afir ma ções
do tipo: “Por que não fi ze ram mais? Por que fi ze ram
me nos?”. Na ver da de, isso é to li ce. O im por tan te é
com pre en der mos que não é pos sí vel de i xar de fa zer o
má xi mo, sob pena de trans for mar mos o Bra sil como
um todo num país em que é mu i to di fí cil vi ver, e o Bra sil
tem po ten ci al men te tudo para ser um país dos mais
agra dá ve is em que per ma ne cer. Então, sou com ple ta-
men te a fa vor da du pli ca ção do pe río do de in co mu ni-
ca bi li da de e por uma ra zão sim ples: não há aqui cru el-
da de para com o Sr. Fer nan do Be i ra-Mar, em bo ra não
es te ja pre o cu pa do em fa zer exer cí cio de bon da de para 
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com ele. Temos sido to dos li cen ci o sos em re la ção a
essa fi gu ra, que dá en tre vis ta como se fos se um pop
star, não se sabe se é um Mick Jag ger ou se é um ban -
di do. O fato é que con ce de en tre vis ta co le ti va como se
fos se al guém mu i to im por tan te. Esse é um exem plo
pe ri go so para as no vas ge ra ções. Qu an do pas sa a es -
col ta, per ce be mos que é um me gas tar que está indo
por ali. Sou a fa vor dis so da du pli ca ção des sa re gra, re -
pi to, não por cru el da de para com ele, mas para de sar ti-
cu lar o Sr. Fer nan do Be i ra-Mar. Estou ci tan do Fer nan-
do Be i ra-Mar como exem plo, mas isso é apli cá vel a to -
dos os de ma is, a to dos os fer nan dos be i ra-mar que
têm in fe li ci ta do a na ção bra si le i ra. Com dois anos,
pode-se de sar ti cu lá-lo. Com um ano, tal vez não. Então,
sou a fa vor cla ra men te de du pli car a atu al re gra do re -
gi me dis ci pli nar.

Em se gun do lu gar, ana li so a ques tão da vi de o-
con fe rên cia, que hoje vale para tudo. Hoje se de ba te
se a dis tân cia pode ser per ce bi da a sin ce ri da de. Há
es tu dos ci en tí fi cos mos tran do isso. A vi de o con fe rên-
cia se ria a re gra; a ex ce ção, a cri té rio do juiz, se ria
olho a olho, ou seja, sem pre que o juiz en ten des se
que se ria vá li da e ne ces sá ria a hi pó te se do olho a
olho, ele a fa ria, mas a re gra se ria a vi de o con fe rên cia.
Estou mu i to pre o cu pa do com a so ci e da de bra si le i ra,
com as pes so as que pa gam im pos tos, com as pes so-
as que, na ver da de, la bu tam, que às ve zes pas sam
dis sa bor. Na ver da de, a ma i o ria es ma ga do ra da po-
pu la ção pas sa pelo dis sa bor do de sem pre go, do su -
bem pre go e não cai na ten ta ção, na mar gi na li da de. E
ín fi mo o per cen tu al das pes so as po bres que caem na
ten ta ção da mar gi na li da de, ou seja, é pre ci so cor tar o
véu da fan ta sia e jo gar duro com quem na ver da de se
co lo ca à mar gem da lei, agin do de ma ne i ra tão pe ri-
go sa, com ar ma men tos e es tra té gi as que mais pa re-
cem de exér ci tos do que pro pri a men te de ban dos.

Per ce bo mais ain da: gas ta–se mu i to di nhe i ro
pú bli co com as es col tas e ain da, au men ta-se o ris co
de fuga na ida para o Tri bu nal! As es col tas con so mem
di nhe i ro pú bli co. Li, es tar re ci do, que o ci da dão Fer -
nan do Be i ra-Mar cus ta R$200 mil ao País, o que é
uma aber ra ção, é gri tan te. Re cu so-me a cha má-lo de
Fer nan di nho, pois ele não é meu ami go, não joga bi ri-
ba co mi go. Não pos so cha má-lo de Fer nan di nho Be i-
ra-Mar. O Sr. Fer nan do Be i ra-Mar é uma afron ta a to -
dos nós. Esta mos fa lan do aqui em Fome Zero, em
me di das pa li a ti vas con tra a mi sé ria e ve jam quan tos
car tões do Fome Zero o Sr. Fer nan do Be i ra-Mar con -
so me nes sas suas tur nês de me gas tar do cri me, in -
cen sa do por todo mun do, vis to com bru tal res pe i to
por todo o mun do, como se fos se, na ver da de, uma
per so na li da de de po si ção ati va na vida pú bli ca bra si-

le i ra ou uma fi gu ra pú bli ca. Sou com ple ta men te a fa -
vor da pri o ri za ção das vi de o con fe rên ci as, de i xar mos
o olho a olho para o úl ti mo caso.

Gos ta ria de abor dar ou tro as pec to. Sem dú vi da
al gu ma, não po de mos de i xar que a re ve lia seja apli -
ca da a con de na dos a pena de re clu são, por que, sin -
ce ra men te, não vão apa re cer, spon te pró pria, para
ser no ti fi ca dos.

Vol te mos a fa lar do Sr. Fer nan do Be i ra-Mar. Se
por ven tu ra sair de lá, será di fí cil al guém con ven cê-lo
a fi car no seu QG, no seu bun ker na fa ve la não sei de
onde, es pe ran do que o ofi ci al de jus ti ça vá no ti fi cá-lo.
Con si de ro isso im pro vá vel. Con si de ro mais pro vá vel
que ele não se de i xe no ti fi car. Então, para mim, com
mu i ta cla re za, con vém pres ti gi ar mos nes ta hora tam -
bém o tra ba lho da Sub co mis são, que tem sido mu i to
bem re la ta do pelo Se na dor De mós te nes Tor res e mu -
i to com pe ten te men te pre si di da pelo Se na dor Tas so
Je i res sa ti. Te nho dito vá ri as ve zes que o tra ba lho des -
ta Sub co mis são tal vez seja o mais im por tan te que
está sen do re a li za do no Se na do da Re pú bli ca nes te
mo men to. Tal vez, por abor dar o tema mais sig ni fi ca ti-
vo do mo men to, seja a co i sa mais im por tan te, re pi to,
que se pos sa es tar pra ti can do no Se na do Fe de ral
nes te ins tan te. Par ti ci pei de al gu mas re u niões, fi quei
es tar re ci do, por que mu i to de fan ta sia que eu po dia ter 
na ca be ça em re la ção a essa ques tão de sa bou com
pro nun ci a men tos que ouvi de téc ni cos mu i to aba li za-
dos so bre o as sun to. Por exem plo, te nho um dado, le -
van ta do pela Sub co mis são, que diz que 5% da po pu-
la ção ame ri ca na está en car ce ra da, ou seja, 95% da
po pu la ção ame ri ca na des fru ta uma re la ti va se gu ran-
ça gra ças ao en car ce ra men to de 5% de pes so as ti -
das como ir re cu pe rá ve is. No Bra sil, te mos em São
Pa u lo o gros so da po pu la ção car ce rá ria. Te nho a la -
men tar que se es te ja exe cu tan do com mu i ta len ti dão
o or ça men to já con tin gen ci a do para a área de se gu-
ran ça. Mas no Bra sil não te mos se quer como en car-
ce rar to dos os en car ce rá ve is por que este País não
tem di nhe i ro para ban car tudo isso. Mas vejo que,
quan do vi mos as es ta tís ti cas de São Pa u lo, cer ca de
10% a 15% das pes so as en car ce ra das são con si de-
ra das ir re cu pe rá ve is, 85% ou 90%, não. O Bra sil tem
que to mar uma ati tu de mu i to dura, mu i to drás ti ca, e a
ati tu de dura e drás ti ca, a meu ver, é mo der ni zar esse
di plo ma que aí está.

Nes sa his tó ria de di re i tos hu ma nos, Sr. Pre si-
den te, apos to, por cur rí cu lo, por pas sa do, por pre sen-
te, por fu tu ro, que, se hou ver um con cur so de tí tu los
para de fen der di re i tos hu ma nos, eu me in cluo en tre
aque les que, com cer te za, se rão apro va dos, pois te -
nho toda uma luta, e V. Exº a co nhe ce, em de fe sa de
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li ber da de, em de fe sa de di re i tos hu ma nos. Luto por
anis tia até hoje, lu tei por anis tia ao ca pi tão Car los La -
mar ca no Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so, fa-
zen do par te do Go ver no, con tra ri an do se to res sig ni fi-
ca ti vos das For ças Arma das. Não está aqui em jogo
se sou ou não a fa vor dos di re i tos hu ma nos, por que
sou, e com um cur rí cu lo que, se des sem um man da to
vi ta lí cio para quem pas sas se em pro va de de fe sa de
di re i tos hu ma nos, me fa ria Se na dor até o úl ti mo dia
da mi nha vida. Está em jogo, sim, de fen der mos os di -
re i tos dos se res hu ma nos, que es tão, to dos eles, acu -
a dos em suas ca sas, tra ba lhan do como ro ti ne i ra a
idéia do as sal to.

No Rio de Ja ne i ro, as pes so as se ar mam e vi -
vem uma ver da de i ra lou cu ra, uma ro ti na mór bi da,
com vi dro com mi cro fil mes para sur pre en der o la drão
e não se rem sur pre en di das por eles, as pes so as to -
das ima gi nan do que seu dia che ga rá. Bra sí lia co me-
ça a se in qui e tar, o Bra sil in te i ro está in qui e to, São Pa -
u lo está in qui e to, o Rio de Ja ne i ro está em pâ ni co. Ali
se vive uma guer ra de guer ri lha:

quan do se mata ou se pren de um ban di do, num
en tre ve ro qual quer com a po lí cia, em se gui da vem o
as sas si na to de al gum po li ci al numa em bos ca da. Isso
é téc ni ca de guer ri lha. Esta mos en fren tan do algo pa -
re ci do com as FARCs, es ta mos en fren tan do exér ci to
ir re gu lar, es ta mos en fren tan do um exér ci to que tem
que ser en fren ta do da ma ne i ra mais cri a ti va e mais
dura, para evi tar mos que o Bra sil su cum ba di an te
des sa ten ta ti va do cri me or ga ni za do de de sor ga ni zar
o ar ca bou ço ins ti tu ci o nal e ju rí di co da so ci e da de bra -
si le i ra.

Esse é meu pon to de vis ta, Sr. Pre si den te. A
sen sa tez man da que esta Casa, com toda a fir me za,
dê todo o apo io à Sub co mis são de Se gu ran ça Pú bli-
ca, ins ta la da aqui nes ta Co mis são.

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

do a pa la vra ao Re la tor, Se na dor Tas so Je re is sa ti.
O SR. RELATOR (Tas so Je re is sa ti) – Sr. Pre si-

den te, Srs.Se na do res, Sr. Re la tor Anto nio Car los Va -
la da res, eu gos ta ria de, pri me i ra men te, pa ra be ni zar
V. Exª pela pro fun di da de do seu tra ba lho e pela de di-
ca ção com que fo ram co lo ca das as suas opi niões,
suas ob je ções e suas con cor dân ci as em re la ção ao
pro je to fe i to pela Sub co mis são de Se gu ran ça Pú bli ca.
No en tan to, para ser bas tan te ob je ti vo, eu que ria co lo-
car que o au tor, eu, em nome da Sub co mis são, acha
uma pro po si ção cor re ta e aper fe i ço a do ra a sua
Emen da nº 1, que acres cen ta no § 4º da emen da ori -

gi nal, que tra ta da RDD, em que aper fe i çoa o tex to, re -
ti ran do a nos sa fra se fi nal. A nos sa re da ção se ria a
se guin te: “O re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do tam bém
po de rá abri gar pre sos pro vi só ri os ou con de na dos,
na ci o na is ou es tran ge i ros, que ame a cem a or dem e a
se gu ran ça do es ta be le ci men to pe nal ou da so ci e da-
de”. A fra se se guin te, “a san ção de que tra ta o in ci so l
des te ar ti go po de rá ser pror ro ga da, a cri té rio do juiz e
ou vi das as par tes”, o au tor do voto em se pa ra do cor ri-
ge da se guin te ma ne i ra: “O pre so, pro vi só rio ou con -
de na do, po de rá ser no va men te en qua dra do no re gi-
me dis ci pli nar di fe ren ci a do sem pre que ocor re rem
no vos fa tos, a cri té rio do juiz e ou vi das as par tes”.

Se na dor Anto nio Car los Va la da res, que ria tam -
bém aca tar a sua Emen da nº 3: “su pri ma-se a par te fi -
nal do art. 52”, que é jus ta men te a fra se fi nal que foi
co lo ca da.

Gos ta ria, no en tan to, de dis cu tir três ques tões
apre sen ta das por nós, da Sub co mis são, como fun da-
men ta is no mo men to em que o Bra sil vive.

A pri me i ra é a do re gi me de se gu ran ça má xi ma.
Foi pra ti ca men te eli mi na do pela pro pos ta do Se na dor
Anto nio Car los Va la da res o re gi me de se gu ran ça dis -
ci pli nar di fe ren ci a do. Qu e ro es cla re cer que, no caso,
co lo ca mos dois re gi mes ex cep ci o na is: o re gi me dis ci-
pli nar di fe ren ci a do, que ob je ti va ter mi nar de uma vez
por to das com a in dis ci pli na, com as ba gun ças e com
as re vol tas e re be liões den tro das pe ni ten ciá ri as que
acar re tam uma sé rie de pro ble mas se ri ís si mos à so -
ci e da de bra si le i ra. Se ria um re gi me di fe ren ci a do para
to dos aque les cri mi no sos que se en vol vam nes se tipo 
de acon te ci men to, que já se tor nou qua se que ro ti na
nas pe ni ten ciá ri as bra si le i ras, prin ci pal men te en tre o
Rio de Ja ne i ro e São Pa u lo. É ab so lu ta men te ne ces-
sá rio e ur gen te que a so ci e da de bra si le i ra, que o
Esta do bra si le i ro po nham fim a essa afron ta fe i ta por
cri mi no sos qua se que sis te ma ti ca men te, pro mo ven-
do re be liões por in ter mé dio de co man dos co lo ca dos
den tro das pe ni ten ciá ri as. No caso de São Pa u lo, o
PCC; no Rio de Ja ne i ro, o Co man do Ver me lho. Tem
tam bém o Co man do Jo vem, o Co man do dos Ami gos,
o Co man do dos Ami gos dos Ami gos, cada qual com a 
sua de no mi na ção, mas to dos se sen tin do à von ta de.
Enfim, há uma sé rie de or ga ni za ções cri mi no sas ex -
plí ci tas, que nas cem todo dia, con fron tan do o Esta do
e a so ci e da de bra si le i ra de uma ma ne i ra que eu cha -
ma ria de a mais des ca ra da pos sí vel, sem que a so ci-
e da de e o Esta do pos sam res pon der à al tu ra a esse
de sa fio. A so ci e da de bra si le i ra está per ple xa e se
sen te in de fe sa di an te do que está acon te cen do.

Cri a mos tam bém o re gi me dis ci pli nar de se gu-
ran ça má xi ma, que visa não es pe ci fi ca men te a esse
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tipo de de lin qüen te, mas àque les cri mi no sos li ga dos
ao cri me or ga ni za do. São pou quís si mos no Bra sil,
mas têm uma pos si bi li da de in fi ni ta de de sor ga ni zar a
so ci e da de, co lo cá-la em pâ ni co e em pol vo ro sa.

Exis tem, hoje, no Bra sil cer ca de 15, 20 ou 30
cri mi no sos li ga dos. E lí de res do cri me or ga ni za do
com o po der, de den tro das ca de i as e pe ni ten ciá ri as,
de co man dar, como es ta mos can sa dos de ver nos
jor na is e na te le vi são, por meio de gra va ções. E cito o
exem plo re cen te, como dis se o Se na dor Arthur Vir gí-
lio, da que le que se tor nou um su pers tar do cri me,
Fer nan di nho Be i ra Mar,...

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – (Fa zen-
do soar a cam pa i nha.) Inter rom po o Re la tor a fim de
pe dir aos con vi da dos e aos Srs. Se na do res a gen ti le-
za de um pou co mais de si lên cio a fim de que S. Exª
pos sa emi tir o pa re cer.

O SR. RELATOR (Tas so Je re is sa ti) – Mu i to obri -
ga do, Sr. Pre si den te. Con ti nu an do, o se gun do re gi me
dis ci pli nar ob je ti va va não ape nas a pu ni ção, mas des -
man te lar os cri mi no sos que se tor na ram, se gun do o
Se na dor Arthur Vir gí lio, ver da de i ros su pers tars do
cri me or ga ni za do, como Fer nan di nho Be i ra Mar, Már -
cio VP, Eli as Ma lu co, co nhe ci dos de toda a Na ção e
que co man dam de den tro das pe ni ten ciá ri as, em con -
ta tos com ad vo ga dos por te le fo nes ou ce lu la res, de -
mons tran do a cor rup ção exis ten te den tro do sis te ma
pe ni tenciá rio, em con ta tos com ou tros pre si diá ri os.
Co man dam or ga ni za ções que en vol vem mi lha res de
pes so as, mi lhões de dó la res, e afe tam a se gu ran ça e
o dia-a-dia da so ci e da de bra si le i ra. Para es ses, ex clu-
si va men te para es ses, foi cri a do o re gi me de se gu ran-
ça má xi ma, a exem plo do que ocor re na Itá lia, ber ço
dos di re i tos hu ma nos, re co nhe ci da men te, sede do
Va ti ca no, da Igre ja Ca tó li ca Apos tó li ca Ro ma na, que
vem, nes te mo men to, por in ter mé dio de sua li de ran-
ça, se ma ni fes tar con tra o pro je to.

Não es ta mos fa zen do nada, ab so lu ta men te
nada, mais ri go ro so do o que foi fe i to na Itá lia da San -
ta Sé, na Itá lia do Va ti ca no, na Itá lia da Igre ja Ca tó li ca,
da qual sou adep to e pra ti can te fer vo ro so. Por essa
ra zão, gos ta ria de co lo car que isso é es sen ci al em
nos sa opi nião. E é sa bi do tam bém, tec ni ca men te, por
meio de es tu dos ri go ro sos, que foi pos sí vel des man-
te lar a má fia ita li a na que hoje atua no Bra sil de ma ne i-
ra mu i to mais gra ve e mu i to mais sol ta, ao se des man-
te lar a li nha de con ta tos de li de ran ças com as hi e rar-
qui as cri mi no sas pelo País. Por tan to, con si de ro ab so-
lu ta men te im pres cin dí vel que o re gi me seja man ti do.

Gos ta ria de co lo car tam bém ou tro pon to, com a
de vi da vê nia ao tra ba lho bri lhan te do Se na dor Anto -

nio Car los Va la da res. Tra ta-se da nos sa dis cor dân cia
em re la ção à lei que diz res pe i to ao cha ma do “jul ga-
men to à re ve lia”. O que co lo ca mos aqui é a cons ta ta-
ção de uma re a li da de. O Juiz Wal ter Fan ga ni el lo Ma i-
e ro vitch com pa re ceu a esta Casa e teve a opor tu ni da-
de de di zer que atu al men te, no Bra sil, 60% dos pro -
ces sos con tra en vol vi dos em cri me or ga ni za do es tão
pa ra dos. E es tão pa ra dos pela fal ta de opor tu ni da de
que tem a Jus ti ça de ou vir ou ci tar di re ta men te o pre -
so, acu sa do ou en vol vi do no cri me or ga ni za do. É evi -
den te que um lí der do cri me or ga ni za do não per ma-
ne ce rá em sua fa ve la ou em seu apar ta men to, aguar -
dan do o Ofi ci al de Jus ti ça para ser ci ta do. Des sa ma -
ne i ra, e por meio de ar ti fí ci os uti li za dos por ad vo ga-
dos tam bém li ga dos ao cri me or ga ni za do, pois sa be-
mos que há uma gran de teia de ad vo ga dos que vi vem
ex clu si va men te des ses re cur sos li ga dos ao cri me or -
ga ni za do. Re cen te men te, ti ve mos um es pe tá cu lo –
des cul pem-me por ci tar esse in di ví duo no va men te,
mas ele tem ser vi do de re fe rên cia –, Fer nan di nho Be -
i ra Mar re ce beu em um mês, se não me en ga no, vin te
ad vo ga dos, que fo ram fa lar com ele du ran te um dos
seus pas se i os pelo Bra sil, pela fal ta de re gi me que
pu des se dar ao Esta do con di ções de li dar com ele.
Ou me lhor, vin te e três ad vo ga dos, diz o Se na dor
Mag no Mal ta.

Pre ci sa mos aca bar com essa pos si bi li da de de
re cur sos in fin dá ve is que obs tru em os pro ces sos, obs -
tru em a Jus ti ça e dão uma enor me pro te ção não ao
in di ví duo co mum, mas ao cri me e ao cri mi no so.

A ter ce i ra ques tão que que ro apre sen tar é em
re la ção à vi de o con fe rên cia, e essa vem de uma cons -
ta ta ção mu i to prá ti ca. Pri me i ro, a vi de o con fe rên cia já
está sen do usa da em São Pa u lo e aqui em Bra sí lia.
Ti ve mos a opor tu ni da de, nes ta Sub co mis são in clu si-
ve, de ser con vi da dos e as sis tir mos in loco a um de -
po i men to fe i to por vi de o con fe rên cia. Esse pro ce di-
men to dá uma agi li da de enor me à Jus ti ça, uma pro te-
ção fan tás ti ca aos ju í zes e, prin ci pal men te, pou pa à
Se gu ran ça Pú bli ca e aos co fres do Te sou ro dos Esta -
dos uma enor me quan tia, que hoje é usa da es tri ta-
men te para a es col ta de pre sos. Só em São Pa u lo, o
Go ver na dor Ge ral do Alckmin man dou um dado se-
gun do o qual, se não me en ga no, sete mil es col tas
são fe i ta por mês no Esta do de São Pa u lo e en vol-
vem, às ve zes, mais de 15 mil ho mens, que po de ri am
es tar na se gu ran ça das ruas, pro te gen do o ci da dão,
em vez de es ta rem fa zen do esse vai-e-vem en tre pe -
ni ten ciá ri as e tri bu na is. E o pior é que é nes ses mo -
men tos que acon te cem as fu gas, os atri tos e as gran -
des bre chas que dão aos pre sos a opor tu ni da de de
se eva di rem.
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Esse re cur so já está sen do usa do com ab so lu to
su ces so, como vi mos aqui, no mun do in te i ro. Nos
Esta dos Uni dos e na Eu ro pa, esse re cur so já é ple na-
men te uti li za do. Evi den te men te, não po de mos fi car
pre sos a uma tra di ção de mais de cem anos, quan do
a vida bra si le i ra era ou tra, a vida ur ba na era ou tra, a
cri mi na li da de no Bra sil ti nha ou tro ní vel e as fa ci li da-
des eram ou tras com ple ta men te di fe ren tes. Foi lem -
bra do, in clu si ve, por um Se na dor, du ran te as nos sas
dis cus sões na Sub co mis são, que o com pu ta dor che -
gou a ser ve ta do em nome des sa tra di ção, por que
não se po dia dar au ten ti ci da de a um ve re dic to que era
fe i to pelo com pu ta dor. Isso che gou a ser ve ta do por
um re cur so.

E a pos si bi li da de ape nas de que isso seja fe i to
dará no va men te aos ad vo ga dos tre i na dos, com pe-
ten tes, mas li ga dos ao cri me, a opor tu ni da de de fa ze-
rem re cur sos, adi a rem, es ti mu la rem a não pu ni ção
des ses cri mi no sos.

Então, tra ta mos das ques tões de que es ta mos
dis cor dan do: pri me i ro, o cha ma do jul ga men to à re ve-
lia; se gun do, a dis ci pli na de se gu ran ça má xi ma; e, ter -
ce i ro, a vi de o con fe rên cia.

Qu an to às de ma is con si de ra ções fe i tas no bri -
lhan te re la tó rio do Se na dor Anto nio Car los Va la da-
res, es ta mos in te i ra men te de acor do. A nos sa po si-
ção é para que seja fe i to, con for me o en ten di men to da
Mesa, o en ca mi nha men to no sen ti do de que pos sam
ser ava li a das as duas pro po si ções.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª,
en tão, aco lhe as Emen das nos 1 e 3?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Sr. Pre si den te, te nho uma su ges tão a
dar, para ace le rar o pro ces so de vo ta ção e aten der-
mos à eco no mia pro ces su al.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem V.
Exª a pa la vra.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Pos so apre sen tar qua tro des ta ques
re fe ren tes às emen das pro pos tas. Vo ta mos no pro je-
to tal como se en con tra, res sal va dos os des ta ques,
por que se nes ta re u nião não pu der mos dis cu tir es ses
des ta ques, até para uma ne go ci a ção, quem sabe, po -
de re mos de i xar que se jam vo ta dos em ou tra oca sião,
o que de pen de de V. Exª e da Co mis são.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Veja V.
Exª que são qua tro emen das. O Re la tor, des de de
logo, ace i ta duas.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Então, apre sen ta ria des ta que das ou -
tras duas emen das.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Ape nas
das ou tras duas. Não é isto?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE.) – Exa ta men te.

O SR. – Peço a pa la vra para dis cu tir, Sr. Pre si-
den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Estão ins -
cri tos di ver sos Srs. Se na do res para dis cu tir esta ma té-
ria. Já são 12h40. Peço aos Srs. Se na do res que, tan to
quan to pos sí vel, se jam bre ves na sua fala, para que
pos sa mos vo tar ain da hoje o pro je to e as emen das.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Amir Lan do; em
se gui da, aos Ser~do res Mag no Mal ta e De mós te nes
Tor res.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO.) – Sr. Pre si-
den te, Sras e Srs. Se na do res, em ver da de, esta ma té ria
é ex tre ma men te po lê mi ca, e essa po lê mi ca não vem de 
hoje, tal vez ve nha da His tó ria da Hu ma ni da de.

Se bus car mos ain da em Tu cí di des, o his to ri a dor
gre go re la ta mu i to bem es tas duas po si ções: o en du-
re ci men to das pe nas e a ra ci o na li da de das pe nas. E é 
nes se pon to que ele se re be la con tra a pena de mor -
te, já nes se tem po, mos tran do que ela não re sol ve o
pro ble ma da cri mi na li da de.

No mes mo sen ti do, po de ría mos tra zer a li ção de 
Pla tão, em As Leis, e Aris tó te les, que sem pre es ta-
be le cem uma idéia im por tan te da ra ci o na li da de, que
lem bra e leva à pro por ci o na li da de e ao ex tre mo, que
leva às pe nas má xi mas, às pe nas ca pi ta is.

Esta mos tra tan do de exe cu ção pe nal. Evi den te-
men te, não se tra ta aqui de ca pi tu la ção cri mi nal nem
tam pou co de se au men tar as pe nas. Mas é evi den te
que es ta mos di an te de uma si tu a ção pe ri go sa, da qui-
lo que é con quis ta da hu ma ni da de, do de vi do pro ces-
so le gal, cuja ins pi ra ção po de ría mos bus car na Mag -
na Car ta, mas po de ría mos tra zer tam bém essa idéia
fi lo so fi ca men te já dis cu ti da mu i to an tes de Cris to.

Uma ques tão está gra va da: o prin cí pio da de fe-
sa am pla, a ple ni tu de da de fe sa, como alu de o Tex to
Cons ti tu ci o nal vi gen te. Esse é um tema no qual a Hu -
ma ni da de não tran si giu, a não ser nos mo men tos
mais drás ti cos, na lon ga no i te da Ida de Mé dia, que
du rou 1.000 anos, ou na lon ga no i te da di ta du ra, que
du rou 30 anos. Nes ses mo men tos, ti ve mos, sim, le-
são ao di re i to de de fe sa.

Não é pos sí vel abor dar esse tema, como o fi ze-
ram os que me an te ce de ram – ti ve ram mais tem po
para fazê-lo –, em pou cos se gun dos ou em al guns mi -
nu tos, mas eu que ria que to dos fi zes sem uma re fle-
xão a este res pe i to: será que o ca mi nho de com ba te à 
cri mi na li da de é bus car mos, cada vez mais, me ca nis-
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mos que não re cu pe ram, que não res so ci a li zam o cri -
mi no so? Por ou tro lado, será que va mos abrir mão da
con de na ção sem de fe sa? Será que va mos en ca mi-
nhá-los nes se prin cí pio? Será que te re mos que pen -
sar na sus pen são dos pro ces sos, como pre vê hoje a
le gis la ção, até que seja en con tra do o réu, para que
apre sen te a sua de fe sa? Que di fe ren ça faz con de-
ná-lo pre vi a men te e não en con trá-lo de po is para que
cum pra a pena? Ou sus tar o pro ces so para que ele
seja con de na do e, uma vez pre so, cum pra a pena es -
ta be le ci da. Quer di zer, essa é uma ques tão de uti li da-
de pú bli ca. Tra ta-se de sa ber se isso vai, ou não, re -
sol ver o pro ble ma da cri mi na li da de. É evi den te que
não. É ób vio que não.

Por tan to, nes sas cir cuns tân ci as, tra go à Casa
uma re fle xão: será que de ve mos al te rar es ses prin cí-
pi os que per me i am a his tó ria do Di re i to Pe nal, que
per me i am toda a His tó ria da hu ma ni da de?

Nes se sen ti do, es tou con vic to de que isso afron -
ta as dis po si ções vi gen tes na Mag na Car ta. É isso
que que ro di zer: se qui ser mos mu dar, va mos mu dar a 
Cons ti tu i ção, por que, fora dis so, ela vai es bar rar em
in cons ti tu ci o na li da de fla gran te.

Por ou tro lado, há um pon to que eu gos ta ria
tam bém de abor dar, que é o mes mo pon to aqui já afir-
ma do pela Li de ran ça do Go ver no, no sen ti do de que o
re gi me de se gu ran ça má xi ma nes se mo men to, so bre-
tu do quan do se quer im plan tar um re gi me dis ci pli nar
di fe ren ci a do, o ca mi nho deve se guir por aqui lo que é
ra zoá vel mais uma vez, por aqui lo que é pro por ci o nal.

Ora, não po de mos, no in tu i to de avan çar, re tro-
ce der às mas mor ras da Ida de Mé dia. Fa lou-se na Itá -
lia. Sim, sim, a Itá lia da boca mal di ta, do Pa lá cio do
Cali de Ve ne za, da Ve ne za en can ta do ra, ro mân ti ca, a 
Ve ne za dos na mo ra dos – cujo dia se apro xi ma –, mas 
é essa Ve ne za tam bém que tal vez te nha cons tru í do o
sis te ma pe nal mais bru tal, que eram as mas mor ras
lo ca li za das no Pa lá cio. E, lá, o cri mi no so pas sa va
pela Pon te dos Sus pi ros, e, pela úl ti ma vez, via o sol,
não ape nas duas ho ras, como ago ra se quer dar, mas 
pela úl ti ma vez. E exa ta men te este o mo men to que te -
mos que in da gar: se que re mos...

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão)– (Fa zen do
soar a cam pa i nha).

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO.) – Aguar do
um pou co, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
aguar da, e eu tam bém.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO.) – ... que os
as ses so res pos sam me lhor in for mar para que eu pos -
sa con ti nu ar. (Pa u sa.)

Então, como eu di zia, será que te mos de re tro-
ce der a esse pon to? Ou va mos re tro ce der ao Bra sil,
ao For te Prín ci pe da Be i ra, em 1760, quan do os con -
de na dos por tu gue ses vi nham cum prir pe nas em so li-
tá ri as na Ama zô nia. Ima gi nem V. Exas, Sras e Srs. Se -
na do res, o que era um con de na do cum prir pena no
For te Prín ci pe da Be i ra, às mar gens do Gu a po ré, dis -
tan te, no mí ni mo, mais de mil qui lô me tros de qual quer
cen tro ci vi li za do, no iso la men to bru tal da na tu re za. Ali 
per ma ne ci am até a mor te. Ver sos de san gue, de ódio
e, so bre tu do, de so fri men to es tão lá es cri tos na pe-
dra, na lá pi de fria onde ma ni fes ta ram a in jus ti ça de
um sis te ma car ce rá rio bru tal, onde é o atu al Esta do
de Ron dô nia.

Te re mos que re tro ce der, ou va mos bus car a ra -
ci o na li da de des se re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do, em 
que se bus ca a ga ran tia da so ci e da de sem a per ver si-
da de de um sis te ma que re al men te ofen de a con di-
ção hu ma na. É cla ro que o cri mi no so ofen de a con di-
ção hu ma na tam bém, mas não po de mos res pon der à 
bar bá rie com a bar bá rie. Te mos que res pon der com a
se gu ran ça pú bli ca. E é esse o ca mi nho so bre o que
que ría mos que to dos re fle tis sem. To dos le ram Dos to i-
evs ki, As Re cor da ções da Casa dos Mor tos que
eram as mas mor ras si tu a das na Si bé ria. Exa ta men te
na Si bé ria, tão iso la da como era o For te Prín ci pe da
Be i ra. E aí os me ca nis mos mais bru ta is de per ver si-
da de hu ma na con tra o con de na do.

Qu e re mos a se gu ran ça, que re mos a pu ni ção,
mas não va mos bus car os ex ces sos, não va mos re tro-
ce der àqui lo que é a bar bá rie. Por isso, Se nhor Pre si-
den te, en ca mi nha mos nes se pon to tam bém com o voto
em se pa ra do do Se na dor Antô nio Car los Va la da res.

Por fim, que ro di zer que a vi de o con fe rên cia é
uma con quis ta mo der na, mas não há a ne ces si da de
de ser obri ga tó ria. E cla ro que que re mos evi tar as ex -
tra va gân ci as, que re mos evi tar as ca ra va nas mi li o ná ri-
as, como já se dis se aqui, que gas tam o di nhe i ro pú -
bli co. Mas é o juiz que vai di zer em que cir cuns tân cia,
por que há si tu a ções em que o juiz ne ces si ta des se
con ta to tan to com as tes te mu nhas, como com o con -
de na do. E essa re la ção que o pro ces so exi ge na sua
com ple xi da de e uma fle xi bi li da de ca paz de dar a se -
gu ran ça da con de na ção. Não po de mos nos en ca mi-
nhar por um pro ces so su má rio. Já pa ga mos caro, e a
His tó ria está aí para con de nar os ex ces sos do pas sa-
do. Não se rão com es ses ex ces sos que de ve mos ca -
mi nhar. Não va mos pela emo ção de que é pre ci so en -
du re cer.

Já dis se Bec ca ria, com to das as le tras, que não
é o ri gor da pena que ini be o cri me, mas, so bre tu do, a
cer te za da con de na ção, tra du zin do em pa la vras bem
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pa la tá ve is. É dis so que pre ci sa mos. Pre ci sa mos da
cer te za da pena. Pre ci sa mos, sim, Se nhor Pre si den-
te, ca mi nhar com uma Jus ti ça efi ci en te, com uma pre-
ven ção da cri mi na li da de efi caz. Pre ci sa mos com ba-
ter as ca u sas da cri mi na li da de.

Dis cu ti mos, aqui, re cen te men te, em ou tra Co-
mis são, o as sun to re la ci o na do à de lin qüên cia ju ve nil
e in fan til. So bre tu do, mos trou-se que o que te mos
hoje é uma so ci e da de de des gar ra men to, de ex clu-
são so ci al; uma so ci e da de que não dá re fe rên cia,
pers pec ti va de fu tu ro; que não dá se gu ran ça para nin -
guém, a não ser para uns pou cos abas ta dos. E essa
mar gi na li da de que sur ge por fal ta de ân co ras so ci a is,
sim.É isso que pre ci sa mos cri ar: a in te gra ção. Te mos
que exa ta men te re a li zar a in clu são so ci al. É esse o
em pe nho do Go ver no Fe de ral, que co me ça por pro -
gra mas so ci a is, como o Fome Zero e o Pri me i ro
Empre go, que vão re a li zar uma con cór dia do Bra sil
con si go mes mo e com o seu des ti no de gran de za,
com as ri que zas na ci o na is, e, so bre tu do, com a de-
cên cia, com a mo ral, com a éti ca e com uma vi são de
na ção.

Sr. Pre si den te, to dos fa lam, e os ju í zes de to das
as ins tân ci as res sal tam, que não é a se ve ri da de das
pe nas, nem a se ve ri da de na exe cu ção das pe nas que 
vai dar tran qüi li da de, se gu ran ça e, so bre tu do, dig ni-
da de à vida dos bra si le i ros, tam pou co vai re sol ver,
res so ci a li zar, re cu pe rar os ape na dos. Te mos, sim,
que trans for mar as pri sões em ca sas de cor re i ção, e
não na uni ver si da de do cri me e da de lin qüên cia,
como hoje ocor re.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT-SP)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Ou vi dos
os ar gu men tos pe ne tran tes do Se na dor Amir Lan do,
ouço, pela or dem, o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.

O SR. AMIR LANDO (PMDB-RO) – Eu di ria sin -
ce ros, Sr. Pre si den te.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT-SP)
– Sr. Pre si den te, es ta va aqui me de le i tan do com es -
ses mo men tos me mo rá ve is, prin ci pal men te quan do o 
Se na dor Amir Lan do des cre via Ve ne za, com uma po -
e sia mo lha da, ci tan do-a às vés pe ras do Dia dos Na -
mo ra dos; fi quei to tal men te em be ve ci do. Mas, olhan do
para o re ló gio e ca in do na dura re a li da de do tem po,
te nho ago ra um com pro mis so ina diá vel com o Pre si-
den te da Re pú bli ca, em uma ho me na gem ao Pre si-
den te da Argen ti na, Nes tór Kir chner. Como es tou em
cima da hora, ape nas que ro di zer que esta Co mis são
re a li zou um gran de, lon go e ár duo tra ba lho e hou ve
uma evo lu ção po si ti va na cons tru ção des se pro je to.

Exis tem di fe ren ças pró pri as do re gi me de mo crá ti co –
pen so que é da na tu re za do Po der Le gis la ti vo. Então,
eu gos ta ria de pro por, como en ca mi nha men to des sa
ma té ria, que vo tás se mos e apro vás se mos o pro je to –
te nho cer te za de que será apro va do por una ni mi da de
–, res sal va dos os des ta ques que tra tam dos três pon -
tos po lê mi cos, que se ri am vo ta dos na re u nião se guin-
te des ta Co mis são. Acre di to que, com esse en ca mi-
nha men to, po de ría mos apro fun dar a dis cus são, que
está ex tre ma men te rica, e per mi tir o re co nhe ci men to
do tra ba lho que foi fe i to. Essa é a mi nha su ges tão
para o en ca mi nha men to do pro ces so na re u nião, Sr.
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Tas so Je re is sa ti, o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te pro-
põe que se vote hoje, por con sen so, o pa re cer de V.
Exª, que é o Re la tor, com as emen das dos Se na do res
Anto nio Car los Va la da res e Sibá Ma cha do que fo ram
ace i tas por V. Exª, fi can do as de ma is emen das, que
não cons ti tu em con sen so, para vo ta ção na pró xi ma
re u nião des ta Co mis são.

Se os Srs. Se na do res es ti ve rem de acor do com
a pro pos ta que i ram per ma ne cer sen ta dos.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT-AC) – Sr.
Pre si den te, ape nas para com ple men tar a idéia, pro-
po nho que esse seja o pri me i ro item da pa u ta da pró -
xi ma re u nião, dan do-se tem po para que o de ba te
acon te ça de ma ne i ra sa lu tar.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Sim, isso 
po de rá ser ar ran ja do.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB-SE) – Sr. Pre si den te, V. Exª po de ria re su mir
os as sun tos re fe ren tes aos des ta ques? São cin co
des ta ques, re fe ren tes a três itens.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – São cin -
co des ta ques, re fe ren tes a três itens: vi de o con fe rên-
cia, jul ga men to à re ve lia e re gi me de se gu ran ça má xi-
ma ou re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do. São es ses três
te mas em cin co emen das.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB-SE) – São três des ta ques re fe ren tes às
emen das do Re la tor, Se na dor Tas so Je re is sa ti –
Emen das nos 5, 10 e 12 –, e dois des ta ques re fe ren tes
às Emen das nos 2 e 4, do Se na dor Sibá Ma cha do e
mi nha. As Emen das nos 1 e 3 fo ram apro va das pelo
Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Esse
pon to tem de es tar bem es cla re ci do e não está ain da.
Pre ci sa mos sa ber, das cin co emen das, qua is são as
que o re la tor ace i ta. Essas cin co emen das di zem res -
pe i to aos três as sun tos ci ta dos.
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Con ce do a pa la vra ao Se na dor Tas so Je re is sa ti.
O SR. RELATOR (Tas so Je re is sa ti) – Sr. Pre si-

den te, como foi anun ci a do o acor do, boa par te dos
se na do res já se au sen tou. Não es tou ven do al ter na ti-
va a não ser ace i tar. Entre tan to, es ta mos pror ro gan-
do, mais uma vez, a ma té ria, que já foi pror ro ga da an -
tes. É um as sun to ur gen te que te re mos que pror ro gar
mais uma vez. Já la men tei o adi a men to da vez an te ri-
or e la men to ago ra no va men te, já que pas sa mos um
lon go tem po de con ver sa ção com o pró prio Go ver no.
Po rém, não vejo ou tra ma ne i ra a não ser ace i tar.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL-GO) – Sr.
Pre si den te, se fe i to o acor do, man te ría mos ain da o di -
re i to de ins cri ção ou a dis cus são ain da pros se gui ria
na pró xi ma re u nião?

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pen so
que a dis cus são ain da po de ria pros se guir na pró xi ma
re u nião, até para que pu dés se mos adi an tar um pou co
mais o pro ces so.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL-GO) –
Res sal va das as ins cri ções, en tão?

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Res sal-
va das as ins cri ções.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL-ES) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
tem a pa la vra pela or dem.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL-ES) – Sr. Pre -
si den te, te nho uma pre o cu pa ção. Não sei qual o li mi te
que o Sr. Pre si den te es ta be le ceu para o en cer ra men-
to da re u nião, mas pen so que, a des pe i to des se acor -
do... (Pa u sa)

(Inter ven ções fora do mi cro fo ne.)
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor

Mag no Mal ta, V. Exª tem a pa la vra as se gu ra da.
O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL-ES) – Pa rei

de fa lar, por que é re al men te im por tan te o que o Se na-
dor Cé sar Bor ges está fa lan do para o re la tor, pois é
pre ci so que S. Exª de i xe cla ro o que está aca tan do.

Não sei se ha ve ria qual quer pre ju í zo se, a par tir
da vo ta ção de sa cor do – que con si de ro que não de ve ria
ter sido fe i to, al guns se na do res já se re ti ra ram –, con ti-
nuás se mos esse de ba te. Cre io que deve ha ver a ma nu-
ten ção das ins cri ções hoje e tam bém na pró xi ma se ma-
na, por que é um de ba te ex tre ma men te pro fun do. Pen so
que até ago ra só fa la ram, na sua gran de ma i o ria, os de -
fen so res das emen das e o nos so re la tor.

Eu não sei se V. Exª, após essa vo ta ção,...
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Po de-

mos con ti nu ar o de ba te.

Se na dor Tas so Je re is sa ti, já te mos nú me ro para 
vo tar. Ain da não apro va mos a pro pos ta do Se na dor
Alo i zio Mer ca dan te, de modo que, se pre fe ri rem de i-
xar para a pró xi ma se ma na, nós o fa re mos. Do con -
trá rio, não.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN)
– Isso já foi vo ta do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Não.
Pen so que não.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB-SE) – Sr. Pre si den te, bas ta con fir mar que a
Co mis são, pela to ta li da de de seus mem bros, apro va
o acor do, sem dú vi da. O pró prio re la tor já me afi an çou
que es ta ria de acor do. Assim, per mi ti re mos uma dis -
cus são mais por me no ri za da com os que qui se rem
en trar no as sun to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Então,
Srs. Se na do res, va mos vo tar o pa re cer do re la tor,
com as emen das ace i tas pelo re la tor – por tan to, o
que ti ver sido ob je to de con sen so –, fi can do as de ma-
is emen das para a pró xi ma re u nião.

A per gun ta ago ra é: qua is são as cin co emen -
das que cons ti tu em os três itens? O re la tor está
bem a par da pro pos ta do Se na dor Anto nio Car los
Va la da res?

O SR. RELATOR (Tas so Je re is sa ti) – Aca ta mos
as Emen das nos 1 e 3, do Se na dor Anto nio Car los Va -
la da res. As Emen das nos 2 e 4 não fo ram aca ta das.
Por tan to, es tão des ta ca das.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Se na-
dor Anto nio Car los Va la da res fala em cin co emen das.
(Pa u sa)

O SR. RELATOR (Tas so Je re is sa ti) – Nós aca -
ta mos as Emen das nos 1 e 3.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Ape nas
as duas. Se na dor Anto nio Car los Va la da res, V. Exª
tem a pa la vra.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Como não hou ve acor do com re fe rên-
cia a to das as emen das que apre sen tei – fo ram qua tro,
e S. Exª aca tou duas. Então, peço des ta que de duas.

No en tan to, não es ta mos de acor do com as dis -
po si ções das Emen das nºs 05, 10 e 12. Daí por que
apre sen ta mos des ta ques para que se jam dis cu ti dos
em to dos os seus por me no res na pró xi ma re u nião, e
sem pro i bi ção de uma dis cus são de to dos. Que to dos
par ti ci pem, ló gi co, como V. Exa já de fi niu.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Vo ta re-
mos o que foi ob je to de con sen so, o pa re cer do Re la-
tor, in clu in do as emen das de V. Exª, de nºs 01 e 03,
res tan do as emen das de V. Exª e do Se na dor Sibá
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Ma cha do, de nºs 02 e 04, des ta ca das, e ou tras, do
Re la tor, que são as de nºs 05, 10 e 12.

Então, vo ta re mos, na pró xi ma re u nião, as
Emen das nºs 05, 10 e 12 e as Emen das nºs 02 e 04,
de V. Exª.

O SR. MAGNO MALTA (PL – ES) – Sr. Pre si-
den te, pela or dem. Res sal va das as ins cri ções, para
que os Par la men ta res que já fa la ram não o fa çam no -
va men te. Caso con trá rio, co me ça re mos tudo de novo.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Exa to.
Res sal va das to das as ins cri ções.

Os Srs. Se na do res que apro vam o que foi anun -
ci a do que i ram per ma ne cer sen ta dos (Pa u sa).

Apro va do.
Fi cam man ti das as ins cri ções para a pró xi ma

se ma na.
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 pre sen te re u nião.

(Le van ta-se a re u nião às 12h58 min.)

FRAGMENTOS DAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,

JUSTIÇA E CIDADANIA, REFERENTE À
APRECIAÇÃO DOS DESTAQUES

APRESENTADOS ÀS EMENDAS OFERECIDAS
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12,

DE 2003, REALIZADA EM 2-7-2003

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Ha ven do
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a 1ª Re u nião Ordi -
ná ria da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia da 1ª Ses são Le gis la ti va Extra or di ná ria da 52ª Le -
gis la tu ra.

Antes de ini ci ar mos os nos sos tra ba lhos, pro po-
nho a dis pen sa da le i tu ra da Ata da re u nião an te ri or.

As Srªs e os Srs. Se na do res que es tão de acor -
do que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)

Apro va da.
Item 1: Alte 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 Le gis la ti vo
nº 3.689, Có di go de Pro ces so Pe nal. Pre si dên cia da
Re pú bli ca. Re la tor: Se na dor Tas so Je re is sa ti.

O pa re cer é pela apro va ção do pro je to, com ofe -
re ci men to, nos ter mos do re la tó rio apro va do pela
Sub co mis são Per ma nen te de Se gu ran ça Pú bli ca,
das Emen das de nºs 1 a 18 que apre sen ta.

No dia 28 de maio, foi con ce di da vis ta co le ti va
aos Se na do res Sibá Ma cha do e Anto nio Car los Va la-
da res, nos ter mos re gi men ta is, que de vol veu com

voto em se pa ra do, con clu in do pela apro va ção do pro -
je to, com as Emen das nºs 1 a 4 que apre sen ta.

Em 11 de ju nho, foi apro va do o re la tó rio do Se -
na dor Tas so Je re is sa ti, fa vo rá vel ao pro je to, com as
Emen das nºs 1 a 18, aco lhen do as emen das nºs 1 a
3, cons tan tes do voto em se pa ra do do Se na dor Anto -
nio Car los Va la da res, res sal va dos os des ta ques para
as Emen das nºs 5, 10 e 12, do Se na dor Tas so Je re is-
sa ti, e para as Emen das nºs 2 e 4, do Se na dor Anto -
nio Car los Va la da res, fi can do ain da a vo ta ção dos
des ta ques para a pre sen te re u nião.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Tas so Je re is sa ti
para as suas con si de ra ções.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de po is da nos sa
úl ti ma dis cus são fi ca ram pen den tes as Emen das nºs
5,10 e 12.

A Emen da nº 5 tra ta do re gi me dis ci pli nar de se -
gu ran ça má xi ma, do re gi me du plo, que in clui o re gi me
dis ci pli nar di fe ren ci a do e um se gun do re gi me, vol ta do
para o cri me or ga ni za do, cha ma do re gi me dis ci pli nar de 
se gu ran ça má xi ma. A Emen da nº 10 ver sa so bre a te le-
con fe rên cia, a pos si bi li da de de se fa zer a oi ti va na pe ni-
ten ciá ria atra vés do sis te ma de te le con fe rên cia, e a de
nº 12, so bre o an da men to dos pro ces sos à re ve lia.

Gos ta ria de co mu ni car a V. Exª que, quan to a
es sas três ques tões, che ga mos a um acor do com as
emen das e as pro pos tas dos Se na do res Anto nio Car -
los Va la da res e Sibá Ma cha do, o que mu i to nos ale -
gra, dada a im por tân cia e a ur gên cia do pro je to, em
fun ção da re a li da de que es ta mos vi ven do hoje e do
cla mor da po pu la ção por me di das mais sé ri as e jus -
tas em re la ção à dis ci pli na dos pre sos. Ao mes mo
tem po nos ale gra che gar mos a um acor do com o pen -
sa men to dos ilus tres Se na do res Anto nio Car los Va la-
da res e Sibá Ma cha do.

Então gos ta ria de sa ber se es tou dis pen sa do da 
le i tu ra, que é mu i to ex ten sa, já que exis te um acor do
com to das as li de ran ças.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Te nho a
im pres são de que sim, mas ape nas te mos que ajus tar
as Emen das nºs 5,10,12, 2 e 4.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB  – CE) –
Isso, 5,10 e 12; 2 e 4 são emen das do Se na dor Anto -
nio Car los Va la da res que aca ba mos de acor dar no
sen ti do da mo di fi ca ção.

A Emen da nos sa de nº 5, que cria o re gi me dis -
ci pli nar du plo, fica como está. Se na dor Anto nio Car los
Va la da res, cor ri ja-me se hou ver en ga no.

Na Emen da nº 10, muda a re da ção em que é
per mi ti da a oi ti va por te le con fe rên cia. A re gra se ria a
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oi ti va tra di ci o nal, mas, a cri té rio do juiz, pode ser fe i ta
a te le con fe rên cia.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Peço a
aten ção do Se na dor Anto nio Car los Va la da res,
por que a Emen da nº 10, de al gum modo, con fron-
ta-se com a 4. Então, se per ma ne ce a 10, que é do
Se na dor Tas so Je re is sa ti, mo di fi ca da com o pen -
sa men to de V. Exª...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Não, não.

O SR. TASSO JEREISSATI(PSDB – CE) – A 10
muda a re da ção.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Não, a re da ção será a do voto em se -
pa ra do, a emen da pro pos ta pelo voto em se pa ra do.
Esse foi o acor do que fi ze mos. Per ma ne ce, en tão, a
emen da cor res pon den te...

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Per-
ma ne ce a 4, re ti ra da a ex pres são “nos ca sos dos cri -
mes pu ni dos com pena de re clu são”.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Per ma-
ne ce a Emen da nº 4? E, nes se caso, como fica a 10?

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – A 10 
sai, de sa pa re ce.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A 10 de -
sa pa re ce. Per fe i to.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Se na dor, com a res sal va de que de sa pa re ce, na
Emen da nº 4, no § 3º, a ex pres são “nos ca sos dos cri -
mes pu ni dos com pena de re clu são”.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Per fe i to,
Vos sas Exce lên ci as mo di fi cam a 4 nes ses ter mos, e a
10 de sa pa re ce.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Na ver da de, o que eu es ta va con ver-
san do com a nos sa as ses so ria é que ela dá uma nova
re da ção ao art. 185, não é isso? Tem qua tro pa rá gra fos
a nos sa emen da. Então se ria apro va da in te gral men te,
como foi pro pos to por nós no voto em se pa ra do.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Jus -
ta men te. Re ti ra da só a ex pres são “nos ca sos dos cri -
mes pu ni dos com pena de re clu são”, por que se re fe re
a qual quer cri me.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – Cer to.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem V.
Exª a pa la vra.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Pre si den te, es ses acor dos fe i tos à úl ti ma hora, que
me des cul pem, mu i tas ve zes ge ram con fu são. To das
as ve zes que fo rem fe i tos es ses acor dos, se ria me-
lhor trans fe rir ou sus pen der a re u nião, para de i xar um
tex to bem cla ro “como é que fica”, “é o se guin te tex to”,
e isso ser lido, para que to dos sa i bam exa ta men te
qual a mo di fi ca ção in tro du zi da. Do con trá rio, mu i tas
ve zes se vai vo tar sem sa ber o quê.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Jef fer son Pe res, V. Exª não de i xa de ter ra zão. Su ce de
que já adi a mos essa vo ta ção por três ve zes, exa ta-
men te para que pos sam ser fe i tos es ses ajus tes. Cre -
io que ago ra fi cou bas tan te cla ro que ape nas se re ti ra
uma ex pres são de uma emen da.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Só
para um es cla re ci men to, Sr. Pre si den te.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – Sr. Pre si den te, pela or dem. Peço que
V. Exª sus pen da a re u nião por cin co mi nu tos, dez mi -
nu tos no má xi mo, e de po is fa ría mos a re da ção fi nal. O
Se na dor Jef fer son tem ra zão.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – A
Emen da nº 5, que cria o re gi me dis ci pli nar du plo, fica
como es ta va. Não é isso? Então a emen da que cria o
re gi me dis ci pli nar du plo é a que já foi dis cu ti da nas re -
u niões an te ri o res. So bre essa não exis te a me nor dú -
vi da.

Qu an to às Emen das nos 10 e 12, que se con fron-
tam com as duas emen das apre sen ta das pelo Se na-
dor Va la da res, fa ría mos a re da ção ago ra e, se V. Exª
me per mi te a su ges tão, po de ría mos vo tar a se guin te.
Sen ta mos e tra re mos a re da ção fi nal, para que não
haja mais adi a men to.

A nº 10 é mu i to sim ples. É a re da ção da nº 4...
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na-

dor Tasso Je re is sa ti, va mos pas sar à vo ta ção dos
itens se guin tes en quan to V. Exa com ple ta o acor do,
ain da nes ta re u nião, com o Se na dor Anto nio Car los
Va la da res.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Per -
fe i to.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem V.
Exª a pa la vra, pela or dem.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Para fa -
ci li tar, di an te das pre o cu pa ções de uma ma té ria tão
de li ca da, po de ría mos dar opor tu ni da de de tem po ao 
Re la tor, para que ele fi zes se um subs ti tu ti vo con so li-
da do e, à tar de, vo ta ría mos isso sem ne nhu ma di fi-
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cul da de de in ter pre ta ção e de acom pa nha men to.
Po de rá ser até o fi nal da re u nião, se hou ver uma as -
ses so ria ágil, para que te nha mos cla re za do que es -
ta mos vo tan do.

Pen so que aju da tan to ao Re la tor como a to dos
nós, Se na do res.

O SR. JEFFERSON PERES (PDT – AM.) – Sr.
Pre si den te, V. Exª me per mi te?

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Jef fer son Pe res.

O SR. JEFFERSON PERES (PDT – AM.) – Sr.
Pre si den te, com pre en do a sua pre o cu pa ção, que,
aliás, é a de to dos, de que esta ma té ria não seja mais
pro te la da. Mas aler to os mem bros da Co mis são de
que se tra ta de di re i tos hu ma nos, mes mo de con de-
na dos. Então é um as sun to mu i to im por tan te que me
pre o cu pa mu i to. De for ma que que ro sa ber exa ta men-
te em que es tou vo tan do, em que ter mos, por que es -
ta mos li dan do com vi das hu ma nas.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Re la-
tor já ex pli cou o seu re la tó rio exa us ti va men te em oca -
siões an te ri o res e es sas mo di fi ca ções que es tão sen -
do fe i tas tam bém es tão sen do ex pli ca das, tan to por S. 
Exª quan to pelo Se na dor Va la da res. To da via, se o Se -
na dor Re la tor en ten der que pre ci sa de mais tem po,
po de re mos fa zer um novo adi a men to, o que não é
bom. Em todo caso...

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Sr.
Pre si den te, se V. Exª nos der opor tu ni da de ago ra de
fa zer a re da ção fi nal, são pe que nas tro cas que le re-
mos na ín te gra para o agra do do Se na dor Jef fer son
Pe res. Inclu si ve, gos ta ria de di zer que exis te essa
pre o cu pa ção de di re i tos hu ma nos por par te de to dos
aqui. Mas que fi que bem cla ro que são pe que nas tro -
cas de pa la vras e de fra ses, so bre as qua is sen ta re-
mos ago ra e fa re mos a re da ção fi nal. Den tro de 10 a
15 mi nu tos, te re mos opor tu ni da de de apre sen tar,
para que isso não ve nha a ser adi a do no va men te, se
V. Exª, evi den te men te, per mi tir.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Estou
ple na men te de acor do.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) –
Obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Então
pas sa re mos ao Item 2. O Re la tor está a ca mi nho. Va -
mos, en tão, ao Item 3, que é ter mi na ti vo.

Se na dor Tas so Je re is sa ti, pe di ria aos Se na do-
res que vão se re ti rar ape nas para de i xar o seu voto,
por que é no mi nal, um mi nu to só.

É o Item nº 3, que al te ra a Lei nº 9.437, que ins ti-
tui o Sis te ma Na ci o nal de Armas, es ta be le ce con di-

ções para o re gis tro e para por te de arma de fogo, de -
fi ne cri mes e dá ou tras pro vi dên ci as. Se na dor Car los
Pa tro cí nio é o au tor e o Re la tor, Se na dor Cé sar Bor -
ges. Pela apro va ção, com Emen das de nos 1 a 2, que
apre sen ta, e pela re je i ção do Pro je to de Lei nº 24.

A ma té ria foi apre ci a da pela Sub co mis são Per -
ma nen te de Se gu ran ça Pú bli ca, tra mi ta em con jun to
com o Pro je to de Lei nº 24, que é ter mi na ti vo, que ins -
ti tui o Sis te ma Na ci o nal de Armas e es ta be le ce con di-
ções para o re gis tro e por te de ar mas de fogo, de fi ne
cri mes e dá ou tras pro vi dên ci as. O Se na dor Ro meu
Tuma é o au tor; Se na dor Cé sar Bor ges, tam bém Re -
la tor. Pela apro va ção do 78, com as Emen das de nos 1
e 2, que apre sen ta, e pela re je i ção do 24, de 2002.

A ma té ria foi apre ci a da pela Sub co mis são tam -
bém per ma nen te.

Há uma su be men da so bre a mesa, que aca ba
de ser re ce bi da, de au to ria do Sr. Se na dor Ga ri bal di
Alves, que pas so a ler.

A Emen da do Se na dor Ga ri bal di Alves:

“§ 2º É in sus ce tí vel de de li be ra ção 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.”

Se na dor Cé sar Bor ges, V. Exª já to mou co nhe ci-
men to da su be men da?

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Já, Sr.
Pre si den te, já to mei co nhe ci men to e es tou ar gu men-
tan do com o no bre Se na dor Ga ri bal di Alves, au tor da
mes ma, por que re al men te mo di fi ca in te i ra men te o
es pí ri to da nos sa emen da, pa re cer do Se na dor Pe dro
Si mon, por que já adi an ta mos com a vis ta que será
con ce di da.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
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 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 se 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.

Sr. Pre si den te, va mos fa zer um ape lo ao Se na-
dor Tião Vi a na por que é tão cris ta li na esta pro pos ta
que nós po de mos votá-la ago ra: só dá aos Pro cu ra-
do res, in clu si ve dos Po de res, in clu si ve o di re i to de ser 
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in ti ma do pes so al men te, como é, hoje, o Mi nis té rio
Pú bli co.

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, te nho pro fun da sen si bi li da de, pen so que o Sr.
Se na dor De mós te nes Tor res tem dado um ele va do
exem plo de con tri bu i ção com o pro ces so le gis la ti vo e
com os tra ba lhos da CCJC e de Ple ná rio, mas exis -
tem dú vi das cla ras em re la ção à in cons ti tu ci o na li da-
de da ma té ria. Essa é a ra zão.

O art. 131 da Cons ti tu i ção es ta be le ce que “A
Advo ga da Ge ral da União re pre sen ta ju di ci al men te a
União”, e não o Po der Exe cu ti vo. Então, para que se
es ta be le ça uma re pre sen ta ção ju di ci al di fe ren ci a da
de cada um dos Po de res, se ria ne ces sá ria uma al te-
ra ção da Cons ti tu i ção.

Esta é uma ra zão que jus ti fi ca ple na men te o
meu pe di do de vis ta, ra zão por que peço a com pre en-
são e es ten do o meu res pe i to ao no bre Se na dor De -
mós te nes Tor res pela Re la to ria ad hoc da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Está
con ce di do o pe di do de vis ta so li ci ta do por V. Exª.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Sr. Pre si den te, eu só que ria po le mi zar a este res pe i to
por que o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral já de ci diu que
cada Po der pode ter a sua re pre sen ta ção, tan to é que
o Sr. Se na dor Jef fer son Pe res re la ta um ou tro pro je to,
cri an do e dan do po de res, não é ver da de?

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Há, in clu-
si ve, o Subs ti tu ti vo do no bre Se na dor Jef fer son Pe res
– a PEC nº 39, de 2001 – que re sol ve este pro ble ma.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Jus ta men te, era esta que eu men ci o na va.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Mas a
ma té ria im põem o pe di do de vis ta, Sr. Se na dor.

O SR. DEMOSTENES TORRES (PFL – GO) –
Sem dú vi da.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Vol ta-
mos, en tão, ao Item 1.

Com a pa la vra o Se na dor Tas so Je re is sa ti.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Sr.

Pre si den te, le rei ago ra a pro pos ta da Emen da nº 4,
apro va da em acor do com o Sr. Se na dor Anto nio Car -
los Va la da res.

“Art. 185 – O acu sa do que com pa re cer pe ran te
a au to ri da de ju di ciá ria no cur so do pro ces so pe nal
será qua li fi ca do e in ter ro ga do na pre sen ça do seu de -
fen sor, cons ti tu í do ou no me a do.

§ 1º  Será re qui si ta da a apre sen ta ção do acu sa-
do pre so em ju í zo para a re a li za ção, pre sen ci al men te,
do in ter ro ga tó rio pre vis to nes te ar ti go.

§ 2º  Na im pos si bi li da de de se efe tu ar, nos mol -
des do § 1º des te ar ti go, o in ter ro ga tó rio do acu sa do
pre so, será fe i to no es ta be le ci men to pri si o nal em que
se en con trar, em sala pró pria, des de que se jam ga -
ran ti das a se gu ran ça do juiz e au xi li a res, a pre sen ça
do de fen sor e a pu bli ci da de do ato.

§ 3º  Os in ter ro ga tó ri os e as au diên ci as ju di ci a is
po de rão ser re a li za das por meio de re cur sos tec no ló-
gi cos, de pre sen ça vir tu al em tem po real sem pre que
haja mo ti vo de vi da men te fun da men ta do pelo juiz
acer ca de se gu ran ça pú bli ca, ma nu ten ção da or dem
pú bli ca ou ga ran tia da apli ca ção da lei pe nal e ins tru-
ção cri mi nal e des de que se jam as se gu ra dos ca na is
te le fô ni cos re ser va dos para a co mu ni ca ção en tre o
de fen sor que per ma ne cer no pre sí dio e os ad vo ga dos
pre sen tes nas sa las de au diên cia dos fó runs e, en tre
es ses, o pre so. Nos pre sí di os e as sa las re ser va das
para es ses atos se rão fis ca li za dos por ofi ci al de jus ti-
ça, fun ci o ná ri os do Mi nis té rio Pú bli co e ad vo ga do de -
sig na do pela Ordem dos Advo ga dos do Bra sil.

§ 4º  Em qual quer caso, an tes da re a li za ção do
in ter ro ga tó rio, o juiz as se gu ra rá o di re i to de en tre vis ta
re ser va do ao acu sa do com o seu de fen sor.

A pro pos ta da Emen da nº 12, apro va da pelo
acor do:

“Art. 312 – .........................................................
Pa rá gra fo Úni co – A pri são pre ven ti va tam bém

po de rá ser de cre ta da quan do o acu sa do es ti ver se
es cu san do da ci ta ção ou in ti ma ção para qual quer ato
do pro ces so.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Tas so, peço li cen ça para in ter rom per V. Exª. Pre ci so
me re ti rar da re u nião por al guns mi nu tos, para aten -
der um com pro mis so ur gen te, e peço ao Se na dor Cé -
sar Bor ges que me subs ti tua por esse pe río do.

Con ti nua com a pa la vra V. Exª.
O Sr. Tas so Je re is sa ti (PSDB – CE) – Pois não.
“Art. 366. Se o acu sa do ci ta do por edi tal não

com pa re cer nem cons ti tu ir de fen sor, fi ca rão sus pen-
sos o pro ces so e o cur so do pra zo pres cri ci o nal, po -
den do ser de cre ta da a pri são pre ven ti va, nos ter mos
do dis pos to no pa rá gra fo úni co do art. 312.

§ 1º O juiz, a re que ri men to do Mi nis té rio Pú bli co
ou do que re lan te ou de ofí cio, de ter mi na rá a pro du ção
an te ci pa da de pro vas con si de ra das ur gen tes, in clu si ve
a tes te mu nhal, e re le van tes, ob ser van do a ne ces si da de
ade quação e pro por ci o na li da de da me di da.

§ 2º As pro vas an te ci pa das se rão pro du zi das na 
pre sen ça do Mi nis té rio Pú bli co e do de fen sor da ti vo.

§ 3º Com pa re cen do o acu sa do, ter–se–á por ci -
ta do pes so al men te, pros se guin do o pro ces so em
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seus ul te ri o res atos, po den do o juiz de ter mi nar, a re -
que ri men to das par tes, a re pe ti ção da pro va pro du zi-
da an te ci pa da men te, in clu si ve a tes te mu nhal, re vo-
ga ção da pri são pre ven ti va, de cre ta da com es te io no
pa rá gra fo úni co do art. 312.”

É essa, Sr. Pre si den te, a ín te gra dos ar ti gos
acor da dos.

O SR. ANTO NIO CAR LOS VA LA DA RES (Blo -
co/PSB – SE) – Pela or dem, Sr. Pre si den te.

Como um aden do à ex pli ca ção do no bre Re la-
tor, tam bém foi acor da do en tre a nos sa ban ca da, o
Re la tor e o Se na dor De mós te nes Tor res que o re gi me
di fe ren ci a do de se gu ran ça má xi ma se ria ace i to, uma
vez que a Câ ma ra dos De pu ta dos ado tou ape nas um
re gi me: o re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do. Enquan to o
Se na do, por meio da Sub co mis são de Se gu ran ça,
des ta Co mis são, su ge riu a in clu são de mais um re gi-
me dis ci pli nar: o de se gu ran ça má xi ma, que, em re su-
mo, es ta be le ce:

– du ra ção má xi ma de se te cen tos e vin te dias
(para pre sos tem po rá ri os ou per ma nen tes), sem pre -
ju í zo de re pe ti ção ou pror ro ga ção;

– re co lhi men to em cela in di vi du al du ran te todo o
pe río do de se te cen tos e vin te dias;

– vi si tas ape nas uma úni ca vez por mês du ran te
se te cen tos e vin te dias, ain da as sim li mi ta das ao má -
xi mo de dois fa mi li a res, se pa ra dos por vi dro, e co mu-
ni ca ção por meio de in ter fo ne, com fil ma gem e gra va-
ções;

– ba nho de sol de até duas ho ras por dia;
– com ple ta pro i bi ção de co mu ni ca ção com ou -

tros pre sos nas sa í das para ba nhos de sol e exer cí ci-
os fí si cos, as sim como en tre o pre so e o agen te pe ni-
ten ciá rio;

– com ple to mo ni to ra men to;
– con ta tos ape nas men sa is com os ad vo ga dos.
Sr. Pre si den te, na ver da de, este é o acor do que

fi ze mos. Entre tan to, essa ma té ria vol ta para a Câ ma-
ra dos De pu ta dos, que terá a úl ti ma pa la vra para de fi-
nir se vai man ter o sis te ma ado ta do an te ri or men te,
ape nas o di fe ren ci a do, ou se vai fi car com os dois: o
di fe ren ci a do e o de se gu ran ça má xi ma.

É o aden do que gos ta ria de apre sen tar ao re la-
tó rio do no bre Se na dor Tas so Je re is sa ti.

O SR. TIÃO VI A NA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra. Se rei bre ve.

O SR. PRESIDENTE (Cé sar Bor ges) – Com a
pa la vra o Lí der Tião Vi a na e, de po is, o Re la tor Tas so
Je re is sa ti.

O SR. JEF FER SON PE RES (PDT – AM) – Tam-
bém es tou pe din do a pa la vra.

O SR. TIÃO VI A NA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, Se na dor Tas so Je re is sa ti, tra ta-se de uma con -
tri bu i ção mu i to bre ve, numa ten ta ti va de aju dar em um 
re la tó rio de gran de res pon sa bi li da de, de gran de im-
por tân cia.

No úl ti mo pa rá gra fo, V. Exª co lo ca, com um pon -
to, con ti nu an do: “nos pre sí di os, as sa las re ser va das
para es ses atos”. Eu gos ta ria de su ge rir que hou ves-
se um pa rá gra fo a mais. Pen so que isso per mi ti ra
mais cla re za ao tex to.

O SR. TAS SO JE RE IS SA TI (PSDB – CE) –
Onde fica isso?

O SR. TIÃO VI A NA (Blo co/PT  – AC) – O § 3º
co me ça com “os in ter ro ga tó ri os e as au diên ci as”.
Des cen do no tex to, de po is do pon to, vem a con ti nu a-
ção: “nos pre sí di os, as sa las re ser va das para es ses
atos se rão fis ca li za das”. Su gi ro que isso seja ob je to
de um pa rá gra fo pró prio. Pen so que, com isso, da ría-
mos mais cla re za ao tex to. É a con tri bu i ção que apre -
sen to a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Cé sar Bor ges) – Com a
pa la vra o Re la tor, Se na dor Tas so Je re is sa ti.

O SR. JEF FER SON PE RES (PDT – AM) – De -
po is, peço a pa la vra, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Cé sar Bor ges) – Pois
não, Se na dor.

O SR. TAS SO JE RE IS SA TI (PSDB – CE) – Sr.
Pre si den te, es tou in te i ra men te de acor do com a pro -
pos ta fe i ta pelo ilus tre Se na dor Tião Vi a na.

Qu e ro ape nas fa zer um es cla re ci men to so bre a
ques tão do re gi me dis ci pli nar de se gu ran ça má xi ma,
que foi pro fun da men te dis cu ti do na Sub co mis são de
Se gu ran ça e que pode ter uma vi são er rô nea, equi vo-
ca da, quan do lida sem ma i o res ex pli ca ções.

Na ver da de, de po is de mu i ta dis cus são e de ou -
vi dos de ze nas de es pe ci a lis tas na Sub co mis são de
Se gu ran ça, re sol ve mos – con for me já ocor re em vá ri-
os pa í ses que tra va ram luta vi to ri o sa con tra o cri me
or ga ni za do – cri ar um ou tro re gi me dis ci pli nar de se -
gu ran ça má xi ma para ape nas os lí de res pre sas en-
vol vi dos com o cri me or ga ni za do.

Esse re gi me de se gu ran ça má xi ma tem um ob -
je ti vo ma i or ain da do que a sim ples pu ni ção, que é a
des co ne xão dos lí de res do cri me or ga ni za do com a
hi e rar quia do cri me or ga ni za do. Na Itá lia, onde esse
re gi me foi im plan ta do, apro va do e tor na do de fi ni ti vo
ago ra, com su ces so, com pro vou-se que, quan do se
des man cham a co ne xão e os elos das li de ran ças do
cri me or ga ni za do, este, em pou co tem po, des mo ro na.
O cri me or ga ni za do é des mon ta do ape nas quan do se 
con se gue des mon tar essa co mu ni ca ção.
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Sa be mos que, aqui no Bra sil, como a má fia na
Itá lia e em ou tros pa í ses onde o cri me or ga ni za do é
mu i to for te, toda a co mu ni ca ção e todo o co man do do
cri me or ga ni za do – e boa par te do co man do está pre -
so – con ti nu am sen do fe i tos den tro das pe ni ten ci a ri-
as, im pu ne men te e, às ve zes, sem a ca pa ci da de do
Esta do de im pe dir essa co mu ni ca ção.

É este o ob je ti vo des se sis te ma di fe ren ci a do,
como na sua pro po si ção: dar ao juiz a pos si bi li da de
de fa zer o iso la men to, até 720 dias – e não de se te-
cen tos e tan tos dias –, con for me o caso e o grau de li -
ga ção de li de ran ça, de for ça e in fluên cia do pre so em
re la ção ao cri me or ga ni za do.

Era esse es cla re ci men to que eu gos ta ria de
pres tar.

O SR. ANTO NIO CAR LOS VA LA DA RES (Blo-
co/PSB – SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para fa -
lar um pou co so bre a vi de o con fe rên cia, de po is do Se -
na dor Jef fer son Pé res.

O SR. PRESIDENTE (Cé sar Bor ges) – Com a
pa la vra o Se na dor Jef fer son Pe res e, pos te ri or men te,
o Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

O SR. JEFFERSON PERES (PDT – AM) – Sr.
Pre si den te, ape nas fa ria ao Re la tor al gu mas su ges-
tões de re da ção.

Cre io que, no § 1º do art. 185, Se na dor Tas so
Je re is sa ti – “será re qui si ta da a apre sen ta ção do acu -
sa do pe ran te o ju í zo para a re a li za ção pre sen ci al-
men te...” Com a sua pre sen ça, por fa vor, por que esse
doeu no meu ou vi do. Não es tou aqui cri ti can do nin-
guém. Com a pres sa, co me tem-se er ros. Eu tam bém
co me to os meus er ros. Com a sua pre sen ça – pre sen-
ça do pre so.

No § 3º a meu ver, o pri me i ro pe río do está mu i to
lon go. Cre io que pode ser per fe i ta men te en xu to: ape -
nas a cri té rio do juiz, de vi da men te fun da men ta do, as -
se gu ra da a co mu ni ca ção do pre so com os de fen so-
res e os ad vo ga dos. Algo as sim. Esse pe río do está
ex ten sís si mo. Enfim, é ape nas uma su ges tão.

Fi nal men te, o § 3º do art. 366: com pa re cen do o
acu sa do, pros se guin do o pro ces so, po den do o juiz. É
ge rún dio de ma is num pe río do só. Cre io que pode ser
me lho ra da essa re da ção, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Cé sar Bor ges) – Sr. Re la-
tor.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Sr.
Pre si den te, tudo aqui lo que vier para ele var a ele gân-
cia e a cla re za do tex to, aco lhe mos com pra zer.

O SR. PRESIDENTE (Cé sar Bor ges) – Com a
pa la vra, o Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PPS – SE) – Sr. Pre si den te, no nos so voto em se -
pa ra do, ha vía mos pro pos to a vi de o con fe rên cia como
uma al ter na ti va con ce di da ao juiz, ou seja, se guin do
na mes ma di re ção do Di re i to Pe nal mo der no, que en -
tre ga nas mãos do juiz o pro ces so. O juiz é o dono do
pro ces so, é o con du tor do pro ces so.

Para a mi nha ale gria, o no bre Re la tor, acom pa-
nha do pelo Se na dor De mós te nes Tor res, que foi o
Re la tor na Sub co mis são, re sol veu ado tar a nos sa sis -
te má ti ca da vi de o con fe rên cia não como uma re gra,
mas como uma sa í da para o juiz abre vi ar ou tor nar
mais rá pi do o an da men to do pro ces so.

Na ver da de, Sr. Pre si den te, esse pa drão já vem
sen do exer ci do até com ace i ta ção dos Tri bu na is Su -
pe ri o res, do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça e até do pró -
prio Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. A vi de o con fe rên cia já
vem sen do ado ta da em mu i tos Esta dos como uma
fór mu la bas tan te mo der na, ade qua da, acom pa nhan-
do os avan ços da nos sa tec no lo gia, da in for má ti ca,
mas dan do a opor tu ni da de àque les Esta dos que não
pos su em ain da os me i os ne ces sá ri os para sua ado -
ção de ou vi da do con de na do, aliás, do que re lan te, do
acu sa do pes so al men te, ou seja, tête-à-tête.

A nos sa pro pos ta é bas tan te elás ti ca, fle xí vel,
não obri ga o juiz a ado tar a vi de o con fe rên cia, mas
pro por ci o na ado tá-la sem pre que for con ve ni en te ao
pro ces so. É um ins tru men to de mo crá ti co, que não
pro í be, de ma ne i ra al gu ma, que o juiz ouça pes so al-
men te o acu sa do.

Portan to que ro pa ra be ni zar o no bre Re la tor por
esse en ten di men to, que abre es pa ço para o juiz con -
du zir o pro ces so em toda a sua in te i re za.

Era essa ex pli ca ção que gos ta ria de dar a res -
pe i to da nos sa su ges tão, que foi tam bém apo i a da por
tan tos Se na do res que par ti ci pam des ta Co mis são.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Cé sar Bor ges) – Com a

pa la vra, o Se na dor De mós te nes Tor res.
O SR. DEMOSTENES TORRES (PFL – GO) –

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, cre io que es ta-
mos dan do um gran de pas so no Bra sil para fa zer o
com ba te efe ti vo ao cri me or ga ni za do e mes mo á cor -
rup ção que te mos den tro das pe ni ten ciá ri as, den tro
das ca de i as do País. Esse é um pro je to que, para di -
zer a ver da de, não está sen do apro va do da ma ne i ra
que en ten dia que de ve ria ser, mes mo por que, no
Con gres so, no Se na do, te mos que di a lo gar, dis cu tir e
apre sen tar vi sões di fe ren ci a das.

Cre io que a gran de der ro ta do sis te ma ju rí di co
bra si le i ro, da po pu la ção bra si le i ra, foi a ex tin ção do
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exa me cri mi no ló gi co, quan do sol tar mos, a par tir da
san ção des sa lei, algo em tor no de cem mil de lin-
qüen tes pe ri go sos nas ruas. Digo que são pe ri go sos
por que, no Bra sil, até oito anos de re clu são, nin guém
vai para a ca de ia; até dois anos, te mos a sus pen são
con di ci o nal do pro ces so; até qua tro anos, te mos apli -
ca ção das pe nas al ter na ti vas; e, até oito anos, a
semi-li ber da de.

Por uma in ter ven ção do Se na dor Ga ri bal di
Alves, con se gui mos co lo car, apro ve i tan do que a
Cons ti tu i ção diz que os Esta dos po de rão le gis lar su -
ple ti va men te so bre Di re i to Pe ni ten ciá rio, uma res sal-
va que diz que o Esta do que de se jar man ter o exa me
cri mi no ló gi co po de rá fazê-lo. Mas sa be mos que o
Esta do, tra di ci o nal men te, tem uma for ça mu i to gran -
de, prin ci pal men te so bre os le gis la ti vos es ta du a is, e
os prin ci pa is Esta dos, São Pa u lo e Mi nas Ge ra is, que
fi ze ram um lobby mu i to gran de no Se na do, efe ti va-
men te não vão re ver ter essa si tu a ção.

Um Pro cu ra dor do Esta do de São Pa u lo ad mi tiu
que, so men te na que le Esta do, se rão sol tos trin ta mil
de lin qüen tes com con de na ção aci ma de oito anos, o
que, na mi nha opi nião, é algo gra vís si mo; e o Se cre tá-
rio de Assun tos Pe ni ten ciá ri os ad mi tiu que lá se rão
sol tos dez mil de lin qüen tes. Na mi nha opi nião, essa é
uma der ro ta.

Mas te mos avan ços. Cri a mos, por exem plo, o
sis te ma de in te li gên cia, den tro das pe ni ten ciá ri as,
que se re por ta rá di re ta men te ao Mi nis té rio Pú bli co,
por que, hoje, a po lí cia en tre ga o pre so na por ta do
pre sí dio e vai em bo ra; nin guém sabe o que acon te ce
lá den tro. A cor rup ção fica es can ca ra da, prin ci pal-
men te quan do os jor na is es tam pam, por que se tor na
algo tão de gra dan te, tão gra ve que isso aca ba acon -
te cen do. Esse sis te ma de in te li gên cia vai per mi tir sa -
ber se um agen te car ce rá rio com prou um car ro novo,
se com prou uma casa, se me lho rou de vida, ou se um 
ad vo ga do está vi si tan do mais de uma pes soa li ga da
ao cri me or ga ni za do, por que pode ser que não seja
mais um ad vo ga do, e sim um mem bro do cri me or ga-
ni za do, te re mos um cer to con tro le da vida pri si o nal.

La men to que não te nha mos con se gui do fa zer
com que os pro ces sos dos cri mes jul ga dos à re ve lia
fos sem adi an te. Se gun do o Juiz Wal ter Ma e ro vitch,
70% dos pro ces sos que di zem res pe i to ao cri me or -
ga ni za do no Bra sil es tão pa ra li sa dos. La men to que
não te nha mos con se gui do ir adi an te, por que o Bra sil
as si nou a Con ven ção de San Juan, da Cos ta Rica,
pelo qual se com pro me te a não jul gar nin guém à re-
ve lia. Con si de ro esse um de fe i to ex tre ma do, por que o 
pre so tem que ter di re i to à de fe sa, o Esta do tem que
no me ar um de fen sor da ti vo, mas te mos que res pe i tar

os tra ta dos, tan to é que o Se na dor Tas so Je re is sa ti
fez essa re ti fi ca ção, que foi aco lhi da pe los Se na do res
Anto nio Car los Va la da res e Tião Vi a na, e aca ba mos
fa zen do esse acor do.

Con si de ro pro ve i to so, ape sar de toda a po lê mi-
ca que hou ve, ter mos cri a do um re gi me dis ci pli nar de
se gu ran ça má xi ma para o pre so li ga do ao cri me or ga-
ni za do. Se gun do o Se na dor Mag no Mal ta, são ape-
nas 62 de lin qüen tes, hoje, no Bra sil. Te mos mes mo
que fra ci o nar es ses co man dos. É im pos sí vel que as
pe ni ten ciá ri as bra si le i ras con ti nu em sen do ga bi ne tes
do cri me or ga ni za do. Aqui se cri ou uma po lê mi ca, em
que se dava a im pres são de que es tá va mos cri an do
uma so li tá ria, uma mas mor ra, e que es ta ría mos fe rin-
do os di re i tos hu ma nos, quan do o iso la men to se dá
em mol des tra di ci o na is.

Na Itá lia, há de lin qüen tes que fi cam as sim du ran-
te toda a pri são per pé tua. Não é um caso de de mên cia.
E até 720 dias. Se o juiz qui ser, por dois dias, pode fa -
zer o iso la men to. Nes se as pec to, que ro lou var a má-
qui na de pro pa gan da do Go ver no, por que foi sen sa ci-
o nal. O Go ver no con se guiu in clu ir em edi to ri a is dos
gran des jor na is que es tá va mos au men tan do pena
quan do não se dis cu tiu, mes mo por que é lei de exe cu-
ção pe nal. Como, em lei de exe cu ção, es ta ría mos dis -
cu tin do au men to de pena? Con se guiu fa zer e mo bi li-
zar, por que hou ve um gran de lobby dos ad vo ga dos
cri mi na lis tas. Mas con se gui mos fa zer pas sar isso.

E tam bém que se ria de me lhor al vi tre se ti vés-
se mos ins ti tu í do como re gra a via de con fe rên cia,
por que aca ba com o pas se io ju di ciá rio, em que o pre -
so sai da ca de ia e vai até a pre sen ça do juiz. Só no
Esta do de São Pa u lo, fo ram qua ren ta mil po li ci a is mi -
li ta res uti li za dos, de 1º de ja ne i ro até o dia 13 de abril,
quan do fi ze mos a es ta tís ti ca, nes se trans por te. Fo-
ram tre ze mil vi a tu ras. E não há para de sa con se lhar a
via de con fe rên cia.

Ontem mes mo, à no i te, as sis ti o Mi nis tro Alo í sio
Mer ca dan te dan do uma en tre vis ta no sis te ma de ví -
de o con fe rên cia, S.Exª aqui em Bra sí lia, e os re pór te-
res lá. Então é só isso.

Se gun do o Mi nis tro da Jus ti ça, o pre so pre ci sa
olhar nos olhos o juiz. É a fi lo so fia Ma ria Be tâ nia:
olhos nos olhos. Não é ver da de? Isso não tem qual -
quer ca bi men to. Infe liz men te, não con se gui mos es ta-
be le cer como re gra, mas o re la tó rio ou a pro pos ta do
Se na dor Anto nio Car los Va la da res avan ça, por que já
pre vê ex pli ci ta men te que o juiz pode fazê-lo como al -
ter na ti va. Não te nho dú vi da de que o juiz vai trans for-
mar isso em re gra. O juiz vai fa zer isso por que é bom
para o Bra sil, não im pli ca que bra do di re i to de de fe sa.
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Há ca na is si gi lo sos, di re i to a con sul ta en tre o de lin-
qüen te e o seu de fen sor.

Pa re ce-me, digo e re pi to, que hou ve uma pres -
são exa cer ba da dos de fen so res dos de lin qüen tes
para que pu dés se mos che gar até lá. Algo que não
tem nada a ver com o Se na dor Anto nio Car los Va la-
da res, que ro de i xar isso bem cla ro.

Avan ça mos, sem dú vi da. Não é a le gis la ção ide -
al? Cre io que não, mas va mos che gar lá.

Hoje, es ta va len do aqui um ar ti go do José Ne u-
ma ni, que é Edi to ri a lis ta do Jor nal da Tar de, mas que
es cre veu no O Esta dão. Ele vem fa zen do uma sé rie
de crí ti cas, que não que ro re pe tir, es pe ci al men te ao
Pre si den te da Re pú bli ca, ao Mi nis tro da Jus ti ça, que
tem se no ta bi li za do mais por fa lar do que por fa zer,
mas ele vem di zen do que o gran de omis so nis so tudo
tem sido o Con gres so Na ci o nal, por que tem fi ca do
com o per fu me e com a piz za. Então é a pri me i ra res -
pos ta que es ta mos dan do. Qu e ro con cor dar com o
Jor na lis ta, por que es ta mos vo tan do ma té ri as su per fi-
ci a is. Se apro vás se mos isso aqui hoje sem a via de
con fe rên cia e o re gi me de se gu ran ça má xi ma para
pre sas li ga dos ao cri me or ga ni za do, efe ti va men te,
es ta ría mos vo tan do um pro je to que não le va ria a
nada, que li ga ria nada a lu gar ne nhum.

De sor te que que ro lou var esse acor do. Foi um
avan ço, che ga mos lá, che ga mos ao fim, sem tra u-
mas. Como hou ve a res sal va do Se na dor Anto nio
Car los Va la da res, cre io que o Mi nis tro vai ten tar aca -
bar com o re gi me de se gu ran ça má xi ma na Câ ma ra.
E es pe ro sin ce ra men te que os de pu ta dos re sis tam.
Esse é um tema caro ao Bra sil e não po de mos dar a
cri mi no sos li ga dos ao cri me or ga ni za do o mes mo tra -
ta men to de cri mi no sos co muns.

Apro vo in te i ra men te o acor do e voto com o nos -
so Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Cé sar Bor ges) – Se na dor
Sibá Ma cha do, V. Exª quer fa zer uso da pa la vra?

O SR. SIBÁ MA CHA DO (Blo co/PT – AC) – Obri -
ga do, Pre si den te. Se na dor De mós te nes e Se na dor
Tas so Je re is sa ti, tam bém es ti ve lá na co mi ti va, jun ta-
men te com o Se na dor Mag no Mal ta, e as li ções da
Itá lia são re al men te im pres si o nan tes. Uma de las, que 
mar cou os meus olhos e o meu sen ti men to, é a di fe-
ren ça en tre o cri me pra ti ca do e o ser hu ma no. Então,
está mu i to cla ro.

Como vi si ta mos ape nas uma das pri sões da Itá -
lia, não po de mos ter a vi são de con jun to, mas jul go
que, na que la de se gu ran ça má xi ma de Roma, a pes -
soa está sen do tra ta da como se es ti ves se em um ho -
tel de três es tre las do Bra sil. Só não há pis ci na. Há re -

fe i ção na hora exa ta, se gun do o car dá pio do pre so.
Se qui se rem, os pre sas bra si le i ros po dem co mer tutu
mi ne i ro. Os ára bes são res pe i ta dos na sua re li gi o si-
da de e os ita li a nos co mem se gun do os pe di dos que
fa zem. Fi quei im pres si o na do, por que es pe ra va che-
gar a uma ca de ia com a qual es ta mos acos tu ma dos,
es pe ra va, pois, ver cam po de con cen tra ção, mal che i-
ro, po dri dão, su je i ra, de pre da ção do es pa ço e as sim
por di an te. To da via, vi uma ca de ia ilu mi na da, are ja da,
com po li ci al de sar ma do, bem ves ti do, jar di na gem,
qua dros nas pa re des. Há na que la pri são tudo que se
ima gi na que o pre so da qui não pode ter, pois há o re -
ce io de se rem trans for ma dos em ar mas ob je tos cor -
tan tes ou co i sa pa re ci da. O ba nhe i ro é bem tra ta do,
os va sos e as to a lhas são lim pos. Há até per fu me. To -
dos – até os tra ves tis – são tra ta dos nas suas alas es -
pe cí fi cas. No que diz res pe i to ao tra ta men to do cri me,
dis so não se abre mão.

Ou tra co i sa me im pres si o nou: o in di ví duo que
en tra na que la pri são sabe exa ta men te o dia em que
vai sair. Há um sis te ma in for ma ti za do de acom pa nha-
men to ri go ro so de tudo o que acon te ce den tro de seu
pro ces so, ou seja, se di mi nu iu ou au men tou a pena e
as sim por di an te.

Há uns ca sos im pres si o nan tes. Advo ga do é um
só. Ele pode ter 50, mas, para fa lar com ele, es co lhe o
ti tu lar. Esco lhi do o ti tu lar, será aque le. Há um vi dro no
meio, se pa ran do o ad vo ga do do pre so. Há a câ me ra
de ví deo para sa ber se pas sou um ob je to a mais.
Então, nes se as pec to, há iso la men to to tal.

O in te res san te é que o pre so pode tra ba lhar op -
ci o nal men te e ter ren di men to pelo seu tra ba lho.
Abre-se uma con ta ban cá ria da qual lhe é pres ta da
con ta men sal men te e, no fi nal, quan do o pro ces so do
pre so se en cer ra, ele não pre ci sa de mais nin guém,
por que o pró prio sis te ma car ce rá rio vai lá na cela e o
li ber ta.

Co in ci den te men te, no dia em que vi si ta mos
aque le pre sí dio, es ta vam sa in do dois por esse sis te-
ma. Então fi quei im pres si o na do com isso, mas com
al gu mas res sal vas. O po der po li ci al, o Po der Ju di ciá-
rio e o Po der do Mi nis té rio Pú bli co es tão mu i to bem
es ta be le ci dos e, nes se pon to, há hi e rar quia e o Co lé-
gio de Ma gis tra dos tra ta a am bos igual men te. Tal vez
o se nhor te nha ra zão. Esta mos dan do pas sos.

Mas va mos vol tar à pre o cu pa ção que ge rou –
di ga mos as sim – o nos so de ba te aqui den tro. O nos so
de ba te pode ter ori gem – é um pen sa men to meu –
nos res quí ci os da Di ta du ra, quan do o Po der Pú bli co
que bra va tam bém o di re i to in di vi du al do ci da dão. Não
eram per mi ti das es sas co i sas. Ou tra co i sa que po de-
mos ve ri fi car é que o sis te ma car ce rá rio bra si le i ro tra -
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ta o pre so como um lixo da hu ma ni da de, um de je to
hu ma ni tá rio e há medo dos ex ces sos.

Por tan to pa ra be ni zo am bas as par tes. Di ga mos
que es tou fa zen do aqui o pa pel do ad vo ga do da ca u-
sa, po pu lar men te co nhe ci do como ad vo ga do do di a-
bo, ao ob ser var am bas as pre o cu pa ções. E es tou
con ven ci do de que o pas so dado aqui pe las emen das
apre sen ta das, seja na Sub co mis são, seja na Re la to-
ria ou pelo voto em se pa ra do, mar ca um pas so no
Bra sil, por que não é pos sí vel fa zer tudo abrup ta men-
te, num pas se de má gi ca. Va mos ado tar um pro ces so
de con ven ci men to. Espe ro – não sei se o Se na dor
Mag no Mata já apre sen tou – que es ses 62 no mes
iden ti fi ca dos pos sam ime di a ta men te ser tra ta dos de
for ma di fe ren ci a da, em um úni co lu gar, e que haja ini -
ci al men te esse tipo de tra ta men to. Então cons tru i ría-
mos um pre sí dio de se gu ran ça má xi ma para es ses
62, con for me cons ta do atu al re la tó rio, que cer ta men-
te se tor na rá lei, e po de re mos fa zer um ape lo à Câ -
ma ra para man ter o que es ta mos su ge rin do da qui.

O SR. ANTO NIO CAR LOS VA LA DA RES (Blo -
co/PSB – SE) – Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. SIBÁ MA CHA DO (Blo co/PT – AC) – Sr.
Pre si den te, que ro con ce der um apar te.

Esta é uma ma té ria im por tan te para to dos nós,
em bo ra, di ga mos as sim, te nha mos um pra zo a cum -
prir. Por tan to eu que ria con ce der o apar te ao Se na dor
Anto nio Car los Va la da res e de po is ter mi nar meu pen -
sa men to. Pode ser, Sr. Pre si den te?

O SR. ANTO NIO CAR LOS VA LA DA RES (Blo -
co/PSB–SE) – No bre Se na dor, eu que ria so mar mi -
nha pre o cu pa ção às de V. Exª, que par ti ci pou des sa
luta para apro va ção das su ges tões que fo ram ace i tas
pelo nos so Re la tor, tan to com re la ção às pre ca u ções
que o Po der Pú bli co tem que to mar com re la ção aos
pre sos nas ca de i as pú bli cas, como tam bém quan to às
pro vi dên ci as que de ve rão ser efe ti va das no com ba te ao 
cri me or ga ni za do pelo pró prio Po der Ju di ciá rio.

Nes se sen ti do, a Câ ma ra dos De pu ta dos apro -
vou um pro je to que na tu ral men te vai pas sar por esta
Casa. Tra ta-se do Pro je to de Lei nº 3.731-A, cuja re -
da ção fi nal me foi en tre gue, no qual um dos ar ti gos
diz as sim: “O Po der Ju di ciá rio, se ne ces sá rio, ins ta la-
rá va ras es pe ci a li za das para o pro ces sa men to e jul -
ga men to dos cri mes de as so ci a ção cri mi no sa e de-
ma is in fra ções pe na is co ne xas, que po de rão ter com -
pe tên cia re gi o na li za da”.

Então o Po der Ju di ciá rio pre ci sa ser de vi da men-
te apa re lha do, or ga ni za do, para en fren tar es sas or ga-
ni za ções cri mi no sas e con ter a cri mi na li da de, que no
Bra sil já se ge ne ra li zou. Não ocor rem mais ape nas no 

Rio de Ja ne i ro e em São Pa u lo, mas tam bém nos pe -
que nos Esta dos. Na que les Esta dos que eram ilhas de 
paz e sos se go já en con tra mos cri mes vi o len tos, pra ti-
ca dos por es sas or ga ni za ções que es tão fu gin do de
São Pa u lo e do Rio de Ja ne i ro, por que lá a re pres são
é mu i to gran de, para o Nor des te do Bra sil, onde há
uma re pres são, mas não de vi da men te apa re lha da,
para en fren tar es ses cri mes.

Portan to, ao lado do cu i da do com o pri si o ne i ro,
te mos que ter o cu i da do com re la ção ao com ba te à
cri mi na li da de das or ga ni za ções de que fa lei, apa re-
lhan do o Po der Ju di ciá rio para com ba ter es ses cri-
mes. Quer di zer, é uma ação do Exe cu ti vo e uma ação 
do Po der Ju di ciá rio, com aju da do Le gis la ti vo.

O SR. JOÃO BATIS TA MOT TA (PPS – ES) –
Se na dor, V. Exª po dia fa zer um es cla re ci men to so bre
aque le con for to todo a que V. Exªs as sis ti ram nas pri -
sões da Itá lia: quem fi nan cia isso, o pró prio pre so ou o 
Esta do?

O SR. SIBÁ MA CHA DO (Blo co/PB – AC) – Bem 
lem bra do. Tive a pre o cu pa ção de fa zer essa per gun ta
so bre o cus to de um pre so para os co fres pú bli cos
nes sas con di ções. E eles me res pon de ram que o
Esta do ga ran te o bá si co, que é mais ou me nos isso. E
há mais al gu mas van ta gens. Essas van ta gens ele
tem que pa gar por fora.

Então um pre so cus ta, se gun do a in for ma ção
que re ce bi – des cul pem, vou ar ris car um nú me ro –
cer ca de 200 eu ros/dia, algo as sim, pou co me nos. O
que ul tra pas sa isso tem que ser pago pelo pre so.
Como tal, o tra ba lho que ele fi zer já po de rá amor ti zar
essa con ta, esse ex ce den te. Se não o fi zer, a fa mí lia
será no ti fi ca da e será co bra do dela, para co brir essa
des pe sa ex ce den te.

O SR. JOÃO BA TIS TA MOT TA (PPS – ES) – Se 
o Esta do cus te as se as des pe sas com esse con for to,
a ma i o ria da po pu la ção pre fe ri ria ir para o cár ce re.

O SR. SIBÁ MA CHA DO (Blo co/PT – AC) – Só
para ter mi nar meu pen sa men to, con ver sa mos, ain da
em ca rá ter in for mal, a res pe i to da pos si bi li da de, em
pri me i ro lu gar, da cons ti tu i ção de um pre sí dio es pe ci-
al para es ses 62 no mes. Em se gun do lu gar, que o tra -
ta men to den tro do pre sí dio pos sa apon tar na di re ção
pela qual que ro lou var o re la tó rio, com as emen das
apre sen ta das, já den tro des se sis te ma.

Em ter ce i ro lu gar, se pu des sem cri ar a cha ma da
po lí cia es pe ci a li za da para o caso, como na Itá lia, que
a tem para cada ramo que con si de ram des ses cri mes.
Foi le van ta da, in clu si ve, a pos si bi li da de de, den tro
dos qua dros da Po lí cia Fe de ral, ha ver pes so as com
know-how, com ca pa ci da de de aten di men to, para
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esse tipo de tra ta men to, ou seja, cri ar um ser vi ço po li-
ci al para esse tipo de aten di men to. Por tan to que ro
acre di tar que, até a pro mul ga ção des sa lei, pos sa mos
fa zer um es for ço de, no má xi mo até no ano que vem,
dar mos o se gun do gran de pas so, que é a de tec ção
dos 62 no mes e a ime di a ta pro vi dên cia do ser vi ço pú -
bli co para uma li ção exem plar.

Vi, há pou co tem po, um exem plo im por tan te do
Go ver no em um rou bo clan des ti no de ce dro-mog no
do Esta do do Pará. O Go ver no foi lá, em bar gou, cons -
ta tou o cri me, con fis cou a ma de i ra, le i lo ou e de vol veu
para co mu ni da de o re cur so pú bli co. Per gun tei tam-
bém se, no caso do nar co tra fi can te, fun ci o na.

Vi si ta mos um pré dio que era de um gran de nar -
co tra fi can te que foi con fis ca do e re pas sa do para a co -
mu ni da de. Ele não en tra no Te sou ro, nos co fres pú bli-
cos, mas é dado para a co mu ni da de da qual aque le
ci da dão ali jou al gu ma co i sa. Por tan to es ses são os
pas sos e os exem plos sig ni fi ca ti vos não digo da mo -
ra li za ção, des cul pem-me a ex pres são, mas da ne ces-
si da de do Po der Pú bli co de se apre sen tar e as su mir
ime di a ta men te o co man do no com ba te de uma si tu a-
ção tão com pli ca da que o Bra sil atu al men te vive.

O SR. PRESIDENTE (José Ma ra nhão) – A pa la-
vra con ti nua fa cul ta da. (Pa u sa)

Não ha ven do mais ora do res, pas sa mos à vo ta-
ção da ma té ria.

As emen das des ta ca das fo ram ob je to de um
acor do.

Em vo ta ção a Emen da nº 5, do Se na dor las so
Je re is sa ti.

Os Srs. Se na do res que a apro vam per ma ne çam
sen ta dos. (Pa u sa).

Apro va da.
Emen da nº 10, de au to ria do Se na dor Tas so Je -

re is sa ti que, pelo acor do, fi cou de li be ra do que se ria
pela pre ju di ci a li da de.

Em vo ta ção a Emen da nº 10, do Se na dor Tas so
Je re is sa ti.

Os Srs. Se na do res que con cor dam com a pre ju-
di ci a li da de per ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa).

Apro va da.
Emen da nº 12, de au to ria do Se na dor Tas so Je -

re is sa ti, ain da pelo acor do.
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.

Pas sa mos à vo ta ção das Emen das do Se na dor
Anto nio Car los Va la da res.

A Emen da nº 2, que está pre ju di ca da em fun ção
da apro va ção da Emen da nº 5.

Em vo ta ção.

Os Srs. Se na do res que con cor dam com a pre ju-
di ci a li da de da Emen da nº 2 per ma ne çam sen ta dos.
(Pa u sa).

Apro va da.

Emen da nº 4,com a al te ra ção pro pos ta pelo Re -
la tor.

Em vo ta ção.

Os Srs. Se na do res que a apro vam, com as al te-
ra ções aco lhi das pelo Re la tor, per ma ne çam sen ta-
dos. (Pa u sa).

Apro va da.

A ma té ria apro va da vai ao Ple ná rio.

Antes de dar en cer ra da a re u nião, en con tra-se
so bre a mesa o Ofí cio de nº 163/03, de au to ria do Se -
na dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB, que diz o se-
guin te:

“Cum pri men tan do V. Exª, te nho a hon ra de in di-
car a Se na do ra Ro se a na Sar ney, do PFL do Ma ra-
nhão, para o car go de ti tu lar na Co mis são de Cons ti-
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, por ces são da vaga do
PSDB – Par ti do da So ci al De mo cra cia Bra si le i ra ao
PFL – Par ti do da Fren te Li be ral.

Na opor tu ni da de, re no vo os pro tes tos de apre ço
e dis tin ta con si de ra ção. Assi na do: Arthur Vir gí lio, Lí -
der do PSDB.”

Ain da so bre a Mesa o Ofí cio nº 162/03, de au to-
ria do Se na dor Arthur Vir gí lio, do se guin te teor:

“Cum pri men tan do V. Exª, te nho a hon ra de in di-
car o nome do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros para
o car go de su plen te, de i xan do, por tan to, a ti tu la ri da-
de na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia em vaga do PSDB, Par ti do da So ci al De mo cra cia
Bra si le i ra.

Na opor tu ni da de, re no vo o pro tes to de apre ço e
dis tin ta con si de ra ção. Assi na do: Arthur Vir gí lio, Lí der
do PSDB.”

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (José Ma ra nhão) – Com a
pa la vra o Se na dor Tas so Je re is sa ti.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) –  Sr.
Pre si den te, gos ta ria de lem brar aos Srs. Se na do res
mem bros da Sub co mis são de Se gu ran ça que ha ve rá
re u nião hoje, às 18 ho ras, após a Ordem do Dia, a fim
de de fi nir a pro gra ma ção para a con vo ca ção ex tra or-
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di ná ria, vis to que fi cou de fi ni do pelo Pre si den te José
Sar ney que a se ma na de 21 a 25 de ju lho será de di-
ca da ex clu si va men te à vo ta ção, em ple ná rio, de to dos
os te mas re la ti vos à se gu ran ça pú bli ca em tra mi ta ção
no Se na do Fe de ral.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Ma ra nhão) – Nada

mais ha ven do a tra tar, está en cer ra da a pre sen te re u-
nião.

(Le van ta-se a re u nião às 12h 14min.)

REQUERIMENTO Nº 1, DE 2003 – SSPJ

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, o en ca mi-
nha men to do PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12,
de 2003, que “Alte 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 03 de ou tu bro de 1941 – Có di go de Pro ces-
so Pe nal e dá ou tras pro vi dên ci as”, para que esta
Sub co mis são se pro nun cie so bre a ma té ria.

Sala das Re u niões, 10 de abril de 2003. – Se na-
dor Tas so Je re is sa ti, Pre si den te da Sub co mis são
Per ma nen te de Se gu ran ça Pú bli ca.

Avi so nº 0559 – MJ

Bra sí lia, 30 de abril de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor JOSÉ SARNEY
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Bra sí lia – DF

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do-o, en ca mi nho a Vos sa Exce-

lên cia, para ado ção das pro vi dên ci as jul ga das per ti-
nen tes, o ane xo Memo/MJ/CNPCP/Nº 021/2003,
con ten do ma ni fes ta ção do Con se lho Na ci o nal de Po -
lí ti ca Cri mi nal e Pe ni ten ciá ria acer ca do Subs ti tu ti vo
ao Pro je to de Lei nº 5.073/2001, que ins ti tui o Re gi me
Dis ci pli nar Di fe ren ci a do no Sis te ma Pe ni ten ciá rio Na -
ci o nal.

Aten ci o sa men te, – Már cio Tho maz Bas tos, Mi -
nis tro de Esta do da Jus ti ça

MEMO./MJ./CNPCP./Nº 021/2003

Bra sí lia, 14 de abril de 2003

Do: Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Cri mi nal e Pe ni-
ten ciá ria  – CNPCP
Para: Exmo Sr. Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça
Exmo Se nhor Mi nis tro,

Pelo pre sen te en ca mi nho a V. Exª, em ane xo,
ma ni fes ta ção do Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Cri -

mi nal e Pe ni ten ciá ria acer ca do Subs ti tu ti vo ao Pro-
je to de Lei nº 5.073/2001, que ins ti tui o Re gi me Dis -
ci pli nar Di fe ren ci a do no Sis te ma Pe ni ten ciá rio Na ci-
o nal.

Apro ve i to o en se jo para in for mar a V. Exª que, a
des pe i to do re fe ri do subs ti tu ti vo já ter sido apro va do
na Câ ma ra dos De pu ta dos e en con trar-se em de ba te
no Se na do Fe de ral, este Con se lho não foi for mal-
men te ins ta do a se ma ni fes tar so bre o tema, so men te
ten do to ma do co nhe ci men to de seus ter mos, ofi ci al-
men te, na data pre sen te. Tan to as sim que, por oca -
sião da re u nião or di ná ria do mês de mar ço p.p., re a li-
za da em For ta le za, foi ins ti tu í da Co mis são es pe cí fi ca
para es tu dar, “a tí tu lo de pes qui sa”, me di das con cer-
nen tes à im plan ta ção do RDD no âm bi to da exe cu ção
pe nal.

Ou tros sim, re que i ro a V. Exª in for mar, com a ne -
ces sá ria bre vi da de, o Se na do Fe de ral dos ter mos da
ma ni fes ta ção des te Con se lho.

Re i te ro meus pro tes tos de es ti ma e con si de ra-
ção. – Antô nio Cláu dio Ma riz de Oli ve i ra, Pre si den-
te do CNPCP.

O Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Cri mi nal e
Pe ni ten ciá ria, re u ni do no dia 14 de abril de 2003,
após ana li sar o Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei nº
6.073/01, vem as sim se ma ni fes tar:

Tal como re di gi do, o Subs ti tu ti vo sub ver te os
prin cí pi os que in for mam as di re tri zes de po lí ti ca pe -
nal e pe ni ten ciá ria na ci o na is, con sa gra das pela
Cons ti tu i ção Fe de ral e pe los tra ta dos in ter na ci o na-
is de di re i tos hu ma nos ra ti fi ca dos pelo Bra sil e ma -
te ri a li za dos nos dis po si ti vos da Lei de Exe cu ção
Pe nal.

De pron to, res sal ta que o Re gi me Dis ci pli nar
Di fe ren ci a do agri de o pri ma do da res so ci a li za ção
do sen ten ci a do, vi gen te na cons ciên cia mun di al
des de o ilu mi nis mo e pe dra an gu lar do sis te ma pe -
ni ten ciá rio na ci o nal, ins pi ra do na Esco la da Nova
De fe sa So ci al. A LEP, já em seu pri me i ro ar ti go tra -
ça como ob je ti vo do cum pri men to de pena a re in te-
gra ção so ci al do con de na do, a qual é in dis so ciá vel
da efe ti va ção da san ção pe nal. Por tan to, qual quer
mo da li da de de cum pri men to de pena em que não
haja a con co mi tân cia dos dois ob je ti vos le ga is, o
cas ti go e a re in te gra ção so ci al, com ob ser vân cia
ape nas do pri me i ro, mos tra-se ile gal e con tra ria a
Cons ti tu i ção Fe de ral.

E a Lei Ma i or mos tra-se vi o la da pelo Subs ti tu-
ti vo em ques tão em di ver sos as pec tos, a co me çar
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no to can te ao ar ti go 5º, in ci so XLVII, alí nea e, que
veda a apli ca ção de pena de na tu re za cru el. O cum -
pri men to de pena em que ape nas é exer ci do o cas ti-
go, sem que o iso la men to so ci al con tri bua, de al gu ma
for ma, para que o sen ten ci a do re tor ne à so ci e da de
de for ma pro du ti va e har mô ni ca, é o exer cí cio puro e
sim ples da vin gan ça so ci al, o qual não mais é ad mi ti-
do pelo or de na men to ju rí di co, re ve lan do a cru el da de
da apli ca ção da pena. No mes mo sen ti do, as Re gras
Mí ni mas para o Tra ta men to do Pre so no Bra sil, apro -
va das pela Re so lu ção do CNPCP nº 14, de 11 de no -
vem bro de 1994, pro í bem toda pu ni ção de na tu re za
cru el, de su ma na ou de gra dan te.

Indo além, a Cons ti tu i ção Fe de ral as se gu ra
aos pre sos “o res pe i to à in te gri da de fí si ca e mo ral”
(ar ti go 5º, in ci so XLIX), jus ta men te o pon to em que o
RDD mos tra-se cru el, de su ma no e, por tan to, ina pli-
cá vel no Bra sil. Este tipo de re gi me, con for me di ver-
sos es tu dos re la tam, pro mo ve a des tru i ção emo ci o-
nal, fí si ca e psi co ló gi ca do pre so que, sub me ti do ao
iso la men to pro lon ga do, pode apre sen tar de pres são,
de ses pe ro, an si e da de, ra i va, alu ci na ções, cla us tro-
fo bia, e a mé dio pra zo, psi co ses e dis túr bi os afe ti vos
gra ves. O pro je to, ao pre ver iso la men to de tre zen tos
e ses sen ta dias, cer ta men te ca u sa rá nas pes so as a
ele sub me ti das a de te ri o ra ção de suas fa cul da des
men ta is, po den do-se di zer que o RDD, não con tri bui
para o ob je ti vo da re cu pe ra ção so ci al do con de na do
e, na prá ti ca, im por ta a pro du ção de li be ra da de ali e-
na dos men ta is.

A abo li ção do iso la men to ce lu lar foi su ge ri da
68ª Assem bléia Ge ral da ONU que enun ci ou os prin -
cí pi os bá si cos que sus ten tam as Re gras Mí ni mas
para o Tra ta men to dos Re clu sos, ado ta das pela ONU
e ace i tas pelo Bra sil. Nes te sen ti do, o prin cí pio nº 7
pre vê ex pres sa men te: “De vem em pre en der-se es for-
ços ten den te à abo li ção ou res tri ção do re gi me de iso -
la men to, como me di da dis ci pli nar ou de cas ti go.” Tan -
to as sim que, para si tu ar o de ba te em tor no a ex pe-
riên ci as in ter na ci o na is já re a li za das, vá ri as de ci sões
de cor tes es ta du ni den ses vêm obri gan do as au to ri-
da des ad mi nis tra ti vas a re ver con di ções exa cer ba das
de con fi na men to, por se mos tra rem in cons ti tu ci o na is,
ante sua cru el da de.

No mes mo sen ti do, a in tro du ção das cha ma das
“Su per max” (pre sí di os de má xi ma se gu ran ça) não
tem atin gi do os ob je ti vos de po lí ti ca pe ni ten ciá ria,
con sis ten tes em pro pi ci ar ma i or go ver na bi li da de, se -
gu ran ça e con tro le às pri sões. Ao re vés, tem fo men ta-

do a vi o lên cia e a in se gu ran ça ao lon go do tem po,
con for me es tu dos da Hu man Rights Watch de 1997
e 1999.

No caso bra si le i ro, é no tó rio o exem plo do sur gi-
men to do Pri me i ro Co man do da Ca pi tal (PCC), ocor -
ri do, não por aca so, no Cen tro de Re a dap ta ção Pe ni-
ten ciá ria de Ta u ba té, pre sí dio pa u lis ta de se gu ran ça
má xi ma em que os pre sos per ma ne cem em iso la-
men to ce lu lar. Em tais lo ca is, ao con trá rio das in ten-
ções pre co ni za das, o re cru des ci men to do re gi me car -
ce rá rio exa cer ba os as pec tos psi co ló gi cos ne ga ti vos
do sen ten ci a do e sua re vol ta con tra os va lo res so ci a-
is. Assim, tão logo seja pos sí vel, tais pre sos pas sam a 
ar qui te tar me i os de sub ver ter a dis ci pli na, or ga ni zan-
do-se em es tru tu ras hi e rar qui za das que aca bam por
en vol ver toda a po pu la ção car ce rá ria. Ao fim e ao
cabo, todo o sis te ma pe ni ten ciá rio mos tra-se mais e
mais in se gu ro.

Deve-se re co nhe cer que o sis te ma de jus ti ça
cri mi nal tem li mi tes, seja quan to ao sur gi men to de
pes so as que aten tem con tra as re gras ele men ta res
de con vi vên cia, seja quan to ao cu i da do que se deve
ter para não re a li men tar a vi o lên cia que se pre ten de
com ba ter.

Sob a apa rên cia de mera apli ca ção de san ção
dis ci pli nar mais rí gi da, na ver da de se está cri an do
uma nova mo da li da de de cum pri men to de pena, a
que se po de ria cha mar de “re gi me fe cha dís si mo”, no
qual não há pos si bi li da de de tra ba lho, edu ca ção ou
qual quer for ma de te ra pia.

Note-se, ain da, que a tex tu ra aber ta das hi pó te-
ses para apli ca ção do RDD vi o la o prin cí pio cons ti tu-
ci o nal da le ga li da de pe nal – ex pres sa men te en cam-
pa da pelo ar ti go 45 da LEP no to can te à apli ca ção de
san ção dis ci pli nar –, o que não pode ser tra ta do de
ma ne i ra me ra men te for mal. A ti pi ci da de le gal exi ge
que a nor ma con te nha uma pre vi são hi po té ti ca de
com por ta men to de ra zoá vel pre ci são, sem o que se
de i xa ao apli ca dor (em ge ral fun ci o ná rio do sis te ma
car ce rá rio) o po der in dis cri mi na do de atri bu ir a al-
guém uma dada con du ta. So men te um sis te ma cri mi-
nal que pri mas se pelo ar bí trio po de ria ad mi tir ti pos
tão im pre ci sos quan to o “alto ris co para a or dem e a
se gu ran ça do es ta be le ci men to pe nal”, sem que se
ex pli ci te qual ou qua is con du tas im pli ca ri am o re fe ri-
do “alto ris co”.

Assim, ten do em vis ta que o tex to em apre ço
con tra ria os prin cí pi os fun da men ta is de po lí ti ca pe ni-
ten ciá ria ex pres sos na Cons ti tu i ção Fe de ral, nos Tra-
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ta dos Inter na ci o na is, na Lei de Exe cu ção Pe nal e nas
Di re tri zes Bá si cas de Po lí ti ca Cri mi nal e Pe ni ten ciá ria
ado ta das por este Con se lho, aten tan do con tra a sa ú-
de men tal dos sen ten ci a dos e, por fim, não con tri bu in-
do para a pro du ção de um sis te ma car ce rá rio mais
se gu ro, a mé dio e lon go pra zos, à luz da ex pe riên cia
in ter na ci o nal, este Con se lho vem se ma ni fes tar pela
re je i ção do Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei nº
5.073/2001, no to can te às nor mas que al te ram a Lei
de Exe cu ção Pe nal, para in clu ir o RDD, já apro va do
pela Câ ma ra dos De pu ta dos, re co men dan do ao Sr.
Mi nis tro da Jus ti ça que ori en te o Sr. Pre si den te da
Re pú bli ca a ve tar tais dis po si ti vos, na hi pó te se de sua 
apro va ção pelo Con gres so Na ci o nal.

Enten de este Con se lho que a fir me apli ca ção
da LEP, de for ma am pla e com ple ta, é su fi ci en te para
cri ar um meio car ce rá rio se gu ro e que con tri bua para
a in te gra ção so ci al do con de na do da for ma de se ja da
e con sen tâ nea com o mar co le gal vi gen te.

Re co men da, ain da, seja fe i to um di ag nós ti co
mais acu ra do do pro ble ma, o que re quer um de ba te
mais apro fun da do de ques tão tão de li ca da e que en -
vol ve a pre ser va ção de di re i tos fun da men ta is. Como
a ex pe riên cia bra si le i ra re cen te de mons tra, a apro va-
ção de leis pe na is de afo ga di lho, como é o caso da
ine fi caz lei dos cri mes he di on dos, se pode ser vir para
sa ci ar a vo ra ci da de de par te dos me i os de co mu ni ca-
ção, não tem con tri bu í do para so lu ci o nar a cri se de
se gu ran ça en fren ta da no país.

Qu an to mais não fos se, se há al gu ma co i sa de
mons tru o so na cri mi na li da de con tem po râ nea, a te ra-
to lo gia tem de ser pro cu ra da na pró pria es tru tu ra so -
ci al que a en gen dra.

Bra sí lia, 14 de abril de 2003. 
Conselho Nacional de Política Cri mi nal e

Penitenciária.

AVISOS DA PRESIDÊNCIA

Re ce bi men to do Ofí cio nº 40, de 2003, da Co -
mis são de Edu ca ção, co mu ni can do a apro va ção em
ca rá ter ter mi na ti vo dos Pro je tos de De cre to Le gis la ti-
vo nºs 601, 615, 622, 630, 638, 657, 671, 739, 740,
761, de 2002; e 18, 21, 26, 38, 41, 55, 68, 72, 74, 77,
81, 85, 89, 97, 98, 100, 104, 110, 123, 132, 136, 140,
141, 142, 144, 148, 150, 152, 157, 158, 159, 170, 171,
243, 248, 254 e 257, de 2003.

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 se jam apre ci a das pelo Ple ná rio.

Pu bli ca ção do Pa re cer nº 864, 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
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.

A ma té ria tra mi ta em re gi me de ur gên cia e
cons ta da pa u ta da ses são de li be ra ti va or di ná ria da
pró xi ma quar ta-fe i ra, dia 23, quan do po de rá re ce ber
emen das até o en cer ra men to de sua dis cus são.

OFÍCIO

Ofí cio nº 566/03 – GSPP

Bra sí lia, 16 de ju lho de 2003

A Sua Se nho ria o Se nhor
Ra i mun do Car re ro Sil va
Se cre tá rio Ge ral da Mesa do Se na do Fe de ral
Bra sí lia/DF

Assun to: So li ci ta re pu bli ca ção do Pro je to de
Lei do Se na do nº 274, de 2003.

Se nhor Se cre tá rio,
So li ci to a Vos sa Se nho ria para que seja re pu bli-

ca do o Pro je to de Lei do Se na do nº 274 de 2003, de
mi nha au to ria, na qual foi apre sen ta do com dois in ci-
sos con ten do a mes ma nu me ra ção.

O in ci so VI, do § 2º, en con tra-se em du pli ci da de,
sen do o sub se qüen te o in ci so VII.

Aten ci o sa men te, – Pa u lo Paim, Se na dor –
PT/RS

O Pro je to de Lei do Se na do nº 274, de 
2003, será re pu bli ca do no Diá rio do Se na-
do Fe de ral e em avul sos e vol ta ao exa me
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci-
da da nia, em de ci são ter mi na ti va.

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 274, DE 2003
(Do Se na dor Pa u lo Paim – PT/RS)

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 – FUNDEP, e dá ou tras
pro vi dên ci as.
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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 – FUNDEP, 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, atra vés
de in ves ti men tos pro du ti vos e da qua li fi ca ção pro-
fis si o nal.

§ 1º O FUNDEP 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, atra vés da qua li fi ca-
ção do tra ba lha dor.

§ 2º Os re cur sos, no âm bi to do FUNDEP, 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

VII – 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 FUNDEP:

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 –
FUNDEF;

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 za 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,

as 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-
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ci das, nes ta lei, além do exa me das con tas e ou tro
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 can te à Edu ca ção Pro fis si o nal) e da pró pria por ta ria
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 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 in 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 PROEP 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
em 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, – Se na dor Pa u lo Paim.

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:
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Art. 1º O cál cu lo, a en tre ga e o con tro le e 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 l 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.

Art. 2º Os re cur sos do Fun do de Par ti ci pa ção
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral – FPE se rão dis tri-
bu í dos da se guin te for ma:

I – 85% (oi ten ta e cin co por cen to) às Uni da des
da Fe de ra ção in te gran tes das re giões Nor te, Nor des-
te e Cen tro-Oes te;

II – 15% (quin ze por cen to) às Uni da des da Fe -
de ra ção in te gran tes das re giões Sul e Su des te.

§ 1º Os co e fi ci en tes in di vi du a is de par ti ci pa ção
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral no Fun do de Par ti ci-
pa ção dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral – FPE a se -
rem apli ca dos até o exer cí cio de 1991, in clu si ve, são
os cons tan tes do Ane xo Úni co, que é par te in te gran te
des ta Lei Com ple men tar.

§ 2º Os cri té ri os de ra te io do Fun do de Par ti ci pa-
ção dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, a vi go ra rem a
par tir de 1992, se rão fi xa dos em lei es pe cí fi ca , com
base na apu ra ção do cen so de 1990.

§ 3º Até que se jam de fi ni dos os cri té ri os a que se
re fe re o pa rá gra fo an te ri or, con ti nu a rão em vi gor os co e-
fi ci en tes es ta be le ci dos nes ta Lei Com ple men tar.

Art. 3º Fi cam man ti dos os atu a is cri té ri os de dis -
tri bu i ção dos re cur sos do Fun do de Par ti ci pa ção dos
Mu ni cí pi os até que lei es pe cí fi ca so bre eles dis po nha,
com base no re sul ta do do Cen so de 1991, re a li za do
pela Fun da ção IBGE. (Re da ção dada pela LCP nº 71,
de 3-9-92)

Pa rá gra fo úni co. A lei es ta be le ce rá os cri té ri os
de ra te io do Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os –
FPM, a vi go ra rem a par tir de 1992, com base na apu -
ra ção do Cen so de 1990.

Art. 4º A União ob ser va rá, a par tir de mar ço de
1990, os se guin tes pra zos má xi mos na en tre ga, atra -
vés de cré di tos em con tas in di vi du a is dos Esta dos e
Mu ni cí pi os, dos re cur sos do Fun do de Par ti ci pa ção:

I – re cur sos ar re ca da dos do pri me i ro ao dé ci mo
dia de cada mês: até o vi gé si mo dia;

II – re cur sos ar re ca da dos do dé ci mo pri me i ro ao 
vi gé si mo dia de cada mês: até o tri gé si mo dia;

III – re cur sos ar re ca da dos do vi gé si mo pri me i ro
dia ao fi nal de cada mês: até o dé ci mo dia do mês
sub se qüen te.

§ 1º Até a data pre vis ta no ca put des te ar ti go, a
União ob ser va rá os se guin tes pra zos má xi mos:

I – re cur sos ar re ca da dos do pri me i ro ao vi gé si-
mo dia de cada mês: até o dé ci mo quin to dia do mês
sub se qüen te;

II – re cur sos ar re ca da dos do vi gé si mo pri me i ro
dia ao fi nal de cada mês: até o vi gé si mo dia do mês
sub se qüen te.

§ 2º Fi cam su je i tos à cor re ção mo ne tá ria, com
base na va ri a ção do Bô nus do Te sou ro Na ci o nal Fis -
cal, os re cur sos não li be ra dos nos pra zos pre vis tos
nes te ar ti go.

Art. 5º O Tri bu nal de Con tas da União efe tu a rá o
cál cu lo das quo tas re fe ren tes aos Fun dos de 

Par ti ci pa ção e acom pa nha rá, jun to aos ór gãos
com pe ten tes da União, a clas si fi ca ção das re ce i tas
que lhes dão ori gem.

Pa rá gra fo úni co. No caso de cri a ção e ins ta la-
ção de Mu ni cí pio, o Tri bu nal de Con tas da União fará
re vi são dos co e fi ci en tes in di vi du a is de par ti ci pa ção
dos de ma is Mu ni cí pi os do Esta do a que per ten ce, re -
du zin do pro por ci o nal men te as par ce las que a es tes
cou be rem, de modo a lhe as se gu rar re cur sos do Fun -
do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os – FPM.

Art. 6º A União di vul ga rá men sal men te os
mon tan tes dos im pos tos ar re ca da dos e clas si fi ca-
dos para efe i tos de dis tri bu i ção atra vés dos Fun dos
de Par ti ci pa ção e os va lo res das li be ra ções por
Esta do e Mu ni cí pio, além da pre vi são do com por ta-
men to des sas va riá ve is nos 3 (três) me ses se guin-
tes ao da di vul ga ção.

Art. 7º A União, atra vés do Mi nis té rio da Fa zen-
da, e o Tri bu nal de Con tas da União ba i xa rão, nas
suas res pec ti vas áre as de com pe tên cia, as nor mas e
ins tru ção com ple men ta res ne ces sá ri as ao ple no
cum pri men to do dis pos to nes ta Lei Com ple men tar.

Art. 8º Esta Lei Com ple men tar en tra em vi gor a
par tir do pri me i ro mês sub se qüen te ao de sua pu bli-
ca ção.

Art. 9º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá-
rio.

Bra sí lia, 28 de de zem bro de 1989; 168º da Inde -
pen dên cia e 101º da Re pú bli ca.
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ANEXO ÚNICO À LEI COMPLEMENTAR Nº 62,
DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989

I – fi xar as suas alí quo tas má xi mas e mí ni mas;
II – ex clu ir da sua in ci dên cia ex por ta ções de

ser vi ços para o ex te ri or;
III – re gu lar a for ma e as con di ções como isen -

ções, in cen ti vos e be ne fí ci os fis ca is se rão con ce di-
dos e re vo ga dos.

§ 4º (Re vo ga do).

SEÇÃO VI
Da Re par ti ção

das Re ce i tas Tri bu tá ri as

Art. 157. Per ten cem aos Esta dos e ao Dis tri to
Fe de ral:

I – o pro du to da ar re ca da ção do im pos to da
União so bre ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za,
in ci den te na fon te so bre ren di men tos pa gos, a qual -
quer tí tu lo, por eles, suas au tar qui as e pe las fun da-
ções que ins ti tu í rem e man ti ve rem;

II - vin te por cen to do pro du to da ar re ca da ção do
im pos to que a União ins ti tu ir no exer cí cio da com pe-
tên cia que lhe é atri bu í da pelo art. 154, I.

Art. 158. Per ten cem aos Mu ni cí pi os:
I – o pro du to da ar re ca da ção do im pos to da

União so bre ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za,
in ci den te na fon te so bre ren di men tos pa gos, a qual -

quer tí tu lo, por eles, suas au tar qui as e pe las fun da-
ções que ins ti tu í rem e man ti ve rem;

II – cin qüen ta por cen to do pro du to da ar re ca da-
ção do im pos to da União so bre a pro pri e da de ter ri to ri-
al ru ral, re la ti va men te aos imó ve is ne les si tu a dos;

III – cin qüen ta por cen to do pro du to da ar re ca-
da ção do im pos to do Esta do so bre a pro pri e da de de
ve í cu los au to mo to res li cen ci a dos em seus ter ri tó ri os;

IV – 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 ções
de ser vi ços de trans por te in te res ta du al e in ter mu ni ci-
pal e de co mu ni ca ção.

Pa rá gra fo úni co. As par ce las de re ce i ta per ten-
cen tes aos Mu ni cí pi os, men ci o na das no in ci so IV, se -
rão cre di ta das con for me os se guin tes cri té ri os:

I – três quar tos, no mí ni mo, na pro por ção do va -
lor adi ci o na do nas ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção
de mer ca do ri as e nas pres ta ções de ser vi ços, re a li za-
das em seus ter ri tó ri os;

II – até um quar to, de acor do com o que dis pu-
ser lei es ta du al ou, no caso dos Ter ri tó ri os, lei fe de ral.

Art. 159. A União en tre ga rá:
I – do pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos so -

bre ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za e so bre
pro du tos in dus tri a li za dos, qua ren ta e sete por cen to
na se guin te for ma:

a) vin te e um in te i ros e cin co dé ci mos por cen to
ao Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral;

b) vin te e dois in te i ros e cin co dé ci mos por cen to
ao Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os;

c) três por cen to, para apli ca ção em pro gra mas
de fi nan ci a men to ao se tor pro du ti vo das re giões Nor -
te, Nor des te e Cen tro-Oes te, atra vés de suas ins ti tu i-
ções fi nan ce i ras de ca rá ter re gi o nal, de acor do com
os pla nos re gi o na is de de sen vol vi men to, fi can do as -
se gu ra da ao semi-ári do do Nor des te a me ta de dos
re cur sos des ti na dos à re gião, na for ma que a lei es ta-
be le cer;

II – do pro du to da ar re ca da ção do im pos to so bre
pro du tos in dus tri a li za dos, 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
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ex ce den te ser dis tri bu í do en tre os de ma is par ti ci pan-
tes, man ti do, em re la ção a es ses, o cri té rio de par ti lha
nele es ta be le ci do.

§ 3º Os Esta dos en tre ga rão aos res pec ti vos Mu -
ni cí pi os vin te e cin co por cen to dos re cur sos que re -
ce be rem nos ter mos do in ci so II, ob ser va dos os cri té-
ri os es ta be le ci dos no art. 158, pa rá gra fo úni co, I e II.

Art. 160.* É ve da da a re ten ção ou qual quer res -
tri ção à en tre ga e ao em pre go dos re cur sos atri bu í-
dos, nes ta Se ção, aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e
aos Mu ni cí pi os, ne les com pre en di dos adi ci o na is e
acrés ci mos re la ti vos a im pos tos.

Pa rá gra fo úni co. A ve da ção pre vis ta nes te ar ti go
não im pe de a União e os Esta dos de con di ci o na rem a 
en tre ga de re cur sos:

I – ao pa ga men to de seus cré di tos, in clu si ve de
suas au tar qui as;

II – ao cum pri men to do dis pos to no art. 198, §
2º, in ci sos II e III.

Art. 161. Cabe à lei com ple men tar:
I – de fi nir va lor adi ci o na do para fins do dis pos to

no art. 158, pa rá gra fo úni co, I;
II – es ta be le cer nor mas so bre a en tre ga dos re -

cur sos de que tra ta o art.159, es pe ci al men te so bre os
cri té ri os de ra te io dos fun dos pre vis tos em seu in ci so
I, ob je ti van do pro mo ver o equi lí brio so ci o e co nô mi co
en tre Esta dos e en tre Mu ni cí pi os;

III – dis por so bre o acom pa nha men to, pe los be -
ne fi ciá ri os, do cál cu lo das quo tas e da li be ra ção das
par ti ci pa ções pre vis tas nos arts. 157, 158 e 159.

Pa rá gra fo úni co. O Tri bu nal de Con tas da União
efe tu a rá o cál cu lo das quo tas re fe ren tes aos fun dos
de par ti ci pa ção a que alu de o in ci so II.

Art. 236. Os ser vi ços no ta ri a is e de re gis tro são
exer ci dos em ca rá ter pri va do, por de le ga ção do po der
pú bli co.

§ 1º Lei re gu la rá as ati vi da des, dis ci pli na rá a
res pon sa bi li da de ci vil e cri mi nal dos no tá ri os, dos ofi -
ci a is de re gis tro e de seus pre pos tos, e de fi ni rá a fis -
ca li za ção de seus atos pelo Po der Ju di ciá rio.

§ 2º Lei fe de ral es ta be le ce rá nor mas ge ra is para
fi xa ção de emo lu men tos re la ti vos aos atos pra ti ca dos
pe los ser vi ços no ta ri a is e de re gis tro.

§ 3º O in gres so na ati vi da de no ta ri al e de re gis-
tro de pen de de con cur so pú bli co de pro vas e tí tu los,
não se per mi tin do que qual quer ser ven tia fi que vaga,
sem aber tu ra de con cur so de pro vi men to ou de re mo-
ção, por mais de seis me ses.

Art. 237. A fis ca li za ção e o con tro le so bre o co -
mér cio ex te ri or, es sen ci a is à de fe sa dos in te res ses
fa zen dá ri os na ci o na is, se rão exer ci dos pelo Mi nis té-
rio da Fa zen da.

Art. 238. A lei or de na rá a ven da e re ven da de
com bus tí ve is de pe tró leo, ál co ol car bu ran te e ou tros
com bus tí ve is de ri va dos de ma té ri as-pri mas re no vá-
ve is, res pe i ta dos os prin cí pi os des ta Cons ti tu i ção.

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, atra vés 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.

§ 2º Os pa tri mô ni os acu mu la dos do Pro gra ma de 
Inte gra ção So ci al e do Pro gra ma de For ma ção do Pa -
tri mô nio do Ser vi dor Pú bli co são pre ser va dos, man-
ten do-se os cri té ri os de sa que nas si tu a ções pre vis tas
nas leis es pe cí fi cas, com ex ce ção da re ti ra da por mo ti-
vo de ca sa men to, fi can do ve da da a dis tri bu i ção da ar -
re ca da ção de que tra ta o ca put des te ar ti go, para de -
pó si to nas con tas in di vi du a is dos par ti ci pan tes.

§ 3º Aos em pre ga dos que per ce bam de em pre-
ga do res que con tri bu em para o Pro gra ma de Inte gra-
ção So ci al ou para o Pro gra ma de For ma ção do Pa tri-
mô nio do Ser vi dor.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Está
en cer ra da a re u nião.

(Le van ta-se a re u nião às 9 ho ras e 31
mi nu tos.)

COMISSÃO ESPECIAL MISTA PARECER
Nº 43, DE 2003 – CN

Da Co mis são Espe ci al Mis ta, so bre
o Pro je to de Lei nº 2.787-A, de 1997, que
es ta be le ce que o por te de ar mas de fogo
le gal será ex clu si vo para mi li ta res, e seus 
apen sa dos, in clu in do o dis pos to nos PLS 
nºs, 138, 292, 386 e 614, de 1999, 159, de
2002, e, 24, 100 e 202, de 2003.

Relator: De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh

I  –  Re la tó rio

Pela pre sen te pro po si ção, a Co mis são Espe ci al
Mis ta, cri a da pelo Ato Con jun to nº 1, de 2 de ju lho de
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2003 tem por ob je ti vo al te rar e acres cen tar dis po si ti vo
di ver sos à Lei nº 9.437, de 20 de fe ve re i ro de 1997.

À pro po si ção nº 2.787-A, de 1997, ora em exa -
me cons tam apen sa dos por des pa cho da Pre si dên cia
da Câ ma ra dos De pu ta dos os Pro je tos de Lei nos,
4.411, de 1998, 392, 400, 479, 752, 796, 849, 851,
888 (es tes cin co úl ti mos apen sa dos ao 479), 581,
894, 946, 982, 995, 998, 1.028, 1.038, 1.044, 1.061,
1.073, 1.153, 7.259 (apen sa do ao 1.153), 1.154,
1.156, 1.245, 1.269, 1.486, 1.505, 1.566, 1.591,
1.811, 1.850, 1.862, 1.879, 1.959, 2.171,  de 1999,
2.298, 2.387, 2.404, 2.482, 2.679, 2.725, 3.029,
3.298, 3.381, 3.518, 3.765, 3.778, 3.935, de 2000,
4.187, 4.353, 4.475, 4.851 (apen sa do ao 1.486 de
1999) , 5.364, 5.406, 5.719, de 2001, 6.074, 6.116,
6.119, 6.426, 6.753, 838, 6.841, 7.243, de 2002 e,
380 (apen sa do ao 6753), 579 (apen sa do ao 6.116),
586, 589, 753, e 915 de 2003; além dos subs ti tu ti vos:
da Co mis são dos Di re i tos Hu ma nos, pro fe ri do pelo
De pu ta do Fer nan do Ga be i ra; da Co mis são de Re la-
ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal, ao PL nº 1.073,
de 1999 pro fe ri do pelo De pu ta do Alber to Fra ga e do
Subs ti tu ti vo ado ta do pela Co mis são de Cons ti tu i ção
e Jus ti ça e de Re da ção so bre esta mes ma pro po si-
ção, de au to ria do De pu ta do Luiz Antô nio Fle ury.

Além das pro po si ções aci ma lis ta das in clu-
em-se na pre sen te aná li se os Pro je tos de Lei do Se -
na do Fe de ral nos, 138, 292, 386 e, 614, de 1999,159,
de 2002, e 24, 100 e 202 de 2003.

Qu an to aos Pro je tos de Lei do Se na do, os de nº
138, de 1999; 24 e 202, de 2003, che gam a esta Co -
mis são Espe ci al Mis ta, acom pa nha dos dos pa re ce-
res do Ilus tre Se na dor Cé sar Bor ges, de sig na do para
pro fe rir pa re cer às duas ma té ri as pela Co mis são de
Cons ti tu i ção Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do Fe de ral.

Re u ni da no úl ti mo dia 15 des te, em ca rá ter ex -
tra or di ná rio, de li be rou a Co mis são de Jus ti ça e Ci da-
da nia do Se na do Fe de ral, a res pe i to dos Pro je tos de
Lei do Se na do nos 292, de 1999 e 202, de 2003, por
meio do pa re cer do Ilus tre Se na dor Cé sar Bor ges. Ao
PLS nº 292, de 1999. A ele es ta vam apen sa dos os
PLS nos 386 e 614, de 1999.

Apro va do pela Co mis são, o pa re cer do Se na dor
Cé sar Bor ges, res ta ram pre ju di ca dos os PLS nos 386
e 614, de 1999, bem como o PLS nº 202, de 2003,
sen do aca ta do o PLS de nº 202, de 2002, na for ma do 
Subs ti tu ti vo apre sen ta do.

To das as pro po si ções su pra re fe ri das, além do
que tra tou o PLS nº 292, de 1999, dis põem so bre o
por te de ar mas de fogo e dão ou tras pro vi dên ci as a

res pe i to da ma té ria que, in to tum, dis põe so bre a se -
gu ran ça pú bli ca.

A este Par la men tar res tou a in cum bên cia de
apre sen tar pa re cer so bre a ma té ria, na qua li da de de
Re la tor da Co mis são Espe ci al Mis ta.

O qua dro de vi o lên cia que toma con ta do País,
aon de a vida hu ma na tor nou-se uma co i sa ba nal –
mata-se por nada – re cla ma uma po si ção do Con-
gres so Na ci o nal, em de fi ni ti vo, so bre a ques tão do
por te de arma de fogo. E ne ces sá rio uma dis ci pli na rí -
gi da com re la ção à ma té ria. Mis ter se faz um apu ra do
exa me das ma té ri as que tra mi tam nas duas Ca sas do 
Con gres so Na ci o nal de for ma con sis ten te e com a
de vi da pru dên cia que o caso exi ge.

Ao fa zer mos a re u nião de to das as pro pos tas re -
la ti vas ao tema é nos so pro pó si to tra zer à Na ção a
res pos ta por ela tan to aguar da da dos seus le gis la do-
res e das au to ri da des do Exe cu ti vo, na for ma de um
di plo ma le gal de fi ni ti vo, e que ve nha ao en con tro do
que esta so ci e da de, ma i or ví ti ma des sa vi o lên cia, es -
pe ra de nós.

A pro pó si to, nú me ros pu bli ca dos pela im pren sa,
ten do como fon te o SINARM – Sis te ma Na ci o nal de
Armas, dão con ta de 5 mi lhões de ar mas re gis tra das
no Bra sil, sen do 1,3 mi lhões em São Pa u lo e 157 mil
no Rio (nú me ro con si de ra do su bes ti ma do pela pró-
pria po li cia). Se gun do à Po lí cia Fe de ral são 3 mi lhões
as ar mas ile ga is em todo o País; es ti ma ti vas da Po lí-
cia Ci vil dão no tí cia de mais ou me nos 60 mil ar mas
com tra fi can tes nos mor ros do Rio. São apre en di das,
em mé dia, 10 mil ar mas de fogo por ano, so men te no
Rio de Ja ne i ro; só nos três pri me i ros me ses des te
ano, 3.822 fo ram apre en di das. Exis tem hoje aca u te la-
das no De pó si to da Po lí cia Ci vil do Rio de Ja ne i ro 65
mil ar mas de fogo. Mais 85% das ar mas de uso res tri-
to con tra ban de a das para o Rio fo ram an tes ven di das
le gal men te para o Pa ra guai e 15% para os Esta dos
Uni dos; 80% das ar mas con tra ban de a das para o Rio
de Ja ne i ro ha vi am sido ad qui ri das an tes, em ne gó ci-
os le ga is, por duas “ar me ri as” pa ra gua i as: a Agrí co la
San Fe li pe e a Per fec ta Sami, em Assun ção-Pa ra-
guai. - cabe res sal tar que, em bo ra, por for ça de lei, o
Bra sil não ex por te ar ma men tos para o Pa ra guai des -
de 1997, os nú me ros aqui ci ta dos com pre en dem o
pe río do de 1950 a 2001, por tan to abran gen do as ar -
mas de fogo aqui ven di das e após con tra ban de a das,
até 1997 (no caso Pa ra guai), por tan to ain da em ple na
con di ção de uso. Ain da: da dos pu bli ca dos pela Re vis-
ta IstoÉ, além des tes já des cri tos, in for mam que das
224.584 ar mas ile ga is apre en di das no Esta do do Rio
de Ja ne i ro en tre 1950 e 2001, 84,5% são ar mas de
mão – pis to las e re vól ve res; 80% são fa bri ca das no
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Bra sil, sen do 87% de las de fa bri ca ção de um úni co
gru po na ci o nal.

De pos se des tes, além de di ver sos ou tros da-
dos, to ma mos a pre ca u ção de exa mi nar cada uma
das 70 pro po si ções apen sa das, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos ao PL nº 2.787–A, de 1997, além dos três
subs ti tu ti vos apre sen ta dos à pro pos ta ini ci al e dos 7
pro je tos de lei que tra mi ta vam no Se na do Fe de ral e
que re ce bam o pa re cer do Ilus tre Se na dor Cé sar Bor -
ges, exa ra do na for ma do Subs ti tu ti vo já aqui ci ta do.

Para che gar a uma pro po si ção fi nal, pron ta para 
ser vo ta da pelo Con gres so Na ci o nal e, após san ci o-
na da, ino var o or de na men to ju rí di co so bre a ques tão
do por te de arma de fogo, de ti ve mo-nos exa us ti va-
men te no exa me de to das as pro po si ções cons tan tes
nes te pro ces so e ain da apro ve i ta mos al gu mas su-
ges tões pro pos tas pelo Mi nis té rio da Jus ti ça, para po -
der mos apre sen tar uma pro pos ta con sis ten te e cla ra
às duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal.

Bus ca mos, den tro do que nos foi pos sí vel, aco lher
as su ges tões de to dos os Se nho res Par la men ta res que
se con cen tra ram e des pen de ram ho ras do seu tem po
em pe nha dos na pro cu ra de uma so lu ção para o gra ve
pro ble ma que a so ci e da de en fren ta com o cres cen te ín -
di ce de vi o lên cia, prin ci pal men te do tipo de vi o lên cia co -
me ti da com o uso de ar mas de fogo.

Mes mo cor ren do o ris co de co me ter in jus ti ça com
al guns dos no bres co le gas que con tri bu í ram para que
pu dés se mos che gar a um di plo ma que re sul tas se no
ver da de i ro Esta tu to do De sar ma men to como bem as-
sim o de fi niu o Emé ri to Se na dor José Sar ney, Pre si den-
te do Se na do Fe de ral, e aos que, por ven tu ra, aqui não
es te jam no mi nal men te ci ta dos, pe di mos des cul pas an -
te ci pa da men te pelo pos sí vel lap so, pois fa ze mos ques -
tão de de cli nar aqui o no mes de to dos os que par ti ci pa-
ram des te pro ces so que ago ra vis lum bra o seu fi nal.
Lou va mos as con tri bu i ções pres ta das pe los No bres
De pu ta dos, Ne u ton de Lima, Luiz Bit ten court, Feu
Rosa, Be ne di to Dias, Glycon Ter ra Pin to, Rob son Tuma,
Cabo Ju lio, Sér gio Car va lho, Co ro nel Gar cia, Jor ge Pi -
nhe i ro, Fer nan do Gon çal ves, Luiz Bar bo sa, Jor ge Ta-
deu Mu da len, Luiz Antô nio Fle ury, José Ja ne ne, Eu ler
Mo ra es, Fer nan do Zup po, Fer nan do Fer ro, Ru bens Fur -
lan, Bar bo sa Neto, José Car los Cou ti nho, De Ve las co,
Antô nio do Vale, Dr. Ro si nha, Ro nal do Vas con cel los,
Eni Vi to li ni, Alber to Fra ga, Remi Trin ta, Car los Na der,
Nair Xa vi er Lobo, La u ra Car ne i ro, André Luiz, Edu ar do
Cam pos Fer nan do Ga be i ra, Mi chel Te mer, Si las Bra si-
le i ro, Jor ge Wil son, Enio Bac ci, Evi lá sio Fa ri as, Me de i-
ros, Pas tor Val de ci, Pom peo de Mat tos, Edi nho Ara ú jo,
Luiz Ri be i ro, He rá cli to For tes, Mat tos Nas ci men to, Luiz
Sa lo mão, José Car los Ale lu ia, Ro ber to Jef fer son, Men -

des Ri be i ro, Pas tor Jor ge, Cel so Rus so ma no, Wil son
San tos, Hé lio Cos ta, Lin coln Por te la, Mar cos Ro lim, Ro -
nal do Ce zar Co e lho, Aloy sio Nu nes Fer re i ra, Mar con-
des Ga de lha, Co ro nel Alves, Edu ar do Cu nha, Nil má rio
Mi ran da, Ri car do No ro nha, João Herr mann Neto, Re nil-
do Leal, Agne lo Qu e i roz, Ge ral do Ma ge la, Inal do Le i tão
e José Ge no í no, Arnal do Fa ria de Sá e Anto nio Car los
Bis ca ia, além do Ilus tre De pu ta do Edu ar do Jor ge, au tor
do Pro je to de Lei ini ci al. Mes mo não cum prin do hoje,
man da to na Câ ma ra dos De pu ta dos, as sim como al-
guns ou tros co le gas aci ma ci ta dos, ele, como to dos os
ou tros, exer cen do ou não, ho di er na men te, man da tos
em Bra sí lia, de i xa ram re gis tra do nos Ana is da His tó ria
do Par la men to e do País o ca rá ter cí vi co e de des pren-
di men to que todo ente pú bli co deve ter para com a so ci-
e da de que re pre sen ta.

Lou va mos, e fa ze mos ques tão de re gis trar tam-
bém, a co la bo ra ção nes te pro ces so de to dos os Se nho-
res Se na do res que par ti ci pa ram na con fec ção do di plo-
ma le gal que ana li sa mos. Nos sas ho me na gens aos Se -
na do res Ger son Ca ma ta, Djal ma Fal cão, José Ro ber to
Arru da (hoje De pu ta do Fe de ral, mas au tor do PLS nº
614, quan do cum pria o seu man da to de Se na dor), Re -
nan Ca lhe i ros, Cé sar Bor ges e Tas so Je re is sa ti, Ro meu
Tuma, Alu í zio Mer ca dan te e Ro me ro Jucá.

Aos de ma is ilus tres co le gas do Se na do Fe de ral,
que por ven tu ra te nham tido seus no mes omi ti dos
pelo lap so des ta nos sa já can sa da me mó ria, pres ta-
mos a jus ta ho me na gem na pes soa ga ba ri ta da do
No bre Pre si den te des ta Co mis são Se na dor Edi son
Lo bão, que com ma es tria con du ziu os tra ba lhos des ta
Co mis são e de for ma bri lhan te par ti ci pou ati va men te
das ne go ci a ções que re dun da ram no pre sen te re la tó-
rio. Te mos a cer te za de que S. Exª es ten de rá o nos so
re co nhe ci men to e agra de ci men to aos Ilus tres Pre si-
den tes das duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal; Se -
na dor José Sar ney e De pu ta do João Pa u lo Cu nha,
res pon sá ve is pela cri a ção des ta Co mis são.

Res sal ta mos ain da as re le van tes con tri bu i ções
ad vin das do Mi nis té rio da Jus ti ça, na pes soa do Exmº 
Sr. Mi nis tro da Pas ta, Dr. Mar cio Tho maz Bas tos,
além das des ta ca das con tri bu i ções de to dos os de-
ma is no bres pa res que, mo vi dos pelo mes mo es pí ri to
pú bli co no in tu i to de apri mo rar a lei, par ti ci pa ram dos
ca mi nhos que re sul ta ram no do cu men to que ora
apre sen ta mos à Casa.

II – Aná li se

Como pode-se no tar a pro po si ção ora em aná li-
se, por sua na tu re za e pelo nú me ro de pro je tos de lei
apen sa dos, tra ta de ma té ria ex tre ma men te com ple xa
e re le van te.
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Tra mi tan do nes te Con gres so Na ci o nal des de
1997 e por tra tar de ma té ria que re quer ur gen te so lu-
ção, vis to que tra ta da pro te ção da so ci e da de con tra o 
uso de arma de fogo,ins tru men to que ma te ri a li za com 
enor me pre o cu pa ção o alto ín di ce de vi o lên cia que
aco me te a to dos nós; nos sos la res, nos sas fa mí li as,
nos sos ado les cen tes, nos sas cri an ças, en fim, a toda
a so ci e da de e, para aten der a uma das prin ci pa is pa -
u tas de de li be ra ção nes ta con vo ca ção ex tra or di ná ria
do Con gres so Na ci o nal, hou ve por bem o Le gis la ti vo,
em acor do fir ma do en tre os se nho res Pre si den tes da
Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do Fe de ral Insti tu ir
esta Co mis são para, “no pra zo de quin ze dias, con so-
li dar (g.n.) os pro je tos de lei em tra mi ta ção em am bas
as Ca sas que tra tem do por te de ar mas”.

No bres pa res, não res ta dú vi da quan to a im por-
tân cia da edi ção da Lei nº 9.437, de 20 de fe ve re i ro de 
1997, que ins ti tu iu o SINARM – Sis te ma Na ci o nal de
Armas, es ta be le cen do con di ções para o re gis tro e
para o por te de ar mas de fogo, de fi nin do como cri me,
den tre ou tros, a con du ta de por tá-las sem au to ri za-
ção do ór gão com pe ten te. Essa lei re pre sen tou um
sig ni fi ca ti vo avan ço para o de sar ma men to da po pu la-
ção. No en tan to, ve mos como já de fa sa dos es ses
avan ços, sen do ne ces sá rio que no vas di re tri zes e
prin cí pi os se jam pos tos para o real con tro le do por te
des se tipo de arma.

Mes mo com a edi ção da lei ora em exa me, re gu-
la men ta da pelo De cre to nº 2.222, de 8 de maio de
1997, a po pu la ção, seja por qual mo ti vo for, não tem
en con tra do a me nor di fi cul da de em com prar e por tar
uma arma de fogo, ou nas ruas, ou nas ins ti tu i ções
pú bli cas, bem como man tê-la no lar. Os prin ci pa is mo -
ti vos, se gu ran ça e de fe sa, têm-se trans for ma do em
ra zões de in ti mi da ção e exe cu ção de inú me ras vi ti-
mas, qua se sem pre por mo ti vos fú te is.

Foi com essa pre o cu pa ção, após ho ras ana li-
san do to das as pro pos tas re la ci o na das à ma té ria;
após ne go ci a ções fe i tas com o Se nhor Mi nis tro da
Jus ti ça; após ou vir os mais di ver sos re pre sen tan tes
dos mais di ver sos seg men tos da so ci e da de e, prin ci-
pal men te, após uma pro fí cua re u nião que ti ve mos
com o Se na dor Cé sar Bor ges, Ilus tre Re la tor da Ma -
té ria no Se na do Fe de ral, que pres tou enor me co la bo-
ra ção a este Re la tor, con tri bu in do para a me lho ria e
aper fe i ço a men to do tex to fi nal ora apre sen ta do que
che ga mos à con clu são de que um novo di plo ma le gal
de ve ria ser apre sen ta do, à dou ta apre ci a ção dos no -
bres pa res.

De vi do a den si da de da ma té ria ana li sa da e a
quan ti da de enor me de dis po si ti vos a se rem al te ra dos
ten do como foco a Lei nº 9.437, de 20 de fe ve re i ro de

1997 – dos 21 ar ti gos da Lei: três se ri am re vo ga dos,
qua tro man ti dos, 14 subs tan ci al men te al te ra dos e
dez no vos in se ri dos – op ta mos pelo ca mi nho do ex -
pos to no art. 12, in ci so I, da Lei Com ple men tar nº 95,
de 1998, al te ran do a Lei em tela “me di an te re pro du-
ção in te gral em novo tex to” por ter mos sido obri ga dos
a fa zer con si de rá vel al te ra ção no con te ú do da lei.

Nes se sen ti do e, após ana li sar de ta lha da men te
os pro je tos apen sa dos e as su ges tões re ce bi das dos
mais di ver sos ór gãos com com pe tên cia para opi nar,
con clu í mos por apre sen tar um subs ti tu ti vo ao Pro je to
de Lei ora re la ta do, con ten do as im por tan tes con tri-
bu i ções, ex tra í das do con tex to, vi san do a aper fe i ço ar
o di plo ma le gal.

III – Voto

Por todo o ex pos to, so mos pela apro va ção do
Subs ti tu ti vo que ora apre sen ta mos em con sen so com 
o Se na dor Cé sar Bor ges, Re la tor da ma té ria no Se -
na do Fe de ral, ao Pro je to de Lei nº 2.787-A, de 1997 e, 
pelo de vi do zelo que se deve ter re la ti va men te à boa
téc ni ca le gis la ti va, con si de ra mos to dos os de ma is
Pro je tos a este, na Câ ma ra dos De pu ta dos apen sa-
dos, pre ju di ca dos como tam bém os pro je tos do Se na-
do Fe de ral de nºs 138, 292, 386 e 614, de 1999,159,
de 2002, e, 24, 100 e 202, de 2003.

Eis o Subs ti tu ti vo:

SUBSTITUTIVO

Dis põe so bre re gis tro, pos se e co-
mer ci a li za ção de ar mas de fogo e mu ni-
ção, so bre o Sis te ma Na ci o nal de Armas
– SINARM, de fi ne cri mes e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

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

Ca pí tu lo I
Do Sis te ma Na ci o nal de Armas

Art. 1º O Sis te ma Na ci o nal de Armas – SINARM
ins ti tu í do no Mi nis té rio da Jus ti ça, no âm bi to da Po lí-
cia Fe de ral, tem cir cuns cri ção em todo o ter ri tó rio na -
ci o nal.

Art. 2º Ao SINARM com pe te:
I – iden ti fi car as ca rac te rís ti cas e a pro pri e da de

de ar mas de fogo, me di an te ca das tro;
II – ca das trar as ar mas de fogo pro du zi das, im -

por ta das e ven di das no País;
III  – ca das trar os por tes de ar mas e as re no va-

ções ex pe di das pela Po lí cia Fe de ral;
IV – ca das trar as trans fe rên ci as de pro pri e da de,

o ex tra vio, o fur to, o rou bo e ou tras ocor rên ci as sus ce-
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tí ve is de al te rar os da dos ca das tra is, in clu si ve as de -
cor ren tes de fe cha men to de em pre sas de se gu ran ça
pri va da e de trans por te de va lo res;

V – iden ti fi car as mo di fi ca ções que al te rem as
ca rac te rís ti cas ou o fun ci o na men to de arma de fogo;

VI – in te grar no ca das tro os acer vos po li ci a is já
exis ten tes;

VII – ca das trar as apre en sões de ar mas de fogo,
in clu si ve as vin cu la das a pro ce di men tos po li ci a is e ju -
di ci a is;

VIII  – ca das trar os ar me i ros em ati vi da de no
País, bem como con ce der li cen ça para exer ce rem a
ati vi da de;

IX – ca das trar a iden ti fi ca ção do cano da arma,
as ca rac te rís ti cas das im pres sões de ra i a men to e de
mi cro es tri a men to de pro jé til dis pa ra do, con for me
mar ca ção e tes tes obri ga to ri a men te re a li za dos pelo
fa bri can te;

Pa rá gra fo úni co. As dis po si ções des te ar ti go
não al can çam as ar mas de fogo das For ças Arma das
e Au xi li a res, que man te rão ca das tro pró prio con for me
re gu la men to.

CAPÍTULO II
Do Re gis tro

Art. 3º É obri ga tó rio o re gis tro de arma de fogo
no ór gão com pe ten te, ex ce tu a das as con si de ra das
ob so le tas.

Pa rá gra fo úni co. Os pro pri e tá ri os de ar mas de
fogo de uso res tri to ou pro i bi do de ve rão fa zer seu ca -
das tro como ati ra do res, co le ci o na do res ou ca ça do res
no Co man do do Exér ci to.

Art. 4º Aque le que pre ten der ad qui rir arma de
fogo de uso per mi ti do de ve rá, além da de mons tra ção
da efe ti va ne ces si da de, aten der aos se guin tes re qui-
si tos, jun to ao Si narm:

I – com pro va ção de ido ne i da de, com a apre sen-
ta ção de cer ti dões de an te ce den tes cri mi na is for ne ci-
das pela Jus ti ça Fe de ral, Esta du al, Mi li tar e Ele i to ral e 
de não es tar res pon den do a in qué ri to po li ci al ou a
pro ces so cri mi nal por in fra ções pe na is;

II – apre sen ta ção de do cu men to com pro ba tó rio
de ocu pa ção lí ci ta;

III – apre sen ta ção de do cu men to com pro ba tó rio
de re si dên cia cer ta;

IV – com pro va ção de ca pa ci da de téc ni ca e ap ti-
dão psi co ló gi ca para o ma nu se io de arma de fogo, ates -
ta das na for ma dis pos ta no re gu la men to des ta lei.

§ 1º O Si narm ex pe di rá au to ri za ção de com pra
de arma de fogo so men te após aten di dos os re qui si-
tos aci ma es ta be le ci dos, em nome do re que ren te e

para a arma in di ca da, sen do in trans fe rí vel esta au to ri-
za ção.

§ 2º A pes soa ao re a li zar a com pra de que tra ta
este ar ti go, só po de rá ad qui rir mu ni ção no ca li bre cor -
res pon den te à arma ad qui ri da e na quan ti da de es ta-
be le ci da no re gu la men to des ta lei.

§ 3º A em pre sa que co mer ci a li zar arma de fogo
em ter ri tó rio na ci o nal fica obri ga da a co mu ni car, à au -
to ri da de com pe ten te, a ven da e de man ter ban co de
da dos com to dos as ca rac te rís ti cas da arma e có pia
dos do cu men tos pre vis tos nes te ar ti go.

§ 4º A em pre sa que co mer ci a li za ar mas de fogo
e mu ni ção res pon de le gal men te por es tas mer ca do ri-
as, fi can do re gis tra das como de sua pro pri e da de, en -
quan to não fo rem ven di das.

Art. 5º O Cer ti fi ca do de Re gis tro de Arma de
Fogo, com va li da de em todo o ter ri tó rio na ci o nal, au -
to ri za o seu pro pri e tá rio a man ter a arma de fogo ex -
clu si va men te no in te ri or de sua re si dên cia ou do mi cí-
lio ou de pen dên cia des tas, ou, ain da, no seu lo cal de
tra ba lho, des de que seja ele o ti tu lar ou o res pon sá vel
le gal do es ta be le ci men to ou em pre sa.

§ 1º O cer ti fi ca do de re gis tro de arma de fogo
será ex pe di do pela Po lí cia Fe de ral e será pre ce di do
de au to ri za ção do Si narm.

§ 2º Os re qui si tos de que tra ta o art. 4º des ta lei
de ve rão ser

com pro va dos pe ri o di ca men te, em pe río do não
in fe ri or a qua tro anos, na con for mi da de do es ta be le ci-
do em re gu la men to, com vis tas a con va li dar o Cer ti fi-
ca do de Re gis tro de Arma de Fogo, ex pe di do pela au -
to ri da de com pe ten te.

CAPÍTULO III
Do Por te

Art. 6º Fica pro i bi do o por te de arma de fogo em
todo o ter ri tó rio na ci o nal, sal vo para os ca sos pre vis-
tos em le gis la ção pró pria e para;

I – os in te gran tes das For ças Arma das;
II – os in te gran tes de ór gãos re fe ri dos no art.

144 da Cons ti tu i ção Fe de ral;
III – os in te gran tes das guar das mu ni ci pa is das

ca pi ta is dos es ta dos e dos mu ni cí pi os com mais de
um mi lhão de ha bi tan tes, nas con di ções es ta be le ci-
das no re gu la men to des ta lei;

IV – os in te gran tes ope ra ci o na is da Agên cia
Bra si le i ra de Inte li gên cia;

V – as em pre sas de se gu ran ça pri va da e de
trans por te de va lo res cons ti tu í das, nos ter mos da le -
gis la ção es pe cí fi ca;
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VI – os in te gran tes dos ór gãos po li ci a is re fe ri dos
no art. 5º, IV e no art. 5º, XIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
quan do em ser vi ço ou mis são;

VII – os in te gran tes das guar das pe ni ten ciá ri as,
quan do em ser vi ço;

VIII – para os in te gran tes das en ti da des de des -
por to le gal men te cons ti tu í das, cu jas ati vi da des es-
por ti vas de man dem o uso de ar mas de fogo, na for ma
do re gu la men to, ob ser van do-se, no que cou ber, a le -
gis la ção am bi en tal;

§ 1º As pes so as pre vis tas nos in ci sos I, II e III te -
rão di re i to de por tar as ar mas mes mo fora de ser vi ço,
des de que as mes mas es te jam ca das tra das no ór gão
com pe ten te na for ma do re gu la men to.

§ 2º As ar mas de fogo uti li za das pe los em pre ga-
dos das em pre sas, pre vis to no in ci so V, se rão de pro -
pri e da de, res pon sa bi li da de e guar da das res pec ti vas
em pre sas, so men te po den do ser uti li za das quan do
em ser vi ço, de ven do es tas ob ser var as con di ções de
uso e de ar ma ze na gem es ta be le ci das pelo ór gão
com pe ten te.

§ 3º O pro pri e tá rio ou di re tor res pon sá vel de
em pre sa de se gu ran ça pri va da res pon de rá pelo cri -
me de ex tra vio se de i xar de re gis trar ocor rên cia po li ci-
al e co mu ni car à Po lí cia Fe de ral o rou bo, fur to, per da
ou ou tras for mas de ex tra vio de ar mas e mu ni ções
que es te jam sob sua guar da, nas pri me i ras 24 ho ras
de po is de ocor ri do o fato, sem pre ju í zo de san ções
ad mi nis tra ti vas pre vis tas em lei.

§ 4º As ar mas de fogo uti li za das em en ti da des
des por ti vas le gal men te cons ti tu í das, de vem obe de-
cer às con di ções de uso e ar ma ze na gem es ta be le ci-
das pelo ór gão com pe ten te, res pon den do o pos su i-
dor le gal men te pela sua guar da.

Art. 7º Com pe te ao Mi nis té rio da Jus ti ça a au to-
ri za ção do por te de arma para os res pon sá ve is pela
se gu ran ça de na ci o na is de pa í ses es tran ge i ros em vi -
si ta ou se di a dos no Bra sil e, ao Co man do do Exér ci to,
nos ter mos do re gu la men to, o re gis tro e a con ces são
de por te de trân si to de arma de fogo para co le ci o na-
do res, ati ra do res e ca ça do res e de re pre sen tan tes
es tran ge i ros em com pe ti ção ofi ci al de tiro re a li za da
no ter ri tó rio na ci o nal.

Art. 8º A au to ri za ção fe de ral para por tar arma de
fogo, de uso per mi ti do, terá efi cá cia tem po ral e ter ri to-
ri al li mi ta da, nos ter mos de atos re gu la men ta res e de -
pen de rá de o re que ren te com pro var, além das exi-
gên ci as pre vis tas no art.4º des ta lei, a sua efe ti va ne -
ces si da de, por exer cí cio de ati vi da de pro fis si o nal de
ris co ou de com pro va da ame a ça à in te gri da de fí si ca,
a cri té rio da Po lí cia Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. A au to ri za ção de por te de arma 
de fogo, pre vis to nes te ar ti go, em todo o ter ri tó rio na -
ci o nal, é de com pe tên cia ex clu si va da Po lí cia Fe de ral

e so men te será con ce di do após au to ri za ção do Si-
narm.

Art. 9º Fica ins ti tu í da a co bran ça de ta xas, nos
va lo res cons tan tes do ane xo des ta lei, pela pres ta ção
de ser vi ços re la ti vos:

I – ao re gis tro de arma de fogo;
II – à re no va ção de re gis tro de arma de fogo;
III – à ex pe di ção de se gun da via de re gis tro de

arma de fogo;
IV – à ex pe di ção de por te fe de ral de arma de

fogo;
V – á re no va ção de por te de arma de fogo;
VI – à ex pe di ção de se gun da via de por te fe de-

ral de arma de fogo.
Pa rá gra fo úni co. Os va lo res ar re ca da dos des ti-

nam-se ao cus te io e ma nu ten ção das ati vi da des do
SINARM no âm bi to do De par ta men to de Po lí cia Fe-
de ral.

CA PÍ TU LO IV
Dos Cri mes e das Pe nas

Art. 10. Pos su ir ou man ter sob sua guar da arma
de fogo ou mu ni ção, 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, no in te ri or
de sua re si dên cia ou de pen dên cia des ta, ou, ain da no 
seu lo cal de tra ba lho, des de que seja o ti tu lar ou o res -
pon sá vel le gal do es ta be le ci men to ou em pre sa:

Pena – re clu são de um a três anos e mul ta.
Pa rá gra fo úni co. Nas mes mas pe nas in cor re

quem;
I – omi tir as ca u te las ne ces sá ri as para im pe dir

que o me nor de de zo i to anos ou por ta dor de do en ça
men tal se apo de re de arma de fogo que es te ja sob
sua pos se ou que seja de sua pro pri e da de, ex ce to
para a prá ti ca do des por to quan do o me nor es ti ver
acom pa nha do do res pon sá vel ou ins tru tor.

II – ven der, em pres tar ou trans fe rir a pos se de
arma de fogo, mes mo re gis tra da, à pes soa não ha bi li-
ta da nos ter mos es ta be le ci dos pelo Art. 4º des ta lei.

III – por tar ou 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.

Art. 11. Por tar, de ter, fa bri car, ad qui rir, ven der,
alu gar, ex por à ven da ou for ne cer, re ce ber, ter em de -
pó si to, trans por tar, ce der, ain da que gra tu i ta men te,
em pres tar, re me ter, em pre gar, man ter sob guar da ou
ocul tar arma de fogo, aces só rio ou mu ni ção, de uso
per mi ti do, sem au to ri za ção e em de sa cor do com de -
ter mi na ção le gal ou re gu la men tar:

Pena – re clu são de dois a qua tro anos e mul ta.
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§ 1º Nas mes mas pe nas in cor re quem 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 via pú bli ca ou em di re-
ção a ela, des de que essa con du ta não te nha como fi -
na li da de a prá ti ca de ou tro cri me.

§ 2º São ina fi an çá ve is os cri mes pre vis tos nes te
ar ti go.

Art. 12. Pos su ir, de ter, por tar, fa bri car, ad qui rir,
ven der, alu gar, ex por à ven da ou for ne cer, re ce ber, ter 
em de pó si to, trans por tar, ce der, ain da que gra tu i ta-
men te, em pres tar, re me ter, em pre gar, man ter sob
guar da ou ocul tar arma de fogo , equi pa men to de re -
car ga ou mu ni ção que fo rem de uso pro i bi do ou res tri-
to, sem au to ri za ção e em de sa cor do com de ter mi na-
ção le gal ou re gu la men tar;

Pena – re clu são de três a seis anos e mul ta.
§ 1º Nas mes mas pe nas in cor re quem:
I – fa zer uso de arma de fogo com nu me ra ção ou 

qual quer si nal de iden ti fi ca ção al te ra do ou su pri mi do;
II – mo di fi car as ca rac te rís ti cas de arma de fogo, 

de for ma a tor ná-la equi va len te à arma de fogo de uso 
pro i bi do ou res tri to ou para fins de di fi cul tar ou de,
qual quer modo, in du zir a erro au to ri da de po li ci al, pe ri-
to ou juiz;

III – pos su ir, de ter, fa bri car ou em pre gar ar te fa to
ex plo si vo ou in cen diá rio, sem au to ri za ção e em de sa-
cor do com de ter mi na ção le gal ou re gu la men tar;

IV – po dar, pos su ir, ad qui rir, trans por tar ou for -
ne cer arma de fogo com nu me ra ção, mar ca ou ou tro
si nal de iden ti fi ca ção ras pa do ou de qual quer for ma
adul te ra do;

V – por tar, pos su ir, ad qui rir, trans por tar ou for -
ne cer arma de fogo com o cano ou aces só rio subs ti tu-
í do ou de qual quer for ma adul te ra do;

VI – ven der, for ne cer, ain da que gra tu i ta men te
ou en tre gar, de qual quer for ma, à cri an ça ou ado les-
cen te, arma, mu ni ção ou ex plo si vo.

VII – pro du zir, re car re gar ou re ci clar sem au to ri-
za ção le gal, ou adul te rar de qual quer for ma, mu ni ção
ou ex plo si vo.

§ 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. 13. Impor tar, ex por tar, fa vo re cer a en tra da
ou sa í da do ter ri tó rio na ci o nal, a qual quer tí tu lo, de
arma de fogo, aces só rio ou mu ni ção, sem au to ri za-
ção da au to ri da de com pe ten te:

Pena – re clu são de qua tro a oito anos e mul ta.
§ 1º A pena é au men ta da da me ta de se a arma

de fogo, aces só rio ou mu ni ção fo rem de uso pro i bi do
ou res tri to.

§ 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. 14. A pena é au men ta da da me ta de se o cri -
me pre vis to nos arts. 11, 12 e 13 des ta lei for pra ti ca do

por in te gran te dos ór gãos e em pre sas re fe ri das no
art. 6º des ta lei.

CAPÍTULO V
Dis po si ções Ge ra is

Art. 15. A de fi ni ção de ar mas, aces só ri os e ar te-
fa tos de uso pro i bi do ou res tri to será dis ci pli na da em
ato do Che fe do Po der Exe cu ti vo Fe de ral, me di an te
pro pos ta do Co man do do Exér ci to.

Art. 16. Armas, aces só ri os e ar te fa tos de uso
res tri to e de uso per mi ti do são os de fi ni dos na le gis la-
ção per ti nen te.

Art. 17. Exce tu a das as atri bu i ções a que se re fe-
re o art. 2º des ta Lei, com pe te ao Co man do do Exér ci-
to au to ri zar e fis ca li zar a pro du ção e o co mér cio de ar-
mas de fogo e de ma is pro du tos con tro la dos, in clu si ve
o re gis tro e o por te de trân si to de arma de fogo de co -
le ci o na do res, ati ra do res e ca ça do res.

Art. 18. As ar mas de fogo en con tra das sem re -
gis tro e/ou sem au to ri za ção se rão apre en di das e,
após ela bo ra ção do la u do pe ri ci al, re co lhi das ao Co -
man do do Exér ci to, que se en car re ga rá de sua des ti-
na ção.

Art. 19. Logo após a jun ta da do la u do, quan do a
arma de fogo, aces só rio ou mu ni ção não mais in te-
res sa rem á per se cu ção pe nal, o juiz com pe ten te de -
ve rá de ter mi nar o en ca mi nha men to à uni da de mais
pró xi mo do Exér ci to bra si le i ro, no pra zo má xi mo de
48 ho ras, ve da da a en tre ga de arma em de pó si to a
qual quer pes soa.

Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos ex cep ci o na is em
que a arma não pu der ser en ca mi nha da ao Co man do
do Exér ci to para des ti na ção, a cri té rio do juiz, per ma-
ne ce rá sob a guar da da au to ri da de po li ci al que pre si-
diu o in qué ri to po li ci al, fi can do este res pon sá vel le gal
até que seja li be ra da pela Jus ti ça.

Art. 20. É ve da da a fa bri ca ção, a ven da, a co-
mer ci a li za ção e a im por ta ção de brin que dos, ré pli cas
e si mu la cros de ar mas de fogo, que com es tas se pos -
sam con fun dir.

Pa rá gra fo úni co. Exce tu am-se da pro i bi ção às
ré pli cas e os si mu la cros des ti na dos à ins tru ção, ao
ades tra men to, ou à co le ção de usuá rio au to ri za do,
nas con di ções fi xa das pelo Co man do do Exér ci to.

Art. 21. Ca be rá ao Co man do do Exér ci to au to ri-
zar, ex cep ci o nal men te, a aqui si ção de ar mas de fogo
de uso pro i bi do ou res tri to.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to no ca put não se
apli ca às aqui si ções dos Co man dos Mi li ta res.

Art. 22. A clas si fi ca ção le gal, téc ni ca e ge ral das
ar mas de fogo e de ma is pro du tos con tro la dos, bem
como a de fi ni ção de ar mas de uso pro i bi do ou res tri to
são de com pe tên cia do Co man do do Exér ci to.
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Art. 23. É ve da do ao me nor de vin te e cin co anos 
ad qui rir arma de fogo, res sal va dos os in te gran tes das
en ti da des cons tan tes dos in ci sos I, II e III, do art. 6º
des ta lei.

Art. 24. O re gu la men to des ta lei será ex pe di do
pelo Po der Exe cu ti vo no pra zo de ses sen ta dias.

Pa rá gra fo úni co. O re gu la men to po de rá es ta be-
le cer o re ca das tra men to ge ral ou par ci al de to das as
ar mas, in clu si ve das ar mas de fogo com cer ti fi ca dos
de re gis tro já con ce di dos.

Art. 25. As au to ri za ções de por te de ar mas de
fogo já con ce di das ex pi rar-se-ão no ven ta dias após a
pu bli ca ção des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. O de ten tor de au to ri za ção com
pra zo de va li da de su pe ri or a 90 dias po de rá re no vá-la
pe ran te a Po lí cia Fe de ral, nas con di ções dos arts. 4º,
6º e 8º des ta lei no pra zo de 90 dias após sua pu bli ca-
ção, sem ônus para o re que ren te.

Art. 26. Os pos su i do res e pro pri e tá ri os de ar mas
de fogo re gis tra das de ve rão, sob pena de res pon sa bi-
li da de pe nal, no pra zo de cen to e oi ten ta dias, após a
pu bli ca ção des ta lei, so li ci tar o seu re gis tro apre sen-
tan do nota fis cal de com pra ou a com pro va ção da ori -
gem lí ci ta da pos se.

Art. 27. Os pos su i do res e pro pri e tá ri os de ar mas
de fogo ad qui ri das re gu lar men te, po de rão, no pra zo
de cen to e oi ten ta dias após a pu bli ca ção des ta lei,
en tre gá-la a Po lí cia Fe de ral, me di an te re ci bo e in de ni-
za ção, nos ter mos do re gu la men to.

Art. 28. Os pos su i do res e pro pri e tá ri os de ar mas
de fogo não re gis tra das po de rão no pra zo de cen to e
oi ten ta dias, após a pu bli ca ção des ta lei, en tre gá-las
à Po lí cia Fe de ral, me di an te re ci bo, pre su min do-se a
boa-fé.

Pa rá gra fo úni co. Na hi pó te se pre vis ta nes te ar ti-
go, as ar mas re ce bi das cons ta rão de ca das tro es pe-
cí fi co e mes mo após a ela bo ra ção de la u do pe ri ci al
não se rão des tru í das, per ma ne cen do aca u te la das
pelo pra zo de cin co anos.

Art. 29. – Será apli ca da mul ta de cem mil a tre -
zen tos mil re a is, con for me es pe ci fi car o re gu la men to:

I – à em pre sa de trans por te aé reo, ro do viá rio,
fer ro viá rio, ma rí ti mo, flu vi al ou la cus tre que de li be ra-
da men te, por qual quer meio, faça, pro mo va, fa ci li te
ou per mi ta o trans por te de arma ou mu ni ção sem a
de vi da au to ri za ção ou com inob ser vân cia das nor-
mas de se gu ran ça;

II – à em pre sa de pro du ção ou co mér cio de ar -
ma men tos que re a li ze pu bli ci da de para ven da, es ti-
mu lan do o uso in dis cri mi na do de ar mas, ex ce to nas
pu bli ca ções es pe ci a li za das;

Art. 30. É obri ga tó rio o uso de de tec to res de me -
ta is em lo ca is fe cha dos, onde haja gran de flu xo de
pes so as e, ain da, em even tos so ci a is, es por ti vos, cul -
tu ra is ou po lí ti cos, com aglo me ra ção su pe ri or a mil
pes so as.

Pa rá gra fo úni co. O não cum pri men to des te dis -
po si ti vo im pli ca rá em mul ta no va lor de cem mil re a is a 
tre zen tos mil re a is, fi can do es ta be le ci do o pra zo de
um ano da pu bli ca ção des ta lei para a ade qua ção do
pre vis to nes te dis po si ti vo.

CAPÍTULO VI
Dis po si ções Fi na is

Art. 31. Fica pro i bi da a co mer ci a li za ção de arma 
de fogo e mu ni ção em todo o Ter ri tó rio Na ci o nal, sal vo
para as en ti da des pre vis tas no art. 6º des ta lei.

Pa rá gra fo úni co – Este dis po si ti vo, para en trar
em vi gor, de pen de rá de apro va ção por re fe ren do po -
pu lar, a ser re a li za do em ou tu bro de 2005

Art. 32. Fica re vo ga da a Lei nº 9.437, de 20 de
fe ve re i ro de 1997.

Art. 33. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

ANEXO
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Esta re u-
nião des ti na-se à ins ta la ção da Co mis são Mis ta cri a-
da por um ato con jun to do Pre si den te do Se na do Fe -
de ral e do Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos com 
o ob je ti vo de, no pra zo de quin ze dias, con so li dar os
pro je tos de lei, em tra mi ta ção nas duas Ca sas, que
tra tam da ques tão do por te de ar mas.

Dou as boas-vin das ao Sr. Mi nis tro da Jus ti ça,
Dr. Már cio Tho maz Bas tos, que aqui com pa re ce, a
nos so con vi te, para aju dar e ofe re cer sub sí dio à Co -
mis são, a fim de en con trar mos uma so lu ção, de tal
modo que nes te re ces so se pos sa sair com o pro je to
con jun to das duas Ca sas, dan do so lu ção a esse pro -
ble ma que se ar ras ta no Par la men to há tan to tem po.

De se ja mos, eu e o Pre si den te da Câ ma ra dos
De pu ta dos, que nes te pe río do te nha mos a opor tu ni-
da de de en con trar uma so lu ção na qual os Srs. De pu-
ta dos e os Srs. Se na do res en car re ga dos de es tu dar o 
as sun to pos sam che gar a uma con clu são que esta
seja a me lhor para a Casa e para o País.

Assim, de cla ro ins ta la dos os nos sos tra ba lhos.
Pas so a pa la vra ao Pre si den te da Câ ma ra dos

De pu ta dos, se S. Exª qui ser di zer al gu mas pa la vras
com re la ção ao as sun to.(Pa u sa)

Peço à im pren sa que, após do cu men tar a ins ta-
la ção, nos pos si bi li te que, de ma ne i ra mais re ser va-
da, ini ci e mos o nos so tra ba lho, que, nes ta fase, terá
ape nas a fun ção de es ta be le cer um ro te i ro a ser se -
gui do pe los que to ma rão con ta do as sun to.(Pa u sa.)

Sr. Arman do, para que fi que do cu men ta do na
Casa, so li ci to a pre sen ça da nos sa te le vi são, pois le -
rei a re la ção dos que com põem a Co mis são para que
a Ata pos sa re gis trar.

A Co mis são é com pos ta pe los Se na do res Edi -
son Lo bão, Tas so Je re is sa ti, Alo i zio Mer ca dan te, Ro -
meu Tuma e Ro me ro Jucá, e pe los De pu ta dos Luiz
Edu ar do Gre e nhalgh, Mi chel Te mer, Ro ber to Jef fer-
son, Aloy sio Nu nes Fer re i ra e José Car los Ale lu ia,
con tan do tam bém com a pre sen ça do Lí der Re nan
Ca lhe i ros.

O Se na dor Tas so Je re is sa ti, que es ta va au sen-
te, pe diu ao Se na dor Cé sar Bor ges que o re pre sen-
tas se nes ta ins ta la ção.

Con sul to aos mem bros pre sen tes se há con-
sen so quan to à es co lha de quem de ve rá pre si dir a
Co mis são e de quem será o Vi ce P re si den te. Cre io
que o Se na dor Edi son Lo bão, em con ta to com...

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Em co mum
acor do, acer ta mos, por se tra tar de Pre si den tes das
Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, que
o Pre si den te 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 será o Pre si den te da
Co mis são. E o da res pec ti va Co mis são da Câ ma ra
dos De pu ta dos, De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh,
será o Re la tor. E su gi ro para Vice-Pre si den te, pois já
pre si de a Sub co mis são de Se gu ran ça, o Se na dor
Tas so Je re is sa ti.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Co mis-
são de ci di rá.

Se to dos es tão de acor do, já que há um con sen-
so es ta be le ci do pe los dois Pre si den tes das Co mis-
sões de Cons ti tu i ção e Jus ti ça da Câ ma ra dos De pu-
ta dos e do Se na do Fe de ral...

O Sr. Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos
(João Pa u lo Cu nha) – Sr. Pre si den te, ape nas uma ob -
ser va ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Sim.
O Sr. Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos

(João Pa u lo Cu nha) – Gos ta ria de fa zer uma ob ser va-
ção. No caso do Re la tor, como ain da não con se gui fa -
lar com o De pu ta do Ro ber to Jef fer son, an tes de ofi ci-
a li zar, so li ci ta ria aguar dar o con ta to com S. Exª, para
de po is con fir mar mos a sua no me a ção ou não. Não há 
pro ble ma?

O Sr. Alo i zio Mer ca dan te (Blo co/PT – AP) –
Gos ta ria de fa zer uma pon de ra ção. Gos ta ria de su ge-
rir que a Vice-Pre si dên cia fi cas se com o PMDB, para
res pe i tar a pro por ci o na li da de.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Enca mi nhei
ape nas uma su ges tão.

O Sr. Alo i zio Mer ca dan te (Blo co/PT – SP)– Eu
sei, é um nome que só en gran de ce a Co mis são, mas
que ria su ge rir que a Vice-Pre si dên cia fos se do
PMDB, por ser o se gun do Par ti do da Casa.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Eu pe di ria li -
cen ça, por que va mos ti rar o PT da di re ção.

O Sr. Alo i zio Mer ca dan te (Blo co/PT – SP) – O
PT é o ma i or Par ti do na Câ ma ra. No Se na do, é o Blo -
co PSDB/PFL.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Peço ao Pre si-
den te da Câ ma ra que haja essa de ci são.

O Sr. Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos
(João Pa u lo Cu nha) – Só há um pro ble ma, Se na dor
Ro meu Tuma. É que, quar ta-fe i ra ou quin ta-fe i ra, con -
ver sa mos, no meu ga bi ne te, e o De pu ta do Ro ber to
Jef fer son ti nha en ten di do que se ria o Re la tor. De po is
con ver sa mos com o De pu ta do Luiz Edu ar do, que dis -
se que ha via fe i to essa com bi na ção com o Se na dor
Edi son Lo bão, que de fato é a me lhor. Mas, como S.
Exª ha via en ten di do que se ria Re la tor, con si de ro pru -
den te, an tes de ofi ci a li zar o nome do De pu ta do Luiz
Edu ar do, pelo me nos con ver sar com S. Exª.
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O Sr. Alo i zio Mer ca dan te (Blo co/PT – SP) –
Se hou ver acor do nes sa ques tão do PMDB, po de-
ría mos su ge rir um Se na dor do PMDB para a
Vice-Pre si dên cia.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Ro me ro Jucá, está bem?

Para co me çar os nos sos tra ba lhos, an tes de
pas sar a Pre si dên cia ao Se na dor Lo bão, se ria bom
ou vir mos o Mi nis tro da Jus ti ça, por que S. Exª pode
nos aju dar no sen ti do de sub sí di os e do seu pon to de
vis ta so bre o as sun to.

O Sr. Mar cio Tho maz Bas tos – Sr. Pre si den te
José Sar ney, Sr. Pre si den te João Pa u lo Cu nha, Srªs e 
Srs. Se na do res, Srªs e Srs. De pu ta dos, em pri me i ro
lu gar, agra de ço a hon ra des se con vi te para par ti ci par
de uma ses são so le ne de ins ta la ção de uma co mis-
são tão im por tan te nes te mo men to no Bra sil.

Exis tem mu i tos pro je tos em an da men to, tan to
na Câ ma ra quan to no Se na do. O pa pel da Co mis são
será, exa ta men te, o de sis te ma ti zar, se bem en ten di,
to das es sas ini ci a ti vas le gis la ti vas, e eu gos ta ria de
tra zer uma ou duas ob ser va ções a res pe i to do tema.

Em pri me i ro lu gar, a po si ção do Go ver no é pela
pro i bi ção do por te e pela res tri ção o mais pos sí vel da
pos se. Sa be mos da gra vi da de do pro ble ma. Exis tem
pen sa do res, ju ris tas de mu i to nome e po lí ti cos – o
pró prio Se na dor Re nan Ca lhe i ros tem um pro je to
nes se sen ti do – que ad vo gam a pro i bi ção da ven da
de ar mas. O Pro fes sor Mi guel Re a le Jú ni or re cen te-
men te se con ver teu a essa po si ção e a de fen deu num 
ar ti go mu i to bem fe i to, na Fo lha de S. Pa u lo de sá ba-
do pas sa do.

Mas a nos sa po si ção é esta: ve dar o por te, ex -
cep ci o nan do al guns ca sos, e ad mi tir a pos se, com
res tri ções mu i to for tes.

Exis te uma ques tão ins ti tu ci o nal, que não diz
res pe i to à le gis la ção, que eu gos ta ria de tra zer ao
co nhe ci men to e á con si de ra ção dos Srs. Par la-
men ta res.

Qu an do foi re gu la men ta da a lei, pelo De cre to nº
2.222, de 8 de maio de 1997, es ta be le ceu-se, no art.
49, o se guin te:

“Art. 49. Os Mi nis tros da Jus ti ça e do
Exér ci to es ta be le ce rão, em por ta ria in ter mi-
nis te ri al, nor mas so bre a in ter li ga ção e in te-
gra li za ção das in for ma ções cons tan tes dos
seus ca das tros de ar mas de fogo, pro du zi-
das, im por ta das e co mer ci a li za das no País,
es ta be le cen do tam bém os ní ve is de aces so
aos re gis tros do Si nar me e do Mi nis té rio do
Exér ci to.”

Exis tem dois con tro les cri a dos pela lei: o con tro-
le da fa bri ca ção e da im por ta ção, que é fe i to pelo
Exér ci to, e o con tro le do uso e da co mer ci a li za ção,
que é fe i to pelo Mi nis té rio da Jus ti ça. Só que es ses
dois ca das tros, es ses dois sis te mas, não se co mu ni-
cam hoje, na ver da de. Eles não in te ra gem, um não
tem re la ção com o ou tro, o que di fi cul ta de ma is o con -
tro le. E ha via essa de ter mi na ção de uma por ta ria in -
ter mi nis te ri al que não foi cum pri da.

Ontem es ti ve, à no i te, com o Mi nis tro da De fe sa,
e va mos co me çar a pre pa rar isso em ní vel in fra le gal,
de modo que se te nha a pos si bi li da de de se fa zer um
soft wa re in te li gen te, re la ci o nal, e os dois ca das tros
pas sem a se co mu ni car, au men tan do a pos si bi li da de
de um con tro le ma i or das ar mas.

Não te mos um pro je to pron to, não pen sa mos
em in ven tar a roda, exis tem mu i tos pro je tos que se
en con tram na Câ ma ra e são ab so lu ta men te sa tis fa tó-
ri os. Foi apro va do ago ra um pro je to, aqui no Se na do,
ter mi na ti vo, se gun do me dis se o Se na dor Cé sar Bor -
ges, que tor na ina fi an çá vel o por te de ar mas, que
acre di to que me re ça al gu ma mo di fi ca ção por que, da
for ma como está re di gi do, le va rá os ju i zes a não obe -
de ce rem a re gra da ina fi an ça bi li da de, por que a pena
vai até qua tro anos, por tan to, pas sí vel de ser subs ti tu-
í da por uma pena al ter na ti va. Então fi ze mos al gu mas
mo di fi ca ções. O pro je to que es bo ça mos es ta ria pron -
to em cin co ou seis dias, ape nas como uma con tri bu i-
ção, um apor te, um adi ta men to, um pon to de par ti da,
con ten do al gu mas su ges tões a res pe i to.

Exis te um pro je to do De pu ta do Fer nan do Ga be-
i ra que pre vê o trá fi co in ter na ci o nal de ar mas como
cri me. Isso é mu i to im por tan te por que é cri me an te ce-
den te da la va gem de di nhe i ro e diz res pe i to à cons tru-
ção que o Go ver no está fa zen do nes se mo men to, no
Bra sil, de um sis te ma na ci o nal de com ba te à la va gem
de di nhe i ro.

São es sas as bre ves ob ser va ções que gos ta ria
de fa zer, res sal tan do a im por tân cia efe ti va de os ca -
das tros do Mi nis té rio da De fe sa hoje, não mais do
Exér ci to, e do Mi nis té rio da Jus ti ça se in te gra rem,
pas san do a tro car in for ma ções, o que fa ci li ta rá de ma-
is esse tra ba lho de con tro le.

Era o que que ria di zer.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Se na dor

Ro meu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP)  – Qu an to à

im por ta ção de ar mas, o Bra sil tem acor dos bi la te ra is
com al guns pa í ses, prin ci pal men te com o Pa ra guai, a
Bo lí via, o Mer co sul, que não são cum pri dos, por que o 
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res te ria que re ce ber
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a co mu ni ca ção re fe ren te à com pra de ar mas in di vi du-
a is, prin ci pal men te quan do é fe i ta na área de fron te i-
ra. Não te nho co nhe ci men to de ne nhu ma co mu ni ca-
ção fe i ta aos di plo ma tas bra si le i ros que pres tam ser -
vi ço nes ses pa í ses. Então ha ve ria ne ces si da de de
uma pres são por par te do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res para que fos sem cum pri dos es ses acor dos
e re al men te in cor po ra da essa fis ca li za ção a que V. Sª
fez re fe rên cia, ou pelo Mi nis té rio do Exér ci to ou pelo
pró prio Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, que co-
mu ni ca ri am es ses da dos à po lí cia, para in cor po rá -los
ao Si nar me, a fim de que haja um con tro le real des -
sas ar mas com pra das prin ci pal men te na re gião de
fron te i ra.

O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS – Con si de-
ro esse um pon to im por tan te, Se na dor Ro meu Tuma,
por que a nos sa pes qui sa in di ca que a atu a ção do Mi -
nis té rio das Re la ções Exte ri o res nes se tema é mu i to
bu ro crá ti ca, ce ri mo ni al, con ven ci o nal. Ele, efe ti va-
men te, não tra ba lha no sen ti do de aper tar essa vi gi-
lân cia, o que se ria ne ces sá rio fa zer.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Qu e ria
ou vir o Se na dor Re nan Ca lhe i ros, pi o ne i ro nes se as -
sun to, que há mu i to tem po apre sen tou um pro je to
cuja fi lo so fia é pro i bir a co mer ci a li za ção. Pes so al-
men te, sou mu i to sim pá ti co a essa te o ria. De ma ne i ra
que é bom que S. Exª te nha a pa la vra para ex por o
seu pon to de vis ta.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Num pri me i ro mo men to, que ria exal tar esta re u nião, a 
Co mis são Mis ta que se cons ti tui ago ra e o que efe ti-
va men te po de re mos fa zer para avan çar na re gu la-
men ta ção des sa ma té ria.

O Bra sil vive pro ble mas ter rí ve is com re la ção a
esse pro ble ma. O mun do todo ca mi nha no rumo da
res tri ção da ven da e uso de ar mas de fogo; não po de-
ría mos, por tan to, es tar na con tra mão.

Te mos uma lei em vi gor, à qual há pou co se re fe-
riu o Mi nis tro da Jus ti ça, fe i ta com a me lhor das in ten-
ções. É cri te ri o sa e se ve ra, mas, in fe liz men te, é uma
da que las leis que não pe gou, por que a con se qüên cia
dela foi mu i to pior.

Antes da vi gên cia da lei, de 1997, no Mu ni cí pio
de São Pa u lo, hou ve o re gis tro de 71 mil ar mas. No
ano se guin te, por tan to, de po is da vi gên cia da lei, fo -
ram re gis tra das, no Mu ni cí pio de São Pa u lo, ape nas
6.400 ar mas. E o pior, a gran de ma i o ria des sas ar mas
foi ven di da para em pre sas de se gu ran ça pri va da e
para as po lí ci as. Sig ni fi ca di zer que vi ve mos hoje
com ple ta men te na clan des ti ni da de, ape sar da boa in -
ten ção da lei.

O Bra sil tem me nos de 3% da po pu la ção do
mun do  – 2,8% exa ta men te  –, e re gis tra, anu al men te,
de 9% a 13% dos cri mes do Pla ne ta. Na dé ca da de
90, fo ram as sas si na das por ar mas de fogo no mun do
três mi lhões de pes so as, das qua is, 270 mil no Bra sil.
Isso é uma epi de mia e te mos que tra tar esse as sun to
como tal, so bre tu do por que a le gis la ção em vi gor foi
pos ta em de su so, por que cri te ri o sa, por que bu ro cra ti-
zou. As pes so as, hoje, pre fe rem com prar ar mas de
fogo em qual quer lu gar. A Glo bo, re cen te men te, fez
uma ma té ria que de mons trou que as pes so as com -
pram no Pa ra guai e re ce bem em casa, no Bra sil.
Esses nú me ros hoje são ma i o res, por que a im pu ni da-
de au men tou.

É cla ro que nin guém tem a pre ten são de re sol ver
o pro ble ma da cri mi na li da de do Bra sil com uma lei res -
trin gin do a ven da e o por te de ar mas, mas 83% dos cri -
mes que acon te cem no Bra sil são por mo ti vos fú te is: na
hora de uma dis cus são mais aca lo ra da, ge ral men te
como con se qüên cia de be be de i ra, de po is de pas sar
pelo bar, quan do se jun ta arma com be bi da  – mis tu ra
que é ab so lu ta men te ex plo si va  –, ali as pes so as se co -
nhe cem e um está ar ma do, saca a arma, ati ra, mata,
muda sua vida e a vida de sua fa mí lia.

Com cer te za, não aca ba re mos com as ca u sas
do cri me, mas com esse cri me imo ti va do, des de que o 
Esta do faça sua par te: com ba ta a arma clan des ti na, a 
arma ile gal. A arma le gal tem que ser in de ni za da,
cons ti tu ci o nal men te, por um jus to va lor. É um mo-
men to para avan çar mos nis so.

Essa in dús tria de ar mas é mu i to po de ro sa, mo -
vi men ta US$500 bi lhões ao ano no mun do e atua à
luz do dia no Con gres so Na ci o nal, de ma ne i ra ou sa-
da, ab sur da. Ou tro dia a Te re za Cru vi nel me fa lou que 
fez uma no ti nha des pre ten si o sa na co lu na, de fen den-
do a res tri ção à ven da de ar mas e re ce beu, num dia
só, 500 e-ma ils, de po is de uma ame a ça de que abar -
ro ta ri am o site dela, por que ela não po dia de fen der
aqui lo, era algo ir res pon sá vel e tal.

Então eles são ou sa dos e tra ba lham à luz do
dia. Acre di to que a ma i or de mons tra ção que po de ría-
mos dar  – Lí de res, Go ver no e Pre si den tes do Se na-
do e da Câ ma ra  – se ria avan çar mos o para um con -
sen so, res trin gin do ao má xi mo a ven da e o uso de ar -
mas no Bra sil, para aca bar com essa cul tu ra.

Tive a hon ra de par ti ci par de um de ba te com
Gre e nhalgh, uma crí ti ca ao fas cí nio que o nor te-ame-
ri ca no tem pela arma de fogo. Mas, ape sar de tudo
isso, da qua se lou cu ra do ame ri ca no, nos sa si tu a ção
é, sin ce ra men te, mu i to pior. Os nú me ros de les, ape -
sar da fa ci li da de, da for ma ção do pró prio Esta do nor -
te-ame ri ca no, são di fe ren tes.
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Aqui no Bra sil, o Mi nis tro está-se de ba ten do
com pro ble mas sé ri os. O cri me pre ci sa ser en fren ta-
do mes mo. É ób vio que este novo Go ver no tem de -
mons tra do isso. Qu e ro res sal tar a ma ne i ra como o Mi -
nis tro tem po ten ci a li za do o pró prio pla no de se gu ran-
ça, com mais re cur sos, in te gran do os Esta dos no Sis -
te ma Úni co de Se gu ran ça, isso é fun da men tal.

Em São Pa u lo  – que ro ci tar ape nas São Pa u lo
– só 1,7% dos cri mes cu jos au to res não se co nhe cem
na hora do fato são es cla re ci dos. Então vi ve mos um
cli ma de ver da de i ra im pu ni da de, que arma o bra ço da 
vi o lên cia e tem, la men ta vel men te, hu mi lha do o Bra sil
na com pa ra ção com ou tros pa í ses do mun do.

De modo que que ro, mo des ta men te, co la bo rar.
Não te nho uma fór mu la per fe i ta, mas acre di to que po -
de mos avan çar em duas di re ções no sen ti do de res -
trin gir ao má xi mo o uso e o por te de arma. Para aca -
bar com essa cul tu ra, avan çar no rumo de apro va ção
da res tri ção que for pos sí vel à ven da e ao uso, con sul-
tan do a po pu la ção, já que esse as sun to é po lê mi co e
di vi de as opi niões.

Toda vez que se fa lou, no País, em fa zer re fe ren-
do ou ple bis ci to, os ar gu men tos eram sem pre de que
não se po dia fa zer, por que one ra ria o Te sou ro. Com a
má qui na ele trô ni ca, po de mos fazê-lo, co lo can do
como tema obri ga tó rio do pró prio de ba te ele i to ral,
sem cus to al gum para a União Fe de ral. Po de ría mos
apro var uma lei que res trin gis se e sub me ter a sua vi -
gên cia a uma con sul ta po pu lar. Se ria uma co i sa mu i to
boa, a de mo cra cia avan ça ria. Quer di zer, to dos te ri am
opor tu ni da de de ex por seus pon tos de vis ta, os Par ti-
dos, obri ga to ri a men te, abor da ri am esse tema como
ban de i ra ele i to ral e com isso to dos ga nha ri am.

Por tan to que ro con tri bu ir e mais uma vez pa ra-
be ni zar pela Co mis são Mis ta que se ins ta la ago ra. Te -
nho ab so lu ta con vic ção de que, nes se cur to es pa ço
de tem po, va mos avan çar no rumo de uma pro pos ta
mais ou me nos con sen su al.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Gos ta ría-

mos de ou vir ago ra, com mu i ta sa tis fa ção, o De pu ta-
do Gre e nhalgh.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT  –
SP)  – Pre si den te José Sar ney, Pre si den te João Pa u-
lo, Pre si den te Edi son Lo bão, Mi nis tro da Jus ti ça, co le-
gas da Co mis são, vou con ti nu ar a li nha de ra ci o cí nio
es ta be le ci da pelo Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

De cada dez ho mi cí di os no Bra sil, sete são pra -
ti ca dos com arma de fogo. Dos 100% dos ca sos de ví -
ti mas por arma de fogo, de ho mi cí di os em São Pa u lo,

na qui lo que é le va do à po lí cia in ves ti gar, cer ca de
30%, so men te de 2% são des co ber tos os au to res.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT  –
SP)  – São Pa u lo tem o ín di ce mais alto; em ou tros
Esta dos é pior.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT  –
SP)  – Os pa í ses, Sr. Pre si den te José Sar ney e co le-
gas da Co mis são, têm, so bre a ques tão do por te de
arma dois ti pos de base le gis la ti va: uma, aque la que
usa mos hoje no Bra sil, que é o con tro le e o ca das tro;
a ou tra base é a da res tri ção má xi ma ao uso, ao por te
e ao co mér cio de ar mas.

Pen so que se ria uma con tri bu i ção im por tan te,
no mo men to em que o País com ba te o cri me or ga ni-
za do, o nar co trá fi co, es sas ques tões to das, al te rar a
base e ir pelo ca mi nho que o Se na dor Re nan Ca lhe i-
ros está su ge rin do, de es ta be le cer a res tri ção má xi-
ma, aque la má xi ma que pu der mos es ta be le cer.

Sou, pes so al men te, de fen sor da res tri ção ab so-
lu ta, de fen do o pro je to do De pu ta do Edu ar do Jor ge,
mas vejo que ain da não te mos con sen so, nem na so -
ci e da de nem na Câ ma ra e no Se na do, para esse tipo
de co i sa. Po día mos mu dar a base, es ta be le cer res tri-
ções ao má xi mo.

A úl ti ma co i sa que eu que ria fa lar aqui é que
hou ve uma pes qui sa em uma fa ve la em São Pa u lo, na 
Zona Les te, en tre cri an ças de 10 a 14 anos. Mais da
me ta de des se con jun to pes qui sa do já ha via ma nu se-
a do ar mas de fogo  – cre io que 54%. O per fil das ví ti-
mas de ho mi cí di os, Se na dor Alí sio Mer ca dan te, é em
tor no de 19 a 27 anos.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT  –
SP)  – De 15 a 29.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT –
SP) – Sim. E os que ati ram tam bém es tão nes sa fa i xa
etá ria. A nos sa ju ven tu de está ma tan do e mor ren do, e 
es ta mos cri an do um vá cuo na ju ven tu de.

Pres ta ría mos, por tan to, um ser vi ço ines ti má vel
ao País e à so ci e da de bra si le i ra. Sei que te mos 15
dias, mas nos de di ca re mos to tal men te a isso, por que
en ten do que po de mos re ver ter essa si tu a ção.

O SR. PRESIDNETE (José Sar ney)  – Se pu-
dés se mos apre sen tar, nes se pe río do, ao País uma
so lu ção para esse pro ble ma, que é trá gi co, pen so que 
se ria um gran de si nal que o Con gres so da ria e que
jus ti fi ca ria todo o es for ço des ta con vo ca ção, além dos 
ou tros.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT –
SP)  – É como diz Fer nan do Pes soa: “Tudo vale a
pena se a alma não é pe que na”.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Mu i to
obri ga do.

Se na dor Ro meu Tuma, V. Exª tem a pa la vra.
O SR. ROMEU TUMA (PFL  – SP)  – Eu ape nas

gos ta ria de di zer que o que mata mes mo é a arma de
fogo. Pode ha ver ho mi cí dio a fa ca da, por en ve ne na-
men to, mas o que mata re al men te é a arma de fogo.
Ela é a ca u sa ma i or da mor te. Mes mo em ten ta ti vas
de ho mi cí di os a fa ca das, é mais di fí cil a pes soa che -
gar a óbi to. O Dr. Mi chel foi Se cre tá rio de Se gu ran ça,
nós tra ba lha mos mu i tos anos na Po lí cia e sa be mos
que o que mata é a arma de fogo. É o ins tru men to fe i to
para ma tar.

Com res pe i to às in ves ti ga ções, cre io que o De -
pu ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh tem ra zão. Ago ra,
com o Sis te ma Úni co de Se gu ran ça, pro pos to pelo
Mi nis tro da Jus ti ça, po de re mos in cre men tar e tal vez
ofe re cer me lho res con di ções à Po lí cia para in ves ti gar.
O Dr. Mi chel sabe e cre io que não me en ga no nes te
pon to: a Po lí cia par te do cri mi no so para o cri me. Ela
pren de al guém sus pe i to e é per gun ta do: “Qu an tas
você fez?” Ele cita aque las em que acre di ta que não
terá res pon sa bi li da de. Pas sa para um me nor, aque le
que pra ti cou um la tro cí nio.

Como a Po lí cia é in te li gen te, ela tem de par tir do 
cri me para o cri mi no so, onde ela vai bus car as pro vas,
dan do opor tu ni da de ao Mi nis té rio Pú bli co de ofe re cer
de nún cia com se gu ran ça e o juiz con de nar.

Ao par tir do cri me, no meio do ca mi nho as pro -
vas se di lu em, por que fica na pros ti tu ta das pro vas,
que a sim ples con fis são.

Essa é uma tese que às ve zes se le van ta. A Po lí-
cia tem de ter me i os para in ves ti gar, nun ca par tin do
do cri mi no so para o cri me; ela tem de se guir no sen ti-
do in ver so:o da in te li gên cia, do tra ba lho, de bus car as 
pro vas e che gar ao cri mi no so com pro vas.

Eu sou um exem plo de que an dar ar ma do não
re pre sen ta uma boa co i sa. Fui che fe de Po lí cia, tra ba-
lhei, e nun ca an dei ar ma do. Ape nas nas si tu a ções em 
que ti nha de ter a ini ci a ti va, co man dan do uma ope ra-
ção. Nor mal men te, con tu do, en ten do que o ci da dão
co mum não tem a ne ces si da de de an dar ar ma do,
por que isso re pre sen ta um ris co para ele e para as
ou tras pes so as.

O por te de arma é algo que te mos que pen sar
bem. Acre di to que de ve mos ter o con tro le efe ti vo dos
ar ma men tos. Então o Si nar me tem que fun ci o nar
como um re ló gio, e as po lí ci as es ta du a is de vem se
en vol ver na fis ca li za ção das ar mas, por que a sen sa-
ção de se gu ran ça é in di vi du al, Sr. Pre si den te. Se o ci -
da dão en ten der que o Esta do não lhe ofe re ce se gu-

ran ça, vai pro cu rar os me i os que po dem dar tran qüi li-
da de a si e a sua fa mí lia, prin ci pal men te na sua casa.
Hoje, quem tem di nhe i ro con tra ta uma em pre sa de
se gu ran ça. Elas es tão aí aos mi lha res, mu i to mais do
que a po lí cia co mum. Se não, con tra ta o vi gi lan te do
quar te i rão. Se for po bre, sai cor ren do para ver se a
bala não o acer ta.

le mos que de sen ca de ar um tra ba lho para in ter-
li gar to das es sas pre o cu pa ções. Te mos de dar tran-
qüi li da de ao ci da dão, para que ele não pre ci se an dar
ar ma do, por que o Esta do lhe ofe re ce se gu ran ça su fi-
ci en te para de fen der a sua vida e o seu pa tri mô nio.

É cla ro que esse pro ble ma que V. Exª le van tou,
de que os re gis tros são pou cos, deve-se à fal ta de fis -
ca li za ção so bre as lo jas que ven dem ar mas. Elas têm
que so frer uma fis ca li za ção efe ti va e per ma nen te. O
co mér cio de ar mas é de se gu ran ça na ci o nal, en tão
não pode fi car à mer cê de um co mér cio va re jis ta co -
mum, como qual quer ou tro. Lá em Apa re ci da do Nor -
te há lo jas que ven dem ar mas. Até que pon to há um
con tro le des sas ar mas e da mu ni ção? O ci da dão que
com pra mu ni ção está usan do ar mas. É pre ci so um
con tro le efe ti vo.

O por te de arma tem que ser res tri to aos que
têm real ne ces si da de. Não se pode pro i bir, por que a
po lí cia vai não usar, as sim como ou tros pro fis si o na is.
E é pre ci so con tro lar a em pre sa de se gu ran ça que
pode ter ar mas.

Há um fa tor que gos ta ria de ob ser var com o Mi -
nis tro: a Po lí cia Fe de ral faz o con tro le des sas em pre-
sas. Esse con tra to te ria que ser fe i to jun to com a Pre -
vi dên cia So ci al. Ge ral men te, as em pre sas têm um nú -
me ro exa ge ra do, não fa zem con tri bu i ção e com pram
as ar mas para o to tal de vi gi lan tes. De vez em quan -
do, fa zem que i xas  – e V.Exª deve sa ber  – de fur to de
ar mas, por que as ven dem clan des ti na men te para fa -
zer pa ga men tos. O se gu ran ça está de ven do e, para
com prar co mi da, ven de a arma e diz que foi as sal ta do
no meio do ca mi nho. E im por tan te in ves ti gar mos o
fur to de ar mas, seu de sa pa re ci men to. Tal vez pos sa-
mos fa zer al gu mas al te ra ções no pro je to, le van do em
con ta o pon to de vis ta do Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

Cre io, Sr. Pre si den te, que te mos pou cos pon tos
para dis cu tir. Tal vez V. Exª con si ga, com o Pre si den te
da Câ ma ra e o Mi nis tro, che gar a um con sen so. V. Exª
pode ob ser var que são qua se unâ ni mes al guns pon -
tos que fo ram le van ta dos. Cre io que te mos que dis cu-
tir, prin ci pal men te, a ati vi da de de fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Ou vi re-
mos ago ra o De pu ta do Mi chel Te mer.
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O SR. MICHEL TEMER (PMDB  – SP)  – Sr. Pre -
si den te José Sar ney, Sr. Pre si den te João Pa u lo, Mi -
nis tro Már cio Tho maz Bas tos, ilus tres Co le gas de Co -
mis são, que ro, des de logo, di zer que sou ple na men te
fa vo rá vel à tese le van ta da, es pe ci al men te pelo pro je-
to do Se na dor Re nan Ca lhe i ros, pro i bin do a co mer ci-
a li za ção de ar mas.

Cre io que não de ve mos ven der ao povo a idéia de
que a sim ples fe i tu ra de uma nova lei vai re sol ver o pro -
ble ma da cri mi na li da de. Por isso, con cor do com as pa la-
vras do Se na dor Ro meu Tuma. S. Exª de mons tra mu i to
bem que, mu i tas e mu i tas ve zes, quan do há um pro ble-
ma de ad mi nis tra ção, de exe cu ção, fa ze mos uma le gis-
la ção. O pro ble ma, Srs. Pre si den tes, Sr. Mi nis tro, é mu i-
to mais de exe cu ção do que de le gis la ção.

Há dois da dos pos tos à mesa que são mu i to sig -
ni fi ca ti vos: o pri me i ro, do De pu ta do Luiz Edu ar do
Gre e nhalgh, que diz que, dos 100% de ho mi cí dio que
há em São Pa u lo, ape nas 30% são in ves ti ga dos.
Esse não é um pro ble ma de le gis la ção, mas de exe -
cu ção. O pro ble ma de fis ca li za ção das ar mas, da ven -
da e da re to ma da de ar mas ad qui ri das ile gal men te é
de exe cu ção, e não de le gis la ção.

Cre io que, no ins tan te em que pro i bir mos a co -
mer ci a li za ção, quan do dis ser mos ao ci da dão co mum
que se ele en tre gar a sua arma será in de ni za do, o ci -
da dão ho nes to, cum pri dor de seus de ve res, vai en tre-
gá-la; o ban di do, o mar gi nal ou aque le mar gi na li za do,
que po ten ci al men te pode mar gi na li zar-se na cri mi na-
li da de, não vai en tre gá-la. Então isso não so lu ci o na o
pro ble ma, mes mo dos ho mi cí di os. Cre io que re duz,
não há a me nor dú vi da.

Nas ca ma das mais po bres do povo, por ve zes,
al guns têm uma arma e, num de sen ten di men to, num
bar da pe ri fe ria, a sa cam e ma tam. O ci da dão da clas -
se mé dia vai en tre gar a arma, mas o mais po bre, o
mais des pro vi do da sor te eco nô mi ca, não sei se virá
para en tre gar sua arma. Então a ques tão é de for tís si-
ma fis ca li za ção. Isso po de ria, pen so eu, cons tar do
pro je to para apa re lhar o Mi nis té rio da Jus ti ça, a Se -
cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca, de modo que fos se
um po der/de ver das Se cre ta ri as, do Mi nis té rio da Jus -
ti ça, ir atrás des sas ar mas. É um pou co do que di zia o
Se na dor Ro meu Tuma.

Em sín te se, por tan to, que ro, em pri me i ro lu gar,
di zer que sou a fa vor da não-co mer ci a li za ção. Não há
dú vi da de que seja um fa tor le gis la ti vo ini bi dor de re -
vo ga ção de ar mas, por tan to re du tor da cri mi na li da de.

Mas, em es ca la ma i or, pen so que o que vai re -
sol ver esse as sun to é re al men te a ad mi nis tra ção, a

exe cu ção, a fis ca li za ção e a san ção de na tu re za ad -
mi nis tra ti va de que nas ce rá uma san ção ju di ciá ria.

Portan to, Srs. Pre si den tes, que ro re gis trar, des -
de já, que vou tra ba lhar nes sa di re ção. É opor tu nís si-
ma a po si ção do Se na dor Re nan, que vem lu tan do há
mu i to tem po por essa tese. E é opor tu na tam bém a
ques tão do re fe ren do. E in te res san te, por que, como
diz o Se na dor Re nan, dá a pos si bi li da de de o povo se
ma ni fes tar, sem ônus para o Po der Pú bli co, so bre um
tema que nos afli ge a to dos. A qual quer re u nião que
se vá hoje, quan do se co me ça a dis cu tir a ques tão
das ar mas, sem pre há os que são con tra e os que são 
a fa vor. Ou vir o povo, nes se par ti cu lar, se ria uma ini ci-
a ti va mu i to útil para a de mo cra cia bra si le i ra.

O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS  – Se na dor,
gos ta ria de fa zer uso da pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (José Sa mey) – Pois não.
O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS – Há uma

pro pos ta, Srs. Se na do res e Srs. De pu ta dos, da ONG
Viva Rio, que é in te res san te, no sen ti do de cri ar uma
co mis são no Con gres so Na ci o nal para fis ca li zar a fis -
ca li za ção, para fis ca li zar es to ques, tor nan do-se, as-
sim, algo que fun ci o ne com dois po de res, uma co mis-
são per ma nen te.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Em pri me i ro lu gar, gos ta ria de sa u dar o Se na-
dor Re nan Ca lhe i ros, que to mou a ini ci a ti va de pa u tar
esse tema, nes te mo men to, e já vem de uma cam pa-
nha de lon go tem po. É um gran de tema para so ci e da-
de e para o Con gres so. Gos ta ria tam bém de pa ra be-
ni zar os dois Pre si den tes pela ini ci a ti va da Co mis são.

Este Go ver no tem um com pro mis so de ci si vo
com o tema da se gu ran ça pú bli ca, para se cons tru ir
uma cul tu ra de paz no Bra sil, por que é dis so que se
tra ta.

Qu e ro lem brar que é ver da de que a lei não re -
sol ve pro ble mas de com por ta men to so ci al, mas os
aju da re sol ver subs tan ci al men te. Exem plo: o Có di go
Na ci o nal de Trân si to, o uso do cin to de se gu ran ça, o
li mi te de ve lo ci da de e o agra va men to das pe nas re du-
zi ram, de for ma mu i to efe ti va, o ín di ce de aci den tes,
so bre tu do de aci den tes fa ta is. E hou ve um ga nho im -
por tan te em to dos os sen ti dos: de vida, de equi pa-
men tos, de re cur sos da sa ú de pú bli ca.

Então de ve mos fa zer uma le gis la ção se ve ra,
pro i bin do a co mer ci a li za ção, res trin gin do ao li mi te o
por te para os pro fis si o na is e a pos se tam bém, pro i bir
o por te para o ci da dão co mum, ou seja, só po de rá ter
por te o pro fis si o nal de se gu ran ça, com di li gên cia ex -
tre ma men te ri go ro sa, cri an do se ve ras res tri ções para 
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a pos se do més ti ca, e abrir esse de ba te. Te mos que
to mar uma de ci são e cha mar o povo para de ci dir.

Por que cha mar mos o povo a um re fe ren do?
Por que o de ba te aju da es ses ar gu men tos a cir cu la-
rem, aju da a cons tru ir uma ló gi ca de que não adi an ta
an dar ar ma do para se ter se gu ran ça e que o de sar-
ma men to ge ral da so ci e da de é o me lhor ca mi nho
para me lho rar a qua li da de da se gu ran ça pú bli ca.

O ar gu men to con trá rio é o se guin te: “Não con to
com po lí cia aqui na fa ve la, a po lí cia não en tra, os ban -
di dos es tão ar ma dos, vou me de sar mar, por que sou
um pai de fa mí lia.”Então esse ar gu men to tem um cer to
ape lo, e uma par ce la da so ci e da de está in se gu ra. Pre -
ci sa mos mos trar as es ta tís ti cas. Não é pos sí vel o País
con ti nu ar com 10% dos ho mi cí di os do Pla ne ta, ten do
2,8% da po pu la ção. É evi den te que há um pro ble ma
es pe cí fi co aqui; de se qui lí bri os so ci a is, tudo isso aju da,
mas há per mis si vi da de com a vi o lên cia e a fal ta de
uma dis ci pli na se ve ra em re la ção a isso. Te mos que
mu dar o pa drão de con tro le e ca das tro para a pro i bi-
ção se ve ra, com pu ni ções bem de fi ni das na lei.

Va mos con tri bu ir mu i to para re du zir a vi o lên cia e 
para uma dis cus são que po de rá tra zer gran des be ne-
fí ci os em ter mos de edu ca ção da so ci e da de e de
avan ço des se pro ces so.

É mu i to im por tan te que essa vo ta ção se faça
du ran te a Con vo ca ção Extra or di ná ria e que cum pra-
mos o pra zo. É um tema bas tan te po lê mi co. Ima gi no
que o será no Ple ná rio da Câ ma ra. No Se na do tam -
bém ha ve rá al gum ní vel de po lê mi ca, tal vez me nos,
mas ha ve rá. É um tema po lê mi co.

Te mos três pro je tos no Se na do que es tão pron -
tos para ser vo ta dos. Se che gás se mos a um pro je to
úni co, de con sen so, tan to me lhor, por que tra mi ta ría-
mos com bas tan te agi li da de no Se na do e na Câ ma ra.

Se não che gar mos a um pro ces so de con sen so,
va mos, de qual quer for ma, pa u tar e vo tar, in clu si ve,
por que te mos um pro ble ma no Se na do: o tema cen -
tral que ha vía mos ele i to era esse e al guns ou tros, vin -
cu la dos à se gu ran ça, aque le tra ba lho da Sub co mis-
são de que o Se na dor Tas so Je re is sa ti era o Re la tor.
São os dois te mas a que de mos mais im por tân cia,
além de ini ci ar a re for ma do Ju di ciá rio. Te mos re al-
men te um pro ble ma de pa u ta no Se na do, em ter mos
de te mas mais re le van tes. A gran de ex pec ta ti va do
Se na do é a che ga da das re for mas pre vi den ciá ria e
tri bu tá ria. E a con vo ca ção ex tra or di ná ria foi fe i ta ba si-
ca men te para isso, para ga nhar tem po. Ha via um
tema para jus ti fi car uma con vo ca ção ex tra or di ná ria.

Cre io que se avan çar mos o tema das re for ma e
vo tar mos os pro je tos na área de se gu ran ça pú bli ca

cri a re mos re al men te um am bi en te para jus ti fi car a
con vo ca ção ex tra or di ná ria no sen ti do do tra ba lho que 
fi zer mos nes te pe río do.

Então pre ci sa ría mos cum prir ri go ro sa men te o
pra zo de 15 dias, se hou ver um pro je to de con sen so,
en ca mi nha re mos para o Ple ná rio nas duas Ca sas; se
não hou ver, vo ta re mos o pro je to que for ma jo ri tá rio e
de fla gra re mos o pro ces so ime di a ta men te, sem pos-
ter gar esse pro ces so de ci só rio.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Cé sar Bor ges.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Se não hou ver um con sen so, po de re mos vo tar
o pro je to que for de pre fe rên cia do Ple ná rio –cre io
que o Se na do está pron to para vo tar –, apro var mos, e 
a Câ ma ra, de po is, po de rá al te rar, ajus tar, fa zer as
mu dan ças que jul gar opor tu nas para dar con ti nu i da-
de. Não de ve mos de i xar de vo tar na Con vo ca ção
Extra or di ná ria. Sa i rá des ta Co mis são o se guin te: “O
pro je to que po de re mos vo tar é este” e de fla grar o pro -
ces so ime di a ta men te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Cé sar Bor ges.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Sr. Pre si-
den te, que ria apro ve i tar exa ta men te a fala do Se na-
dor Alo i zio Mer ca dan te, mas an tes que ria pa ra be ni-
zar a sua ini ci a ti va, sa u dar o Pre si den te da Câ ma ra e
de ma is mem bros des ta Co mis são. Aqui es tou re pre-
sen tan do o 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 gos ta ria de di -
zer que re al men te o Pre si den te Edi son Lo bão pre ci sa
ser pa ra be ni za do, por que teve a ini ci a ti va de cri ar
uma Sub co mis são de Se gu ran ça na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do Fe de ral.
Foi a par tir des sa Sub co mis são, da qual o Se na dorT
Je re is sa ti é Pre si den te, que co me ça mos a tra tar do
pro ble ma de for ma bas tan te es pe cí fi ca, pon tu al.

Na Sub co mis são, fo ram dis tri bu í das ta re fas e os 
te mas, seg men ta dos. Nes sa seg men ta ção, hou ve um 
tema, exa ta men te so bre por te de ar mas e a ques tão
da arma ile gal no País. E eu fui, de cer ta for ma, en car-
re ga do de fa zer a sis te ma ti za ção dos pro je tos de lei
que es ta vam tra mi tan do tan to no Se na do como na
Câ ma ra dos De pu ta dos, com re la ção a essa ques tão.
Fico mu i to gra ti fi ca do em sa ber que, a par tir daí, a
ques tão ga nhou qua se uma di men são na ci o nal, a
pon to de, nes ta Con vo ca ção Extra or di ná ria fe i ta pelo
Pre si den te da Re pú bli ca, esse as sun to ter sido es ta-
be le ci do para o Se na do como o as sun to prin ci pal da
pa u ta. E os pro je tos que es tão na Sub co mis são e na
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Co mis são de Cons ti tu i ção cons tam da pa u ta. Isso é o
que o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te está di zen do.

Então des ses pro je tos é que eu gos ta ria de dar
co nhe ci men to aos Se nho res. O Pro je to de Lei nº 138,
na ver da de, al te ra a Lei nº 9.437, que é a Lei do Si nar-
me. Qual o gran de ga nho da Lei do Si nar me, ape sar
de não ter tido uma efe ti vi da de no con tro le do ar ma-
men to? Ela cri mi na li zou a pos se e tam bém o por te
ile gal da arma, que não era cri mi na li za do. Então hoje
é efe ti va men te cri me ter pos se e por tar.

O Pro je to de Lei nº 138, do Se na dor Car los Pa -
tro cí nio, jun ta men te com o Pro je to de Lei do Se na do
nº 24, do Se na dor Ro meu Tuma, vi sam gra du ar as
pe nas, fi xar pe nas es pe cí fi cas para o tipo de pos se,
de por te, in clu si ve de ar mas ile ga is.

Então apro va mos isso em ca rá ter ter mi na ti vo na
Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça, pra ti ca men te
alar gan do as pe nas – aque las que eram de seis me -
ses a dois anos ele va mos para de dois a qua tro anos
– e a úni ca no vi da de ma i or foi trans for mar esse cri me
em ina fi an çá vel. Ele não é pas sí vel do be ne fí cio da li -
ber da de pro vi só ria, com ou sem fi an ça. Ou seja, o
por te de arma é ina fi an çá vel e quem por tar arma irá
res pon der sem li ber da de o pro ces so. Isso foi apro va-
do em ca rá ter ter mi na ti vo na Co mis são de Cons ti tu i-
ção e Jus ti ça, na se ma na pas sa da, já den tro da pa u ta
da con vo ca ção. Quer di zer, esse pro je to já está apro -
va do em ca rá ter ter mi na ti vo e de ve rá ir à Câ ma ra dos
De pu ta dos. Se não hou ver mo di fi ca ção lá, ele será
apro va do da for ma que foi en ca mi nha do. Esse é o pri -
me i ro pro je to que cons ta da pa u ta, o nº 138.

O se gun do Pro je to é o de nº 292, que teve ori -
gem, na ver da de, num pro je to do Se na dor Re nan Ca -
lhe i ros, que foi Re la tor, na Co mis são de Cons ti tu i ção
e Jus ti ça e Ci da da nia, do Pro je to nº 614, que ve da va
a co mer ci a li za ção da arma no País, e foi fe i to con sen-
su al men te na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e
Ci da da nia em 1999. Enca mi nha do para a Co mis são
de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, esse pro -
je to foi mo di fi ca do e foi apro ve i ta do o Pro je to nº 292,
do Se na dor Ger son Ca ma ta, que veda ape nas o por -
te de arma. O por te de arma está pro i bi do pelo Pro je-
to nº 292, mas a

co mer ci a li za ção e a pos se da arma, com o de vi-
do re gis tro, po de rão ser fe i tas me di an te se ve ras res -
tri ções que se ri am idên ti cas ao do por te de arma.
Cre io que os se nho res es tão acom pa nhan do.

Esse pro je to veio ao Ple ná rio do Se na do, onde
re ce beu duas emen das, vol tou à Co mis são de Cons -
ti tu i ção e Jus ti ça e Ci da da nia, que as re je i tou, e está
na Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o-
nal, com o Se na dor Hé lio Cos ta, que está pro pen so

tam bém a re je i tar as duas emen das que mo di fi cam o
pro je to, tor nan do-o mais li be ral com re la ção ao por te
de arma, mas man ten do essa pro i bi ção. De po is de
apro va do na Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -
fe sa Na ci o nal, ele es ta rá pron to para ser apro va do
den tro do Ple ná rio do Se na do. E está na pa u ta da
con vo ca ção.

Esse pro je to, a meu ver, é um avan ço, por que
pro í be, efe ti va men te, o por te de arma, o que está de
acor do com o ra ci o cí nio do Mi nis tro Már cio Tho maz
Bas tos, so bre a pro i bi ção do por te e a per mis são ain -
da da pos se.

O ter ce i ro pro je to é o do Se na dor Re nan Ca lhe i-
ros, de nº 202, que está na Co mis são de Cons ti tu i ção
e Jus ti ça e Ci da da nia, do qual sou o Re la tor. Qu e ro di -
zer ao Se na dor que já re la tei e en tre guei esse re la tó-
rio on tem, apro van do o pro je to. Dei o voto fa vo rá vel
para apro var o fim da co mer ci a li za ção a par tir de um
re fe ren do que se da ria nas ele i ções de 2004, como foi 
pro pos to aqui pelo Se na dor Re nan Ca lhe i ros. Se ria
um pas so se guin te, com a apro va ção da po pu la ção
bra si le i ra, me di an te um re fe ren do; caso con trá rio, não 
te ria efe ti vi da de a lei.

Então essa é uma se qüên cia que exis te hoje,
den tro do Se na do, con for me dis se o Se na dor Alo i zio
Mer ca dan te. Pen so que, com esta Co mis são e pe las
duas opi niões que fo ram aba li za das aqui, se hou ves-
se um úni co subs ti tu ti vo – essa é a idéia do Pre si den-
te José Sar ney – que pu des se aglu ti nar es ses pas sos
e ser apro va do ra pi da men te aqui, na Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça e Ci da da nia, na Câ ma ra dos
De pu ta dos, em am bos os Ple ná ri os, cre io que da ría-
mos um pas so mu i to gran de.

Qu e ria apre sen tar esse his tó ri co. Essa é uma si -
tu a ção efe ti va que exis te den tro do Se na do. Caso
esta Co mis são não te nha pos si bi li da de de fa zer essa
sín te se, algo que agre gue to dos es ses pro je tos nes se
pe río do de quin ze dias, exis te esse an da men to e cre -
io que o Se na do Fe de ral es ta rá cum prin do a sua mis -
são, in clu si ve fe i ta pela con vo ca ção pre si den ci al, se
apro var mos es ses Pro je tos de nos 138, 292 e 202, do 
Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sa mey) – Com a pa -

la vra o De pu ta do José Car los Ale lu ia.
O Sr. José Car los Ale lu ia (PFL–BA) – Sr. Pre si-

den te, como to dos aqui são es pe ci a lis tas na ques tão,
e eu, não, es tou aqui por uma de fe rên da do meu Pre -
si den te, do Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção
e Jus ti ça e Ci da da nia...
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Nem es -
pe ci a lis ta, nem usuá rio.

O Sr. José Car los Ale lu ia (PFL–BA) – Nem es -
pe ci a lis ta, nem usuá rio, mas que ria fa zer uma abor -
da gem sob o pon to de vis ta do fun ci o na men to das
Ca sas.

Di ria que nun ca par ti ci pei de uma re u nião como
esta. Os ame ri ca nos a cha ma ri am de con fe ren ce
com mis si on, por que se ria uma re u nião con jun ta das 
duas Ca sas para de li be rar algo po lê mi co e que pre ci-
sa ter uma tra mi ta ção rá pi da, tan to que de ve ría mos
en fo car esse as pec to.

De cer ta for ma, a Co mis são é se le ti va. No tei,
pe las in ter ven ções dos pre sen tes, que to dos con ver-
gem mais ou me nos para o mes mo pon to, que é o
meu. Por tan to, apa ren te men te, é mu i to sim ples, mas
a pre o cu pa ção ma i or nos sa tem que ser con sul tar os
ou tros, os que aqui não es tão e que re pre sen tam a
ou tra ver ten te do pen sa men to.

Por tan to é im por tan te que os dois Pre si den tes
das Co mis sões de Jus ti ça – tal vez de po is de pre pa-
rar mos um ques ti o ná rio ou uma se qüên cia de pon tos
a se rem apre ci a dos – re a li zem uma re u nião que não
seja das duas Co mis sões, mas dos Lí de res dos Par ti-
dos nas duas Co mis sões, em con jun to co nos co, para
que pos sa sair algo bas tan te evo lu í do.

Com re la ção à le gis la ção em si, a úni ca co i sa
que eu po de ria adi ci o nar é a ques tão da co mu ni ca-
ção, da di vul ga ção. Esta Lei nº 9.437,de cuja ela bo ra-
ção par ti ci pei em 1997, en fren tou mu i ta di fi cul da de
para ser do co nhe ci men to da po pu la ção, por que há
toda uma cul tu ra ar ra i ga da de uso e por te da arma; as
pes so as con ti nu a ram usan do e por tan do arma até
por des co nhe ci men to da lei. Por tan to há ne ces si da-
de, como dis se o De pu ta do Mi chel Te mer, tão logo se
apro ve al gu ma co i sa, de que o Go ver no Fe de ral ope -
re uma cam pa nha de di vul ga ção, para que as pes so-
as en ten dam a im por tân cia de não ter ar mas – e tal -
vez o re fe ren do seja uma for ma de aju dar nes sa co -
mu ni ca ção.

Mi nha con tri bu i ção será sem pre no sen ti do de
na ve gar mos na di re ção dos es pe ci a lis tas, do Mi nis-
tro, que nos dá todo o su por te téc ni co, do Go ver no e
dos com pa nhe i ros que en ten dem do as sun to, mas
pro cu ran do tor ná-la ope ra ci o nal, por que é na Câ ma ra
dos De pu ta dos onde se pro ces sa a ma i or re a ção.

Re cor do-me, quan do da apro va ção da Lei nº
9.437, de como fo ram im por tan tes os lí de res ope rá ri-
os, por que há um tra ba lho todo es tru tu ra do con tra
qual quer de ci são que ve nha no sen ti do de res trin gir o
co mér cio e a fa bri ca ção de ar mas. Como te nho uma

po si ção di fe ren te da des se gru po na Câ ma ra dos De -
pu ta dos, acre di to que eles de vem ser ou vi dos e tra ba-
lha dos no sen ti do de que pos sa mos avan çar, so bre tu-
do em quin ze dias, Sr. Pre si den te. E pou co tem po,
mas que se pos sa avan çar nis so. De nada adi an ta rá
vo tar no Se na do Fe de ral se a Câ ma ra dos De pu ta dos
não ti ver nos dado, ou vice-ver sa.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si-
den te, V.Exª me per mi te uma ques tão?

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pois não,
Se na dor.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Ontem, du -
ran te a dis pu ta da ci da de que vai se ha bi li tar a se di ar
os Jo gos Olím pi cos de 2012, vo tou o Pre si den te da
Con fe de ra ção Bra si le i ra de Tiro Espor ti vo. A pres são
que se re ce be quan do o site fica che io de e-ma ils é
do pes so al de caça, de es por te de tiro e dos mo ra do-
res de zona ru ral. De i xo isso aqui, para pen sar mos,
por que é um pro ble ma sé rio que ten ta rá in flu en ci ar. E
não são os fa bri can tes de ar mas; é o pró prio ci da dão
que tem pa i xão pelo es por te, por es sas co i sas.

O SR. MICHEL TEMER (PMDB – SP) – Sr. Pre -
si den te, pen so que não de mo ra ría mos mais do que
uma re u nião para jun tar to dos os pro je tos que es tão
aqui. Su ge ri ria que re a li zás se mos, na Co mis são, uma 
re u nião na pró xi ma ter ça-fe i ra, por tan to te ría mos to -
dos uma se ma na para exa mi nar es ses pro je tos, e
cada um le va ria a sua su ges tão. De lá, ve ría mos se é
pos sí vel um pro je to úni co e en cer ra ría mos na ter-
ça-fe i ra, para de po is fa zer o tra ba lho po lí ti co a que
alu de o De pu ta do José Car los Ale lu ia.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALG (PT –
SP) – Sr.

Pre si den te, há 51 pro je tos so bre por te de ar mas
na Câ ma ra dos De pu ta dos. Aqui são sete, en tão são
58. Eu ape nas agre ga ria à in ter ven ção do De pu ta do
Mi chel Te mer que cada um de nós sa ís se com es ses
58 pro je tos. Pos so tra zê-los.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Cre io que, 
nes ta pri me i ra par te – de po is pas sa rei o co man do ao
Se na dor Edi son Lo bão, para que S. Exª pos sa or ga ni-
zar os tra ba lhos da Co mis são com o De pu ta do Luiz
Edu ar do Gre e nhalg, como Re la tor –, ti ve mos um pa i-
nel mu i to ob je ti vo e cla ro so bre os pro ble mas.

Em pri me i ro lu gar, res sal to que uma ex pe riên cia
vi to ri o sa que pode se trans for mar em tra di ção nes ta
Casa se ria o es ta be le ci men to de uma co mis são –
como bem fa lou o De pu ta do Ale lu ia –, nos mol des da -
que la re a li za da nos Esta dos Uni dos, a con fe ren ce
com mis si on, em que as duas Ca sas se re ú nem de
ma ne i ra in for mal, vi san do re sol ver os pro ble mas e
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con cre ti zar so lu ções a se rem en ca mi nha das. Pen so
que é a pri me i ra vez que se faz, tan to que as si na mos
o Ato Con jun to nº 1, os dois Pre si den tes.

Cre io que o as sun to fi cou cla ro e po de ría mos
mar char na di re ção, pri me i ro, de re sol ver esse pro ble-
ma nos pró xi mos quin ze dias. Como? Pro pon do uma
sis te ma ti za ção, como dis se o Mi nis tro, um es ta tu to de 
ar mas – po de mos di zer as sim – que exa mi na ria três
pon tos: o por te, a pos se e a co mer ci a li za ção. Se ria o
Esta tu to do De sar ma men to, abran gen do es ses três
pon tos de fi ni dos.

Como sa be mos que a ini ci a ti va le gis la ti va é im -
por tan te nes ta Casa, cada Le gis la dor é mu i to ci o so
de sua ini ci a ti va, te ría mos con di ções, nes se Esta tu to,
de aten der a to das as ten dên ci as tra ta das nos di ver-
sos pro je tos que tra mi tam nas duas Ca sas. O que se
tra tou em ter mos de por te? Ana li sa ría mos to dos os
pro je tos, to man do co nhe ci men to de tudo o que tra mi-
ta nas Ca sas em re la ção ao por te, a fim de pro por
uma so lu ção de ma i or con sen so en tre as Li de ran ças
e as Ca sas. O mes mo ocor re ria em re la ção à pos se e
à co mer ci a li za ção.

Tra ba lha ría mos em duas eta pas: uma, ime di a ta,
para re u nir e sis te ma ti zar toda a le gis la ção exis ten te
so bre a pos se e o por te de ar mas e ou tra, de mé dio
pra zo, em con for mi da de com a pro pos ta do Se na dor
Re nan Ca lhe i ros, re la ti va à co mer ci a li za ção, na qual
de pen de ría mos de um ple bis ci to em que o País opi -
na ria so bre se con ti nu a ria nes se sis te ma de fa bri ca-
ção e co mer ci a li za ção de ar mas. Assim, te ría mos
tem po para tra ba lhar essa idéia, con tan do ain da com
uma par ti ci pa ção efe ti va da po pu la ção.

Evi den te men te, ha ve rá duas re sis tên ci as – se -
ja mos cla ros –, sen do a ma i or a dos fa bri can tes e co -
mer ci an tes de ar mas. Na ver da de, esse é o lobby
que tem atu a do na Casa, im pe din do avan ços mais
im por tan tes nes se se tor.

Por ou tro lado, tam bém é real que, quan to mais
vi o lên cia exis te no País, mais vi o len to se tor na o ci da-
dão. Em de ter mi na dos se to res, pro pa ga-se a idéia de
que o ci da dão deve se ar mar para se de fen der. Esse
pen sa men to tra duz-se na ex pres são: “O ban di do tem
o di re i to de an dar ar ma do, mas o ci da dão não tem
esse di re i to”. De ve mos tra tar des sas duas ques tões
den tro des se as sun to.

Ou tro pon to que con si de ro con sen su al é a idéia
– man dei re di gir re que ri men to nes se sen ti do – de cri -
ar mos uma co mis são con jun ta com a fi na li da de de
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 que re -
pre sen te um con tro le ex ter no do pró prio con tro le das

ar mas, como dis se o Mi nis tro. Se ria uma con tri bu i ção
efe ti va.

Sr. Mi nis tro, que ro su ge rir que, en quan to tra ba-
lha mos na le gis la ção, o Po der Exe cu ti vo, por in ter mé-
dio dos Go ver nos Fe de ral e Esta du a is, re a li ze um
mu ti rão de apre en são de ar mas no Bra sil. Se ria um
gran de pas so. Uma vez por mês, da qui até o fim do
ano, to dos os Esta dos, to das as po lí ci as, a Po lí cia Fe -
de ral, o Go ver no Fe de ral e as For ças Arma das fa ri am
um mu ti rão para apre en der ar mas. Isso po de ria co-
me çar já e se es ten der até o fim do ano. Assim de sar-
ma re mos o País. Essa pro vi dên cia efe ti va po de ria ser
to ma da logo en quan to tra ba lha mos a le gis la ção, o
que, evi den te men te, le va rá lon go pra zo para ser con -
clu í da. Po de ría mos dar uma res pos ta ime di a ta à po -
pu la ção, re a li zan do o mu ti rão do de sar me. Va mos de -
sar mar o País. Não de ve mos to mar ape nas pro vi dên-
ci as re tó ri cas, ro mân ti cas, mas so li ci tar à po li cia que
re a li ze bus ca e apre en são. Com fis ca li za ção e apre -
en são avan ça re mos mu i to nes sa di re ção.

Se na dor Edi son Lo bão, essa di re triz se ria um
bom ca mi nho, como uma su ges tão nos sa, pelo que
ouvi aqui, so bre a Co mis são, esse Esta tu to do De sar-
ma men to, que se ria di vi di do em três par tes, em que
aten de ría mos a to dos os au to res de pro je tos nas Ca -
sas do Con gres so Na ci o nal so bre por te, pos se e co -
mer ci a li za ção. Fa ría mos um gran de avan ço.

Fa ça mos um es for ço gran de para que isso seja
re a li za do nes te mês. Se for mos ne go ci ar, De pu ta do
Ale lu ia, com to das as áre as, não va mos che gar a um
pon to de con sen so. Des de que as Li de ran ças es te-
jam en ga ja das em um pro je to des sa na tu re za, um
pro je to su pra par ti dá rio, de in te res se na ci o nal, po de-
re mos lan çar um subs ti tu ti vo que, uma vez apro va do,
pre ju di ca ria to dos os ou tros pro je tos em an da men to
nas duas Ca sas. Pen so que essa é uma li nha a ser
se gui da. Qu e ria ou vir o Pre si den te da Câ ma ra a esse
res pe i to.

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS (João Pa u lo Cu nha) – Estou de acor do
com o que o Pre si den te José Sar ney re su miu aqui.
No en tan to, que ro fa zer al gu mas ob ser va ções, se
não tra ba lhar mos com ca u te la na ar ti cu la ção po lí ti-
ca, não con se gui re mos apro var nada na Câ ma ra.
São 51 pro je tos na Câ ma ra; se cada au tor le var cin -
co ami gos, já se for ma ma i o ria. Então não tem je i to,
há que se ter mu i ta ca u te la. Pre ci sa mos ela bo rar um
pro je to que seja con sen su al, Câ ma ra e Se na do, com 
a par ti ci pa ção do Go ver no, por que, se ele não ti ver
em pe nho para exe cu tar de po is aqui lo que de ci di-
mos, não se re sol ve rá nada. Então tem que ser uma
co i sa com bi na da.
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A ob ser va ção do De pu ta do Ale lu ia, Pre si den te
José Sar ney, é no sen ti do de uma ar ti cu la ção po lí ti ca
de nos sa res pon sa bi li da de, no âm bi to da Câ ma ra, e,
evi den te men te, dos Srs. Se na do res, aqui no Se na do,
para que tra ba lhe mos sem cri ar pro ble mas.

Há o pro ble ma re gi men tal. Se de i xás se mos do
je i to que es ta va, o Se na do apro va ria um pro je to aqui,
e a Câ ma ra, um lá. O da Câ ma ra vi ria para o Se na do
e o do Se na do iria para a Câ ma ra. Isso não re sol ve ria,
con ti nu a ría mos com o pro ble ma pen den te. Ago ra te -
mos a opor tu ni da de de re sol ver de fi ni ti va men te isso.
Para re sol ver, pre ci sa mos ter o acor do. Uma hi pó te se:
o Se na do pro duz aque la al ter na ti va de con sen so,
apro va aqui, vai para a Câ ma ra, apen sa mos to dos os
51 pro je tos ao apro va do no Se na do, apro va-se sem
mo di fi ca ção do Se na do e pron to, re sol ve mos, Insis to
nis so, se não for con sen su al, se não for por acor do, o
pro je to che ga rá à Câ ma ra, será al te ra do, vol ta rá ao
Se na do. Va mos ten tar fa zer isso.

A segun da ob ser va ção im por tan te é que pre ci-
sa mos de i xar cla ro para a so ci e da de que es sas me di-
das não re sol vem o pro ble ma de se gu ran ça e vi o lên-
cia, por que mu i ta gen te pode pen sar que vo ta mos, vo -
ta mos, e não re sol ve mos nada. Igual men te, quan do
hou ve um sen ti men to na Câ ma ra de que, au men tan do
a pena, se re sol ve ria o pro ble ma. Che ga mos a um
acor do lá, pelo me nos en tre os Lí de res, de que não re -
sol ve rá nada, tan to que esse de ba te tem sido se cun-
da ri za do lá. Nes te caso tam bém é uma ten ta ti va.

É evi den te que se ins ti tu ir uma in de ni za ção para
apre sen ta ção da arma, uma par te en tre ga rá, pes so-
as ho nes tas en tre ga rão, até o po bre vai en tre gar para 
pe gar um di nhe i ro, etc. O pro ble ma não é re sol ver
com to das as ar mas que es tão no mer ca do, mas ado -
tar um me ca nis mo a par tir de ago ra que im pe ça que
en trem mais. Essa é a ra zão. Assim vai se re du zin do o
que já está em cir cu la ção por meio de apre en são sis -
te ma ti za da; vai se re sol ven do. Será da qui para fren te.

É im por tan te in for mar cor re ta men te que é uma
co la bo ra ção que o Par la men to dá à so ci e da de, à Jus -
ti ça, ao Exe cu ti vo, mas não re sol ve rá; me lho ra rá.

Por fim, Se na dor Re nan Ca lhe i ros, per mi ta-me
di ri gir-me di re ta men te a V. Exª: do meu pon to de vis ta,
mis tu rar re fe ren do/ple bis ci to so bre esse tema com
ele i ção mu ni ci pal será um de sas tre. A idéia de se con -
sul tar a po pu la ção é boa, não te nho dú vi da, mas o
tem po para se fa zer essa con sul ta terá que ser mu i to
cu i da do so, por que, se hou ver a vin cu la ção dis so com
a ele i ção mu ni ci pal, o pre fe i to fica de fen den do, a fa vor
de se man ter ar ma do, e o ou tro quer de sar mar. Ima gi-
ne isso. Se fos se uma ele i ção na ci o nal, tal vez pu des-
se ser fe i to as sim, um de ba te na ci o nal, mas, para a

ele i ção mu ni ci pal, é com pli ca do. Tam bém é pre ci so
ve ri fi car se será o caso de ha ver esse re fe ren dum.

Eram es sas três ob ser va ções.
Con cor do em jun tar to dos es ses pro je tos. A

idéia do De pu ta do Mi chel Te mer é boa, ou seja, os
dois Pre si den tes das Co mis sões jun tam to dos os pro -
je tos e os re me tem para to dos os De pu ta dos e Se na-
do res da Co mis são e para o Mi nis tro da Jus ti ça. Cer -
ta men te, o Mi nis tro vai de sig nar al gum as ses sor para
acom pa nhar isso. Na ter ça -fe i ra, re u ni mo-nos no va-
men te, com pa re cer de to dos os De pu ta dos e Se na-
do res mais a po si ção do Exe cu ti vo, e re me te mos ao
Re la tor. De po is de dois ou três dias, S. Exª, apre sen-
ta rá a pri me i ra su ges tão. Cre io que esse é o ca mi nho.

Enal te ço a ini ci a ti va. É ver da de que se tra ta de
algo que diz mais res pe i to ao Go ver no, com per dão
da Opo si ção, mas, para as re for mas da Pre vi dên cia e
tri bu tá ria, se ria pru den te já to mar a ini ci a ti va de fa zer
algo se me lhan te, ou seja, ten tar pen sar na qui lo que
pode ser co mum – vo tar na Câ ma ra e o Se na do ad mi-
tir – por que, se não, va mos vo tar na Câ ma ra, virá para
o Se na do, que vai re pe tir todo o pro ces so: muda, vol -
ta. Quem sabe essa ex pe riên cia pos sa su ge rir no vas
idéi as e no vos de ba tes so bre ou tros te mas.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Mi nis tro Mar cio Tho maz Bas tos.

O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS – Sr. Pre si-
den te, Sras e Srs. Se na do res e De pu ta dos, agra de ço
o con vi te para par ti ci par des ta re u nião. Te nho que me
re ti rar, mas que ro di zer que o Mi nis té rio da Jus ti ça e o 
Go ver no es tão à dis po si ção. Fa re mos esse con ta to
per ma nen te da qui para fren te com o Re la tor, de
modo que pos sa mos tro car idéi as, ava li a ções e aná li-
ses, e com o Pre si den te.

Con si de ro mu i to boa a idéia do mu ti rão de ar -
mas. O Pre si den te pre ten de fa zer uma re u nião de go -
ver na do res bre ve men te, para tra tar, es pe ci fi ca men te,
do pro ble ma da se gu ran ça. Essa idéia será apre sen-
ta da. O Mi nis té rio da Jus ti ça está, ab so lu ta men te, à
dis po si ção. Agra de ço no va men te.

Ape nas faço um úl ti mo co men tá rio: a con fe ren-
ce com mis si on não é uma no vi da de ame ri ca na. Pe -
las mi nhas lem bran ças e le i tu ras, isso já era pra ti ca do
pelo PSD mi ne i ro des de as suas ori gens. Mu i to obri -
ga do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com uma
téc ni ca mu i to avan ça da: re u nia-se já ten do de ci di do.

Mu i to bem. Cre io que che ga mos à fi na li da de da
re u nião. Pas so a Pre si dên cia ao Se na dor Edi son Lo -
bão, para que tra ce a me câ ni ca de fun ci o na men to da
Co mis são.
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O SR. MICHEL TEMER (PMDB – SP) – Vou pe -
dir li cen ça a V. Exa...

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Um mi nu-
to, De pu ta do Mi chel Te mer, peço que aguar dem para
as si na rem o re que ri men to de cri a ção da Co mis são
do Con gres so para fis ca li zar o por te das ar mas. Já
está pron to.

(O Se na dor José Sar ney de i xa a Pre si dên cia.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Sras e
Srs. se na do res e de pu ta dos, cre io que já de ci di mos
o fun da men tal. Ago ra te mos que en trar na fase de
fun ci o na men to. O De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e-
nhalgh fi cou en car re ga do de le van tar to dos os
pro je tos e en ca mi nhá-los a to dos os mem bros da
Co mis são.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Se hou ver
re la tó rio, po de rá vir jun to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Um es -
bo ço do re la tó rio.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Po de ria ser
um re la tó rio dos pro je tos em vez de se ca men te o pro -
je to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Um re la-
tó rio de cada pro je to.

O Mi nis tro da Jus ti ça en ca mi nha rá a esta Co-
mis são, na sex ta-fe i ra, um re su mo do pen sa men to do
Mi nis té rio so bre o as sun to, um an te pro je to, que o Re -
la tor re ce be rá e en ca mi nha rá a to dos os mem bros
des ta Co mis são. Ter ça-fe i ra, nós nos re u ni re mos na
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do
Se na do, para exa mi nar um pri me i ro es bo ço de pro je-
to a ser su ge ri do pelo Re la tor. Na ter ça-fe i ra, às 9 ho -
ras e 30 mi nu tos.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA) –
Sr. Pre si den te, em bo ra não te nha sido pre vis to um su -
plen te, cada um de nós, se V. Exª per mi tis se, po de ria
es co lher um com pa nhe i ro para a con di ção de su plen-
te. O Se na dor Tas so Je re is sa ti já in di cou o Se na dor
Cé sar Bor ges. Eu tam bém po de ria es co lher um su-
plen te para mim.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Cada Par ti-
do po de ria es co lher um su plen te.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA) –
Essa prá ti ca é boa.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Há al gu-
ma su ges tão?

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB – RJ) –
Pro po nho a in di ca ção do De pu ta do Arnal do Fa ria de
Sá como su plen te do PTB.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Fa rei as
ano ta ções.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Se na-
dor Tas so Je re is sa ti já in di cou o Se na dor Cé sar Bor -
ges.

Como se pro nun cia o Se na dor Alo i zio Mer ca-
dan te?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr.Pre si den te, con sul ta rei a Ban ca da.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O que
diz o Se na dor Ro meu Tuma?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Con cor do
com o Se na dor Cé sar Bor ges: um su plen te ape nas
por Par ti do.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – O
nos so su plen te é o Se na dor Hé lio Cos ta.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Hé lio Cos ta, do PMDB.

Como se ma ni fes ta o De pu ta do Luiz Edu ar do
Gre e nhalgh?

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT –
SP ) – Sr.Pre si den te, tam bém con sul ta rei a Ban ca da.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O De pu-
ta do Mi chel Te mer já saiu. O De pu ta do Aloy sio Nu nes
Fer re i ra tam bém não está pre sen te.

Como se pro nun cia o De pu ta do José Car los
Ale lu ia?

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA) –
Sr. Pre si den te, tam bém con sul ta rei a Ban ca da para
sa ber quem está in te res sa do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Mais al -
gu ma su ges tão?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Su ge ri ram o 
Se na dor Cé sar Bor ges e o De pu ta do Arnal do Fa ria
de Sá. Quem mais?

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os de -
ma is in di ca rão os su plen tes pos te ri or men te.

De cla ro en cer ra da a pre sen te re u nião, de se jo so
de que pos sa mos ter êxi to nes ta mis são.

O povo es pe ra de nós uma so lu ção para esse
gra ve pro ble ma.

(Le van ta-se a re u nião às 11h 15min.)

DOCUMENTOS PERTINENTES À 1ª
REUNIÃO DA COMISSÃO MISTA CRIADA
PELO ATO CONJUNTO Nº 1, DE 2003
(Por te de ar mas), REALIZADA EM 8 DE
JULHO DE 2003, ÀS 10 HORAS.

1. Lis ta de com pa re ci men to
2. Ofí cio nº 666/2003, de 8 de ju lho de 2003, da

Li de ran ça do PTB.
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Ofí cio nº 666/2003

Bra sí lia, 8 de ju lho de 2003

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor José Sar ney
DD. Pre si den te do Se na do Fe de ral
Nes ta

Se nhor Pre si den te,
Indi co, nos ter mos re gi men ta is, o Se nhor De pu-

ta do Arnal do Fa ria de Sá (PTB-SP) como Su plen te,
para com por a Co mis são Mis ta para, no pra zo de
quin ze dias, con so li dar os pro je tos de lei em tra mi ta-
ção em am bas as Ca sas que tra tem da ques tão do
por te de ar mas.

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.

COMISSÃO MISTA CRIADA PELO ATO
CONJUNTO Nº 1, DE 2003

(Des ti na da a con so li dar os pro je tos de lei em
tra mi ta ção em am bas as Ca sas que tra tem

da ques tão do por te de ar mas)

Ata cir cuns tan ci a da da 2ª Re u nião, re a li za da
em 15 de ju lho de 2003, ter ça-fe i ra, às 9h30, no Ple -
ná rio nº 3 da Ala Ale xan dre Cos ta do Se na do Fe de ral
(Sala da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia) Esti ve ram pre sen tes:

Se na do res: Edi son Lo bão – Pre si den te – Tas -
so Je re is sa ti – Alo i zio Mer ca dan te – Ro meu Tuma
– Hé lio Cos ta – Su plen te. De pu ta dos: Luiz Edu ar do
Gre e nhalgh – Re la tor – Mi chel Te mer – Ro ber to
Jef fer son – José Car los Ale lu ia.

Assi na ram tam bém a lis ta de pre sen ça o Se na-
dor Ce sar Bor ges, Su plen te do Se na dor Tas so Je -
re is sa ti, o De pu ta do Alber to Fra ga, Su plen te do De -
pu ta do Mi chel Te mer, os Se na do res não mem bros
Jef fer son Pé res, Ju vên cio da Fon se ca, Mo za ril do
Ca val can ti, Re nan Ca lhe i ros, Ga ri bal di Alves Fi-
lho, e os De pu ta dos não mem bros Men des Ri be i ro e
João Ma tos.

O SR. PRE SI DEN TE (Edi son Lo bão) – De cla ro
aber ta a 2ª re u nião da Co mis são Mis ta cri a da pelo
Ato Con jun to nº 1, de 2003, dos Pre si den tes da Câ -
ma ra dos De pu ta dos e do Se na do Fe de ral, des ti na-
da, no pra zo de quin ze dias, a con so li dar os pro je tos
de lei em tra mi ta ção em am bas as Ca sas que tra ta da
ques tão do por te de ar mas.

Esta re u nião foi con vo ca da no dia 8. Na que la
opor tu ni da de, fi cou de ci di do que o no bre Re la tor, De -
pu ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh, dis tri bu i ria para to -
dos os Mem bros da Co mis são os avul sos dos 51 pro -
je tos de lei so bre o tema em tra mi ta ção na Câ ma ra
dos De pu ta dos. A in for ma ção que esta Pre si dên cia
tem é a de que, re al men te, to dos os in te gran tes da
Co mis são já re ce be ram esse ma te ri al. Os sete pro je-
tos de lei em tra mi ta ção no Se na do Fe de ral tam bém
fo ram dis tri bu í dos a to dos os Mem bros da Co mis são
no úl ti mo dia 8. De qual quer for ma, en con tram-se na
mesa avul sos das pro po si ções para con sul ta dos Srs. 
De pu ta dos e Se na do res.

A pre sen te re u nião tem por ob je ti vo exa mi nar o
pri me i ro es bo ço de pro je to a ser su ge ri do pelo Sr. Re -
la tor, De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh, Pre si den te
da 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, a quem con ce do a pa la-
vra, pe din do a S. Exª que tome as sen to ao lado da
Pre si dên cia.
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O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT –
SP) – Sr. Pre si den te Se na dor Edi son Lo bão, co le gas
De pu ta dos, Srs. Se na do res, so bre o tema uso, por te
e pos se de ar mas e de mu ni ção, no Bra sil, es tão tra -
mi tan do 51 pro je tos na Câ ma ra dos De pu ta dos,
apen sa dos a um pro je to ori gi nal do ex-De pu ta do
Edu ar do Jor ge.

A ta re fa que me foi con fe ri da foi a de fa zer uma
sis te ma ti za ção des ses pro je tos jun ta men te com os
pro je tos que, so bre o mes mo tema, tra mi tam no Se -
na do da Re pú bli ca, na idéia de que pu dés se mos fa -
zer um pro je to subs ti tu ti vo, úni co e glo bal, que pu des-
se ser apro va do e dis cu ti do nas duas Ca sas, na in ten-
ção de V. Exª, ain da na con vo ca ção ex tra or di ná ria da
Câ ma ra e do Se na do.

Apre sen ta mos esse pri me i ro pro je to, um pe que-
no re la tó rio, que não é de fi ni ti vo, mas uma mi nu ta de
um re la tó rio que pu des se ser a con cen tra ção. Por
isso, des de já, peço a V. Exª a pos si bi li da de de que te -
nha mos um pra zo para re ce ber dos Srs. De pu ta dos e
Se na do res con tri bu i ções, su ges tões e pro pos tas de
al te ra ção para que pu dés se mos fa zer um tex to con -
so li da do, mais de fi ni ti vo e har mô ni co com o pen sa-
men to dos in te gran tes da Co mis são.

Mé to do de tra ba lho. Ouvi o Mi nis té rio da Jus ti ça,
que on tem en tre gou a este Re la tor al gu mas po si ções
por es cri to, cons tan tes de uma nota téc ni ca que es ta-
be le ce al gu mas mo di fi ca ções ao Sis te ma Na ci o nal
de Armas. Ima gi no que o Mi nis té rio da Jus ti ça te nha
tra ba lha do nes sa nota téc ni ca sob o se guin te prin cí-
pio: o tex to da lei do Si narm e, a par tir daí, as al te ra-
ções que pu des sem ser fe i tas. Esse tipo de me to do lo-
gia co in ci de com a me to do lo gia com a que tra ba lha-
mos: o tex to-base do Si narm, a pos si bi li da de de mo -
di fi ca ções dele e a in tro du ção de al te ra ções.

Sr. Pre si den te, vou ex por aos co le gas da Co mis-
são o que foi a fu são das opi niões do Mi nis té rio da
Jus ti ça na nota téc ni ca co nos co, na re la to ria e na as -
ses so ria, o que es ta be le ce mos para dis cu tir es ses 58 
pro je tos.

So bre pos se, fa la rei sob te mas. O pri me i ro é a
pos se de ar mas. Fa ze mos uma pro pos ta que di fi cul ta
mais a pos se de ar mas, quer no do mi cí lio, quer no lo -
cal de tra ba lho. Ba si ca men te, o se gre do des sa al te ra-
ção está em es ta be le cer para a pos se de ar mas as
con di ções que a lei es ta be le ce para o por te de ar mas:
a de mons tra ção da ne ces si da de de pos su ir a arma;
ine xis tên cia de an te ce den tes cri mi na is; a pos si bi li da-
de e a de mons tra ção do co nhe ci men to do ma ne jo da
arma que pos su i rá em casa ou no tra ba lho; a as sun-
ção da res pon sa bi li da de do pos su i dor da arma, em
casa e no tra ba lho, em re la ção à se gu ran ça dos de -

ma is in te gran tes da co mu ni da de, quer no lo cal de tra -
ba lho, quer na sua fa mí lia em casa; e a pos si bi li da de
de o pos su i dor da arma de fogo os ten tar equi lí brio
psi co ló gi co para o ma nu se io da arma. Essas con di-
ções que hoje a lei es ta be le ce ao por te ele va mos à
pos se.

Porte de ar mas. Esta be le cer ma i or ri gi dez tam -
bém em re la ção ao por te de ar mas, de tal for ma que
às mes mas re gras para o por te de ar mas já exis ten-
tes adi ci o na mos al gu mas ou tras, res trin gin do-se o
por te de ar mas. Assim, a re gra é a pro i bi ção do por te
de ar mas, com as ex ce ções de vi das aos in te gran tes
das For ças Arma das, das guar das mu ni ci pa is e guar -
das pe ni ten ciá ri as, aos in te gran tes ope ra ci o na is da
Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia e às em pre sas de
se gu ran ça pri va da e trans por te de va lo res, cons ti tu í-
das nos ter mos da le gis la ção vi gen te. Para as em pre-
sas, o por te de ar mas é per mi ti do du ran te a jor na da
de tra ba lho. Ter mi na da a jor na da de tra ba lho, o fun ci-
o ná rio en tre ga a arma.

Uma no vi da de...
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – É bom es ta-

be le cer a ne ces si da de de uma casa de ar mas no lo -
cal onde ela é re co lhi da, por que, se for trans por ta da
de um lado para o ou tro, cor re-se ris co. É im por tan te
cri ar uma casa de ar mas obri ga tó ria.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT –
SP) - Está bem.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – De po is V.
Exª dará pra zo, não é, Pre si den te? (Pa u sa.)

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT –
SP) – Então, vou se guir...

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – V. Exª pas -
sou o art. 3º, dos clu bes de tiro, e en trou na ques tão
de quem pode usar. Tam bém, há o pa rá gra fo 3º, que
V. Exª con tem pla para os ati ra do res, co le ci o na do res,
e é pre ci so re gis trar...

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT –
SP) - Ain da não pas sei, Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – É por que V.
Exª veio mais para ba i xo, não é?

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Cre io
que, por eco no mia pro ces su al, o Re la tor po de ria dis -
cor rer so bre o seu re la tó rio e, ao fi nal, cu i da ría mos
das par tes de ta lha das.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT -
SP) – No re la tó rio, es ta be le ço a pro i bi ção do por te de
ar mas como re gra, e a ex ce ção, es ta be le ci da para as
For ças Arma das, para os in te gran tes dos ór gãos re fe-
ri dos no art. 144 da Cons ti tu i ção Fe de ral, os in te gran-
tes das guar das mu ni ci pa is, os in te gran tes ope ra ci o-
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na is da Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia, as em pre-
sas de se gu ran ça pri va da, de trans por tes e guar das
pe ni ten ciá ri os, li mi ta dos à jor na da de tra ba lho.

Há uma no vi da de: a pos si bi li da de de se ter o
por te de ar mas pes so al e o por te de ar mas por em -
pre sas. Assim, nas em pre sas de vi gi lân cia, o por te de 
ar mas não é do fun ci o ná rio de vi gi lân cia, mas é con -
ce di do à em pre sa de vi gi lân cia, de tal for ma que a
em pre sa é a res pon sá vel pela se gu ran ça da arma e
por des ti ná-la a al gum de seus tra ba lha do res nes sa
ques tão.

Aí se es ta be le ce, por jus ti fi ca ti va do Mi nis té rio
da Jus ti ça, mais uma taxa para co bran ça do re gis tro
de arma de fogo e au men ta-se a pena.Aqui o Mi nis té-
rio da Jus ti ça, na nota téc ni ca, Sr. Pre si den te, es ta be-
le ce-se uma di fe ren ça en tre o por te de arma per mi ti-
da e o por te de arma de arma pro i bi da ou de uso res -
tri to às For ças Arma das, de tal for ma que o por te da
arma de uso per mi ti do em de sa cor do com a le gis la-
ção acar re ta ria uma pena de de ten ção de um a três
anos.

Acer ca da pena de de ten ção para es ses ca sos,
re gis tro que me afas to des ta idéia, por que gos ta ria de 
pu nir o por te de arma, mes mo o da arma per mi ti da,
em de sa cor do com a le gis la ção, trans for man do esse
cri me – por tar uma arma ile gal men te, em de sa cor do
com a le gis la ção, mes mo esta arma per mi ti da – em
cri me ina fi an çá vel. E por que que ro trans for má-lo em
cri me ina fi an çá vel? Por que atu al men te, em caso de o
in di ví duo ser pego com uma arma em seu car ro e não
ter o res pec ti vo por te, ele é le va do a uma de le ga cia,
onde se abre um bo le tim de ocor rên cia, paga-se uma
fi an ça e sai.

O que que ro, por tan to, é res trin gir essa pos si bi-
li da de, ou seja, não per mi tir ao por ta dor de uma arma
ile gal o di re i to de pa gar fi an ça. Ele po de rá até res pon-
der ao pro ces so em li ber da de, por que os ten ta as con -
di ções sub je ti vas, ou seja, tem en de re ço fixo, tra ba lho
de ter mi na do e re si dên cia, mas sa i rá por es sas con di-
ções, e não pela fi an ça, e o cri me será es ta be le ci do.
Inclu si ve, no re la tó rio, acres cen to isso.

Estou-me dis tan ci an do, por tan to, da nota téc ni-
ca do Mi nis té rio da Jus ti ça. E por quê? Por que o Mi -
nis té rio da Jus ti ça so men te pune com a re clu são o
por te de arma pri va ti va das For ças Arma das ou as de
uso res tri to.Estou es ta be le cen do a pos si bi li da de des -
te cri me não ser afi an çá vel tam bém para o por te de
arma ile gal, Se na dor Ro meu Tuma, em de sa cor do
com a le gis la ção, mes mo da arma per mi ti da.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Des cul-
pe-me, Sr. Pre si den te, mas pen so ser opor tu no per -

gun tar: e o fla gran te? Por que, para o por te ile gal, há o
fla gran te. A fi an ça é fe i ta em cima do fla gran te. Pelo
que en ten di, V. Exª so men te con subs tan cia a aber tu-
ra de in qué ri to por meio do bo le tim.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT – 
SP) – Não. Fla gran te?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Fla gran te.
O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT –

SP) – Será pre so em fla gran te.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Não ten do a

fi an ça no fla gran te, ele não po de rá ser sol to, a não ser 
por or dem ju di ci al.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT –
SP) – É exa ta men te isso. Não tem fi an ça. Será ina fi-
an çá vel. Se al guém for pre so na rua com uma arma,
mes mo que a arma des ta pes soa seja per mi ti da, mas
não ti ver o por te de arma, ela será ile gal. Ao che gar
na de le ga cia, há o fla gran te, e não pa ga rá a fi an ça.
Po de rá ser sol to por ou tras con di ções: pe las con di-
ções pes so a is, sub je ti vas.

Pas se mos adi an te.
Aqui, es ta be le ce mos uma ace le ra ção, Sr. Pre si-

den te, no pro ces so ju di ci al de por te de arma. Hoje,
mu i tos des ses por tes de ar mas, em que se paga a fi -
an ça, pres cre vem na tra mi ta ção do pro ces so. Então,
es ta mos di mi nu in do o pra zo para a fe i tu ra do in qué ri-
to e para o jul ga men to dos ca sos de por te ile gal de ar-
mas de fogo no Bra sil.

Pas san do adi an te. Acer ca da aqui si ção, fiz o
por te e vou para a aqui si ção de ar mas. Para a aqui si-
ção de ar mas de fogo, tam bém es ta be le ce mos cri té ri-
os mais rí gi dos do que a le gis la ção atu al. Há que ha -
ver a com pro va ção da ido ne i da de e uma sé rie de cer-
ti dões. Hoje, ad qui re-se uma arma de fogo, en tre gan-
do al guns do cu men tos bá si cos ao co mer ci an te da
loja de mu ni ção, que diz ao con su mi dor que tem um
des pa chan te que lhe dará a le ga li da de da arma e a
do seu por te.

Estou exi gin do, por tan to, que es ta be le ça mos a
com pro va ção da ido ne i da de, com apre sen ta ção de
cer ti dão de an te ce den tes cri mi na is, for ne ci das pela
Jus ti ça Fe de ral, Esta du al, Mi li tar e Ele i to ral. A de-
mons tra ção de que não res pon de a in qué ri to po li ci al
ou pro ces so cri mi nal por in fra ções pe na is co me ti das
com vi o lên cia, gra ve ame a ça ou con tra in co lu mi da de
fí si ca. A apre sen ta ção de do cu men to com pro ba tó rio
de ocu pa ção lí ci ta. A apre sen ta ção de do cu men to
com pro ba tó rio de re si dên cia cer ta. A com pro va ção
de ca pa ci da de téc ni ca e ap ti dão psi co ló gi ca ates ta da
na for ma do dis pos to no re gu la men to des ta lei. Então, 
es sas são as con di ções pes so a is, ob je ti vas e sub je ti-
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vas, para que uma pes soa pos sa ir a uma loja de ar -
mas e com prar arma. Ele pre ci sa de mons trar isso,
não pode ale gar; tem que mos trar essa si tu a ção.

Mu i to bem, es ta be le ce au men to de pe nas para
por tar, de ter, fa bri car, ad qui rir, pos su ir. Esta mos au-
men tan do es sas pe nas que o Si narm já pos su ía.

Por fim, há a idéia do Se na dor Re nan Ca lhe i ros
de pro i bir a co mer ci a li za ção de ar mas de fogo e sub -
me ter isso a um re fe ren dum po pu lar. Eu apro vo a
idéia de fa zer esse re fe ren dum po pu lar e su gi ro a
pos si bi li da de de, des de a apro va ção da lei até a data
do re fe ren dum, ha ver uma mo ra tó ria na co mer ci a li-
za ção de ar mas de fogo no Bra sil.

Eu que ro di zer que re co nhe ço que essa é uma
pro pos ta po lê mi ca, in viá vel no Par la men to, mas ela
se ria, na mi nha opi nião, boa, por que da ria tem po ao
Esta do de se pre pa rar e se pre ca ver ad mi nis tra ti va-
men te para es ta be le cer o con tro le e o re gis tro dos
usuá ri os, dos por ta do res, da fa bri ca ção, da co mer ci a-
li za ção das ar mas de fogo e das mu ni ções.

Por fim, Se na dor Edi son Lo bão, eu co lo quei as
idéi as. Não fa rei um ca va lo de ba ta lha so bre elas. Eu
apren di que esta é a Casa da “sa li va”, da ne go ci a-
ção, da con ver sa. Mu i tas ve zes se pode par tir de
uma po si ção mais ex tre ma da para con se guir uma
po si ção me nos ex tre ma da que pos sa fa zer avan çar
a le gis la ção.

Eu que ria di zer a V. Exªs que uma das co i sas
que mais me frus tra, nes te re la tó rio, é que as ar mas
de fogo, no Bra sil, hoje têm a nu me ra ção, e a co mer ci-
a li za ção da mu ni ção não tem a nu me ra ção. Eu an dei
ven do a pos si bi li da de de nu me rar tam bém as mu ni-
ções. O De pu ta do Mi chel Te mer foi Se cre tá rio de Se -
gu ran ça do meu Esta do. Se hou ves se essa pos si bi li-
da de de nu me rar, iden ti fi car os car tu chos das mu ni-
ções, nós te ría mos ins tru men tos mu i to im por tan tes
na in ves ti ga ção e elu ci da ção dos cri mes, em bo ra isso 
o Se na dor Ro meu Tuma te nha me dito, já na pri me i ra
ses são de ins ta la ção da nos sa Co mis são, que ele ha -
via tam bém in da ga do...

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Foi um pro -
je to meu. De po is, em re u nião com as em pre sas fa bri-
can tes das mu ni ções, elas mos tra ram fi si ca men te a
im pos si bi li da de de nu me ra ção cro no ló gi ca de cada
car tu cho. Então, eu de sis ti, por ra zões de or dem téc -
ni ca. Não sei se pode ter sur gi do al gum ou tro sis te ma,
por que há um acom pa nha men to das For ças Arma-
das, as qua is têm tipo de mu ni ção que tro ca a cor e
sabe-se quan do é tra çan te, quan do não é. Até para
mu ni ci ar de ter mi na das ar mas e para ori en ta ção do
mi li tar so bre que tipo de mu ni ção ele vai usar. Não sei

se se ria pos sí vel fa lar com a CBC, que é a úni ca fa bri-
can te.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT –
SP) – Mas se nós ti vés se mos essa pos si bi li da de téc -
ni ca de fa zer a ins cri ção em um al fa be to, em uma se -
qüên cia alfa nu mé ri ca dos car tu chos de mu ni ções
ven di das, por que, hoje, só são nu me ra dos os lo tes de 
mu ni ção. Mas, acho que te mos de es ta be le cer um
con tro le so bre a mu ni ção, por que uma arma sem mu -
ni ção é um ins tru men to in ser ví vel, que só tem fun ção
com a mu ni ção. Se pu dés se mos con tro lar e ma pe ar
essa mu ni ção, es ta ría mos aju dan do o Esta do bra si le-
i ro a com ba ter o cri me or ga ni za do, o nar co trá fi co, a
iden ti fi car os cri mes in so lú ve is e a afas tar essa si tu a-
ção que vi ve mos.

Então, Sr. Pre si den te, são es sas as mi nhas con -
tri bu i ções. Não fiz um re la tó rio; fiz uma mi nu ta com as
idéi as, uma mi nu ta-sín te se dos pro je tos exis ten tes na 
Câ ma ra dos De pu ta dos e no Se na do Fe de ral. Gos ta-
ria que ago ra pu dés se mos dis cu tir isso e che gar a um 
con sen so, a uma base uni tá ria, Se na dor Alo i zio Mer -
ca dan te, de tal for ma que con se guís se mos avan çar,
como V. Exª dis se, na se ma na pas sa da: que a si tu a-
ção do je i to que está não pode con ti nu ar.

Em São Pa u lo, Sr. Pre si den te, 1.180 pes so as
têm o por te de arma le gal, hoje, em São Pa u lo. E há 1
mi lhão e meio de ar mas clan des ti nas cir cu lan do. Nas
fa ve las em São Pa u lo, hoje, as cri an ças en tre 10 e 14
anos, já ma nu se a ram uma ou mais ar mas de fogo. E
as ar mas re gis tra das são 5% das ar mas usa das em
cri mes; 95% das ar mas usa das como ins tru men to de
cri me não são re gis tra das.

Então, con ver san do com o Se na dor Edi son Lo -
bão, S. Exª apre sen tou uma su ges tão, que ace i to an -
te ci pa da men te, de ve ri fi car a pos si bi li da de de con-
cen trar, em âm bi to fe de ral, o por te de ar mas.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Eu fa lei com
V. Exª.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT –
SP) - V. Exª tam bém fa lou. O Se na dor Ro meu Tuma
tam bém está de acor do.

Então, são es sas as mi nhas con tri bu i ções, no li -
mi te da mi nha pos si bi li da de, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em dis -

cus são a ma té ria.
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro meu

Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si-

den te, cum pri men to V. Exª e o Re la tor, por que, con se-
guir ela bo rar al gu ma co i sa com tan tos pro je tos em
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an da men to foi mi la gre. Tra ba lha mos sá ba do e do min-
go, sem pa rar, já que os pro je tos apre sen ta dos são
mu i to di ver si fi ca dos.

V. Exª dis se que não tem vis ta, mas, como é
uma mi nu ta – não sen do re la tó rio –, te re mos tem po
para ana li sar com mais cu i da do, in clu si ve ana li san do
o re la tó rio do Se na dor Cé sar Bor ges, que tam bém é
um bom re la tó rio, abran gen do bem al gu mas si tu a-
ções de tran si ção, pois es ta mos que ren do en trar
numa fase de tran si ção.

De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh, cre io que,
com a pro pos ta fi nal do art. 17, a, V. Exª qua se anu la
todo o re la tó rio an te ri or, que es ta be le ce a for ma de
com pra e re gis tro. V. Exª sus pen de até o ple bis ci to.
Então, V. Exª pra ti ca men te anu lou todo o seu pro je to
an te ri or, que va le ria por si só, caso hou ves se essa
cons ciên cia de sus pen der o co mér cio, até a re a li za ção
do ple bis ci to. Ele, por si só, va le ria como um pro je to,
mais ou me nos de acor do com o Lí der do PMDB, que
de fen de essa idéia. O art. 17 fi ca ria pra ti ca men te com
a apro va ção do seu pro je to, e o res to se ria anu la do.

Não vou achar que esse é o me lhor ca mi nho. E
V. Exª dis se que exis tem cer ca de 1.200 por tes de ar -
mas re gis tra dos em São Pa u lo e mais de 1 mi lhão
sem re gis tro.

Então, o pro ble ma é que, quan do se fez o re ca-
das tra men to, não hou ve uma po lí ti ca de cons ci en ti za-
ção de pro pa gan da ou pu bli ci da de para in di car a ne -
ces si da de do re ca das tra men to e o re gis tro per ma-
nen te das ar mas. O re ca das tra men to foi re le ga do a
um se gun do pla no. Pro va vel men te, mu i tas des sas 1
mi lhão de ar mas te nham re gis tro. E o que acon te ceu?
Por que, na Re ce i ta, se o se nhor de i xa de pa gar um
mês, vem uma car ti nha, in for man do que o se nhor
deve re co lher isso ou aqui lo. Expe de-se isso. Qu an do
eu es ta va na Se cre ta ria da Re ce i ta, ha via os pro gra-
mas es pe ci a is para aler tar o ci da dão que de i xa va de
cum prir sua obri ga ção.

Na área de se gu ran ça, tam bém deve ha ver. O
ci da dão que não re gis trou, que não re ca das trou e
que não cum priu a lei deve re ce ber uma no ti fi ca ção.
Du vi do até que os re gis tros es ta du a is te nham sido
pas sa dos para o Si narm – Sis te ma Na ci o nal de
Armas –, que pre ci sa con cen trar to das as in for ma-
ções so bre ar mas, mes mo aque las con tro la das pelo
Esta do.

Res sal to um ar ti go im por tan te, ci ta do por V. Exª, 
que diz que co le ci o na res e ati ra do res que fa zem par -
te de clu bes de tiro são obri ga dos, pri me i ra men te, a
ter a au to ri za ção do Si narm para de po is re gis trar nas
For ças Arma das, que faz esse con tro le. Por tan to, há

uma re la ção per fe i ta. O Si narm pre ci sa con tro lar todo
o sis te ma de ar mas – não as pri va ti vas, que, tal vez,
não te ri am o con tro le do Si narm, por que o Exér ci to já
tem o se tor es pe ci a li za do. So bre qual quer mo vi men-
ta ção de ar mas, o Si narm deve ser in for ma do, e é ne -
ces sá rio o ca das tro na ci o nal. Ana li sa rei ou tros ar ti-
gos pos te ri or men te.

To dos têm ódio de arma. Sou uma pes soa que
pos so tran qüi la men te fa lar so bre por te ou não, por -
que a mi nha ati vi da de po li ci al, como é ins tru men to de
tra ba lho, não usei arma du ran te um lar go pe río do,
por que, sem ha ver a ini ci a ti va de uma ope ra ção, nem
o po li ci al deve sair ar ma do a tor to e a di re i to, a não ser 
que ele es te ja numa ação de po lí cia re pres si va pre-
ven ti va, caso em que pre ci sa es tar ar ma do para re a-
gir a al gu ma ação. Mas eu não an da va ar ma do quan -
do eu es ta va na ad mi nis tra ção.

Portan to, te nho tran qüi li da de para dis cu tir esse
pro ble ma e sa ber qual é o efe i to. Evi den te men te, o ci -
da dão de bem, não ten do o sen ti men to pes so al de
uma se gu ran ça que o Esta do pos sa ofe re cer-lhe, às
ve zes acre di ta ser o me lhor ca mi nho a pro cu ra da
com pra de uma arma, por que ele es ta ria se gu ro. Pela
sua aná li se pes so al, os ris cos são ma i o res se ele an -
dar ar ma do, mas ele com pre en de que isso ser ve para 
a sua se gu ran ça e de sua fa mí lia.

Sou con tra o por te in dis cri mi na do de ar mas.
Sem pre fui e pre guei isso. Va mos dis cu tir os ou tros
ar ti gos pos te ri or men te, con for me o pra zo que o Sr.
Pre si den te nos con ce der.

Obri ga do. Pa ra béns!
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) –Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Tas so Je re is sa ti.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Sr.

Pre si den te, Sr. Re la tor, há, no Se na do Fe de ral, uma
Sub co mis são de Se gu ran ça, cri a da por ini ci a ti va do
Pre si den te da Co mis são, Se na dor Edi son Lo bão, que 
tem como ob je ti vo jus ta men te ace le rar to das as ques -
tões e to dos os pro je tos em tra mi ta ção nes ta Casa e
con so li dá-los, para que te nham efe ti vi da de o mais rá -
pi do pos sí vel.

Nes se mo men to, al gu mas ma té ri as já es tão em
aná li se na Sub co mis são. De ve rá ser fe i to hoje o re la-
tó rio de to dos os pro je tos que tra mi tam nes ta Casa
so bre a ques tão de por te, de pos se, de re gis tro, de
trans por te de arma, etc. Alguns des ses pon tos já fo-
ram até vo ta dos na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia. O Re la tor des sa ma té ria é o Se na dor
Cé sar Bor ges, que está aqui pre sen te.

Qu e ro fa zer um con vi te ao Re la tor, se for pos sí-
vel, já que hoje, à tar de, ha ve rá uma re u nião da Sub -
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co mis são, em que o Se na dor Cé sar Bor ges apre sen-
ta rá o re la tó rio so bre a ques tão.

Pelo que pude per ce ber, são mu i to pa re ci das as 
su ges tões apre sen ta das por V. Exª. É pos sí vel, por -
tan to, da par te da Sub co mis são do Se na do, sur gir
uma po si ção de fi ni ti va des ta Casa hoje à tar de. Se V.
Exª ti ves se a pos si bi li da de de com pa re cer hoje à re u-
nião da Sub co mis são, quem sabe po de ría mos che-
gar a uma con den sa ção de idéi as, por que não vejo –
o Se na dor Cé sar Bor ges cer ta men te se ma ni fes ta rá –
di fe ren ças ma i o res en tre as pro pos tas até ago ra su -
ge ri das pelo Se na dor Cé sar Bor ges e as de V. Exª.
Então, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, uma vez que o
ob je ti vo é ace le rar mos a dis cus são, se ria im por tan te
a pre sen ça, como Lí der do Go ver no no Se na do, tam -
bém a esta re u nião, a fim de que pos sa mos ter uma
vi são ob je ti va fi nal ain da hoje. Era essa a con si de ra-
ção que gos ta ria de fa zer.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce-
do a pa la vra ao De pu ta do Mi chel Te mer.

O SR. MICHEL TEMER (PMDB – SP) – Sr. Pre -
si den te, Sr. Re la tor, Srs. Mem bros des ta Co mis são,
em pri me i ro lu gar, tal como fez o Se na dor Ro meu
Tuma, cum pri men to o Re la tor, De pu ta do Edu ar do
Gre e nhalgh, pela pres te za com que nos trou xe uma
pro pos ta nos sa à apre ci a ção.

Sr. Pre si den te, de se jo le van tar uma es pé cie de
ques tão de or dem. Esta Co mis são Mis ta foi cri a da
para o efe i to de apre sen tar mos um pro je to que, pelo
pro ces so le gis la ti vo, ou te ria iní cio no Se na do, ra pi da-
men te, e em se gui da se ria en ca mi nha do a Câ ma ra, ou 
o con trá rio, para cum prir os trâ mi tes pro ce di men ta is.

No en tan to, o Se na dor Tas so Je re is sa ti sus ci ta
uma ques tão im por tan te: afi nal, se a Sub co mis são de 
Se gu ran ça já está tra ba lhan do nes se tema, como va -
mos com pa ti bi li zar os dois tra ba lhos? Va le rá o tra ba-
lho re a li za do e ofe re ci do por esta Co mis são Mis ta ou
o tra ba lho da Sub co mis são, cu jas ati vi da des, como
pude per ce ber, já es tão bas tan te avan ça das no Se na-
do Fe de ral?

Temo um pou co, Sr. Pre si den te, daí a or de na-
ção dos tra ba lhos, que tra ba lhe mos aqui ou que os
Se na do res Tas so Je re is sa ti e Cé sar Bor ges tra ba-
lhem na Sub co mis são e haja uma even tu al in com pa ti-
bi li da de de po si ções.

Na im pren sa, deu-se gran de im por tân cia a esta
Co mis são Mis ta, en tão, em pri me i ro lu gar, pen so – le -
van to a ques tão a V. Exª e aos co le gas da Co mis são – 
que te mos que or de nar um pou co os tra ba lhos. Ou
bem ca mi nha mos com a Sub co mis são do Se na do –
vol to a di zer aca bo de ter a in for ma ção de que os tra -

ba lhos já es tão adi an ta dos –, ou da mos se qüên cia a
es tes tra ba lhos da Co mis são Mis ta. Onde va mos tra -
ba lhar? Esta é a ques tão que de ve mos en fren tar.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, gos ta ria ape nas de es cla re cer
essa ques tão pro ces su al.

No Re gi men to do Se na do não exis te uma Co-
mis são como esta, que é uma ino va ção, uma co mis-
são de en la ce en tre as duas Ca sas.

O ob je ti vo das duas Pre si dên ci as foi bus car
con ver gên cia, por que exis tem, se não me en ga no,
cin qüen ta e um pro je tos na Câ ma ra e seis no Se na do.
O Se na do pa u tou esse como um dos te mas pri o ri tá ri-
os da con vo ca ção ex tra or di ná ria, na me di da em que a 
Câ ma ra dos De pu ta dos está apre ci an do as duas re -
for mas e to das as me di das pro vi só ri as e os pro je tos
do Exe cu ti vo in gres sam por aque la Casa.

Então, o Se na do vi nha tra tan do a se gu ran ça pú -
bli ca como pri o ri da de e esse tema foi co lo ca do com
ên fa se na con vo ca ção ex tra or di ná ria, in clu si ve em
face da mo bi li za ção do Lí der Re nan Ca lhe i ros, que
con tri bui de ci si va men te nes se sen ti do.

Fi cou acor da do que se for pos sí vel cons tru ir um
pro je to de con sen so, ele pre va le ce rá. Se ria óti mo,
pois ace le ra ria a tra mi ta ção. Con tu do, isso não eli mi-
na o di re i to à di fe ren ça, à di ver gên cia e à au to ria de
ou tros pro je tos. Os De pu ta dos e Se na do res que qui -
se rem man ter sua pro po si tu ra po de rão apre sen tá-la
di re ta men te no pro ces so de vo ta ção, como emen da
ou como subs ti tu ti vo glo bal.

Fi cou acor da do tam bém que, ha ven do ou não
acor do, con ver gên cia, a vo ta ção se ini ci a ria pelo Se -
na do. Então, que re mos ace le rar o pro ces so de dis-
cus são nes ta Co mis são e na Sub co mis são para ini ci-
ar mos o pro ces so de vo ta ção ain da na con vo ca ção
ex tra or di ná ria, o que, por tan to, não pre ju di ca as ou -
tras ini ci a ti vas le gis la ti vas que es te jam tra mi tan do no
Se na do ou na Câ ma ra.

A idéia é bus car uma con ver gên cia para que
não haja duas ini ci a ti vas, quer di zer, a Câ ma ra dos
De pu ta dos po de ria sair com um pro je to e o Se na do
Fe de ral com um ou tro, e cri ar mos uma di fi cul da de
mu i to gran de na tra mi ta ção. Então, fi cou acor da do
que o iní cio da tra mi ta ção se ria no Se na do Fe de ral,
que os Se na do res e De pu ta dos po dem man ter as
suas di fe ren ças, as suas ini ci a ti vas, e que esta Co-
mis são bus ca a con ver gên cia, exa ta men te para ace -
le rar e vi a bi li zar a tra mi ta ção o mais rá pi do pos sí vel.

O SR. MICHEL TEMER (PMDB – SP)– Em face
da in ter ven ção do Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, a mi -
nha pre o cu pa ção é exa ta men te a mes ma ex pres sa da
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por S. Exª, ou seja, onde se dará a con ver gên cia?
Será nes ta Co mis são ou será na Co mis são Espe ci al
do Se na do Fe de ral? Acho que isso é que de ve ría mos
exa mi nar.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra o Se na dor las so Je re is sa ti.

O SR. TASSO JEREISSATE (PSDB – CE) – Sr.
Pre si den te, ape nas para es cla re ci men to. O nos so ob -
je ti vo não foi no sen ti do de, em ne nhum mo men to, es -
va zi ar, de al gu ma ma ne i ra, o tra ba lho des ta Co mis-
são. Pelo con trá rio. To dos nós acha mos a ini ci a ti va da
cri a ção des ta Co mis são Mis ta al ta men te lou vá vel.
Inclu si ve te mos in sis ti do, há tem pos, – V. Exª é tes te-
mu nha – em um en ten di men to en tre a Câ ma ra dos
De pu ta dos e o Se na do Fe de ral na ques tão da se gu-
ran ça. Como este as sun to está em pa u ta na Sub co-
mis são o se mes tre in te i ro, essa ques tão que, su pos-
ta men te, tra ria ou pode tra zer uma vi são co mum do
Se na do Fe de ral, o nos so ob je ti vo é que, já na dis cus-
são da Sub co mis são, que tra rá um pon to de vis ta so -
bre o re la tó rio do Re la tor, a sua pre sen ça se ria im por-
tan te, para que não vi es sem pon tos pro fun da men te
dis cor dan tes e, na pró xi ma re u nião des ta Co mis são
Mis ta, ela ti ves se que se pro lon gar e não aten des se
os ob je ti vos bá si cos, que é dar ce le ri da de a to dos os
pro ces sos em an da men to. Então, de ne nhu ma ma ne-
i ra, pre ten de esta re u nião, ao con vi dar o Re la tor, ti rar
o pro pó si to des ta Co mis são, que é da vi são em con -
jun to. Da re u nião da Sub co mis são tra ría mos uma vi -
são do Se na do Fe de ral ao Re la tor, que dis cu ti ria e,
quem sabe, po de ria até dar vi sões no vas, para que,
na pró xi ma re u nião da Co mis são Mis ta, viés se mos
com pon tos de vis ta em co mum.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Re nan Ca lhe i ros, pri me i ra men te vou con ce der a pa -
la vra ao Se na dor Cé sar Bor ges, que a ha via so li ci ta-
do. Em se gui da, con ce de rei a V. Exª

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Mu i to
obri ga do, Sr.

Pre si den te. Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, Sr.
Re la tor, que ro pa ra be ni zar o tra ba lho de sín te se fe i to
pelo Re la tor, De pu ta do Luíz Edu ar do Gre e nhalgh.
Eu, que fui en car re ga do de ser o Re la tor des ta ma té-
ria na Sub co mis são de Se gu ran ça Pú bli ca, tive a ini -
ci a ti va de ten tar con den sar tudo o que foi re a li za do e
ofe re ci isso ao Re la tor, De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e-
nhalgh, e acho que S. Exª  deve ter, em gran de par te,
apro ve i ta do, pelo que vi, numa pas sa gem rá pi da de
olhos so bre esse tra ba lho de que só tive co nhe ci men-
to aqui. Por tan to, de modo ge ral, não vejo gran des
con tra di ções en tre o tra ba lho que es ta va re a li zan do e

a li nha que es tá va mos ado tan do na Sub co mis são de
Se gu ran ça Pú bli ca com o que está sen do apre sen ta-
do. Essas gran des li nhas eu co lo ca ria da se guin te for -
ma, Sr. Pre si den te: pri me i ro, a pro i bi ção do por te de
arma, em ní vel na ci o nal – isso está as se gu ra do nes -
se subs ti tu ti vo que aqui está; se gun do, o agra va men-
to das pe nas com re la ção ao por te ile gal da arma e
tam bém à pos se – isso já está con tem pla do no re la tó-
rio nos so do Pro je to de Lei nº 138, que tra mi ta na Co -
mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça, e já foi apro va do na
úl ti ma re u nião da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia des ta Casa. Isso está con tem pla do. Tal-
vez o agra va men to das pe nas é que pos sa ter al gu ma
pe que na di ver gên cia. Inclu si ve, o cri me tor na-se ina fi-
an çá vel. E mais ain da: na nos sa apro va ção fe i ta aqui
nes ta Sub co mis são, ele é inim pu tá vel de li ber da de
pro vi só ria. Quer di zer, não é ape nas ina fi an çá vel,
mas, com re la ção ao por te de arma ile gal, é de cla ra-
da inim pu tá vel a li ber da de pro vi só ria, com ou sem fi -
an ça. Isso é o que está apro va do. Te nho o tex to aqui
do Pro je to de Lei nº 138, que era do Se na dor Car los
Pa tro cí nio, ao qual fi ze mos emen das nes se sen ti do.
Então, não vejo gran des con tra di ções, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na-
dor, per mi ta-me in ter rom pê-lo. V. Exª já está dis cu tin-
do o mé ri to, e o faz com ex tre ma com pe tên cia e co -
nhe ci men to de ca u sa. To da via, há uma ques tão de or -
dem do De pu ta do Mi chel Te mer so bre a qual a Pre si-
dên cia pre ci sa en con trar uma res pos ta.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Eu che -
ga ria lá, Sr. Pre si den te, numa su ges tão so bre como
re sol ver essa ques tão.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão)  – Se gue
com a pa la vra V. Exª.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Eu que ria
fa zer uma aná li se rá pi da de que não há di ver gên ci as;
mu i to pelo con trá rio, há con ver gên ci as. O úni co pon to
po lê mi co, efe ti va men te, que não es ta va con tem pla do
nos tra ba lhos, diz res pe i to a que o art. 17, a que é a
pro po si ção da pro i bi ção ime di a ta da co mer ci a li za ção
das ar mas de fogo.

Ana li san do o pro je to do Se na dor Re nan Ca lhe i-
ros – sou Re la tor tam bém do 202 – fiz um re la to apro -
van do, des de que sub me ti do ao re fe ren do po pu lar
que se ria fe i to em 2004, mas que essa data po de ria
ser dis cu ti da, por que V. Exa, por exem plo, pro põe
para ou tu bro de 2005, e po de ría mos com pa ti bi li zar.

A mi nha su ges tão, Sr. Pre si den te, já que essa
ini ci a ti va do Pre si den te José Sar ney e do Pre si den te
João Pa u lo é ex tre ma men te lou vá vel, é no sen ti do de
que pos sa mos tra ba lhar ra pi da men te, e te mos esta
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se ma na. Por que a idéia do Pre si den te José Sar ney
era a de que o Se na do já vo tas se essa pro pos ta em
Ple ná rio na pró xi ma se ma na e pu dés se mos fa zer
uma aná li se rá pi da, a qual se da ria, como dis se o Se -
na dor las so Je re is sa ti, hoje na Sub co mis são de Se-
gu ran ça – tra ba lha ría mos com o Re la tor.

Há um avan ço e uma opor tu ni da de ago ra, como 
dito pelo Lí der Alu í zio Mer ca dan te, por que o Se na do,
em sua con vo ca ção ex tra or di ná ria, teve a ques tão da
se gu ran ça como um dos seus ele men tos prin ci pa is.
Se ria im por tan te que o Se na do não per des se essa
opor tu ni da de de ver mos apro va das es sas ques tões
que têm todo o mé ri to e a que so ci e da de nos exi ge.
Então, nes se pe río do, pro va vel men te na pró xi ma se -
ma na – te ría mos ain da uma úl ti ma se ma na de con vo-
ca ção – fa ría mos um es for ço con cen tra do para que a
ma té ria fos se apro va da pelo Ple ná rio do Se na do. Em
se gui da, cla ro, iria para a Câ ma ra, que te ria ou tro pra -
zo para fa zer a sua ava li a ção, a não ser que o pró prio
Pre si den te da Câ ma ra ti ves se pos si bi li da de, tam bém
na con vo ca ção de ex tra or di ná ria, de co lo car em pa u-
ta e apro var o pro je to que sa ís se do Se na do.

Acre di to, Sr. Pre si den te, que fa ría mos um gran -
de avan ço se apro vás se mos. Cla ro que de po is de dis -
cu tir mos es sas ques tões mais po lê mi cas, em es pe ci-
al a pro i bi ção da co mer ci a li za ção ime di a ta de ar mas
de fogo que, a meu ver, pe ga ria de sur pre sa todo um
co mér cio, todo um se tor que tra ba lha para essa área,
ape sar de todo o mé ri to des sa pro i bi ção tra zer mais
se gu ran ça, tal vez pu des se ser dis cu ti do um pou co
mais, apro fun dan do hoje ain da na re u nião da Sub co-
mis são de Se gu ran ça, e con den sás se mos tudo isso.
Se ria apro va do na sub co mis são, nes ta Co mis são e
iria para o Ple ná rio do Se na do na pró xi ma se ma na.

Esta é a mi nha co lo ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com a

pa la vra o Se na dor Re nan Ca lhe i ros.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.

Pre si den te, Srs. Se na do res, Srs. De pu ta dos, es tou fe -
liz e que ria fa lar um pou co na li nha do que co lo ca ram
o Se na dor las so Je re is sa ti, o De pu ta do Mi chel Te mer,
o Lí der do Go ver no Se na dor Alu í zio Mer ca dan te e,
ago ra, o Se na dor Cé sar Bor ges que faz um bri lhan te
tra ba lho como Re la tor des se as sun to que an gús tia o
País na Sub co mis são de Se gu ran ça 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
que é tam bém bri lhan te men te pre si di da pelo Se na dor
las so Je re is sa ti.

Esta mos con ver gin do e o cam po de con ver gên-
cia é enor me. Pela pri me i ra vez isso acon te ce para a
sa tis fa ção de to dos nós. Pa ra be ni zo, sem dú vi da, o

tra ba lho bri lhan te, de fô le go, do De pu ta do Luiz Edu -
ar do Gre e nhalgh, que é Pre si den te da 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. Não vejo ne nhu ma di ver gên cia, vejo so -
men te con ver gên cia, in clu si ve no pró prio en ca mi nha-
men to que aqui foi su ge ri do. Quem sabe se pe dís se-
mos um es for ço a mais, tan to do Luiz Edu ar do Gre e-
nhalgh quan to do Cé sar Bor ges para que con ver sas-
sem bas tan te, e acer tás se mos, des de já, um ca len-
dá rio para vo tar pre fe ren ci al men te uma pro pos ta que
fun dis se tan to o re la tó rio do De pu ta do Luiz Edu ar do
Gre e nhalgh quan to os re la tó ri os do Se na dor Cé sar
Bor ges, com dia de vo ta ção mar ca da – in clu si ve nes -
ta se ma na, se pos sí vel, quem sabe quin ta-fe i ra –, e
vo tar mos, como su ge riu o Se na dor Tas so Je re is sa ti,
na pró xi ma se ma na, em ple ná rio.

O re la tó rio é mu i to bom e traz avan ços, sem dú -
vi da. Pen so que, na ques tão de sus pen der – con cor-
do –, con sa gra um avan ço em re la ção às ou tras pro -
pos tas. Admi tía mos a pro pos ta do re fe ren do como
um ca mi nho para de fi ni ti va men te re sol ver o as sun to e 
in clu ir to dos na dis cus são. Ou seja, acre di to ser uma
boa so lu ção. No en tan to, se sus pen der mos até a re a-
li za ção do re fe ren do, me lhor. Con sa gra um avan ço,
sem dú vi da, com re la ção às pro pos tas an te ri o res. O
Se na dor Cé sar Bor ges, que está com a ma i or aber tu-
ra pos sí vel, e o De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh
che ga rão a um en ten di men to. E, as sim sen do, po de-
re mos vo tar ra pi da men te a ma té ria. Tra ta-se de ma té-
ria ur gen te, fun da men tal. O País co bra uma so lu ção o 
mais ra pi da men te pos sí vel. Cre io que as con di ções
es tão cri a das.

Pa ra be ni zo a to dos. Qu al quer es for ço que pu der
ser fe i to no sen ti do de fi xar um ca len dá rio, des de já,
mar can do o en con tro do Se na dor Cé sar Bor ges com
o De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh para ten tar
uma nova con ver gên cia em tor no de uma de fi ni ti va
so lu ção, será me lhor. Como lem brou o Se na dor Alo i-
zio Mer ca dan te, deve-se acer tar o pro ces so de vo ta-
ção, pre fe ren ci al men te ten do iní cio pelo Se na do Fe-
de ral, que co lo cou a ma té ria como sen do a mais im -
por tan te da sua pa u ta de con vo ca ção.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te, ape nas
ten tan do co la bo rar com o en ca mi nha men to.

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB – DF) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son – Lo bão) – Con ce-
do a pa la vra ao De pu ta do Alber to Fra ga.

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB – DF) – Obri -
ga do, Sr. Pre si den te. De se jo sor te ao Re la tor. Que S.
Exª seja ilu mi na do e con si ga che gar a um con sen so,
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já que o as sun to é por de ma is po lê mi co. Que te nha
sor te.

Pre ten do ex ter nar al gu mas pre o cu pa ções. Em
pri me i ro lu gar, não se tra ta de va i da de, mas uma
ques tão de jus ti ça. Fui o Par la men tar que, em 1999,
as su miu o pa pel de Re la tor na Câ ma ra dos De pu ta-
dos. Con den sei e ex pus em ape nas uma idéia mais
de 50 pro je tos de lei. No en tan to, não vejo se quer meu
nome no re la tó rio. Re pi to: não se tra ta de va i da de.
Sem pre pri mo pela va lo ri za ção do tra ba lho do Par la-
men tar, que deve exis tir na Casa. E fico re al men te en -
tris te ci do. Vejo o nome do com pa nhe i ro Luiz Antô nio
Fle ury, que foi o Re la tor na CCJ, mas não vejo o nome
de um Par la men tar da co mis são de mé ri to, e, quer
que i ra, quer não, teve a ca pa ci da de de jun tar 51 pro -
je tos e ob ter uma apro va ção qua se unâ ni me. E não foi
unâ ni me a apro va ção na co mis são de mé ri to, por que
o pro je to era do Sr. Edu ar do Jor ge, que te ria de vo tar,
evi den te men te, con tra o subs ti tu ti vo, uma vez que eu
re je i ta va o pro je to de S. Exª.

Des sa for ma, Sr. Pre si den te, as dis cor dân ci as,
sem dú vi da, exis ti rão. E não so mos do nos da ver da-
de. Va mos pro cu rar apa rar as ares tas, a fim de que
pos sa mos apre sen tar um re sul ta do à so ci e da de. Um
re sul ta do que, na ver da de, não ve nha a fe rir os di re i-
tos ad qui ri dos, a cons ti tu ci o na li da de. A meu ver, não
se tra ta de mé ri to. Não vou dis cu tir mé ri to. Há al guns
fla gran tes ví ci os de in cons ti tu ci o na li da de na pro pos ta
apre sen ta da pelo no bre Re la tor, um ex ce len te cons ti-
tu ci o na lis ta. Pen so que não se pode pro i bir co mér cio
de ar mas. Isso fere os prin cí pi os cons ti tu ci o na is. No
en tan to, cer ta men te, no mo men to em que es ti ver mos
dis cu tin do o mé ri to, va mos nos de bru çar so bre o
tema.

Vis to isso, Sr. Pre si den te, ha ve re mos de mu i to
con tri bu ir para com a so ci e da de, apre sen tan do algo
que ver da de i ra men te fun ci o ne. Ain da hoje pela ma-
nhã, li um re la tó rio co nhe ci do nos Esta dos Uni dos, o
Lott-Mus tard, uma pes qui sa re a li za da em 3.500 ci -
da des ame ri ca nas – con da dos, como di zem –, de-
mons tran do cla ra men te que, nas ci da des em que foi
li be ra do o por te de arma, a cri mi na li da de di mi nu iu
18%. Ou seja, são da dos, Sr. Pre si den te.

Mi nha pre o cu pa ção, e te nho so fri do bas tan te
com a ques tão, até mes mo re ce ben do a de no mi na-
ção de lí der da ban ca da das ar mas, gos ta ria que a
so ci e da de não fos se por meio de pes qui sas ma qui a-
das, mas, sim, que o no bre Re la tor te nha essa mis são
de mos trar os da dos ver da de i ros. E os da dos ver da-
de i ros, per mi tam-me, são os da dos da Se cre ta ria de
Se gu ran ça Pú bli ca, ór gão a que, du ran te 25 anos de
mi nha vida, me de di quei, de fen den do a so ci e da de.

Nun ca fa lei algo que não pu des se com pro var. Como
Co ro nel da Po lí cia Mi li tar, te nho, sim, res pon sa bi li da-
de de mos trar à so ci e da de o que é o cor re to e o que é
fan ta sia. E pro cu rei fa zer isso ao lon go des se meu tra -
ba lho, des de 1999.

É uma pena que, hoje, quan do sur gem dis cus-
sões, eu não par ti ci pe des ses de ba tes.

Está aqui do meu lado o Se na dor Re nan Ca lhe i-
ros. Dis cor da mos em al gu mas idéi as, mas nos res pe i-
ta mos como pes so as. E as sim que esta Casa deve
ca mi nhar nes se cam po. Na qui lo que con cor dar mos,
va mos nos unir; e na qui lo que dis cor dar mos, va mos
nos res pe i tar. É nes se es pí ri to de mo crá ti co que que -
re mos en fren tar esta dis cus são. Na me di da em que
for mos fa lar so bre o mé ri to, V. Exª terá a opor tu ni da de
de co nhe cer os da dos apre sen ta dos por mim.

Era esse o re gis tro que ti nha a fa zer. Mu i to obri -
ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Sr.Pre si den te, te nho cer te za ab so lu ta de que a pre o-
cu pa ção de V.Exª é com a ques tão de or dem do De pu-
ta do Mi chel Te mer, com re fe rên cia ao con fli to da ini ci a-
ti va Câ ma ra-Se na do ou a so bre po si ção de ini ci a ti vas.
Nes se caso, co me ça re al men te o nos so tra ba lho.

Pelo que es tou ana li san do, como dis se o Se na-
dor Re nan Ca lhe i ros, há uma con ver gên cia mu i to for-
te e mu i to gran de, qua se que por una ni mi da de dos ar-
ti gos, na pro pos ta dos dois Re la to res. Acre di to que a
so lu ção está fá cil.

A Sub co mis são de Se gu ran ça Pú bli ca, que se
re u ni rá às 18 ho ras, tem um com ple xo de ati vi da des – 
não se tra ta so men te da ques tão das ar mas. Há di ver-
sos ou tros cri mes, di ver sas ou tras ini ci a ti vas de re le-
vân cia para o in te res se na ci o nal.

Aqui há uma Co mis são es pe cí fi ca so men te das
ar mas. Se ria in te res san te que os dois re la to res re al-
men te se en ten des sem hoje, par ti ci pan do in clu si ve
da re u nião das 18 ho ras, e aten tas sem para o tema,
por que o Se na dor Re nan Ca lhe i ros dis se, ao fim da
sua ma ni fes ta ção, que essa con ver gên cia fa ci li ta mu i-
to. Se dés se mos como pri o ri da de para esta Co mis-
são, aliás, a es pe cí fi ca fun ção para esta Co mis são
tra tar das ar mas e a ou tra Co mis são fi ca ria in cum bi da
de dis cu tir o res tan te da ques tão da se gu ran ça pú bli-
ca, pen so que isso não in vi a bi li za ria as ini ci a ti vas e,
prin ci pal men te, con ver gi ria o es for ço con cen tra do
nes te e nos ou tros pro je tos. E im por tan te, pois, esse
con ta to das duas re la to ri as, pro cu ran do di ri mir as dú -
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vi das e afas tar os con fli tos que pos sam exis tir em
qual quer pro pos ta.

Pen so que esta se ria a so lu ção, De pu ta do Mi -
chel Te mer: a ques tão das ar mas se ria de ini ci a ti va do
Se na do; e as ma té ri as da ou tra Co mis são se ri am de
ini ci a ti va da Câ ma ra dos De pu ta dos. Isso con tem pla-
ria as duas Ca sas.

Essa é a nos sa pro pos ta.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce-

do a pa la vra ao De pu ta do Ro ber to Jef fer son.
O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB – RJ) – Sr. 

Pre si den te, Sr. Re la tor, Srªs e Srs. Se na do res, Sras e
Srs. De pu ta dos, em fe ve re i ro de 1997, a Lei nº 9.437,
que es ta be le ceu o Si narm, foi aco lhi da em uma pro -
pos ta que re la tei du ran te 11 anos. Fo ram 40 pro je tos
de res tri ção a por te e à ven da de arma. E o cli ma
àque la épo ca, em 1997, era o mes mo de hoje. Ha via
a mes ma in se gu ran ça que a so ci e da de vi via on tem
como vive hoje.

Re cor do-me, Sr. Re la tor, que, àque la épo ca,
nós que fi ze mos um tra ba lho, como está re a li zan do V.
Exª, de com pi lar 50 pro je tos, de ou vir a so ci e da de, vi -
a jar pelo Bra sil, su ge ri mos ao en tão Mi nis tro da Jus ti-
ça, com o apo io da in dús tria de arma na ci o nal, o fim
das ex por ta ções para o Pa ra guai. O que ocor reu?
Des de aque la épo ca, a in dús tria na ci o nal de ar mas...
Vejo que há um en fo que de V. Exa em seu pa re cer, di -
zen do que 80% das ar mas de fogo en con tra das no
Rio de Ja ne i ro são pro du zi das pela in dús tria na ci o nal
e vêm para o Bra sil via con tra ban do. E V. Exª cita as
duas em pre sas que com pra vam ar mas no Pa ra guai,
que de po is as con tra ban de a va para o Bra sil.

Qu e ro di zer a V. Exª que, des de de 1997, não há
mais ex por ta ção por ini ci a ti va da pró pria in dús tria de
ar mas, a in dús tria na ci o nal que par ti ci pou do de ba te.
A in dús tria bra si le i ra de ar mas não ex por ta mais para
o Pa ra guai. E hoje as ar mas que vêm do Pa ra guai
para cá são as Smith & Wes son, a Glock, a CZ. Não
aca ba mos com o con tra ban do do Pa ra guai para o
Bra sil por que pro i bi mos a Ta u rus ou a CBC, de ven -
de rem ao Pa ra guai. Per ma ne ce o con tra ban do. Só
que o con tra ban do ago ra é de ar mas pro du zi das em
ou tros pa í ses do mun do. Essa pre o cu pa ção que tem
V. Exª, a meu ver, jus ta, cor re ta, aca ba pre ju di can do o 
che fe de fa mí lia que de se ja ter em casa a sua arma
re gis tra da, com to das as ca u te las que a lei, des de
aque la épo ca, já es ta be le cia – e V. Exa re for ça no dia
de hoje –, para de fe sa da sua fa mí lia. Fico ima gi nan-
do, a par tir da eu fo ria da apro va ção des sa lei, al guém
co lo car na por ta da sua casa um car taz “ade ri ao de -
sar ma men to, na mi nha re si dên cia não há arma de

fogo”. Não dura uma se ma na essa casa sem ser in va-
di da, sem ser as sal ta da.

E fico pre o cu pa do quan do vejo V. Exª lis tar uma
co i sa que ti ve mos a pre o cu pa ção: pe tre chos, aces só-
ri os, aces só ri os que são col dres, es co vas de lim pe za,
óle os de lim pe za, como cri mes na mes ma gra vi da de
que se ape nas a pos se da arma de fogo ile gal. Quer
di zer, quem man ti ver em casa uma es co va que, de -
pen den do da pe rí cia, pu der in ter pre tar que aque la
es co va é para lim par cano de arma de fogo vai ter a
mes ma pena de re clu são de quem ti ver em casa,
quem pos su ir, quem guar dar, tra zer con si go, ocul tar
uma arma de fogo.

Pa re ce-me que a pena é ex ces si va men te des -
co ne xa, ex tre ma men te des co ne xa. Por que uma es co-
va em casa, que de re pen te pode ser usa da para lim -
pe za de um cano, in ter pre ta da pelo pe ri to que aque la
es co va ser ve para lim par um cano de arma de fogo,
dá àque le ci da dão em casa, na sua re si dên cia, no
seu lar, a pos si bi li da de de ser pre so numa pena, no
vul to da pena para por te de arma ile gal, para pos se
de arma ile gal, para guar da de arma ile gal.

Era essa ca u te la que eu que ria pe dir a V. Exª
que ti ves se em re la ção a es ses aces só ri os.

Qu an to, no fi nal, ao re fe ren dum po pu lar, com a
sus pen são da co mer ci a li za ção, que ro su ge rir a V. Exª
fa zer o re fe ren dum sem a sus pen são da co mer ci a li-
za ção. Por que há tan tas ca u te las. Pos so di zer a V. Exª 
hoje que há um equí vo co na ma ne i ra de se en fo car
esse pa vor com a pos se e a guar da de arma de fogo.
Vou ci tar um exem plo do Rio Gran de do Sul, en tran do
um pou qui nho no mé ri to, Se na dor: o Rio Gran de do
Sul é o Esta do que tem mais por tes con ce di dos, há
40 mil por tes de ar mas con ce di dos. E a quan ti da de
de ho mi cí di os de ar mas de fogo no Rio Gran de do Sul 
é 13 por 100 mil. O Rio de Ja ne i ro é hoje o Esta do que 
tem o me nor nú me ro de por te de arma de fogo con ce-
di do. Na Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca do Esta do
do Rio de Ja ne i ro, há oito por tes con ce di dos, no ano
de 2000. Ou seja, nada. Não há con ces são de por te
de arma de fogo no Rio de Ja ne i ro. E há 63 ho mi cí di-
os com arma de fogo por 100 mil. Não é por te da arma
de fogo que faz o ho mi cí dio. São en fo ques que pre ci-
sa mos ter com se re ni da de. Há um pâ ni co em re la ção
à arma de fogo, que res pe i ta mos a pre o cu pa ção das
pes so as em re la ção a isso. Mas não é a arma que faz
o cri me.

Olho o Rio Gran de do Sul, que tem um sen ti-
men to de luta, de de fe sa de fron te i ra, mu i to mais en -
ra i za do esse sen ti men to, tan to que a in dús tria mais
for te de ar mas do Bra sil está lá. A Ta u rus é ga ú cha,
do Rio Gran de do Sul. E o ho mi cí dio com arma de
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fogo não é tão mar can te, não é um nú me ro as sim tão
as sus ta dor. Mor re-se me nos de tiro no Rio Gran de do
Sul do que à faca no Ja pão. No Ja pão, é pro i bi do o
uso de arma de fogo e a pos se de arma de fogo. A mé -
dia do Rio, 63 por 100 mil e São Pa u lo, 62 por 100 mil.
No Ja pão, mor rem à faca – por ca u sa de ar mas mar ci-
a is, lá é pro i bi do arma de fogo – 40 por 100 mil. Qu a-
ren ta por cem mil, por ano, à faca! Mor rem por es gor-
ja men to, es tran gu la men to, 25 por 100 mil. E à pan ca-
da, pe las lu tas mar ci a is, 19 por 100 mil. E mais do que 
a arma de fogo no Bra sil. Quer di zer, a lei não pro í be o 
ins tin to. Se for mos in vo car o exem plo ja po nês, onde é
pro i bi da a pos se, a guar da da arma de fogo, va mos
des co brir que eles ma tam a faca, por es tran gu la men-
to e à pan ca da, na au sên cia da arma de fogo. Arma
de fogo lá mata 3 por 100 mil. Isso é um ins tin to.

Mas, fico sa tis fe i to com o es pí ri to de V. Exª, Re -
la tor, de fa zer a de mo cra cia di re ta, o re fe ren dum,
por que há ou tros sen ti men tos na po pu la ção bra si le i-
ra. Por exem plo, há um gran de cla mor da so ci e da de
bra si le i ra pela pena de mor te. E, no mo men to em que
V. Exª abre um pre ce den te, faz a pri me i ra con sul ta de
re fe ren do, em se gun do lu gar, virá à pena de mor te –
não te nho dú vi da dis so. Isso é sa u dá vel para o povo
bra si le i ro, que, de mo cra ti ca men te, vai di zer na urna
se é a fa vor ou não da pena de mor te. Te mos aqui o
re fe ren do do de sar ma men to, da co mer ci a li za ção da
arma de fogo; de po is, não te nho dú vi das: se há um
sen ti men to em fa vor do de sar ma men to do ban di do,
há tam bém no Bra sil um gran de sen ti men to em fa vor
da pena de mor te – não se en ga ne so bre isso, Re la-
tor. E uma co i sa vai fa cul tar a ou tra. E per ce bo no mo -
vi men to das mu lhe res um gran de sen ti men to em fa-
vor do abor to; será o ter ce i ro ple bis ci to que o Bra sil irá
pro mo ver. V. Exª está abrin do ca mi nho para os ple bis-
ci tos que vi rão em se gui da à tese que V. Exª es po sa: a
de mo cra cia di re ta, a con sul ta di re ta à po pu la ção bra -
si le i ra.

Faço um ape lo a V. Exª es tu da mos em 1997
uma con tra par ti da co mer ci al com os Esta dos Uni dos,
que, para o Bra sil, im por tam um pe que no nú me ro de
ar mas, mas exi gem a con tra par ti da de co mer ci a li za-
ção para que a Ta u rus con ti nue a ven der ar mas de
fogo na Amé ri ca. Hoje, a in dús tria bra si le i ra ven de,
em se gun do lu gar nos Esta dos Uni dos, as ar mas pro -
du zi das no Bra sil; pri me i ro, nos Esta dos Uni dos, é a
Smith & Wes son; em se gun do, a Ta u rus; mu i to lon ge
de po is, em ter ce i ro lu gar, está a Colt, e aí as ou tras in -
dús tri as de ar ma men to ame ri ca no. Há um for te sen ti-
men to na ci o nal ame ri ca no para que seja fe cha da a
Ta u rus ou a ati vi da de da Ta u rus na Amé ri ca, por que

tem tec no lo gia, tem um bom pro du to, tem pes qui sa e
tem con se gui do em pol gar o mer ca do ame ri ca no.

A mi nha pre o cu pa ção, Sr. Pre si den te, é que,
pro i bi da a co mer ci a li za ção até da arma de fogo im-
por ta da – por que im por ta mos ain da, e há no co mér-
cio ar mas de fogo ame ri ca nas sen do co mer ci a li za das
no Bra sil –, a nos sa in dús tria so fra um re vés mu i to
gra ve na Amé ri ca e fi que ab so lu ta men te im pe di da de
ven der no País. Na Amé ri ca do Sul já não ven de, por
uma de ci são de um acor do que fi ze mos numa co mis-
são como esta; com a pre sen ça do Mi nis tro da Jus ti-
ça, a Ta u rus e a CBC de i xa ram de ex por tar para o Pa -
ra guai. A nos sa pre o cu pa ção – re pi to – é que va mos
fe char uma in dús tria im por tan te do Bra sil que de tém
uma po de ro sa fa tia de mer ca do nos Esta dos Uni dos.

Ao fi nal, gos ta ria de lou var V. Exª, que cla re ou
omis sões que ha via na lei, como, por exem plo, a pos -
se da arma adul te ra da, com o nú me ro apa ga do. Na -
que la épo ca, quan do re la tei, o fato pas sou des per ce-
bi do para mim, e fi cou uma la cu na. Os de le ga dos de
po lí cia não es ta vam con se guin do en qua drar os por ta-
do res de arma adul te ra da, com o re gis tro ras pa do,
com a iden ti fi ca ção ocul ta, de ma ne i ra mais gra ve. V.
Exª ago ra cor ri giu essa la cu na que de i xa mos no re la-
tó rio da Lei nº 9.437, de 1997.

Cum pri men to V. Exª pelo im por tan te pas so que
dá, mas cha mo a sua aten ção, em es pe ci al quan to
aos pe tre chos, que vão re dun dar em ex ces so de abu -
so, por que es ta mos fa lan do no re ces so do lar.Um col -
dre sem arma de fogo den tro de casa, hoje, é cri me,
para per mi tir a in va são do lar sem ne nhu ma or dem ju -
di ci al. O po li ci al mete o pé na por ta, e há um col dre
pen du ra do na pa re de; é um pe tre cho que pode le var
aque le che fe de fa mí lia ou aque la fa mí lia ao cons tran-
gi men to de ser pro ces sa da em fla gran te por man ter
em casa uma es co va de lim pe za ou um col dre va zio
de arma de fogo.

Cum pri men to V. Exª, e es sas eram as su ges-
tões que de se ja ria de i xar.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Se na-
dor Re nan Ca lhe i ros de se ja apar te ar o De pu ta do Ro -
ber to Jef fer son ou de se ja usar da pa la vra?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, só para efe i to de en ca mi nha men to do
que aqui foi dito.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Então,
pri me i ro o Se na dor Alo í zio Mer ca dan te, que ha via so -
li ci ta do a pa la vra an tes; em se gui da, ou vi rei V. Exª

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Per fe i to. Se for ne ces sá rio an te ci par o de ba te de mé -
ri to, va mos fazê-lo. Res pe i to mu i to o nos so que ri do
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De pu ta do Ro ber to Jef fer son, mas é im por tan te con -
fron tar mos opi niões, pon tos de vis ta, nú me ros, in for-
ma ções – quem sabe isso aju da rá mu i to.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB  – RJ)  – O
de ba te veio na im pren sa on tem no O Glo bo.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP)  – Srs. Se na do res e De pu ta dos, acre di to que o
Bra sil vai ter que es co lher um ca mi nho: ou avan ça-
mos para cons ti tu ir um es ta tu to de de sar ma men to,
por que en ten de mos que as es ta tís ti cas de es ca la da
de vi o lên cia no Bra sil são ab so lu ta men te in dis cu tí-
ve is, seja qual for a fon te que ana li sar mos. Nos anos
90, hou ve três mi lhões de ho mi cí di os. Du zen tos e
se ten ta mil ocor re ram no Bra sil. Esta mos che gan do
a um pa ta mar de 10% dos ho mi cí di os do Pla ne ta e
te mos ape nas 2,8% da po pu la ção. É isso o que es ta-
mos dis cu tin do.

Os ho mi cí di os es tão atin gin do fun da men tal-
men te a ju ven tu de bra si le i ra, so bre tu do a mais po bre,
ex clu í da e ca ren te de es co la ri da de, de in for ma ções e
de opor tu ni da des. So bre tu do ela – mas não ex clu si-
va men te – está mor ren do e ma tan do mu i tas ve zes
por mo ti vos fú te is. O aces so à arma de fogo é uma
das ra zões des se ní vel de ho mi cí dio. Nas dis cus sões,
nas de sa ven ças, so bre tu do nos ba res e nas bri gas de 
trân si to, o su je i to está ar ma do e mata o ou tro.

Te mos uma imen sa res pon sa bi li da de nes ta Co -
mis são. Cre io que te mos de dar uma si na li za ção cla ra
de que este País não vai mais to le rar esse es ta do de
co i sas. Pre ci sa mos to mar pro vi dên ci as ur gen tes e ri -
go ro sas nes se sen ti do, o que é a nos sa com pe tên cia.
Uma par te dis so de pen de do tra ba lho po li ci al, o de-
sar ma men to. Foi su ge ri do pelo Pre si den te Sar ney in -
clu si ve um mu ti rão na ci o nal pelo de sar ma men to. São
ini ci a ti vas que ca bem à Se cre ta ria de Se gu ran ça e
que fo gem à nos sa com pe tên cia. O má xi mo que po -
de mos fa zer é re co men dar, mas dis ci pli nar o aces so
à arma de fogo, cujo ob je ti vo e os des do bra men tos no 
Bra sil são ab so lu ta men te in con tes tes, é da nos sa res -
pon sa bi li da de.

Con cor do com os prin cí pi os, mas eu que ria fa -
zer al gu mas pon de ra ções de mé ri to so bre o pro je to.
Pri me i ra men te em re la ção ao por te.

No art. 7º, no meu en ten di men to, é per mi ti do o
por te. Inclu si ve, de le ga aos Esta dos a pos si bi li da de
de con ces são, que é o que te mos hoje. Te mos que ser
mu i to mais ri go ro sos em re la ção ao por te, que de ve-
ria ser fe de ra li za do e ex clu si vo para as fun ções de se -
gu ran ça ope ra ci o nal, so bre tu do em ações de po li ci a-
men to os ten si vo ou ope ra ci o nal. De ve mos fe de ra li zar
e ser ab so lu ta men te ri go ro sos; o por te é o ma i or pro -

ble ma. E cri mi na li zar de for ma se ve ra o por te ile gal.
Como dis se o Se na dor Cé sar Bor ges, é ina fi an çá vel e 
inim pu tá vel a li ber da de pro vi só ria quan do o su je i to for 
en car ce ra do por por te ou pos se ile gal de arma. E
uma pe na li da de se ve ra e ab so lu ta men te si na li za do-
ra. O País não vai mais to le rar o por te e a pos se ile gal
de ar mas.

Cre io que a pos se tam bém tem que ser res trin-
gi da de for ma bas tan te se ve ra. As exi gên ci as avan-
çam nes sa di re ção, e a pose ile gal deve ir na mes ma
di re ção.

A co mer ci a li za ção é in cons ti tu ci o nal até que
apro ve mos uma emen da cons ti tu ci o nal. Se for fe i to
um ple bis ci to e se se che gar à con clu são de que o
povo bra si le i ro não quer mais ar mas no Bra sil nem a
sua co mer ci a li za ção, apro va-se uma emen da cons ti-
tu ci o nal e re sol ve-se o pro ble ma. Não ha ve rá ne nhu-
ma dis cus são so bre isso. A lei será cla ra, ob je ti va e
res pal da da na so be ra nia po pu lar. Por isso, o ple bis ci-
to é a úni ca for ma de di ri mir mos esse ní vel de di ver-
gên cia que te mos em re la ção ao que re pre sen ta a
arma na so ci e da de bra si le i ra. Isso re ve la ra zões pro -
fun das de con vic ção e de po si ci o na men to. Em toda
par te do mun do é as sim. Te mos que to mar uma de ci-
são de fun do: ou o Bra sil vai no sen ti do do de sar ma-
men to, ou vai ape nas no con tro le e na res tri ção.

Hoje po de mos agra var o con tro le, a res tri ção e
pu nir de for ma se ve ra a pos se, o por te e a co mer ci a li-
za ção ile ga is. Acre di to que as re gras em re la ção à co -
mer ci a li za ção têm que ser mu i to se ve ras, tão se ve ras
quan to é com prar e ven der um car ro no Bra sil. Para
se com prar um car ro, deve-se ir ao car tó rio de pes soa
fí si ca e trans fe rir. Ou seja, a ras tre a bi li da de da arma é 
uma das con di ções exi gi das des de o co mér cio do fa -
bri can te nes ta fase de con tro le e res tri ção.

Eu gos ta ria que o ple bis ci to po pu lar de fato abo -
lis se de fi ni ti va men te a co mer ci a li za ção no Bra sil e
que o Bra sil op tas se cla ra men te por um ca mi nho de
de sar ma men to. E uma com ple ta ilu são ima gi nar que
um su je i to ar ma do con se gue se de fen der de um as -
sal to. Os exem plos es tão aí. A po lí cia can sa de ex pli-
car. Mes mo po li ci a is da mais alta com pe tên cia, como
os ho mens da se gu ran ça na ci o nal do País, que es ta-
vam no car ro, pro te gen do o fi lho do Pre si den te, fo ram
as sal ta dos e um está mor to. Nem o po li ci al mais bem
tre i na do sabe que não tem como re a gir por ca u sa da
sur pre sa da ação. Não adi an ta o ci da dão ima gi nar
que, an dan do com uma arma na cin tu ra, vai con se-
guir se de fen der do as sal to. Não vai.

Então, pre ci sa mos de uma po lí cia pre pa ra da e
de uma po lí ti ca de se gu ran ça pú bli ca. O Bra sil vem fa -
zen do um es for ço gran de nes sa área e o de sar ma-
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men to é a al ter na ti va para di mi nu ir a vi o lên cia, um ca -
mi nho ne ces sá rio, ur gen te e in dis pen sá vel.

Gos ta ria de su ge rir ao Re la tor que o por te fos se
fe de ra li za do e mais se ve ro, sob o pon to de vis ta da
con ces são, e que a pos se fos se ex tre ma men te res tri-
ti va, como está sen do su ge ri do. O por te ile gal e a pos -
se, com es sas cláu su las, são ina fi an çá ve is e são im -
pu tá ve is à li ber da de pro vi só ria, com ou sem fi an ça,
além do au men to da pe na li da de. No en tan to, não adi -
an ta au men tar a pe na li da de se for pos sí vel a fi an ça
ou o cum pri men to da pena em li ber da de. Tem de ser
ri go ro sa e se ve ra e de ve mos avan çar no sen ti do do
ras tre a men to com ple to das ar mas, des de a res pon-
sa bi li da de do fa bri can te, en quan to não hou ver o ple -
bis ci to que, es pe ro, de fi ni ti va men te, pos sa re sol ver
essa ques tão e per mi tir que o Bra sil opte pelo de sar-
ma men to como um ca mi nho para pre ser var a ju ven-
tu de, a qua li da de de vida e a paz so ci al.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão)  – Srs. Se -
na do res, a Pre si dên cia pre ci sa to mar al gu mas de li be-
ra ções.

O De pu ta do Mi chel Te mer le van ta uma ques tão
im por tan te nes se de ba te: o que fa zer com os cin-
qüen ta e oito pro je tos em tra mi ta ção? Este que es ta-
mos ten tan do ela bo rar e vo tar eli de os de ma is ou os
de ma is pros se gui rão vi vos?

São cin qüen ta e oito pro je tos, qua se ses sen ta,
que tra mi tam ao lon go dos anos, ou seja, o Con gres-
so Na ci o nal pa ti na em tor no des sa ques tão há mu i to
tem po e foi por isso que os dois Pre si den tes, do Se -
na do Fe de ral e da Câ ma ra, di an te do cla mor na ci o nal
por se gu ran ça e con tra a vi o lên cia, de ci di ram edi tar o
Ato Con jun to nº 1. Com isso, pro cu ram os Pre si den-
tes ace le rar essa dis cus são e to mar uma de ci são;
ela bo rar um pro je to que seja, tan to quan to pos sí vel, o
con sen so de to dos.

Então, no meu en ten di men to, o que se vai fa zer
aqui, e não te mos ca pa ci da de de de ci são ter mi na ti-
va, já ex pli ca rei em se gui da, é pro cu rar ela bo rar e
vo tar uma lei que seja o re sul ta do do pen sa men to de 
to dos aque les que ti ve ram a ini ci a ti va de apre sen tar
pro je tos nes sa di re ção. Uma vez vo ta do por nós,
des ta Co mis são mis ta, esse pro je to, o que acon te ce-
rá com ele? Ele irá à Mesa do Se na do e da Câ ma ra,
am bas as Me sas en ca mi nha rão às Co mis sões de
Jus ti ça res pec ti vas e en tão, Se na do res Tas so Je re-
is sa ti e Cé sar Bor ges, a Co mis são de Jus ti ça do Se -
na do terá a ca pa ci da de de exa mi nar esse pro je to,
cuja re da ção fi nal es ta rá a car go do Re la tor, De pu ta-
do Gre e nhalg, para exa mi nar, tam bém, a sua cons ti-
tu ci o na li da de, a sua le ga li da de, a sua ju ri di ci da de e
a sua re gi men ta li da de. Fe i to isso, em re gi me de ex -

tre ma ur gên cia, o pro je to irá, já com o aval das duas
Co mis sões de Jus ti ça, ao ple ná rio do Se na do e, em
se gui da, ao da Câ ma ra.

Portan to, to dos os cu i da dos es tão sen do to ma-
dos e, no meu en ten di men to, vo ta do esse pro je to, os
de ma is de ve ri am se guir o ca mi nho do Arqui vo, sal vo
se os seus au to res re sol ves sem pe dir o seu de sar qui-
va men to ou apre sen tar uma nova pro pos ta no mes -
mo sen ti do.

Essa é a pri me i ra ques tão e esse é o meu en -
ten di men to, sal vo me lhor ju í zo.

A se gun da ques tão é que es ta mos di an te de
pra zos exí guos. O que diz o Ato nº 1?

Ato nº 1 – O Pre si den te do Se na do Fe de ral e o
Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, no uso das
atri bu i ções que lhes con fe re o art. 75 do Re gi men to
Inter no do Se na do e da Câ ma ra dos De pu ta dos (por -
tan to, há uma pro te ção re gi men tal), re sol vem de sig-
nar Co mis são mis ta para, no pra zo de 15 dias, con so-
li dar os pro je tos de lei em tra mi ta ção em am bas as
Ca sas, que tra tam da ques tão de por te de ar mas.
Então, o pró prio Ato já se re fe re a to dos os pro je tos e
à sua con so li da ção.

Qu an do foi edi ta do este Ato? No dia 2. Por tan to,
da qui a dois dias – o pra zo é de 15 dias – mais pre ci-
sa men te no dia 17 se ex tin gue o pra zo. Pro po nho
que, emi ti do o pa re cer ten ta ti vo do Re la tor, que ago ra
será en ri que ci do com as su ges tões das Sras e dos Srs. 
De pu ta dos e Se na do res, pos sa mos vol tar a nos re u-
nir na quin ta-fe i ra, de po is de ama nhã, para aí, sim,
vo tar mos de fi ni ti va men te um subs ti tu ti vo e en ca mi-
nhá-lo, no mes mo dia, aos Pre si den tes da Câ ma ra
dos De pu ta dos e do Se na do Fe de ral. Por tan to, te mos
mais dois dias, ape nas.

Con si de ro in te res san te o en ten di men to pes so al
en tre os dois Re la to res – De pu ta do Luiz Edu ar do
Gre e nhalgh e o Se na dor Cé sar Bor ges –, aqui pro-
pos to. Mas isso não en cer ra o as sun to no âm bi to 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 e no da Sub co mis são, que aqui cri a-
mos por pro pos ta do Se na dor las so Je re is sa ti, que
tem fe i to um tra ba lho ad mi rá vel e que, por tan to, esta
Sub co mis são, já in te gra da à Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, terá con di ção de emi tir o
seu pa re cer fi nal so bre o tema que será vo ta do de po-
is de ama nhã.

São es ses os es cla re ci men tos que eu pre ci sa va
pres tar à Sub co mis são, até em ca rá ter de de ci são da
Pre si dên cia des ta Co mis são, sal vo de li be ra ção em
con trá rio do Ple ná rio.
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O SR. JOSE CARLOS ALELUIA (PFL – BA) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, para uma ques tão de
or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra V. Exª, para uma ques tão de or dem, De pu ta-
do José Car los Ale lu ia.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA) –
Sr. Pre si den te, nas de ci sões de V. Exª não me pa re ce
ha ver ne nhum re pa ro. Exis te ape nas um pon to em
que te nho o de ver, como mem bro da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, de dis cor dar. Re fi ro-me ao pon to em que V.
Exª trans for ma a Câ ma ra dos De pu ta dos em Casa re -
vi so ra. O na tu ral de um pro je to se ria ser le va do à Câ -
ma ra dos De pu ta dos, até por que, nes ses as sun tos, a
Câ ma ra dos De pu ta dos é a Casa em que é mais di fí cil
se en con trar con sen so. Os Se na do res são sem pre
mais ma du ros. Por tan to, se ria mu i to mais prá ti co se
le var o as sun to pri me i ro à Câ ma ra dos De pu ta dos e,
de po is, ao Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão)  – De pu ta-
do José Car los Ale lu ia, em pri me i ro lu gar, eu não to -
mei essa de ci são. Ela é dos Pre si den tes da Câ ma ra
dos De pu ta dos e do Se na do Fe de ral.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca-
lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, a pre o cu pa ção com a de fi ni ção do pro-
ces so e com a ne ces si da de de en con trar mos um me -
lhor en ca mi nha men to é exa ta men te por isso tudo que 
V. Exª dis se. Se che gar mos a bom ter mo, a uma con -
ver gên cia, a um en ca mi nha men to con sen su al, va-
mos vo tar ra pi da men te esse subs ti tu ti vo ou o subs ti-
tu ti vo do Se na dor Cé sar Bor ges; se não che gar mos,
já te mos um acor do de en ca mi nha men to den tro do
pró prio Se na do – fe i to, na úl ti ma re u nião, com os Lí -
de res – de vo tar mos a ma té ria a par tir do dia 22. Para
isso, já te mos um re que ri men to, as si na do pe los Lí de-
res, de tra mi ta ção ur gen te ur gen tís si ma. Se não che -
gar mos a bom ter mo, va mos ter de vo tar. O País não
quer que o Con gres so Na ci o nal seja mais to le ran te
com esse as sun to, pois vi ve mos uma ver da de i ra car -
ni fi ci na.

O Se na dor Alo í zio Mer ca dan te apre sen tou um
nú me ro da ONU que é in dis cu tí vel. O Bra sil tem
2,78% da po pu la ção do mun do e re gis tra, anu al men-
te, de 9% a 13% dos cri mes que acon te cem no pla ne-
ta por arma de fogo. Como tam bém dis se o Se na dor
Alu í zio Mer ca dan te, na dé ca da de 90, mor re ram, no
mun do, 3 mi lhões de pes so as, das qua is 270 mil no
Bra sil.

Na úl ti ma sex ta-fe i ra, o Jor nal Na ci o nal, da
Rede Glo bo, apre sen tou da dos de um hos pi tal de
Belo Ho ri zon te em que o nú me ro de pes so as as sas si-
na das ou afe ta das por arma de fogo au men tou em
15% do úl ti mo ano para este ano. No úl ti mo ano, mor -
re ram as sas si na das, no Bra sil, 49 mil pes so as. Isso é
uma epi de mia. Ela tem de ser en fren ta da como epi de-
mia, é a úni ca ma ne i ra de en fren tá-la, o mun do in te i ro
faz isso. A Fran ça, que con vi veu no ano pas sa do com
342 ho mi cí di os por arma de fogo, aper tou a le gis la ção
no sen ti do de ti rar as ar mas de cir cu la ção. Per gun ta-
ram aos for mu la do res do to le rân cia zero o que eles fi -
ze ram pri me i ro para di mi nu ir a cri mi na li da de em Nova
York, e eles res pon de ram que ti ra ram as ar mas de cir -
cu la ção, por que de cada dez cri mes que ocor rem no
Bra sil, nove acon te cem por mo ti vos fú te is, por que ali
está a arma de fogo.

Qu an do fui Mi nis tro da Jus ti ça, Sr. Pre si den te,
tive opor tu ni da de de re ce ber re pre sen tan tes da in-
dús tria de arma, que par ti ci pa ram do de ba te como
par ti ci pa ram tam bém aqui de uma au diên cia pú bli ca.
Eles dis se ram que a in dús tria já ex por ta 90% do que
pro du zem. Ao que eu res pon di: - Se já ex por tam 90%, 
me lhor!

O Go ver no vai ofe re cer um in cen ti vo qual quer
para que vo cês ex por tem a to ta li da de, por que aí es ta-
rão ex por tan do toda a pro du ção e evi tan do o que
acon te ce hoje no Bra sil.

O De pu ta do Ro ber to Jef fer son ci tou um nú me ro
ver da de i ro. O nú me ro de re gis tros de ven da de ar mas
le ga is no Rio de Ja ne i ro é di mi nu to. São quan tos, De -
pu ta do?

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB – RJ) –
São oito con ce di dos.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
São oito re gis tros con ce di dos. O nú me ro de re gis tros
de ar mas tam bém é mu i to pe que no. O nú me ro de pro -
du ção da in dús tria não ba i xou. Se di mi nu iu a ex por ta-
ção para pa í ses li mí tro fes, se di mi nu iu a ven da le gal,
onde es tão es sas ar mas? Não di mi nu iu a pro du ção,
não ti ve mos de sem pre go como con se qüên cia dis so,
que é um ar gu men to sem pre, ou mu i tas ve zes usa do.
Onde es tão es sas ar mas? Elas es tão cir cu lan do no
mer ca do in ter no bra si le i ro, ar man do a po pu la ção, ar -
man do o bra ço da vi o lên cia e le van do o Bra sil a esse
nú me ro hu mi lhan te de ser cam peão mun di al de ho mi-
cí di os por ar mas de fogo.

Te mos de vo tar. Eu gos ta ria de pa ra be ni zar V.
Exª. Cla ro que te mos po si ções di fe ren tes, mas elas
acon te cem em um cli ma sa u dá vel, de mo crá ti co, ci vi li-
za do. Esse de ba te, na me di da em que apro fun de a
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ques tão de mé ri to, vai cha mar cada vez mais a aten -
ção do País exa ta men te por isso, pe las in for ma ções,
pe los nú me ros, mu i tas ve zes pe las di ver gên ci as. Mas 
esse de ba te é mu i to bom e o re fe ren do vai en vol ver
esse de ba te na ques tão ele i to ral.

Cada um terá de de fen der a sua po si ção. Sa be-
re mos até lá se a sus pen são da ven da foi efi caz ou
não, se di mi nu iu ou não a vi o lên cia. Te re mos re sul ta-
dos ab so lu ta men te prá ti cos que nos le va rão mais adi -
an te a ter uma po si ção de fi ni ti va, como o mun do todo
já teve. O mun do todo está res trin gin do a ven da e o
uso da arma. O Bra sil pre ci sa res trin gir tam bém.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce do
a pa la vra ao Re la tor para suas con si de ra ções fi na is.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT -
SP) — Sr. Pre si den te, em pri me i ro lu gar, eu gos ta ria
de di zer que o fato de ser re la tor não é de cor ren te de
con di ções pes so a is. O fato de ser re la tor é de cor ren te
da fun ção de Pre si den te da CCJ da Câ ma ra.Até por -
que, ao di zer isso, re co nhe ço que nes ta Co mis são há
Par la men ta res com ma i or tra je tó ria vol ta da a es ses
as sun tos de se gu ran ça, de vi o lên cia e de cri mi na li da-
de do que o Re la tor. O De pu ta do Mi chel Te mer foi Se -
cre tá rio de Se gu ran ça de São Pa u lo.

O Se na dor Ro meu Tuma foi De le ga do do Dops
em São Pa u lo e De le ga do da Po li cia Fe de ral em São
Pa u lo e em ní vel na ci o nal. O De pu ta do Alber to Fra ga
é um exí mio co nhe ce dor da ma té ria, ten do tra ba lha-
do aqui em Bra sí lia na se gu ran ça pú bli ca.

Assim, va mos nos en ten der aqui. O Pre si den te
da Co mis são os ten ta a qua li da de de ser Pre si den te
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do
Se na do e, di fe ren te men te de mim, além des sa qua li-
da de, os ten ta con di ções pes so a is para ser o Pre si-
den te des ta Co mis são.

Estou fa zen do um tra ba lho em fun ção da CCJ,
na qua li da de de Pre si den te da CCJ da Câ ma ra. Essa
é a pri me i ra co i sa. Se gun do, pen so que a tra je tó ria
nos sa é de não ter com pro mis so com o erro. Errou,
vol ta-se, re co nhe ce-se pu bli ca men te. O re co nhe ci-
men to en gran de ce as pes so as ao in vés de di mi-
nuí-las. Então, peço des cul pas por al guns es que ci-
men tos. Agra de ço ao Se na dor Cé sar Bor ges, que foi
o pri me i ro a en tre gar-me um qua dro si nóp ti co e de ta-
lha do dos pro je tos so bre o tema.

No Se na do, pe guei o avul so que cor re na Câ -
ma ra – De pu ta do Alber to Fra ga, isso se des ti na a V.
Exª –, e o en tre guei a to dos os in te gran tes des ta Co -
mis são. Não sa bia mes mo que V. Exª ti nha com pa ti bi-
li za do cin qüen ta pro je tos. V. Exª vai des cul par-me.

Peço a V. Exª, se pu der, para me dar o re la tó rio de
com pa ti bi li za ção. Nes se pro je to não está.

Há um re la tó rio de V. Exª, mas não a com pa ti bi li-
za ção. Des cul pe-me por não ter ci ta do V. Exª, que me -
re ce ci ta ção obri ga tó ria nes te tema.

So bre a ques tão do Se na dor Tas so Je re is sa ti.
Se na dor, vou es tar pre sen te quan do for ne ces sá rio.
Ace i to o con vi te. Gos ta ria que nos sen tás se mos, jun -
ta men te com o Se na dor Cé sar Bor ges, para com pa ti-
bi li zar um tex to úni co. Não se tra ta de pro je ção pes so-
al. É uma lei pa trió ti ca. É um mo men to que vi ve mos
para avan çar nes sas ques tões.

Há um pro ble ma, Sr. Pre si den te, que gos ta ria
que de ci dís se mos. O Re la tor tam bém não é uma pes -
soa in sos sa, amor fa, in co lor. As pes so as têm opi nião,
e a re la to ria dá essa pos si bi li da de de opi nião. Pro pus
– ad mi tin do a idéia do Se na dor Re nan Ca lhe i ros de
fa zer um re fe ren dum  so bre a de ci são de pro i bir a
ven da de ar mas no Bra sil – com pa ti bi li zar mos duas
idéi as. Até que o povo bra si le i ro so be ra na men te de ci-
da a ques tão, fica sus pen sa a pos si bi li da de de ven da,
da qui até lá. Cre io que isso não é in cons ti tu ci o nal. Se -
ria bom, até pe da gó gi co, para que o povo en ten des se
que, com a sus pen são da co mer ci a li za ção, se ria pos -
sí vel di mi nu ir o ín di ce de cri mi na li da de. Pre ci sa mos
ob ser var, tes tar a pos si bi li da de. No en tan to, a ma té ria
é con tro ver sa.

De pu ta do Ro ber to Jef fer son, V. Exª não es ta va
pre sen te quan do eu dis se isso. Há um pro ble ma so -
bre a mo ra tó ria e tam bém al gu mas mo di fi ca ções com 
re la ção à nota téc ni ca do Mi nis té rio da Jus ti ça. Na
nota téc ni ca do Mi nis té rio da Jus ti ça, apa re ce a his tó-

ria dos pe tre chos. Con ver sei so bre isso. Aqui está,
De pu ta do Ro ber to Jef fer son, a nota téc ni ca que re ce-
bi do Mi nis té rio da Jus ti ça. O art. 10 diz: “Pos su ir,
man ter sob sua guar da arma de fogo, com po nen te,
aces só rio ou mu ni ção”. Pen sei em es co vi nha, col dre,
nes ses pe tre chos, mas es tes não fo ram ci ta dos pelo
Mi nis té rio da Jus ti ça. Qu an do o Mi nis té rio da Jus ti ça
fala so bre aces só ri os e com po nen tes, re fe re-se a car -
re ga do res clan des ti nos, re car re ga do res de mu ni ção,
má qui nas de re car re gar a mu ni ção usa da na sua
casa, e que não pas sam pela loja. Ao dar a nota téc ni-
ca, o Mi nis té rio da Jus ti ça pen sa va em uma di re ção.
V. Exª está pen san do em ou tra. E ver da de o que V. Exª 
afir ma. Na hora em que co lo cam “com po nen te, aces -
só rio ou mu ni ção”, a pes soa pode ser pu ni da por ter
uma es co vi nha, por ter óleo, um col dre. Não há pro -
ble ma: é pos sí vel re ti rar isso. E é pos sí vel aten der a
pre o cu pa ção do Mi nis té rio da Jus ti ça, na nota téc ni-
ca, so bre um car re ga dor clan des ti no, um re car re ga-
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dor clan des ti no, a má qui na de re car ga clan des ti na,
pes so al, ile gal. Tudo isso pode ser co lo ca do de ou tra
for ma no tex to. Estou de acor do com o que V. Exª es -
ta be le ceu. E pos sí vel. Entre tan to, o que está no tex to
não se di ri gia a essa sua pre o cu pa ção, mas a ou tra
pre o cu pa ção. No en tan to, re co nhe ço que, como está
no tex to, a pes soa que V. Exª está le van tan do, que
tem um col dre, um óleo, uma es co va, tam bém é al -
can ça da, e in jus ta men te pela for ma como está aqui.
Então, há a pos si bi li da de de se re ti rar isso.

Pen so que de ve ría mos dis cu tir de fi ni ti va men te.
Se va mos fa zer um tex to de con sen so, va le ria a pena
afe rir mos aqui a his tó ria da mo ra tó ria. É a úni ca co i sa.
Com o res to es tou de acor do!

Uma ou tra ques tão po lê mi ca, não é que seja po -
lê mi ca, mas que ge rou in ter ven ções di ver gen tes, é
quan to ao fato de cen tra li zar o por te de ar mas na Po lí-
cia Fe de ral. Se for mos a fa vor, sen ta mos e fa ze mos
ime di a ta men te. Não há pro ble ma. É pos sí vel fa zer
isso. Vou até lon ge de ma is nes sa ques tão.

A si tu a ção des se pro je to une Se na do e Câ ma ra,
na qual não deve ser es ta be le ci do al gum tipo de con -
cor rên cia ou de dis pu ta so bre quem vai fa zer. Pre ci sá-
va mos fa zer e apro ve i tar esta con vo ca ção ex tra or di-
ná ria para dar um sen ti do, para dar uma res pos ta,
como V.Exª fez em 1997, quan do foi Re la tor do Se na-
do. Hoje, te mos a pos si bi li da de de me lho rar e avan çar
isso, de cor ri gir co i sas, de dar uma qua li da de ma i or e
uma sa tis fa ção à po pu la ção bra si le i ra so bre essa
ques tão.

Vou adi an te. Já fa lei dos pe tre chos.
Com re la ção ao re fe ren do. Pen so que é pre o cu-

pan te, mas, se pu dés se mos es ta be le cer a pos si bi li-
da de de um ple bis ci to so bre isso, se ria me lhor. Estou
de acor do com o Se na dor Alu í zio Mer ca dan te: o Bra -
sil pre ci sa de ci dir esta ques tão, se vai se de sar mar ou 
se vai ar mar-se.

Pen so que, se hou ver um tem po de dis cus são e
tro ca de idéi as e opi niões, a so ci e da de po de ria vo tar
com cons ciên cia so bre isso. Não te nho dú vi da de que,
se ou tras con sul tas, hoje, fos sem sub me ti das a esse
tipo de de ba te, po si ções que con tra ri am a mi nha his tó-
ria po de ri am es tar apro va das, como V. Exª dis se, como 
na ques tão da pena de mor te. Não pas so re ci bo!

Va mos adi an te!
Sa bia da pro i bi ção do Pa ra guai. Sa bia des sa

pro i bi ção. Cre io que as em pre sas de ar mas no Bra sil
es tão pro i bi das de co mer ci a li zar com o Pa ra guai – é
ver da de – des de 1997. Mas o co mér cio ile gal au men-
tou sen si vel men te. Então, tí nha mos tam bém que do -
tar o Esta do, Se na dor las so Je re is sa ti, da pos si bi li da-

de de ter ins tru men tos efi ca zes no com ba te ao con -
tra ban do de ar mas e ao trá fi co de ar mas.

Sr. Pre si den te, com toda a hu mil da de, digo a V.
Exª o se guin te: se a Co mis são de ci dir que o por te de
arma é fe de ral, é rá pi do, mu da mos. Se a Co mis são
de ci dir que não há pos si bi li da de de sus pen der até
che gar o re fe ren do do Se na dor Re nan Ca lhe i ros...

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Peço
aten ção aos Srs. Mem bros da Co mis são! A pro po si-
ção do Re la tor me pa re ce mu i to im por tan te.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT –
SP) – Se a Co mis são de ci dir pela fe de ra li za ção do
por te de ar mas, es ta mos de acor do e fa ze mos já; se -
gun do, se a Co mis são de ci dir que não é o mo men to
nem é cor re to es ta be le cer uma mo ra tó ria, até che gar
o re fe ren do, sou con trá rio a isso, mas me cur vo à von -
ta de da Co mis são, não ha ven do pro ble ma al gum; e
ter ce i ro, de spon te pró pria, re co nhe ço a pos si bi li da-
de de re ti ra da dos com po nen tes, aces só ri os ou mu ni-
ção do art. 10º, em fun ção da ar gu men ta ção do De pu-
ta do Ro ber to Jef fer son.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB – RJ) –
Armar as guar das mu ni ci pa is. V. Exa é fa vo rá vel a
isso?

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT –
SP) – Sou e vou-lhe ex pli car o por quê.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB – RJ) –
No Rio de Ja ne i ro, das ar mas de fogo que são apre -
en di das – e vou-lhe tra zer o dado ofi ci al –, nota-se,
que o que mais arma o mor ro são as ar mas das po lí ci-
as pri va das, das guar das de se gu ran ça, por que são
co o pe ra ti vas com pou ca ga ran tia le gal, e no mo men-
to em que eles man dam em bo ra o guar da de ban co, o 
guar da de vi gi lân cia no Rio de Ja ne i ro, ele leva o re-
vól ver, por que ele não re ce be o fun do de ga ran tia e
nem in de ni za ção, ele leva o re vól ver e ven de o re vól-
ver para po der ter al gum re cur so da que la res ci são de
con tra to. As ar mas apre en di das no Rio, eu que ro lhe
di zer isso, elas são, em sua ma i o ria, ar mas que são
ven di das le gal men te para as em pre sas de vi gi lân cia
que de i xam as ar mas na mão dos vi gi lan tes, man dam
o vi gi lan te em bo ra e de po is não têm como re co lher a
arma, por que não pa gam o vi gi lan te. O vi gi lan te pega
a arma e vai ven der no mor ro. E eu temo, por que há
mu i ta vi o lên cia po lí ti ca no Bra sil. O Pre fe i to no in te ri or
tem sido ví ti ma e tem sido au tor de ho mi cí dio con tra
ad ver sá rio seu. Isso tam bém inun da um no ti ciá rio. Po -
lí cia mu ni ci pal ar ma da era uma co i sa que eu que ria
dis cu tir mais com V. Exª. E uma pre o cu pa ção que te -
nho. E uma for ma de con tro lar esse ar ma men to des -
sas guar das de vi gi lân cia é que hoje são exér ci tos pa -
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ra le los. No Rio de Ja ne i ro, eu ti nha esse dado co mi go,
mas vou re cu pe rar para lhe en tre gar 60%; de mão, re -
vól ver 38, pis to la 380. Ela é for ne ci da ao cri me atra-
vés do agen te de vi gi lân cia.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT –
SP) – De i xa-me ex pli car se V. Exª me per mi te.

As em pre sas de vi gi lân cia de se gu ran ça pri va-
da; pri me i ro que os seus fun ci o ná ri os não te rão os
seus por tes de arma. O por te de arma será da pes soa
ju rí di ca, da em pre sa que en tre ga rá a arma para o seu 
fun ci o ná rio, para o exer cí cio da sua fun ção du ran te a
sua jor na da de tra ba lho. Ao fi nal da jor na da la bo ral, a
pes soa de vol ve a arma que fi ca rá sob a res pon sa bi li-
da de da em pre sa.

Então, a li nha de dis cus são aí, se ria as guar das
mu ni ci pa is. As guar das mu ni ci pa is hoje, nas gran des
ci da des, pela Cons ti tu i ção, são cri a das para man ter
se gu ran ça dos pró pri os mu ni ci pa is.

Então, co lo ca-se um guar da mu ni ci pal na fren te
de um pron to-so cor ro, de uma es co la mu ni ci pal, etc e
tal. Acon te ce que o ín di ce de cri mi na li da de hoje no
Bra sil é tão gran de que a na tu re za da ati vi da de que
as guar das mu ni ci pa is de sem pe nham hoje está em
con for mi da de com aqui lo que es ta be le ce a Cons ti tu i-
ção. Na prá ti ca, a guar da mu ni ci pal de São Pa u lo ti -
nha que ter um po li ci a men to os ten si vo, ou seja, pren -
de pes so as, en tre ga as. pes so as. Trá fi co de dro gas
ao re dor das es co las, pren de, en tre ga para a po lí cia
ou leva para de le ga cia.

O que as pes so as têm dito, Se na dor, é que es -
ses guar das mu ni ci pa is ao fi nal do ex pe di en te de vol-
vem a arma e só pe gam no dia se guin te. E mu i tas ve -
zes es sas pes so as são vi ti ma das pe las pes so as que
pren dem, pe los par ce i ros dos de lin qüen tes na pe ri fe-
ria de São Pa u to e não po dem se quer se de fen der,
por que du ran te o dia tem a arma, du ran te a no i te não
têm. Então, quan do vol tam à casa mu i tas des sas pes -
so as são as sas si na das e ata ca das. Em fun ção dis so
como a guar da mu ni ci pal está hoje li ga da ao po li ci a-
men to os ten si vo. Está cer to! Com po lí cia mi li tar, uma
sé rie de ou tras co i sas, eu ad mi ti que nas guar das mu -
ni ci pa is o por te fos se 24 ho ras, mas não nas em pre-
sas de vi gi lân cia. Mas ape nas es tou di a lo gan do, não
es tou fe cha do nes sa ques tão. Acho que po de mos
con ver sar. Em São Pa u lo há um ple i to da guar da mu -
ni ci pal...

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB  – RJ)  –
Eu que ria es tu dar com V. Exa, no bre Re la tor, uma for-
ma de res pon sa bi li zar o di re tor des sas em pre sas de
se gu ran ça no caso de des vio da arma para o cri me.
Nós de vía mos bus car aqui no pro je to uma for ma. Da

ou tra vez eu não con se gui. O lobby foi mu i to po de ro-
so no Mi nis té rio da Jus ti ça das em pre sas de vi gi lân-
cia, que eu não con se gui su pe rar a re sis tên cia des -
sas em pre sas no Mi nis té rio da Jus ti ça. Mas nós te-
mos que bus car uma ma ne i ra de res pon sa bi li zar es -
ses di re to res de vi gi lân cia por esse inun da men to que
há de ar mas des sas em pre sas den tro do cri me, es pe-
ci al men te no Rio de Ja ne i ro.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão)  – Con ce-
do a pa la vra ao De pu ta do Alber to Fra ga.

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB - DF) - Sr.
Pre si den te, fa lei an te ri or men te e não pa ra be ni zei o
Re la tor. Pen so que o re la tó rio pre ci sa ape nas de al -
guns ajus tes, mas, com cer te za, che ga re mos a um
de no mi na dor co mum.

Qu e ro apre sen tar uma su ges tão. A mi nha ques -
tão de or dem se ria esta.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão. Fa zen do
soar a cam pa i nha.)  – Peço si lên cio, para que a Co -
mis são con si ga con clu ir os seus tra ba lhos com tran -
qüi li da de.

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB - DF) - Pe di ria
ao Re la tor, em não ha ven do pra zo para emen das  –
se ria a ques tão de or dem  –, para dar uma olha da no
nos so subs ti tu ti vo com re la ção ao

au men to das pe nas, prin ci pal men te so bre algo
mu i to gra ve hoje: o uso do me nor pe las qua dri lhas.
Que S. Ex2 veja isso no nos so re la tó rio. Há pro pos ta
nes se sen ti do. Quem ven de uma arma ile gal men te  –
as lo jas co mer ci a is  – deve ter a sua pena au men ta da;
quem en tre ga uma arma para um me nor as sal tar
deve re ce ber tra ta men to mais rí gi do. Que o Re la tor
ob ser ve, na pá gi na 348, que vem au men tan do a ri gi-
dez e a pena para ca sos evi den tes que en con tra mos
no nos so dia-a-dia.

A ques tão de or dem se ria esta: o Re la tor vai
aca tar emen das ou su ges tões?

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT -
SP) - De pen de do pra zo que o Pre si den te der. Pelo
que en ten di da sua fala an te ri or, se o pra zo for até
quin ta-fe i ra, hoje e ama nhã es ta re mos aber tos para
re ce ber su ges tões e ten tar fe char o tex to.

Estou dis pos to, num es for ço pes soa?, a jun tar o
tra ba lho do Se na do com o da Câ ma ra; fun dir, num só, 
o re la tó rio do Se na dor Cé sar Bor ges e o meu, para
que pos sa mos ope rar isso. De po is dis so, o Pre si den-
te da Câ ma ra, o Pre si den te do Se na do e o Re gi men to
de ci di rão por onde va mos co me çar. Mas por onde co -
me ça? Co me ça com um tex to que seja sín te se da
pre o cu pa ção de to dos nós.
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O SR. CESAR BORGES (PFL - BA)  – Sr. Pre si-
den te, que ro aler tar o nos so Re la tor a res pe i to de ar -
mar as guar das mu ni ci pa is. Re cen te men te, o Se na-
dor Sér gio Ca bral, do Esta do do Rio de Ja ne i ro, apre -
sen tou pro je to a esta Casa, mas que ain da não che -
gou à sub co mis são. O pro je to fixa um li mi te de po pu-
la ção das ci da des, para que a guar da mu ni ci pal pos -
sa ser ar ma da, um li mi te pru den te. Pa re ce-me que
sua pro pos ta fala em qui nhen tos mil ha bi tan tes, para
que não haja seu uso nas ci da des pe que nas, como
se fos se uma for ça pa ra mi li tar a ser uti li za da po li ti ca-
men te. Então, é uma su ges tão que faço, com base no
pro je to do Se na dor Sér gio Ca bral.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB  – AL)  –
Boa idéia!

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão)  – Srs. Se -
na do res e Srs. De pu ta dos, es ta mos che gan do ao fi -
nal des ta re u nião, e eu mar co a nos sa pró xi ma re u-
nião para quin ta-fe i ra, às 9:30 da ma nhã.

Peço ao Re la tor um es for ço gi gan tes co no sen ti-
do de exa mi nar a pos si bi li da de de ter o seu tra ba lho
con so li da do, ama nhã, quar ta-fe i ra, ao fi nal da tar de,
para que pos sa mos ofe re cê-lo aos mem bros des ta
Co mis são, de tal sor te que, ao nos re u nir mos quin-
ta-fe i ra pela ma nhã, to dos já es te jam em con di ções
de ofe re cer emen das, se for o caso, su ges tões adi ti-
vas, para vo ta ção aqui. Eu sei, De pu ta do Luiz Edu ar-
do Gre e nhalgh, o quan to isso será di fí cil, e sei o
quan to já foi di fí cil che gar a este tra ba lho ini ci al de V.
Exª. Por tan to, lou vo a sua de di ca ção e a sua com pe-
tên cia na ela bo ra ção des se tra ba lho, as sim como
exal to tam bém o tra ba lho do De pu ta do Alber to Fra ga,
que eu co nhe cia e sei que foi, igual men te, um tra ba-
lho gi gan tes co e que de ve ria re al men te ter par ti ci pa-
do des ta Co mis são. La men ta vel men te, não foi in di ca-
do pela Pre si dên cia da Câ ma ra, mas pas sa a ser um
re pre sen tan te ad hoc nes ta Co mis são.

Cum pri men to a to dos os se nho res mem bros da
Co mis são e que ro ler um do cu men to que re ce bi da
fá bri ca Ta u rus, que que ro sub me ter ao Ple ná rio des ta
Co mis são. O do cu men to diz o se guin te:

“É com imen sa sa tis fa ção que nos di ri-
gi mos a V. Exª para ex ter nar-lhe, e as sim fa -
zen do a to dos os emi nen tes Par la men ta res
in te gran tes da Co mis são Mis ta, o con vi te
para vi si tar nos sas fá bri cas em São Le o pol-
do e Por to Ale gre, em data a ser com bi na da
e que me lhor lhe aprou ver.

Te mos a fir me con vic ção de que uma
vi si ta téc ni ca des sa na tu re za, per mi ti rá aos
mem bros da Co mis são Mis ta co nhe cer não

ape nas o pro ces so de fa bri ca ção de ar mas
de fogo, mas so bre tu do os con tro les que
são ado ta dos du ran te to das as eta pas, tan to
in ter no, por par te de nos sa equi pe, quan to
ex ter no, por par te do Exér ci to e da Re ce i ta
Fe de ral.

Sen do o que tí nha mos para o mo men-
to, re no va mos etc.

Inda go do Sr. Re la tor o que acha a res pe i to do
con vi te.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT -
SP) – Não te nho ne nhu ma res tri ção, Sr. Pre si den te.
Acho que de ve ría mos mes mo aten der ao seu con vi te,
mar car uma data e nos en con trar mos. Eu gos ta ria
que pu dés se mos tam bém nes sa vi si ta, tes tar a pos si-
bi li da de téc ni ca de fa zer a nu me ra ção dos car tu chos,
para que pu dés se mos es ten der isso à CBC (Com pa-
nhia Bra si le i ra de Car tu chos).

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão)  – Em vo -
ta ção.

As Srªs e 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.
Cre io que o con vi te, como já es ta mos che gan do

ao fi nal dos tra ba lhos des ta Co mis são, deve fi car ex -
ten si vo a to dos os mem bros 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 e à
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 e aos mem bros que par ti ci-
pa ram des ta Co mis são.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Sr. Pre si-
den te, uma ques tão de or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
tem a pa la vra pela or dem.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Apro va do
quin ta-fe i ra o re la to do De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e-
nhalgh, nós te ría mos que ne ces sa ri a men te apro var,
se gun do as ex pli ca ções de V. Exª, na Sub co mis são e
na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, o
que de ve ria se dar aqui na ter ça-fe i ra para que pu des-
se en trar em vo ta ção em Ple ná rio na quar ta ou na
quin ta-fe i ra. Se ria esse o cro no gra ma?

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Não.
Apro va do, aqui, na quin ta-fe i ra, esta Pre si dên cia en -
ca mi nha rá o tex to ao Pre si den te do Se na do Fe de ral e 
ao Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos. Em se gui-
da, a Mesa en ca mi nha rá à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do Fe de ral e à 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 – o que, su po nho, deva fa zer no mes -
mo dia – para que se pro nun ci em so bre a ma té ria.
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Nes se caso, fa re mos uma re u nião, que pode ser a de
quar ta-fe i ra, ou an te ci pa re mos uma re u nião da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, na qual
se in se re, é cla ro, a Sub co mis são. V. Exª e o Se na dor
Tas so Je re is sa ti te rão par ti ci pa ção pro e mi nen te nes -
sa dis cus são.

Nada mais ha ven do a tra tar, está en cer ra da a
pre sen te re u nião.

(Le van ta-se a re u nião às 11h50.)

DOCUMENTOS PERTINENTES À 2ª
REUNIÃO DA COMISSÃO MISTA CRIADA
PELO ATO CONJUNTO Nº 1, DE 2003
(Por te de Armas), REALIZADA EM 15 DE
JULHO DE 2003, ÀS 9H30.

1. Lis ta de com pa re ci men to
2. Re la tó rio do De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e-

nhalgh
3. Avi so do Mi nis tro da Jus ti ça so bre a po si ção e

as su ges tões do Exe cu ti vo
4. Con vi te da Empre sa Ta u rus

2ª REUNIÃO DA COMISSÃO MISTA
CRIADA PELO ATO CONJUNTO Nº 1, DE 2003

(Des ti na da a con so li dar os pro je tos de lei em
tra mi ta ção em am bas as Ca sas que tra tem

da ques tão do por te de ar mas)

Pre si den te: Se na dor Edi son Lo bão

Vice-Pre si den te: Se na dor Ro me ro Jucá

Re la tor: De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh

Lo cal: Ple ná rio nº 3 – Ala Ale xan dre Cos ta
– Se na dor Fe de ral

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

LISTA DE COMPARECIMENTO (15-7-2003)

Se na do res
Ti tu la res

Se na dor Edi son Lo bão – Se na dor Tas so Je re is-
sa ti – Se na dor Alo i zio Mer ca dan te – Se na dor Ro meu
Tuma – Se na dor Ro me ro Jucá.

De pu ta dos
Ti tu la res

De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh – De pu ta-
do Mi chel Te mer – De pu ta do Ro ber to Jef fer son – De -
pu ta do Aloy sio Nu nes Fer re i ra – De pu ta do José Car -
los Ale lu ia.

2ª REUNIÃO DA COMISSÃO MISTA
CRIADA PELO ATO CONJUNTO Nº 1, DE 2003

(Des ti na da a con so li dar os pro je tos de lei em
tra mi ta ção em am bas as Ca sas que tra tem

da ques tão do por te de ar mas)

Pre si den te: Se na dor Edi son Lo bão

Vice-Pre si den te: Se na dor Ro me ro Jucá

Re la tor: De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh

Lo cal: Ple ná rio nº 3 – Ala Ale xan dre Cos ta
 – Se na dor Fe de ral

Sala da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia

LISTA DE COMPARECIMENTO (15-7-2003)

Se na do res
Su plen tes

Se na dor Cé sar Bor ges – Se na dor Hé lio Cos ta.

De pu ta dos
Su plen tes

De pu ta do Arnal do Fa ria de Sá – De pu ta do
Alber to Fra ga – De pu ta do Mi chel Te mer.

2ª REUNIÃO DA COMISSÃO MISTA CRIADA
PELO ATO CONJUNTO Nº 1, DE 2003

(Des ti na da a con so li dar os pro je tos de lei em
tra mi ta ção em am bas as Ca sas que tra tem

da ques tão do por te de ar mas)

Pre si den te: Se na dor Edi son Lo bão

Vice-Pre si den te: Se na dor Ro me ro Jucá

Re la tor: De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh

Lo cal: Ple ná rio nº 3 – Ala Ale xan dre Cos ta
 – Se na do Fe de ral

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

LISTA DE COMPARECIMENTO (15-7-2003)

Sen. Jef fer son Pé res – Sen. Ju vên cio da Fon se-
ca – Dep. Men des Ri be i ro – Dep. Mo za nil do Ca val-
can ti – Sen Re nan Ca lhe i ros – Sen. Ge ri bal di Alves
Fi lho – Dep. João Ma tos.

COMISSÃO ESPECIAL MISTA

PARECER Nº , DE 2003

Da Co mis são Espe ci al Mis ta, so bre
o Pro je to de Lei nº 2.787-A, de 1997, que
es ta be le ce que o por te de ar mas de fogo
le gal será ex clu si vo para mi li ta res, e seus 
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apen sa dos, in clu in do o dis pos to nos PLS 
nos, 138, 292 e 614 de 1999 e, 24, 100 e
202, de 2003.

Re la tor: De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh
Pela pre sen te pro po si ção, a Co mis são Espe ci al

Mis ta, cri a da por meio do Ato Con jun to nº 1, de 2 de
ju lho de 2003 ob je ti va al te rar e acres cen tar dis po si ti-
vo di ver sos à Lei 9.437, de 20 de fe ve re i ro de 1997.

À pro po si ção nº 2.787-A, de 1997, ora em exa -
me cons tam apen sa dos por des pa cho da Pre si dên cia
da Câ ma ra dos De pu ta dos os pro je tos de Lei nos,
4.411, de 1998, 392, 400, 479, 752, 796, 849, 851,
888 (es tes cin co úl ti mos apen sa dos ao 479), 581,
894, 946, 982, 995, 998, 1.028, 1.038, 1.044, 1.061,
1.073, 1.153, 7.259 (apen sa do ao 1.153), 1.154,
1.156, 1245, 1.269, 1.486, 1.505, 1.566, 1.591, 1.811, 
1.850, 1.862, 1.879, 1.959, 2.171, de 1.999, 2.298,
2.387, 2.404, 2.482, 2.679, 2.725, 3.029, 3.298,
3.381, 3.518, 3.765, 3.778, 3.935, de 2000, 4.187,
4.353, 4.475, 4.851 (apen sa do ao 1.486 de 1999),
5.364, 5.406, 5.719, de 2001, 6.074, 6.116, 6.119,
6.426, 6.753, 6.838, 6.841, 7.243, de 2002 e, 380
(apen sa do ao 6.753) 579 (apen sa do ao 6.116), 586,
589, 753, e 915 de 2003; além dos subs ti tu ti vos: da
Co mis são dos Di re i tos Hu ma nos, da Co mis são de
Re la ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal, ao PL nº
1.073, de 1999 (apro va do par ci al men te) e do Subs ti-
tu ti vo ado ta do pela Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti-
ça e de Re da ção so bre esta mes ma pro po si ção, de
au to ria do De pu ta do Luiz Antó nio Fle ury, cons tan do o 
voto em se pa ra do do Sr. De pu ta do José Ge nu í no.

Além das pro po si ções aci ma lis ta das in clu-
em-se na pre sen te aná li se os Pro je tos de Lei do Se -
na do Fe de ral Nos, 138, 292, 386 e 614, de 1999 e, 24,
100 e 202 de 2003.

Qu an to aos Pro je tos de Lei do Se na do, os de nº
138, de 1999; 24 e 202, de 2003, che gam a esta Co -
mis são Espe ci al Mis ta, acom pa nha dos dos pa re ce-
res do ilus tre Se na dor Cé sar Bor ges, de sig na do para
pro fe rir pa re cer às duas ma té ri as pela Co mis são de
Cons ti tu i ção Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do Fe de ral.
Ambos os pro je tos me re ce ram de S. Exª o voto pela
apro va ção, com emen das. Pro pôs o no bre Re la tor,
duas emen das mo di fi ca ti vas ao PLS nº 138, de 1999
e a re je i ção do PLS nº 24 de 2002. Aca tou ain da o
PLS nº 202, de 2003, ofe re cen do a este uma emen da
adi ti va.

To das es tas pro po si ções tra tam do por te de ar -
mas de fogo além de ou tras dis po si ções a res pe i to da
ma té ria que, in to tum, dis põe so bre a se gu ran ça pú -
bli ca. Daí a ne ces si da de da con so li da ção de to das

es tas pro po si ções em uma só lei para tra tar do tema;
e da ne ces si da de da cri a ção da Co mis são Mis ta
Espe ci al, com esse ob je ti vo, vis to que urge uma res -
pos ta do le gis la dor à so ci e da de bra si le i ra, hoje su fo-
ca da por uma onda inex pug ná vel de vi o lên cia que
vem as so lan do a toda Na ção bra si le i ra.

A este Par la men tar res tou a in cum bên cia de
apre sen tar pa re cer so bre a ma té ria, na qua li da de de
Re la tor da Co mis são Espe ci al Mis ta.

O qua dro de vi o lên cia que toma con ta do País,
aon de a vida hu ma na tor nou-se uma co i sa ba nal –
mata-se por nada – re cla ma uma po si ção do Con-
gres so Na ci o nal, em de fi ni ti vo, so bre a ques tão do
por te de arma de fogo. É ne ces sá rio uma dis ci pli na rí -
gi da com re la ção à ma té ria. Mis ter se faz um apu ra do
exa me das ma té ri as que tra mi tam nas duas Ca sas do 
Con gres so Na ci o nal, de for ma con sis ten te e com a
de vi da pru dên cia que o caso exi ge.

Ao fa zer mos o ajun ta men to de to das as pro pos-
tas re la ti vas ao tema é nos so pro pó si to tra zer à so ci e-
da de a res pos ta por ela tan to es pe ra da dos seus le -
gis la do res e das au to ri da des do Exe cu ti vo, na for ma
de um di plo ma le gal de fi ni ti vo, que ve nha ao en con tro
do que es pe ra a so ci e da de, ma i or ví ti ma des sa vi o-
lên cia.

A pro pó si to, nú me ros pu bli ca dos pela im pren sa,
ten do como fon te o SINARM – Sis te ma Na ci o nal de
Armas, dão con ta de 5 mi lhões de ar mas re gis tra das
no Bra sil, sen do 1,3 mi lhões em São Pa u lo e 157 mil
no Rio (nú me ro con si de ra do su bes ti ma do pela pró -
pria po lí cia). Se gun do a Po lí cia Fe de ral são 3 mi-
lhões as ar mas ile ga is em todo o País; es ti ma ti vas
da Po lí cia Ci vil dão no tí cia de mais ou me nos 60 mil
ar mas com tra fi can tes nos mor ros do Rio. São apre -
en di das, em mé dia, 10 mil ar mas de fogo por ano,
so men te no Rio de Ja ne i ro; só nos três pri me i ros
me ses des te ano, 3.822 fo ram apre en di das. Exis tem
hoje aca u te la das no De pó si to da Po lí cia Ci vil do Rio
de Ja ne i ro 65 mil ar mas de fogo. Mais : 85% das ar -
mas de uso res tri to con tra ban de a das para o Rio fo -
ram an tes ven di das le gal men te para o Pa ra guai e
15% para os Esta dos Uni dos; 80% das ar mas con -
tra ban de a das para o Rio de Ja ne i ro ha vi am sido ad -
qui ri das an tes, em ne gó ci os le ga is, por duas “ar me-
ri as” pa ra gua i as: a Agrí co la San Fe li pe e a Per fec ta
Sami, em Assun ção-Pa ra guai. Ain da: da dos pu bli ca-
dos pela re vis ta IstoÉ , além des tes já des cri tas, in -
for mam que das 224.584 ar mas ile ga is apre en di das
no Esta do do Rio de Ja ne i ro en tre 1950 e 2001,
84,5% são ar mas de mão – pis to las e re vól ve res; 80% 
são fa bri ca das no Bra sil, sen do 87% de las de fa bri ca-
ção de um úni co gru po na ci o nal.
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De pos se des tes, além de di ver sos ou tros da-
dos, to ma mos a pre ca u ção de ne go ci ar com o Mi nis-
té rio da Jus ti ça em diá lo go di re to com S. Exª. o Sr. Mi -
nis tro Már cio Tho maz Bas tos, bem como de exa mi nar
cada uma das 70 pro po si ções apen sa das, na Câ ma ra
dos De pu ta dos ao PL nº 2.787-A, de 1997, além dos
três subs ti tu ti vos apre sen ta dos à pro pos ta ini ci al e
dos 7 pro je tos de lei que tra mi tam no Se na do Fe de ral,
in clu in do no ma te ri al es tu da do os pa re ce res do Ilus -
tre Se na dor Cé sar Bor ges, exa ra dos, res pec ti va men-
te, aos PLS nº 138, de 1999 e os de Nos 24, de 2002 e
202, de 2003.

Para che gar a uma pro po si ção fi nal, pron ta para 
ser vo ta da pelo Con gres so Na ci o nal e, após san ci o-
na da, ino van do o or de na men to ju rí di co so bre a ques -
tão do por te de arma de fogo, apro ve i ta mos al gu mas
su ges tões pro pos tas pelo Mi nis té rio da Jus ti ça, além
das ex pos tas pe los di ver sos par la men ta res que par ti-
ci pa ram do pro ces so, via apre sen ta ção de pro po si-
ções ou emen das e vo tos em se pa ra do etc., para po -
der mos apre sen tar uma pro pos ta con sis ten te e cla ra
às duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal.

Voto do Re la tor

Não res tam dú vi das quan to à im por tân cia da
edi ção da Lei nº 9.437, de 20 de fe ve re i ro de 1997,
que ins ti tu iu o SINARM – Sis te ma Na ci o nal de
Armas, es ta be le cen do con di ções para o re gis tro e
para o por te de ar mas de fogo, de fi nin do como cri me,
den tre ou tros, a con du ta de por tá-las sem au to ri za-
ção do ór gão com pe ten te. Essa lei re pre sen tou um
sig ni fi ca ti vo avan ço para o de sar ma men to da po pu la-
ção. No en tan to, ve mos como já de fa sa dos es ses
avan ços, sen do ne ces sá rio que no vas di re tri zes e
prin cí pi os se jam pos tos para o real con tro le do por te
des se tipo de arma.

Mes mo com a edi ção da lei ora em exa me, re gu-
la men ta da pelo De cre to nº 2.222, de 8 de maio de
1997, a po pu la ção, seja por qual mo ti vo for, não tem
en con tra do a me nor di fi cul da de em com prar e por tar
uma arma de fogo, ou nas ruas, ou nas ins ti tu i ções
pú bli cas, bem como no lar. Os prin ci pa is mo ti vos: se -
gu ran ça e de fe sa, têm-se trans for ma do em ra zões de
in ti mi da ção e exe cu ção das ví ti mas, qua se sem pre
por mo ti vos fú te is.

Nes se sen ti do e, após ana li sar de ta lha da men te
os pro je tos apen sa dos e as su ges tões re ce bi das dos
mais di ver sos ór gãos com com pe tên cia para opi nar,
con clu í mos por apre sen tar um subs ti tu ti vo ao Pro je to
de Lei ora re la ta do, con ten do as im por tan tes con tri-
bu i ções, ex tra í das do con tex to, vi san do a aper fe i ço ar
o di plo ma le gal.

Res sal ta mos aqui as con tri bu i ções ad vin das do
Mi nis té rio da Jus ti ça, na pes soa do Exmº Sr. Mi nis tro
da Pas ta, além das des ta ca das con tri bu i ções de to-
dos os no bres pa res que, mo vi dos pelo mes mo es pí ri-
to pú bli co no in tu i to de apri mo rar a lei, par ti ci pa ram
dos ca mi nhos que re sul ta ram no do cu men to que ora
apre sen ta mos a esta dou ta Co mis são na for ma do
se guin te Subs ti tu ti vo, para o qual ro ga mos o apo io
dos no bres pa res:

(MINUTA)

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
Nº 2.787, DE 1997

Acres ce e al te ra dis po si ti vos da 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 Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os ar ti gos 2º, 3º 4º, 6º, 7º 9º e 10 da Lei nº 

9.437, de 1997, pas sam a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 2º ..................................................
III – Ca das trar as trans fe rên ci as de

pro pri e da de, o ex tra vio, o fur to, o rou bo e
ou tras ocor rên ci as sus ce tí ve is de al te rar os
da dos ca das tra is, in clu si ve as de cor ren tes
de fe cha men to de em pre sas de se gu ran ça
pri va da e de trans por te de va lo res.” (NR)

Art. 3º ..................................................
Pa rá gra fo úni co. Os pro pri e tá ri os de

ar mas de fogo de uso res tri to ou pro i bi do
de ve rão fa zer seu ca das tro como ati ra do res,
co le ci o na do res ou ati ra do res no Co man do
do Exér ci to.”(NR)

“Art. 4º .................................................
§ 1º A ex pe di ção do cer ti fi ca do de re-

gis tro de arma de fogo será pre ce di da de
au to ri za ção do Si narm.

§ 2º Os re qui si tos de que tra ta o art.
3º-A de ve rão ser com pro va dos pe ri o di ca-
men te, na con for mi da de do es ta be le ci do em 
re gu la men to, com vis tas a con va li dar o Cer -
ti fi ca do de Re gis tro de Arma de Fogo, ex pe-
di do pela au to ri da de com pe ten te.” (NR)

“Art. 6º Fica pro i bi do o por te de arma
de fogo em todo o Ter ri tó rio Na ci o nal, sal vo
para:
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I – os in te gran tes das For ças Arma-
das;

II – os in te gran tes de ór gãos re fe ri dos
no art. 144 da Cons ti tu i ção Fe de ral;

III – Os in te gran tes das guar das mu ni-
ci pa is;

IV – os in te gran tes ope ra ci o na is da
Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia;

V – as em pre sas de se gu ran ça pri va da
e trans por te de va lo res cons ti tu í das e guar -
das pe ni ten ciá ri as, nos ter mos da le gis la ção
es pe cí fi ca;

§ 1º As pes so as pre vis tas nos in ci sos
I, II e III te rão di re i to de por tar as ar mas
mes mo fora de ser vi ço, des de que as mes -
mas es te jam ca das tra das no ór gão com pe-
ten te na for ma do re gu la men to.

§ 2º As ar mas uti li za das pe los em pre-
ga dos das em pre sas pre vis tas no in ci so V,
se rão de pro pri e da de das res pec ti vas em-
pre sas e so men te po de rão ser uti li za das
quan do em ser vi ço, de ven do a em pre sa ob -
ser var as con di ções de uso e ar ma ze na gem
es ta be le ci das pelo ór gão com pe ten te.” (NR)

“Art. 7º A au to ri za ção ex cep ci o nal à
par ti cu la res para por tar arma de fogo, de
uso per mi ti do, terá efi cá cia tem po ral li mi ta-
da, nos ter mos de atos re gu la men ta res e
de pen de rá de o re que ren te com pro var, além 
do cum pri men to das exi gên ci as pre vis tas no 
art. 3º-A, a sua efe ti va ne ces si da de, de fi ni da
no re gu la men to, a cri té rio da au to ri da de
com pe ten te.

§ 1º O por te ex cep ci o nal es ta du al de
arma de fogo re gis tra da, além de ob ser var o 
pre vis to nes te ar ti go, res trin gir-se-á aos li mi-
tes da uni da de da fe de ra ção na qual es te ja
do mi ci li a do o re que ren te, ex ce to se hou ver
con vê nio en tre Esta dos li mí tro fes para re cí-
pro ca va li da de nos res pec ti vos ter ri tó ri os.

§ 2º O por te ex cep ci o nal fe de ral, além
de ob ser var o pre vis to nes te ar ti go, so men te
será con ce di do para aque les que com pro-
vem o des lo ca men to ha bi tu al por vá ri os
Esta dos da fe de ra ção e que não se jam li mí-
tro fes ou que não te nham con vê nio com o
Esta do de ori gem do in te res sa do.” (NR)

“Art. 9º Fica ins ti tu í da a co bran ça de
ta xas, nos va lo res cons tan tes do Ane xo
des ta lei, pela pres ta ção de ser vi ços re la ti-
vos:

I – ao re gis tro de por te de arma de
fogo;

II – à ex pe di ção de por te fe de ral de
arma de fogo;

III – à re no va ção de por te de arma de
fogo;

IV – à ex pe di ção de se gun da via de
por te fe de ral de arma de fogo.

.................................. “(NR)
“Art. 10. Pos su ir ou man ter sob sua

guar da arma de fogo ou com po nen te, aces -
só rio ou mu ni ção, 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, no in te ri or de sua re si dên cia ou de -
pen dên cia des ta, ou, ain da no seu lo cal de
tra ba lho, des de que seja o ti tu lar ou o res-
pon sá vel le gal do es ta be le ci men to ou em-
pre sa:

Pena - Re clu são de um a qua tro anos
e mul ta (con for me pena pre vis ta para re cep-
ta ção)

Pa rá gra fo úni co. Nas mes mas pe nas
in cor re quem ven der em pres tar ou trans fe rir
a pos se de arma de fogo, mes mo re gis tra-
da, à pes soa não ha bi li ta da nos ter mos es -
ta be le ci dos pelo art. 3º-A.“ (NR)

“Art. 14. Nos cri mes pre vis tos nes ta lei, 
a au to ri da de po li ci al de ve rá ado tar as se-
guin tes pro vi dên ci as:

I – en ca mi nhar ime di a ta men te o ob je to
para la u do pe ri ci al, a ser con fec ci o na do no
pra zo de dez dias, que dis po rá so bre a clas -
si fi ca ção e as ca rac te rís ti cas da arma, com-
po nen tes, aces só rio ou mu ni ção;

II – re pre sen tar ao juiz com pe ten te,
ime di a ta men te após a jun ta da do la u do, so -
li ci tan do au to ri za ção para en ca mi nha men to
do ob je to apre en di do à uni da de mais pró xi-
ma do Exér ci to Bra si le i ro, para des ti na ção
da arma, com po nen te, aces só rio ou mu ni-
ção, com com pro va ção nos au tos do pro-
ces so ou ou tro pro ce di men to ad mi nis tra ti vo;

III – fa zer cons tar dos au tos do in qué ri-
to o la u do de clas si fi ca ção e ca rac te rís ti cas
e o ter mo de re ce bi men to da arma ou com -
po nen te, aces só rio ou mu ni ção as si na do
pelo ór gão com pe ten te do Co man do do
Exér ci to.”(NR)

“Art. 18. É ve da do ao me nor de vin te e
cin co anos ad qui rir arma de fogo.”(NR)
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Art. 2º A Lei nº 9.437, de 20 de fe ve re i ro de
1997, que ins ti tui o Si narm, pas sa vi go rar com os
se guin tes acrés ci mos:

“Art. 3º-A Aque le que pre ten der ad qui-
rir arma de fogo de uso per mi ti do de ve rá, no 
ato da aqui si ção, aten der aos se guin tes re -
qui si tos:

I – com pro va ção de ido ne i da de, com a 
apre sen ta ção de cer ti dões de an te ce den tes
cri mi na is for ne ci das pela Jus ti ça Fe de ral,
Esta du al, Mi li tar e Ele i to ral e de não es tar
res pon den do a in qué ri to po li ci al ou a pro-
ces so cri mi nal por in fra ções pe na is co me ti-
das com vi o lên cia, gra ve ame a ça ou con tra
a in co lu mi da de fí si ca;

II – apre sen ta ção de do cu men to com-
pro ba tó rio de ocu pa ção lí ci ta;

III  – apre sen ta ção de do cu men to com -
pro ba tó rio de re si dên cia cer ta; e

IV  – com pro va ção de ca pa ci da de téc-
ni ca e ap ti dão psi co ló gi ca, ates ta da na for -
ma dis pos ta no re gu la men to des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. A pes soa ao re a li zar a
com pra de que tra ta este ar ti go, só po de rá
ad qui rir mu ni ção no ca li bre cor res pon den-
te à arma ad qui ri da, na for ma do re gu la-
men to.” (NR)

“Art. 6º-A. Com pe te ao co man do do
exér ci to e ao Mi nis té rio da Jus ti ça, res pec ti va-
men te, nos ter mos do re gu la men to, o re gis tro
e a con ces são de por te de trá fe go de arma
de fogo para co le ci o na do res, ati ra do res e ca -
ça do res e a au to ri za ção do por te de arma
para os res pon sá ve is pela se gu ran ça de na ci-
o na is de pa i ses es tran ge i ros em vi si ta ou se-
di a dos no Bra sil, bem como, de re pre sen tan-
tes es tran ge i ros em com pe ti ção ofi ci al de tiro
re a li za da no ter ri tó rio na ci o nal.” (NR)

“Art. 10-A. Por tar, de ter, fa bri car, ad qui-
rir, ven der, alu gar, ex por à ven da ou for ne-
cer, re ce ber, ter em de pó si to, trans por tar,
ce der, ain da que gra tu i ta men te, em pres tar,
re me ter, em pre gar, man ter sob guar da ou
ocul tar arma de fogo ou com po nen te, aces -
só rio ou mu ni ção, de uso per mi ti do, sem au -
to ri za ção e em de sa cor do com de ter mi na-
ção le gal ou re gu la men tar:

Pena – de ten ção de dois a qua tro
anos e mul ta.

Pa rá gra fo úni co. Nas mes mas pe nas in-
cor re quem 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 via pú bli ca ou em di re ção a ela,
des de que essa con du ta não te nha como fi-
na li da de a prá ti ca de ou tro cri me.” (NR)

“Art. 10-B. Pos su ir, de ter, por tar, fa bri-
car, ad qui rir, ven der, alu gar, ex por à ven da
ou for ne cer, re ce ber, ter em de pó si to, trans -
por tar, ce der, ain da que gra tu i ta men te, em-
pres tar, re me ter, em pre gar, man ter sob
guar da ou ocul tar, sem pre ju í zo da pena por 
even tu al cri me de con tra ban do ou des ca mi-
nho, se a arma de fogo ou com po nen tes,
aces só rio ou mu ni ção fo rem de uso pro i bi do
ou res tri to:

Pena – re clu são de três a seis anos e
mul ta.

Pa rá gra fo úni co. Nas mes mas pe nas
in cor re quem:

I – su pri mir ou al te rar mar ca, nu me ra-
ção ou qual quer si nal de iden ti fi ca ção de
arma de fogo ou ar te fa to;

II  – mo di fi car as ca rac te rís ti cas de
arma de fogo, de for ma a tomá-la equi va len-
te a arma de fogo de uso pro i bi do ou res tri to
ou para fins de di fi cul tar ou de, qual quer
modo, in du zir a erro juiz ou pe ri to;

III – pos su ir, de ter, fa bri car ou em pre-
gar ar te fa to ex plo si vo ou in cen diá rio;

IV – por tar, pos su ir, ad qui rir, trans por-
tar ou for ne cer arma de fogo com nu me ra-
ção, mar ca ou qual quer ou tro si nal de iden ti-
fi ca ção ras pa do, su pri mi do ou adul te ra do; e

V – por tar, pos su ir, ad qui rir, trans por tar
ou for ne cer arma de fogo com o cano ou ou -
tros com po nen tes ou aces só rio subs ti tu í do
ou adul te ra do.”

“Art. 10-C. Impor tar, ex por tar, fa vo re cer
a en tra da ou sa í da do ter ri tó rio na ci o nal, a
qual quer tí tu lo, de arma de fogo, com po nen-
te, aces só rio ou mu ni ção, sem au to ri za ção
da au to ri da de com pe ten te:

Pena – re clu são de qua tro a oito anos
e mul ta.

Pa rá gra fo úni co. A pena é au men ta da
da me ta de se a arma de fogo, com po nen te,
aces só rio ou mu ni ção fo rem de uso pro i bi do
ou res tri to.” (NR)

“Art. 10-D. A pena é au men ta da da
me ta de se o cri me pre vis to nos arts. 10-A,
10-B e 10-C for pra ti ca do por in te gran te dos

19264 Sá ba do  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2003    333ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



ór gãos e em pre sas re fe ri das no art. 6º des ta
lei.”  (NR)

“Art. 14-A. Logo após a jun ta da do la u-
do, quan do a arma, com po nen te, aces só rio
ou mu ni ção, não mais in te res sa rem a per se-
cu ção pe nal, o juiz com pe ten te de ve rá de ter-
mi nar o en ca mi nha men to à uni da de mais pró -
xi mo do Exér ci to bra si le i ro, ve da da a en tre ga
de arma em de pó si to a qual quer pes soa.

Pa rá gra fo úni co. Nos ex cep ci o na is ca-
sos em que a arma não pu der ser en ca mi-
nha da ao Co man do do Exér ci to para des ti-
na ção, per ma ne ce rá aos cu i da dos da au to-
ri da de po li ci al que pre si diu a per se cu ção
pe nal ex tra ju di ci al.”  (NR)

“Art. 17-A. fica pro i bi da a co mer ci a li za-
ção de ar mas de fogo, sal vo para as en ti da-
des pre vis tas nos in ci sos de I a V, do art. 6º, 
até de ci são de re fe ren do po pu lar a ser re a li-
za do em ou tu bro de 2005.” (NR)

Art. 3º Fi cam re vo ga dos os arts. 5º, 8º e 20 da
Lei nº 9.437, de 1997.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
GABINETE DO MINISTRO

Avi so nº

Bra sí lia, 14 de ju lho de 2003

Se nhor Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i-
ção e Jus ti ça, De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh

Apraz-me en ca mi nhar a Vos sa Exce lên cia, con -
for me aven ça do, a po si ção e as su ges tões do Po der
Exe cu ti vo a res pe i to do con tro le do ar ma men to, de-
cor ren tes, não só do mo men to por que pas sa o Bra sil,
mas tam bém. da am pla e pro fí cua dis cus são pro mo-
vi da por essa Casa Le gis la ti va so bre as al te ra ções
que são ne ces sá ri as à Lei nº 9.437, de 20 de fe ve re i ro

de 1997, que ins ti tu iu o Sis te ma Na ci o nal de Armas –
SINARM.

É de bom al vi tre res sal tar, que o Mi nis té rio da
Jus ti ça, em vá ri as das su ges tões que se rão co men ta-
das a se guir, ins pi rou-se em pro je tos de par la men ta-
res apre sen ta dos so bre esta ques tão, como por
exem plo, o rol de ór gãos lis ta dos no art. 6º (Se na dor
Re nan Ca lhe i ros e do De pu ta do Fer nan do Ga be i ra) o 
novo art. 6-A (De pu ta do José Ge no í no) e as re gras de 
pro ce di men to es cul pi das no art. 14 e 14-A (De pu ta do
Aloy sio Fer re i ra Nu nes, quan do Mi nis tro da Jus ti ça).

Des ta for ma, as mu dan ças abran gem di fe ren tes
as pec tos do pro ble ma. Uma das prin ci pa is mo di fi ca-
ções será a ins ti tu i ção de no vas exi gên ci as para a
aqui si ção de ar mas de fogo. Para o re gis tro da arma
per mi ti da, pas sa rão a se rem exi gi dos: com pro va ção
de ido ne i da de, com pro va ção de ocu pa ção lí ci ta, com -
pro van te de re si dên cia, ates ta do de ca pa ci da de téc -
ni ca para ma nu se io da arma e ates ta do de ap ti dão
psi co ló gi ca para o uso de ar ma men to. A par tir da re -
for ma, tais re qui si tos de ve rão ser com pro va dos pe ri o-
di ca men te. Res trin gir-se-á ain da no re gu la men to da
Lei a mu ni ção que po de rá ser ad qui ri da.

O por te de arma de fogo fi ca rá, como re gra, pro -
i bi do, per mi ti do ape nas para in te gran tes das For ças
Arma das, agen tes das po lí ci as, agen tes da in te li gên-
cia fe de ral (ABIN) e agen tes das guar das pe ni ten ciá-
ri as. No que tan ge aos agen tes da se gu ran ça pri va da
- em pre ga dos em fir mas de vi da men te re gis tra das na
Po li cia Fe de ral -, o por te será ou tor ga do às em pre-
sas, não aos agen tes.

As mu dan ças cri a rão tam bém no vos ti pos pe na-
is. O cri me de por te ile gal sub di vi de-se em três. De i-
xar uma arma per mi ti da em de sa cor do com de ter mi-
na ção le gal em sua re si dên cia ou lo cal de tra ba lho
terá pena pre vis ta de um a dois anos e mul ta. Ao por te
pro pri a men te dito, fa bri ca ção, ven da, aqui si ção,
trans por te e ou tras con du tas si mi la res com arma de
uso per mi ti do em de sa cor do com a de ter mi na ção le -
gal, a pena será de de ten ção dois a qua tro anos e
mul ta. Ao por te, fa bri ca ção, aqui si ção, ven da, trans-
por te, em prés ti mo e ou tras con du tas pa re lhas de
arma, com po nen tes, aces só rio ou mu ni ção de uso
pro i bi do ou res tri to, pro po mos que seja apli ca da uma
pena de três a seis anos.

Cri ar-se-á tam bém o cri me de trá fi co de ar mas.
Os ca sos de trá fi co de ar mas que in ci dem no tipo de
con tra ban do e des ca mi nho pre vis tos no Có di go Pe-
nal pas sa rão a ser ti pi fi ca dos na Lei nº 9.437/97, com
pe nas qua tro a oito anos, au men ta da da me ta de se a
arma de fogo, com po nen te, aces só rio ou mu ni ção fo -
rem de uso res tri to. O novo tipo de ve rá ter sua for ma
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com pa tí vel com a da Lei nº 9.613, de 3 de mar ço de
1998, que “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”

Pro po mos que a nova lei in tro du za em seu cor -
po o que está pre vis to no Có di go de Pro ces so Pe nal no
que con cer ne à pro va, adap ta do a es pe ci fi ci da de dos
cri mes re la ci o na dos às ar mas. As ar mas se rão apre en-
di das e, no pra zo de dez dias, será ela bo ra do um la u do
pe ri ci al. Após ajun ta da do la u do, a au to ri da de po li ci al
de ve rá ime di a ta men te re pre sen tar ao juiz com pe ten te e 
so li ci tar au to ri za ção para en ca mi nha men to do ob je to
apre en di do à uni da de mais pró xi ma do Exér ci to Bra si le-
i ro para des ti na ção da arma, ve da da a en tre ga da arma
em de pó si to a qual quer pes soa. A me di da pro ce di men-
tal visa ao mes mo tem po es va zi ar os de pó si tos de ar -
mas apre en di das e di mi nu ir o alto nú me ro de ar mas
que cir cu lam clan des ti na men te.

Por úl ti mo, a par tir dos es tu dos re a li za dos so bre
vi o lên cia no Bra sil – con si de ran do-se em es pe ci al os
da dos so bre ho mi cí di os –, ve ri fi ca mos que os mais
atin gi dos são os ho mens jo vens de ba i xa ren da. Os
es tu dos re ve lam que a imen sa ma i o ria de per pe tra-
do res e ví ti mas en con tra-se na fa i xa etá ria en tre 17 e
24 anos. Por esse mo ti vo, es ta be le ce mos que seja
ele va da mí ni ma exi gi da para que pos sa ad qui rir uma
arma de fogo para 25 anos.

Aten ci o sa men te, – Már cio Tho maz Bas tos, Mi -
nis tro da Jus ti ça.

PROJETO DE LEI Nº      ,  DE         DE 2003

Acres ce e al te ra dis po si ti vos da 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 Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 9.437, de 20 de fe ve re i ro de

1997, que ins ti tui o Si narm, pas sa vi go rar com os se -
guin tes acrés ci mos:

“Art. 3º-A. Aque le que pre ten der ad qui-
rir arma de fogo de uso per mi ti do de ve rá, no 
ato da aqui si ção, aten der aos se guin tes re -
qui si tos:

I – com pro va ção de ido ne i da de, com a 
apre sen ta ção de cer ti dões de an te ce den tes
cri mi na is for ne ci das pela Jus ti ça Fe de ral,
Esta du al, Mi li tar e Ele i to ral e de não es tar

res pon den do a in qué ri to po li ci al ou a pro-
ces so cri mi nal por in fra ções pe na is co me ti-
das com vi o lên cia, gra ve ame a ça ou con tra
a in co lu mi da de fí si ca;

II – apre sen ta ção de do cu men to com-
pro ba tó rio de ocu pa ção lí ci ta;

III – apre sen ta ção de do cu men to com -
pro ba tó rio de re si dên cia cer ta, e

IV – com pro va ção de ca pa ci da de téc-
ni ca e ap ti dão psi co ló gi ca, ates ta da na for -
ma dis pos ta no re gu la men to des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. A pes soa ao re a li zar
a com pra de que tra ta este ar ti go, só po -
de rá ad qui rir mu ni ção no ca li bre cor res-
pon den te á arma ad qui ri da, na for ma do
re gu la men to.” (NR)

“Art. 6º-A. Com pe te aos Mi nis té ri os da
De fe sa e da Jus ti ça, res pec ti va men te, nos
ter mos do re gu la men to, o re gis tro e a con-
ces são de por te de trá fe go de arma de fogo
para co le ci o na do res, ati ra do res e ca ça do res
e a au to ri za ção do por te de arma para os
res pon sá ve is pela se gu ran ça de na ci o na is
de pa í ses es tran ge i ros em vi si ta ou se di a-
dos no Bra sil, bem como, de re pre sen tan tes
es tran ge i ros em com pe ti ção ofi ci al de tiro
re a li za da no ter ri tó rio na ci o nal.” (NR)

“Art. 10-A. Por tar, de ter, fa bri car, ad qui-
rir, ven der, alu gar, ex por à ven da ou for ne-
cer, re ce ber, ter em de pó si to, trans por tar,
ce der, ain da que gra tu i ta men te, em pres tar,
re me ter, em pre gar, man ter sob guar da ou
ocul tar arma de fogo ou com po nen te, aces -
só rio ou mu ni ção, de uso per mi ti do, sem au -
to ri za ção e em de sa cor do com de ter mi na-
ção le gal ou re gu la men tar:

Pena – de ten ção de dois a qua tro
anos e mul ta.

Pa rá gra fo úni co. Nas mes mas pe nas
in cor re quem 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 via pú bli ca ou em
di re ção a ela, des de que essa con du ta
não te nha como fi na li da de a prá ti ca de
ou tro cri me.” (NR)

“Art. 10-B. Pos su ir, de ter, por tar, fa bri-
car, ad qui rir, ven der, alu gar, ex por à ven da
ou for ne cer, re ce ber, ter em de pó si to, trans -
por tar, ce der, ain da que gra tu i ta men te, em-
pres tar, re me ter, em pre gar, man ter sob
guar da ou ocul tar, sem pre ju í zo da pena por 
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even tu al cri me de con tra ban do ou des ca mi-
nho, se a arma de fogo ou com po nen tes,
aces só rio ou mu ni ção fo rem de uso pro i bi do
ou res tri to:

Pena – re clu são de três a seis anos e
mul ta.

Pa rá gra fo úni co. Nas mes mas pe nas
in cor re quem:

I – su pri mir ou al te rar mar ca, nu me ra-
ção ou qual quer si nal de iden ti fi ca ção de
arma de foto ou ar te fa to;

II – mo di fi car as ca rac te rís ti cas de
arma de fogo, de for ma a tor ná-la equi va len-
te à arma de fogo de uso pro i bi do ou res tri to
ou para fins de di fi cul tar ou de, qual quer
modo, in du zir a erro juiz ou pe ri to;

III – pos su ir, de ter, fa bri car ou em pre-
gar ar te fa to ex plo si vo ou in cen diá rio;

IV – por tar, pos su ir, ad qui rir, trans por-
tar ou for ne cer arma de fogo com nu me ra-
ção, mar ca ou qual quer ou tro si nal de iden ti-
fi ca ção ras pa do, su pri mi do ou adul te ra do; e

V – por tar, pos su ir, ad qui rir, trans por tar
ou for ne cer arma de fogo com o cano ou ou -
tros com po nen tes ou aces só rio subs ti tu í do
ou adul te ra do.” (NR)

“Art. 10-C. Impor tar, ex por tar, fa vo re cer
a en tra da ou sa í da do ter ri tó rio na ci o nal, a
qual quer tí tu lo, de arma de fogo, com po nen-
te, aces só rio ou mu ni ção, sem au to ri za ção
da au to ri da de com pe ten te:

Pena – re clu são de qua tro a oito anos
e mul ta.

Pa rá gra fo úni co. A pena é au men ta da
da me ta de se a arma de fogo, com po nen te,
aces só rio ou mu ni ção fo rem de uso pro i bi do
ou res tri to.” (NR)

“Art. 10-D. A pena é au men ta da da
me ta de se o cri me pre vis to nos arts. 10-A,
10-B e 10-C for pra ti ca do por in te gran te dos
ór gãos e em pre sas re fe ri das no art. 6º des ta
lei.” (NR)

“Art. 14-A. Logo após ajun ta da do la u-
do, quan do a arma, com po nen te, aces só rio
ou mu ni ção, não mais in te res sa rem à per-
se cu ção pe nal, o juiz com pe ten te de ve rá
de ter mi nar o en ca mi nha men to à uni da de
mais pró xi mo do Exér ci to Bra si le i ro, ve da-
da a en tre ga de arma em de pó si to a qual-
quer pes soa.

Pa rá gra fo úni co. Nos ex cep ci o na is ca-
sos em que a arma não pu der ser en ca mi-
nha da ao Co man do do Exér ci to para des ti-
na ção, per ma ne ce rá aos cu i da dos da au to-
ri da de po li ci al que pre si diu a per se cu ção
pe nal ex tra ju di ci al. (NR)

Art. 2º Os ar ti gos 4º, 6º, 7º e 10 da Lei nº
9.437, de 1997, pas sam a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 4º ..................................................
§ 1º A ex pe di ção do cer ti fi ca do de re-

gis tro de arma de fogo será pre ce di da de
au to ri za ção do Si narm.

§ 2º Os re qui si tos de que tra ta o art.
3º-A de verão ser com pro va dos pe ri o di ca-
men te, na con for mi da de do es ta be le ci do
em re gu la men to, com vis tas a con va li dar o
Cer ti fi ca do de Re gis tro de Arma de Fogo,
ex pe di do pela au to ri da de com pe ten te.”
(NR)

“Art. 6º Fica pro i bi do o por te de arma
de fogo em todo o Ter ri tó rio Na ci o nal, sal vo
para:

I – os in te gran tes das For ças Arma-
das;

II – os in te gran tes de ór gãos re fe ri dos
no art. 144 da Cons ti tu i ção Fe de ral;

III – os in te gran tes da guar das mu ni ci-
pa is e das guar das pe ni ten ciá ri as;

IV – os in te gran tes ope ra ci o na is da
Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia;

V – as em pre sas de se gu ran ça pri va-
da e trans por te de va lo res cons ti tu í das, nos 
ter mos da le gis la ção es pe cí fi ca;

§1º As pes so as pre vis tas nos in ci sos I 
e II te rão di re i to a uti li zar as ar mas mes mo
fora de ser vi ço, des de que as mes mas es -
te jam ca das tra das no ór gão com pe ten te na 
for ma do re gu la men to.

§ 2º As ar mas uti li za das pe los em-
pre ga dos das em pre sas pre vis tas no in ci-
so V, se rão de pro pri e da de das res pec ti-
vas em pre sas e so men te po de rão ser uti -
li za das quan do em ser vi ço, de ven do a
em pre sa ob ser var as con di ções de uso e
ar ma ze na gem es ta be le ci das pelo ór gão
com pe ten te.” (NR)

“Art. 7º A au to ri za ção ex cep ci o nal à
par ti cu la res para por tar arma de fogo, de
uso per mi ti do, terá efi cá cia tem po ral li mi ta-
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da, nos ter mos de atos re gu la men ta res e
de pen de rá de o re que ren te com pro var,
além do cum pri men to das exi gên ci as pre-
vis tas no art. 3º-A, a sua efe ti va ne ces si da-
de, de fi ni da no re gu la men to, a cri té rio da
au to ri da de com pe ten te.

§1º O por te ex cep ci o nal es ta du al de
arma de fogo re gis tra da, além de ob ser var
o pre vis to nes te ar ti go, res trin gir-se-á aos
li mi tes da uni da de da fe de ra ção na qual es -
te ja do mi ci li a do o re que ren te, ex ce to se
hou ver con vê nio en tre Esta dos li mí tro fes
para re cí pro ca va li da de nos res pec ti vos ter -
ri tó ri os.

§ 2º O por te ex cep ci o nal fe de ral, além 
de ob ser var o pre vis to nes te ar ti go, so men-
te será con ce di do para aque les que com-
pro vem o des lo ca men to ha bi tu al por vá ri os
Esta dos da fe de ra ção e que não se jam li-
mí tro fes ou que não te nham con vê nio com
o Esta do de ori gem do in te res sa do.” (NR)

“Art. 10. Pos su ir ou man ter sob sua
guar da arma de fogo ou com po nen te, aces -
só rio ou mu ni ção, 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, no in te ri or de sua re si dên cia ou de -
pen dên cia des ta, ou, ain da no seu lo cal de
tra ba lho, des de que seja o ti tu lar ou o res -
pon sá vel le gal do es ta be le ci men to ou em-
pre sa:

Pena – de ten ção de um a dois anos e
mul ta.

Pa rá gra fo úni co. Nas mes mas pe nas
in cor re quem, omi tir as ca u te las ne ces sá-
ri as para im pe dir que o me nor de de zo i to
anos ou de fi ci en te men tal se apo de re de
arma de fogo que es te ja sob sua pos se ou 
que seja de sua pro pri e da de, ex ce to para
a prá ti ca do des por to quan do o me nor es -
ti ver acom pa nha do do res pon sá vel ou ins -
tru tor.” (NR)

“Art. 14. Nos cri mes pre vis tos nes ta lei, 
a au to ri da de po li ci al de ve rá ado tar as se-
guin tes pro vi dên ci as:

I – en ca mi nhar ime di a ta men te o ob je to
para la u do pe ri ci al, a ser con fec ci o na do no
pra zo de dez dias, que dis po rá so bre a clas -
si fi ca ção e as ca rac te rís ti cas da arma, com -
po nen tes, aces só rio ou mu ni ção;

II – re pre sen tar ao juiz com pe ten te,
ime di a ta men te após a jun ta da do la u do,

so li ci tan do au to ri za ção para en ca mi nha-
men to do ob je to apre en di do à uni da de
mais pró xi ma do Exér ci to Bra si le i ro, para
des ti na ção da arma, com po nen te, aces só-
rio ou mu ni ção, com com pro va ção nos au -
tos do pro ces so ou ou tro pro ce di men to ad -
mi nis tra ti vo;

III – fa zer cons tar dos au tos do in qué ri-
to o la u do de clas si fi ca ção e ca rac te rís ti cas
e o ter mo de re ce bi men to da arma ou com -
po nen te, aces só rio ou mu ni ção as si na do
pelo ór gão com pe ten te do Co man do do
Exér ci to.

“Art. 18. É ve da do ao me nor de vin te e
cin co anos ad qui rir arma de fogo.”(NR)

Art. 3º Fi cam re vo ga dos os arts. 5º, 8º e 20 da
Lei nº 9.437, de 1997.

Bra sí lia, 14 de ju lho de 2003

Exce len tís si mo Se na dor Edison Lo bão
MD. Pre si den te da Co mis são Mis ta das Armas
Con gres so Na ci o nal

É com imen sa sa tis fa ção que nos di ri gi mos a
Vos sa Exce lên cia para ex ter nar-lhe, e as sim fa zen-
do a to dos os emi nen tes par la men ta res in te gran tes
da Co mis são Mis ta, o con vi te para vi si tar nos sas fá -
bri cas em São Le o pol do e Por to Ale gre, em data a
ser com bi na da e que me lhor lhe aprou ver.

Te mos a fir me con vic ção de que uma vi si ta téc -
ni ca des ta na tu re za per mi ti rá aos mem bros da Co-
mis são Mis ta co nhe cer não ape nas o pro ces so de fa -
bri ca ção de ar mas de fogo mas, so bre tu do, os con tro-
les que são ado ta dos du ran te to das as eta pas, tan to
in ter no, por par te de nos sa equi pe, quan to ex ter no,
por par te do Exér ci to e da Re ce i ta Fe de ral.

Sen do o que tí nha mos para o mo men to, re no va-
mos nos sos pro tes tos de ele va da es ti ma e con si de ra-
ção,

Aten ci o sa men te, – Re na to Co nill, Vice-pre si-
den te Cor po ra ti vo.

COMISSÃO MISTA CRIADA PELO ATO
CONJUNTO Nº 1, DE 2003

(Des ti na da a con so li dar os pro je tos de lei 
em tra mi ta ção em am bas as Ca sas que tra tem

 da ques tão do por te de ar mas)

Ata cir cuns tan ci a da da 3ª Re u nião, re a li za da
em 17 de ju lho de 2003, quin ta-fe i ra, às 9h30, no
Ple ná rio nº 3 da Ala Ale xan dre Cos ta do Se na do Fe -
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de ral (Sala da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia).

Esti ve ram pre sen tes:

SENADORES

Edi son Lo bão – Pre si den te
Tas so Je re is sa ti
Alo i zio Mer ca dan te
Ro me ro Jucá

DEPUTADOS

Luiz Edu ar do Gre e nhalgh – Re la tor
Alber to Fra ga –Su plen te
Ro ber to Jef fer son
Onyx Lo ren zo ni – Su plen te

Assi na ram tam bém a lis ta de pre sen ça o Se na-
dor Hé lio Cos ta, Su plen te do Se na dor Ro me ro Jucá e 
o De pu ta do Arnal do Fa ria de Sa, Su plen te do De pu ta-
do Ro ber to Jef fer son, os se na do res não mem bros Ju -
vên cio da Fon se ca, Edu ar do Aze re do, Re nan Ca lhe i-
ros, Sér gio Zam bi a si e Au gus to Bo te lho, e os de pu ta-
dos não-mem bros Luiz Anto nio Fle ury, Car los Na der,
Pas tor Fran cis co Olím pio, Col bert Mar tins e Anto nio
Car los Bis ca ia.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – De cla ro
aber ta a 3ª re u nião da Co mis são Mis ta, cri a da pelo
Ato Con jun to nº 1, de 2003, dos Pre si den tes do Se na-
do Fe de ral e da Câ ma ra dos De pu ta dos, des ti na da a,
no pra zo de 15 dias, con so li dar os pro je tos de lei em
tra mi ta ção em am bas as Ca sas que tra tem da ques -
tão do por te de ar mas.

Na re u nião an te ri or, re a li za da no dia 15, foi con -
sen so que o Re la tor re ce be ria con tri bu i ções de to dos
os in te gran tes da Co mis são para in clu ir no seu re la tó-
rio, ten do sido esta re u nião con vo ca da para dis cus-
são e vo ta ção do mes mo.

Pas so a pa la vra ao ilus tre Re la tor, De pu ta do
Luiz Edu ar do Gre e nhalgh, para pro fe rir o seu re la tó-
rio fi nal.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
Sr. Pre si den te, Co le gas De pu ta dos, Srs. Se na do res,
pas so a ler o re la tó rio fi nal, em bo ra te nha aca ba do de 
re ce ber, nes ta au diên cia, do Se na dor Ro me ro Jucá,
duas su ges tões de mo di fi ca ção. Com pro me to-me a
ana li sá-las. Se for o caso e a Co mis são as sim de ter-
mi nar, elas se rão in clu í das.

Aca bo de re ce ber tam bém, de V. Exª, ob ser va-
ção so bre as guar das mu ni ci pa is, que está es ta be le-
ci da no pro je to para os mu ni cí pi os com mais de um
mi lhão de ha bi tan tes. V. Exª lem brou-me que há ca pi-
ta is de es ta do que não atin gem esse nú me ro e que

têm guar das mu ni ci pa is. Por tan to, não po de ría mos
dis cri mi ná-las. De qual quer for ma, vou mu dar essa si -
tu a ção.

Pela pre sen te pro po si ção, a Co mis são Espe ci-
al Mis ta, cri a da pelo Ato Con jun to nº 1, de 2 de ju lho
de 2003, tem por ob je ti vo al te rar e acres cen tar dis -
po si ti vos di ver sos à Lei nº 9.437, de 20 de fe ve re i ro
de 1997.

À Pro po si ção nº 2.787-A, de 1997, ora em exa me,
cons tam apen sa dos, por des pa cho da Pre si dên cia da
Câ ma ra dos De pu ta dos, os Pro je tos de Lei nos 4.411, de
1998; 392, 400, 479, 752, 796, 849, 851, 888 (es tes cin co
úl ti mos apen sa dos ao 479), 581, 894, 946, 982, 995,
998, 1.028, 1.038, 1.044, 1.061, 1.073, 1.153, 7.259
(apen sa do ao 1.153), 1.154, 1.156, 1.245,1.269,
1.486,1.505,1.566,1.591,1.811,1.850,1.862,1.879,1.959
,2.171, de 1999; 2.298, 2.387, 2.404, 2.482, 2.679, 2.725, 
3.029, 3.298, 3.381, 3.518, 3.765, 3.778, 3.935, de 2000;
4.187, 4.353, 4.475, 4.851 (apen sa do ao 1.486, de
1999), 5.364, 5.406, 5.719, de 2001; 6.074, 6.116, 6.119,
6.426, 6.753, 6.838, 6.841, 7.243, de 2002; e 380 (apen -
sa do ao 6.753), 579 (apen sa do ao 6.116), 586, 589, 753
e 915, de 2003; além dos subs ti tu ti vos da Co mis são dos
Di re i tos Hu ma nos, pro fe ri do pelo De pu ta do Fer nan do
Ga be i ra; da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -
fe sa Na ci o nal, ao PL nº 1.073, de 1999, pro fe ri do pelo 
De pu ta do Alber to Fra ga, e do subs ti tu ti vo ado ta do
pela Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da-
ção so bre esta mes ma pro po si ção, de au to ria do De -
pu ta do Luiz Anto nio Fle ury.

Além das pro po si ções aci ma lis ta das, in clu-
em-se na pre sen te aná li se os Pro je tos de Lei do Se -
na do Fe de ral nºs 138, 292, 386 e 614, de 1999, e
24,100 e 202, de 2003.

Qu an to aos Pro je tos de Lei do Se na do, os de nº
138, de 1999; 24 e 202, de 2003, che gam a esta Co -
mis são Espe ci al Mis ta, acom pa nha dos dos pa re ce-
res do ilus tre Se na dor Cé sar Bor ges, de sig na do para
profe rir pa re cer às duas ma té ri as pela Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So li ci to a
aten ção dos no bres Se na do res e De pu ta dos, so bre tu-
do dos con vi da dos, para a le i tu ra do pa re cer do Re la tor.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
Re u ni da no úl ti mo dia 15 des te mês, em ca rá ter ex tra-
or di ná rio, de li be rou a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia, do Se na do Fe de ral, a res pe i to dos
Pro je tos de Lei do Se na do nos 292, de 1999, e 202, de
2003, por meio do pa re cer do ilus tre Se na dor Cé sar
Bor ges. Ao PLS nº 292, de 1999, a ele es ta vam apen -
sa dos os PLS nos 386 e 614, de 1999.
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Apro va do pela Co mis são o pa re cer do Se na dor
Cé sar Bor ges, res ta ram pre ju di ca dos os PLS nos 386
e 614, de 1999, bem como o PLS nº 202, de 2003,
sen do aca ta do o PLS nº 202, de 2002, na for ma do
Subs ti tu ti vo apre sen ta do.

To das as pro po si ções su pra-re fe ri das, além do
que tra tou o PLS nº 292, de 1999, dis põem so bre o
por te de ar mas de fogo, e dão ou tras pro vi dên ci as a
res pe i to da ma té ria que, in to tum, dis põe so bre a se -
gu ran ça pú bli ca.

A este Par la men tar res tou a in cum bên cia de
apre sen tar pa re cer so bre a ma té ria, na qua li da de de
Re la tor da Co mis são Espe ci al Mis ta.

O qua dro de vi o lên cia, Sr. Pre si den te, que toma
con ta do País, onde a vida hu ma na tor nou-se uma co -
i sa ba nal – mata-se por nada – re cla ma uma po si ção
do Con gres so Na ci o nal, em de fi ni ti vo, so bre a ques -
tão do por te de arma de fogo. E ne ces sá ria uma dis ci-
pli na rí gi da com re la ção à ma té ria. Mis ter se faz um
apu ra do exa me das ma té ri as que tra mi tam nas duas
Ca sas do Con gres so Na ci o nal de for ma con sis ten te e 
com a de vi da pru dên cia que o caso exi ge.

Ao fa zer mos a re u nião de to das as pro pos tas re -
la ti vas ao tema, é nos so pro pó si to tra zer à Na ção a
res pos ta por ela tan to aguar da da dos seus le gis la do-
res e das au to ri da des do Exe cu ti vo, na for ma de um
di plo ma le gal de fi ni ti vo e que ve nha ao en con tro do
que esta so ci e da de, ma i or ví ti ma des ta vi o lên cia, es -
pe ra de nós.

A pro pó si to, nú me ros pu bli ca dos pela im pren sa,
ten do como fon te o SINARAM – Sis te ma Na ci o nal de
ar mas, dão con ta de cin co mi lhões de ar mas re gis tra-
das no Bra sil, sen do 1,3 mi lhão em São Pa u lo e 157
mil no Rio (nú me ro con si de ra do su bes ti ma do pela
pró pria po lí cia). Se gun do a Po lí cia Fe de ral, são três
mi lhões as ar mas ile ga is em todo o País; es ti ma ti vas
da Po lí cia Ci vil dão no tí cia de mais ou me nos 60 mil
ar mas com tra fi can tes nos mor ros do Rio de Ja ne i ro.
São apre en di das, em mé dia, 10 mil ar mas de fogo por
ano, so men te no Rio de Ja ne i ro; só nos três pri me i ros
me ses des te ano, Se nhor Pre si den te, 3.822 fo ram
apre en di das. Exis tem hoje aca u te la das no De pó si to
da Po lí cia Ci vil do Rio de Ja ne i ro 65 mil ar mas de
fogo. Mais:85% das ar mas de uso res tri to, con tra ban-
de a das para o Rio, fo ram an tes ven di das le gal men te
para o Pa ra guai, e 15%, para os Esta dos Uni dos; 80% 
das ar mas con tra ban de a das para o Rio de Ja ne i ro
ha vi am sido ad qui ri das an tes, em ne gó ci os le ga is,
por duas “ar me ri as” pa ra gua i as: a Agrí co la San Fe li pe
e a Per fec ta Sami, em Assun ção, Pa ra guai. Cabe res -
sal tar, Se nhor Pre si den te, que, em bo ra por for ça de
lei, o Bra sil não ex por te ar ma men tos para o Pa ra guai

des de 1997, os nú me ros aqui ci ta dos com pre en dem
o pe río do de 1950 a 2001, por tan to, abran gen do as
ar mas de fogo aqui ven di das e após con tra ban de a-
das, até 1997 (no caso do Pa ra guai), por tan to, ain da
em ple na con di ção de uso. Mais ain da, Sr. Pre si den te:
da dos pu bli ca dos pela re vis ta IstoÉ, além des tes já
des cri tos, in for mam que, das 224.584 ar mas ile ga is
apre en di das no Esta do do Rio de Ja ne i ro en tre 1950
e 2001, 84,5% são ar mas de mão – pis to las e re vól ve-
res; 80% são fa bri ca das no Bra sil, sen do 87% de las
de fa bri ca ção de um úni co gru po na ci o nal.

De pos se des tes, além de di ver sos ou tros da-
dos, to ma mos a pre ca u ção de exa mi nar cada uma
das 70 pro po si ções apen sa das na Câ ma ra dos De pu-
ta dos ao PL nº 2.787-A, de 1997, além dos três subs -
ti tu ti vos apre sen ta dos à pro pos ta ini ci al e dos sete
pro je tos de lei que tra mi ta vam no Se na do Fe de ral e
que re ce be ram o pa re cer do ilus tre Se na dor Cé sar
Bor ges, exa ra do na for ma do Subs ti tu ti vo aqui já
men ci o na do.

Para che gar a uma pro po si ção fi nal pron ta para
ser vo ta da pelo Con gres so Na ci o nal e, após san ci o-
na da, ino var o or de na men to ju rí di co so bre a ques tão
do por te de arma de fogo, de ti ve mo-nos exa us ti va-
men te no exa me de to das as pro po si ções cons tan tes
nes te pro ces so e ain da apro ve i ta mos al gu mas su-
ges tões pro pos tas pelo Mi nis té rio da Jus ti ça, para po -
der mos apre sen tar uma pro pos ta con sis ten te e cla ra
às duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal.

Bus ca mos, den tro do que nos foi pos sí vel, aco -
lher as su ges tões de to dos os Srs. Par la men ta res que 
se con cen tra ram e des pen de ram ho ras do seu tem po
em pe nha dos na pro cu ra de uma so lu ção para o gra ve
pro ble ma que a so ci e da de en fren ta com o cres cen te
ín di ce de vi o lên cia, prin ci pal men te do tipo de vi o lên-
cia co me ti da com o uso de ar mas de fogo.

Mes mo cor ren do o ris co, Sr. Pre si den te, de co -
me ter in jus ti ça com al guns dos no bres Co le gas que
con tri bu í ram para que pu dés se mos che gar a um di -
plo ma que re sul tas se no ver da de i ro Esta tu to do De -
sar ma men to Na ci o nal, como bem as sim o de fi niu o
Se na dor José Sar ney, Pre si den te do Se na do Fe de ral
– e aos que, por ven tu ra, aqui não es te jam no mi nal-
men te ci ta dos, pe di mos des cul pas, an te ci pa da men-
te, pelo pos sí vel lap so –, fa ze mos ques tão de de cli nar
aqui os no mes de to dos os que par ti ci pa ram des se
pro ces so que ago ra vis lum bra o seu fi nal.

Lou va mos as con tri bu i ções pres ta das pe los no -
bres De pu ta dos Ne u ton Lima, Luiz Bit ten court, Feu
Rosa, Be ne di to Dias, Glycon Ter ra Pin to, Rob son
Tuma, Cabo Jú lio, Sér gio Car va lho, Co ro nel Gar cia,
Jor ge Pi nhe i ro, Fer nan do Gon çal ves, Luiz Bar bo sa,
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Jor ge Ta deu Mu da len, Luiz Antô nio Fle ury, José Ja -
ne ne, Eu ler Mo ra es, Fer nan do Zup po, Fer nan do Fer -
ro, Ru bens Fur lan, Bar bo sa Neto, José Car los Cou ti-
nho, De Ve las co, Antô nio do Vale, Dr. Ro si nha, Ro nal-
do Vas con cel los, Eni Vi to li ni, Alber to Fra ga, Remi
Trin ta, Car los Na der, Nair Xa vi er Lobo, La u ra Car ne i-
ro, André Luiz, Edu ar do Cam pos, Fer nan do Ga be i ra,
Mi chel Te mer, Si las Bra si le i ro, Jor ge Wil son, Enio
Bac ci, Evi lá sio Fa ri as, Me de i ros, Pas tor Val de ci, Pom -
peo de Mat tos, Edi nho Ara ú jo, Luiz Ri be i ro, He rá cli to
For tes, Mat tos Nas ci men to, Luiz Sa lo mão, José Car -
los Ale lu ia, Ro ber to Jef fer son, Men des Ri be i ro Fi lho,
Pas tor Jor ge, Cel so Rus so ma no, Wil son San tos, Hé -
lio Cos ta, Lin coln Por te la, Mar cos Ro lim, Ro nal do Ce -
zar Co e lho, Aloy sio Nu nes Fer re i ra, Mar con des Ga -
de lha, Co ro nel Ah/es, Edu ar do Cu nha, Nil má rio Mi -
ran da, Ri car do No ro nha, João Herr mann Neto, Re nil-
do Leal, Agne lo Qu e i roz, Ge ral do Ma ge la, Inal do Le i-
tão e José Ge no í no, além do ilus tre De pu ta do Edu ar-
do Jor ge, au tor do pro je to de lei ini ci al. Aqui, fal ta o
De pu ta do Anto nio Car los Bis ca ia, com quem me re u-
ni on tem, em nome do Gru po de Se gu ran ça, da Ban -
ca da do PT.

Mes mo não cum prin do hoje man da to na Câ ma-
ra dos De pu ta dos, as sim como al guns ou tros Co le gas
aci ma ci ta dos, o Sr. Edu ar do Jor ge, como to dos os
ou tros, exer cen do ou não, ho di er na men te, man da tos
em Bra sí lia, de i xa ram re gis tra do nos Ana is da His tó-
ria do Par la men to e do País o ca rá ter cí vi co e de des -
pren di men to que todo ente pú bli co deve ter para com
a so ci e da de que re pre sen ta.

Lou va mos e fa ze mos ques tão de re gis trar tam -
bém, Sr. Pre si den te, a co la bo ra ção, nes te pro ces so,
de to dos os Srs. Se na do res que par ti ci pa ram da con -
fec ção do di plo ma le gal que ana li sa mos. Nos sas ho -
me na gens aos Se na do res Ger son Ca ma ta, Djal ma
Fal cão, José Ro ber to Arru da (hoje, De pu ta do Fe de-
ral, mas au tor do PLS nº 614, quan do cum pria o seu
man da to de Se na dor), Re nan Ca lhe i ros, Cé sar Bor -
ges, Tas so Je re is sa ti, Ro meu Tuma, Alo i zio Mer ca-
dan te e Ro me ro Jucá.

Aos de ma is ilus tres Co le gas do Se na do Fe de-
ral, que por ven tu ra te nham tido os seus no mes omi ti-
dos pelo lap so des ta nos sa já can sa da me mó ria,
pres ta mos a jus ta ho me na gem na pes soa ga ba ri ta da
do ilus tre Pre si den te des ta Co mis são, Se na dor Edi -
son Lo bão, que com ma es tria vem con du zin do os tra -
ba lhos des ta Co mis são e que, de for ma bri lhan te,
par ti ci pou ati va men te das ne go ci a ções que re dun da-
ram no pre sen te re la tó rio. Te mos a cer te za de que S.
Exª es ten de rá o nos so re co nhe ci men to e agra de ci-
men to aos ilus tres Pre si den tes das duas Ca sas do

Con gres so Na ci o nal, Se na dor José Sar ney e De pu ta-
do João Pa u lo Cu nha, res pon sá ve is pela cri a ção des -
ta Co mis são Mis ta.

Res sal ta mos ain da as re le van tes con tri bu i ções
ad vin das do Mi nis té rio da Jus ti ça, na pes soa do Exmº 
Sr. Mi nis tro da Pas ta, Dr. Már cio Tho maz Bas tos, e de
sua as ses so ria, que, in can sa vel men te, fi cou co nos co
ela bo ran do no tas téc ni cas, aju dan do na com pa ti bi li-
za ção das pro pos tas, além das des ta ca das con tri bu i-
ções de to dos os de ma is Pa res que, mo vi dos pelo
mes mo es pí ri to pú bli co, no in tu i to de apri mo rar a lei,
par ti ci pa ram dos ca mi nhos que re sul ta ram no do cu-
men to que ora apre sen ta mos à Casa.

II – Aná li se

Como se pode no tar, a pro po si ção ora em aná li-
se, por sua na tu re za e pelo nú me ro de pro je tos de lei
apen sa dos, tra ta de ma té ria ex tre ma men te com ple xa
e re le van te.

Tra mi tan do nes te Con gres so Na ci o nal des de
1997, tra ta-se de ma té ria que re quer ur gen te so lu ção,
vis to que tra ta da pro te ção da so ci e da de con tra o uso
de arma de fogo, ins tru men to que ma te ri a li za com
enor me pre o cu pa ção o alto ín di ce de vi o lên cia que
aco me te to dos nós  – nos sos la res, nos sas fa mí li as,
nos sos ado les cen tes, nos sas cri an ças, en fim, toda a
so ci e da de. Para aten der a uma das prin ci pa is pa u tas
de de li be ra ção nes ta con vo ca ção ex tra or di ná ria do
Con gres so Na ci o nal, hou ve por bem o Le gis la ti vo, em 
acor do fir ma do en tre os Srs. Pre si den tes da Câ ma ra
dos De pu ta dos e do Se na do Fe de ral, ins ti tu ir esta
Co mis são  – e aqui vai o ob je ti vo des ta nos sa Co mis-
são  – para, “no pra zo de quin ze dias, con so li dar os
pro je tos de lei em tra mi ta ção em am bas as Ca sas
que tra tem do por te de ar mas”.

No bres Pa res, não res ta dú vi da quan to à im por-
tân cia da edi ção da Lei nº 9.437, de 20 de fe ve re i ro de 
1997, que ins ti tu iu o SINARM  – Sis te ma Na ci o nal de
Armas, es ta be le cen do con di ções para o re gis tro e
para o por te de ar mas de fogo, de fi nin do como cri me,
en tre ou tros, a con du ta de por tá-las sem au to ri za ção
do ór gão com pe ten te. Essa lei re pre sen tou um sig ni fi-
ca ti vo avan ço para o de sar ma men to da po pu la ção.
No en tan to, ve mos como já de fa sa dos es ses avan-
ços, sen do ne ces sá rio que no vas di re tri zes e prin cí pi-
os se jam pos tos para o real con tro le do por te des se
tipo de arma.

Mes mo com a edi ção da Lei ora em exa me, re -
gu la men ta da pelo De cre to nº 2.222, de 08 de maio de 
1997, a po pu la ção, seja por qual mo ti vo for, não tem
en con tra do a me nor di fi cul da de em com prar e por tar
uma arma de fogo nas ruas ou nas ins ti tu i ções pú bli-
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cas, bem como em man tê-la no lar. Os prin ci pa is mo ti-
vos, se gu ran ça e de fe sa, têm-se trans for ma do em ra -
zões de in ti mi da ção e exe cu ção de inú me ras ví ti mas,
qua se sem pre por mo ti vos fú te is.

Foi com essa pre o cu pa ção, Co le gas Par la men-
ta res, após ho ras, dias, ana li san do to das as pro pos-
tas re la ci o na das à ma té ria; após ne go ci a ções fe i tas
com o Sr. Mi nis tro da Jus ti ça; após ou vir os mais di -
ver sos re pre sen tan tes dos mais di ver sos seg men tos
da so ci e da de e, prin ci pal men te, após uma pro fí cua
re u nião que ti ve mos com o Se na dor Cé sar Bor ges,
ilus tre Re la tor da ma té ria no Se na do Fe de ral, que
pres tou enor me co la bo ra ção a este Re la tor, con tri bu-
in do para a me lho ria e aper fe i ço a men to do tex to fi nal
ora apre sen ta do, che ga mos à con clu são de que um
novo di plo ma le gal de ve ria ser apre sen ta do à dou ta
apre ci a ção dos no bres Pa res.

De vi do à den si da de da ma té ria ana li sa da e à
quan ti da de enor me de dis po si ti vos a se rem al te ra-
dos, ten do como foco a Lei nº 9.437, de 20 de fe ve re i-
ro de 1997  – dos 21 ar ti gos des ta lei, três se ri am re -
vo ga dos, qua tro man ti dos, qua tor ze subs tan ci al men-
te al te ra dos e dez no vos in se ri dos  – op ta mos pelo ca -
mi nho do ex pos to no art. 12, in ci so I, da Lei Com ple-
men tar nº 95, de 1998, al te ran do a Lei em tela “me di-
an te re pro du ção in te gral em novo tex to”, por ter mos
sido obri ga dos a fa zer con si de rá vel al te ra ção no con -
te ú do da lei.

Nes se sen ti do, após ana li sar de ta lha da men te
os pro je tos apen sa dos e as su ges tões re ce bi das dos
mais di ver sos ór gãos com com pe tên cia para opi nar,
con clu í mos por apre sen tar um subs ti tu ti vo ao Pro je to
de Lei ora re la ta do, con ten do as im por tan tes con tri-
bu i ções ex tra í das do con tex to, vi san do a aper fe i ço ar
o di plo ma le gal.

III  – Voto

Por todo o ex pos to, Sr. Pre si den te, so mos pela
apro va ção do Subs ti tu ti vo que ora apre sen ta mos, em
con sen so com o Se na dor Cé sar Bor ges, Re la tor da
ma té ria no Se na do Fe de ral, ao Pro je to de Lei nº
2.787-A, de 1997, e, pelo de vi do zelo que se deve ter
re la ti va men te à boa téc ni ca le gis la ti va, con si de ra mos
to dos os de ma is pro je tos a este apen sa dos pre ju di ca-
dos na Câ ma ra dos De pu ta dos, como tam bém os
Pro je tos do Se na do Fe de ral de nºs 138, 292, 386 e
614, de 1999; e 24, 100 e 202, de 2003.

Sr. Pre si den te, Co le gas da Co mis são, pas so a
ler o que cha mo de Subs ti tu ti vo con so li da do, que jun -
ta to das as ma té ri as e as con tri bu i ções dos Srs. De -
pu ta dos e dos Srs. Se na do res.

Eis o Subs ti tu ti vo:

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

CAPÍTULO I
Do Sis te ma Na ci o nal de Armas

Art. 1º O Sis te ma Na ci o nal de Armas –
SINARM, ins ti tu í do no Mi nis té rio da Jus ti ça, no âm bi-
to da Po lí cia Fe de ral, tem cir cuns cri ção em todo o ter -
ri tó rio na ci o nal.

Art. 2º Ao Si narm com pe te:

I – iden ti fi car as ca rac te rís ti cas e a
pro pri e da de de ar mas de fogo, me di an te ca -
das tro;

II – ca das trar as ar mas de fogo pro du-
zi das, im por ta das e ven di das no País;

III – ca das trar os por tes de ar mas e as 
re no va ções ex pe di das pela Po lí cia Fe de ral;

IV – ca das trar as trans fe rên ci as de
pro pri e da de, o ex tra vio, o fur to, o rou bo e
ou tras ocor rên ci as sus ce tí ve is de al te rar os
da dos ca das tra is, in clu si ve as de cor ren tes
de fe cha men to de em pre sas de se gu ran ça
pri va da e de trans por te de va lo res;

V – iden ti fi car as mo di fi ca ções que al -
te rem as ca rac te rís ti cas ou o fun ci o na men to
de arma de fogo;

VI – in te grar no ca das tro os acer vos
po li ci a is já exis ten tes;

VII – ca das trar as apre en sões de ar-
mas de fogo, in clu si ve as vin cu la das a pro-
ce di men tos po li ci a is e ju di ci a is;

VIII – ca das trar os ar me i ros em ati vi-
da des no País, bem como con ce der li cen ça
para exer ce rem a ati vi da de;

IX – ca das trar a iden ti fi ca ção do cano
da arma, as ca rac te rís ti cas das im pres sões
de ra di a men to e mi cro es tri a men to de pro je til
dis pa ra do, con for me mar ca ção e tes tes obri -
ga to ri a men te re a li za dos pelo fa bri can te.

Pa rá gra fo úni co. As dis po si ções des te
ar ti go não al can çam as ar mas de fogo das
For ças Arma das, que man te rão ca das tro
pró prio, con for me o re gu la men to.

CAPÍTULO II
Do Re gis tro

Art. 3º Ë obri ga tó rio o re gis tro de arma de fogo
no ór gão com pe ten te, ex ce tu a das as con si de ra das
ob so le tas.

Pa rá gra fo úni co. Os pro pri e tá ri os de ar mas de
fogo de uso res tri to ou pro i bi do de ve rão fa zer seu ca -
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das tro, como ati ra do res, co le ci o na do res ou ca ça do-
res, no Co man do do Exér ci to.

Art. 4º Aque le que pre ten der ad qui rir arma de
fogo de uso per mi ti do de ve rá, além da de mons tra ção
da efe ti va ne ces si da de, aten der aos se guin tes re qui-
si tos jun to ao Si narm:

I – com pro va ção de ido ne i da de, com a 
apre sen ta ção de cer ti dões de an te ce den tes
cri mi na is for ne ci das pela Jus ti ça Fe de ral,
Esta du al, Mi li tar e Ele i to ral e de não es tar
res pon den do a in qué ri to po li ci al ou a pro-
ces so cri mi nal por in fra ções pe na is;

II – apre sen ta ção de do cu men to com-
pro ba tó rio de ocu pa ção lí ci ta;

III – apre sen ta ção de do cu men to com -
pro ba tó rio de re si dên cia cer ta;

IV – com pro va ção de ca pa ci da de téc ni-
ca e ap ti dão psi co ló gi ca para o ma nu se io de
arma de fogo, ates ta das na for ma dis pos ta
no re gu la men to des ta lei.

§ 1º O Si narm ex pe di rá au to ri za ção
de com pra de arma de fogo so men te após
aten di dos os re qui si tos aci ma es ta be le ci-
dos, em nome do re que ren te e para a
arma in di ca da, sen do in trans fe rí vel esta
au to ri za ção.

§ 2º A pes soa, ao re a li zar a com pra de 
que tra ta este ar ti go, só po de rá ad qui rir mu -
ni ção no ca li bre cor res pon den te à arma ad -
qui ri da e na quan ti da de es ta be le ci da no re -
gu la men to des ta lei.

§ 3º A em pre sa que co mer ci a li zar
arma de fogo em ter ri tó rio na ci o nal fica obri -
ga da a co mu ni car, à au to ri da de com pe ten te,
a ven da e de man ter ban co de da dos com
to das as ca rac te rís ti cas da arma e có pia
dos do cu men tos pre vis tos nes te ar ti go.

§ 4º A em pre sa que co mer ci a li za ar-
mas de fogo e mu ni ção res pon de le gal men-
te por es tas mer ca do ri as, fi can do re gis tra-
das como de sua pro pri e da de, en quan to
não fo rem ven di das.

Art. 5º O Cer ti fi ca do de Re gis tro de Arma de
Fogo, com va li da de em todo o ter ri tó rio na ci o nal, au -
to ri za o seu pro pri e tá rio a man ter arma de fogo ex-
clu si va men te no in te ri or de sua re si dên cia ou de-
pen dên cia des ta, ou, ain da, no seu lo cal de tra ba-
lho, des de que ele seja o ti tu lar ou o res pon sá vel le -
gal do es ta be le ci men to ou da em pre sa.

§ 1º O Cer ti fi ca do de Re gis tro de Arma 
de Fogo será ex pe di do pela Po lí cia Fe de ral
e será pre ce di do de au to ri za ção do Si narm.

§ 2º Os re qui si tos de que tra ta o art. 4º 
des ta lei de ve rão ser com pro va dos pe ri o di-
ca men te, na con for mi da de do es ta be le ci do
em re gu la men to, com vis tas a con va li dar o
Cer ti fi ca do de Re gis tro de Arma de Fogo,
ex pe di do pela au to ri da de com pe ten te.

Sr. Pre si den te, a par tir da pos se, pas so a ana -
li sar o subs ti tu ti vo no que tan ge ao por te:

CAPÍTULO III
Do Por te

Art. 6º Fica pro i bi do o por te de arma de fogo em
todo o ter ri tó rio na ci o nal, sal vo para os ca sos pre vis-
tos em le gis la ção pró pria e para:

I – os in te gran tes das For ças Arma-
das;

II – os in te gran tes dos ór gãos re fe ri dos
no art. 144 da Cons ti tu i ção Fe de ral;

III – os in te gran tes das guar das mu ni-
ci pa is dos mu ni cí pi os com mais de um mi-
lhão de ha bi tan tes, nas con di ções es ta be le-
ci das no re gu la men to des ta lei;...

Aqui cabe a ob ser va ção fe i ta pelo Se na dor
Edi son Lo bão, nos so Pre si den te, para in clu ir as Ca-
pi ta is: “. . .os in te gran tes das guar das mu ni ci pa is dos 
mu ni cí pi os com mais de um mi lhão de ha bi tan tes,
nas con di ções es ta be le ci das no re gu la men to des ta
lei, res sal va das as Ca pi ta is que te nham me nos de
um mi lhão de ha bi tan tes.

Con ti nu an do:

IV – os in te gran tes ope ra ci o na is da
Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia;

V – as em pre sas de se gu ran ça pri va da
e de trans por te de va lo res cons ti tu í das, nos
ter mos da le gis la ção es pe cí fi ca;

VI – os in te gran tes dos ór gãos po li ci a is
re fe ri dos no art. 5º, IV, e no art. 5º, XIII, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, quan do em ser vi ço;

VII  – os in te gran tes das guar das pe ni-
ten ciá ri as, quan do em ser vi ço;

VIII  – para as en ti da des de des por to
le gal men te cons ti tu í das, cu jas ati vi da des
des por ti vas de man dem o uso de arma de
fogo, na for ma do re gu la men to, ob ser van-
do-se, no que cou ber, a le gis la ção am bi-
en tal.
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Há Esta dos, como é o caso do Rio Gran de do
Sul, em que há a le ga li da de da caça, em que há um 
pe río do de caça.

Pros si go a le i tu ra:

§ 1º As pes so as pre vis tas nos in ci sos
I, II e III te rão di re i to de por tar as ar mas
mes mo fora de ser vi ço, des de que as mes -
mas es te jam ca das tra das no ór gão com pe-
ten te na for ma do re gu la men to.

§ 2º As ar mas de fogo uti li za das pe los
em pre ga dos das em pre sas, pre vis tas no in -
ci so V, se rão de pro pri e da de, res pon sa bi li-
da de e guar da das res pec ti vas em pre sas,
so men te po den do ser uti li za das quan do em
ser vi ço, de ven do es tas ob ser var as con di-
ções de uso e ar ma ze na gem es ta be le ci das
pelo ór gão com pe ten te.

§ 3º O pro pri e tá rio ou di re tor res pon-
sá vel de em pre sa de se gu ran ça pri va da res -
pon de rá pelo cri me de ex tra vio se de i xar de
re gis trar a ocor rên cia po li ci al e co mu ni car à
Po lí cia Fe de ral o rou bo, o fur to, a per da e
ou tras for mas de ex tra vio de ar mas e mu ni-
ções que es te jam sob sua guar da, nas pri-
me i ras 24 ho ras de po is de ocor ri do o fato,
sem pre ju í zo de san ções ad mi nis tra ti vas es -
ta be le ci das em lei.

§ 4º As ar mas de fogo uti li za das em
en ti da des des por ti vas le gal men te cons ti tu í-
das de vem obe de cer às con di ções de uso e
de ar ma ze na gem es ta be le ci das pelo ór gão
com pe ten te, res pon den do a di re to ria da en -
ti da de le gal men te pela sua arma.

Art. 7º Com pe te, ao Mi nis té rio da Jus ti ça, a au -
to ri za ção do pode de arma para os res pon sá ve is
pela se gu ran ça de na ci o na is de pa í ses es tran ge i ros
em vi si ta ou se di a dos no Bra sil e, ao Co man do do
Exér ci to, nos ter mos do re gu la men to, o re gis tro e a
con ces são de por te de trân si to de arma de fogo
para co le ci o na do res, ati ra do res, ca ça do res e de re-
pre sen tan tes es tran ge i ros em com pe ti ção ofi ci al de
tiro re a li za da no ter ri tó rio na ci o nal.

Art. 8º A au to ri za ção fe de ral para por tar arma de
fogo, de uso per mi ti do, terá efi cá cia tem po ral e ter ri to-
ri al li mi ta da, nos ter mos de atos re gu la men ta res, e
de pen de rá de o re que ren te com pro var, além das exi -
gên ci as pre vis tas no art. 4º des ta lei, a sua efe ti va ne -
ces si da de, a cri té rio da Po lí cia Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. A au to ri za ção de
pode de arma de fogo pre vis to nes se ar ti go,

em todo o ter ri tó rio na ci o nal, é de com pe-
tên cia ex clu si va da Po lí cia Fe de ral, e o pode 
so men te será con ce di do após a au to ri za ção
do Si narm.

Art. 9º Fica ins ti tu í da a co bran ça de ta xas, nos
va lo res cons tan tes do Ane xo des ta lei, pela pres ta ção
dos se guin tes ser vi ços:

I  – ao re gis tro de ar mas de fogo;
II  – à re no va ção de re gis tro de arma

de fogo;
III  – à ex pe di ção de se gun da via de

re gis tro de arma de fogo;
IV  – á ex pe di ção de pode fe de ral de

arma de fogo;
V  – à re no va ção de por te de arma de

fogo;
VI  – à ex pe di ção de se gun da via de

por te fe de ral de arma de fogo.
Pa rá gra fo úni co. Os va lo res ar re ca da-

dos por essa co bran ça de ta xas des ti-
nam-se ao cus te io e ma nu ten ção das ati vi-
da des do Si narm, no âm bi to do De par ta-
men to de Po lí cia Fe de ral.

Sr. Pre si den te, vis ta a ques tão do pode de ar -
mas, en tro ago ra no ca pí tu lo que tra ta dos cri mes e
das pe nas:

CAPÍTULO IV
Dos Cri mes e das Pe nas

Art. 10. Pos su ir ou man ter sob sua guar da arma 
de fogo ou mu ni ção, de uso per mi ti do, mas em de sa-
cor do com de ter mi na ção le gal ou re gu la men tar, no
in te ri or de sua re si dên cia ou de pen dên cia des ta ou
ain da no seu lo cal de tra ba lho, des de que seja o ti tu-
lar ou o res pon sá vel le gal do es ta be le ci men to ou
em pre sa:

Pena – re clu são de um a três anos e
mul ta.

Pa rá gra fo úni co. Nas mes mas pe nas
in cor re quem:

I – omi tir as ca u te las ne ces sá ri as para
im pe dir que o me nor de 18 anos ou po da dor
de do en ça men tal se apo de re de arma de
fogo que es te ja sob sua pos se ou que seja
de sua pro pri e da de, ex ce to para a prá ti ca
do des por to, quan do o me nor es ti ver acom -
pa nha do do res pon sá vel ou ins tru tor;

II  – ven der, em pres tar ou trans fe rir a
pos se de arma de fogo, mes mo re gis tra da,
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à pes soa não ha bi li ta da nos ter mos es ta be-
le ci dos pelo art. 4º des ta lei;

III – 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.

Art. 11. Por tar, de ter, fa bri car, ad qui rir, ven der,
alu gar, ex por à ven da ou for ne cer, re ce ber, ter em
de pó si to, trans por tar, ce der, ain da que gra tu i ta men-
te, em pres tar, re me ter, en tre gar, man ter sob guar da
ou ocul tar arma de fogo, aces só rio ou mu ni ção, de
uso per mi ti do, mas sem au to ri za ção e em de sa cor-
do com de ter mi na ção le gal ou re gu la men tar:

Pena – re clu são de dois a qua tro anos
e mul ta.

§ 1º Nas mes mas pe nas in cor re quem
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 via pú bli ca ou em di re ção a ela, des de
que essa con du ta não te nha como fi na li da-
de a prá ti ca de ou tro cri me.

§ 2º São ina fi an çá ve is os cri mes pre-
vis tos nes se ar ti go.

Art. 12. Pos su ir, de ter, po dar, fa bri car, ad qui rir,
ven der, alu gar, ex por à ven da ou for ne cer, re ce ber,
ter em de pó si to, trans por tar, ce der, ain da que gra tu i-
ta men te, em pres tar, re me ter, em pre gar, man ter sob
guar da ou ocul tar arma de fogo, equi pa men to de re -
car ga ou mu ni ção quan do se tra tar de ar mas de
fogo de uso pro i bi do ou res tri to:

Pena – re clu são de três a seis anos e
mul ta.

§ 1º Nas mes mas pe nas in cor re quem:
I – su pri mir ou al te rar mar ca, nu me ra-

ção ou qual quer si nal de iden ti fi ca ção de
arma de fogo ou ar te fa to;

II – mo di fi car as ca rac te rís ti cas de
arma de fogo, de for ma a tor ná-la equi va len-
te à arma de fogo de uso pro i bi do ou res tri to
ou para fins de di fi cul tar ou, de qual quer
modo, in du zir a erro a au to ri da de po li ci al,
pe ri to ou juiz;

III – pos su ir, de ter, fa bri car ou em pre-
gar ar te fa to ex plo si vo ou in cen diá rio;

IV – po dar, pos su ir, ad qui rir, trans por-
tar ou for ne cer arma de fogo com nu me ra-
ção, mar ca ou ou tro si nal de iden ti fi ca ção
ras pa do ou de qual quer for ma adul te ra do;

V – por tar, pos su ir, ad qui rir, trans por tar
ou for ne cer arma de fogo com o cano ou
aces só rio subs ti tu í do ou de qual quer for ma
adul te ra do;

VI – ven der, for ne cer, ain da que gra tu i-
ta men te, ou en tre gar, de qual quer for ma, à
cri an ça ou ao ado les cen te, arma, mu ni ção
ou ex plo si vo;

VII – pro du zir, re car re gar ou re ci clar
sem au to ri za ção le gal ou adul te rar, de qual -
quer for ma, mu ni ção ou ex plo si vo.

§ 2º São in sus cep 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. 13. Impor tar, ex por tar, fa vo re cer a
en tra da ou a sa í da do ter ri tó rio na ci o nal, a
qual quer tí tu lo, de arma de fogo, aces só rio
ou mu ni ção, sem au to ri za ção da au to ri da de
com pe ten te.

Pena – re clu são de qua tro a oito anos
e mul ta.

§ 1º A pena é au men ta da da me ta de
se a arma de fogo, aces só rio ou mu ni ção fo -
rem de uso pro i bi do ou res tri to.

§ 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. 14. A pena é au men ta da da me ta de se o
cri me pre vis to nos arts. 12, 13 e 14 des ta lei for pra -
ti ca do por in te gran tes dos ór gãos e em pre sas re fe ri-
dos no art. 6º des ta lei.

Ca pí tu lo V
Dis po si ções Ge ra is

Art. 15. A de fi ni ção de ar mas, aces só ri os e ar te-
fa tos de uso pro i bi do ou res tri to será dis ci pli na da em
ato do Che fe do Po der Exe cu ti vo Fe de ral, me di an te
pro pos ta do Co man do do Exér ci to.

Art. 16. Armas, aces só ri os e ar te fa tos de uso
res tri to e de uso per mi ti do são os de fi ni dos na le gis la-
ção per ti nen te.

Art. 17. Exce tu a das as atri bu i ções a que se re fe-
re o art. 2º des ta lei, com pe te ao Co man do do Exér ci-
to au to ri zar e fis ca li zar a pro du ção e o co mér cio de ar-
mas de fogo e de ma is pro du tos con tro la dos, in clu si ve
o re gis tro e o pode de trân si to de arma de fogo de co -
le ci o na do res, ati ra do res e ca ça do res.

Art. 18. As ar mas de fogo en con tra das sem re -
gis tro e/ou sem au to ri za ção se rão apre en di das e,
após a ela bo ra ção do la u do pe ri ci al, re co lhi das ao
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Co man do do Exér ci to, que se en car re ga rá de sua
des ti na ção.

Art. 19. Logo após a jun ta da do la u do, quan do a
arma de fogo, aces só rio ou mu ni ção não mais in te-
res sa rem à per se cu ção pe nal, o Juiz com pe ten te de -
ve rá de ter mi nar o en ca mi nha men to à uni da de mais
pró xi ma do Exér ci to Bra si le i ro, no pra zo má xi mo de
48 ho ras, ve da da a en tre ga de arma em de pó si to a
qual quer pes soa.

Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos ex cep ci o na is em
que a arma não pu der ser en ca mi nha da ao Co man do
do Exér ci to para sua des ti na ção, a cri té rio do Juiz,
per ma ne ce rá sob a guar da da au to ri da de po li ci al que
pre si diu o in qué ri to po li ci al, fi can do este res pon sá vel
le gal até que seja li be ra da pela Jus ti ça.

Co lo ca mos esse art. 19, por que há mu i to rou bo
de arma nos fó runs e nos car tó ri os. O que se quer é
res sal var ar mas que, du ran te a ins tru ção cri mi nal, ne -
ces si tem ser pe ri ci a das, exi bi das, as ar mas que se le -
vam ao júri, e uma sé rie de ou tras ques tões.

Art. 20. É ve da da a fa bri ca ção, a ven da, a co -
mer ci a li za ção e a im por ta ção de brin que dos, ré pli cas
e si mu la cros de ar mas de fogo, que com es tas pos -
sam se con fun dir.

Pa rá gra fo úni co. Exce tu am-se da pro i bi ção as
ré pli cas e os si mu la cros des ti na dos à ins tru ção, ao
ades tra men to ou à co le ção de usuá rio au to ri za do,
nas con di ções fi xa das pelo Co man do do Exér ci to.

Art. 21. Ca be rá ao Co man do do Exér ci to au to ri-
zar, ex cep ci o nal men te, a aqui si ção de ar mas de fogo
de uso pro i bi do ou res tri to.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to no ca put não se
apli ca às aqui si ções dos Co man dos Mi li ta res.

Art. 22. A clas si fi ca ção le gal, téc ni ca e ge ral das
ar mas de fogo e de ma is pro du tos con tro la dos, bem
como a de fi ni ção de ar mas de uso pro i bi do ou res tri to
são de com pe tên cia do Co man do do Exér ci to.

O art. 23. re fe re-se a uma su ges tão do Mi nis tro
da Jus ti ça. Na me di da em que as pes qui sas in di cam
que as ví ti mas de ho mi cí dio no Bra sil se con cen tram
no con jun to de jo vens de 16 a 24 anos, o Si narm atu -
al men te es ta be le ce a pos si bi li da de de que só ma i o-
res de 21 anos po dem com prar arma de fogo, nas
con di ções es ta be le ci das pela lei. Por su ges tão do Mi -
nis té rio da Jus ti ça, eu e o Se na dor Cé sar Bor ges, na
tar de de on tem, aqui es ce mos em al te rar o li mi te le gal
de ida de para 25 anos. Por tan to:

Art. 23. É ve da do ao me nor de vin te e
cin co anos ad qui rir arma de fogo.

Aqui há uma mo di fi ca ção subs tan ti va.

Art. 24. O re gu la men to des ta lei será ex pe di do
pelo Po der Exe cu ti vo no pra zo de trin ta dias.

Pa rá gra fo úni co. O re gu la men to po de rá es ta be-
le cer o re ca das tra men to ge ral ou par ci al de to das as
ar mas, in clu si ve das ar mas de fogo com cer ti fi ca dos
de re gis tro já con ce di dos.

Art. 25. As au to ri za ções de por te de ar mas de
fogo já con ce di das ex pi rar-se-ão em no ven ta dias
após a pu bli ca ção des ta lei.

Art. 26. Os pos su i do res e pro pri e tá ri os de ar mas
de fogo não re gis tra das de ve rão, sob pena de res pon-
sa bi li da de pe nal, no pra zo de no ven ta dias, após a
pu bli ca ção des ta lei, so li ci ta rem o re gis tro das ar mas
apre sen tan do nota fis cal de com pra ou a com pro va-
ção da ori gem lí ci ta da pos se.

Art. 28 Será apli ca da mul ta de cem mil a tre zen-
tos mil re a is, con for me es pe ci fi car o re gu la men to:

I – à em pre sa de trans por te aé reo, ro -
do viá rio [esta é uma con tri bu i ção do De pu-
ta do Fle ury], fer ro viá rio, ma rí ti mo, flu vi al ou
la cus tre que, de li be ra da men te, por qual quer
meio, faça, pro mo va, fa ci li te ou per mi ta o
trans por te de arma ou mu ni ção sem a de vi-
da au to ri za ção e com inob ser vân cia das
nor mas de se gu ran ça;

II – à em pre sa de pro du ção ou co mér-
cio de ar ma men tos que re a li ze pu bli ci da de
para ven da de ar mas par ti cu la res;

A ques tão da pro pa gan da, o in cen ti vo, o elo gio
às ar mas de fogo.

III – à em pre sa que ela bo re ou di vul-
gue ma te ri al de pro pa gan da es ti mu lan do o
uso de arma de fogo nos mol des con trá ri os
aos des ta lei.

Por fim, Sr. Pre si den te, pas so às Dis po si ções Fi -
na is:

O art. 27 é um tex to do pro je to do Se na dor Re -
nan Ca lhe i ros.

Art. 27 Fica pro i bi da a co mer ci a li za ção de arma
de fogo e mu ni ção em todo o Ter ri tó rio Na ci o nal, sal vo
para as en ti da des pre vis tas no art. 6º des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. Este dis po si ti vo, para en trar em 
vi gor, de pen de rá de apro va ção por re fe ren do po pu lar,
a ser re a li za do em ou tu bro de 2005.

Art. 29 Fica re vo ga da a Lei nº 9.437, de 20 de fe -
ve re i ro de 1997.

Art. 30 Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

É o subs ti tu ti vo glo bal, Sr. Pre si den te.
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Mu i to obri ga do.
O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB – DF) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra para uma ques tão de or -
dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Quem a
so li ci ta?

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB - DF) - O De -
pu ta do Alber to Fra ga.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) — Tem V.
Exª a pa la vra, para uma ques tão de or dem.

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB — DF) — Sr.
Pre si den te, não vou te cer co men tá ri os so bre o re la tó-
rio, o qual me agra da, mas pre o cu pam-me as de cla ra-
ções ve i cu la das pe los jor na is que di zem que nós,
des ta Co mis são, es ta mos aqui a tro co de nada, Sr.
Pre si den te. Há uma ma té ria, in ti tu la da “Acer to”, que
pas sa por cima de todo um tra ba lho da Câ ma ra Fe de-
ral e diz que, nes ta si tu a ção aqui, esta Co mis são não
tem va lor, que for mal men te esta Co mis são não exis -
te. Se não exis te, es ta mos aqui tal vez per den do tem -
po. Tal vez haja até mes mo o ris co de tudo o que for fe -
i to aqui não ter res pal do ju rí di co. E o pior é que, no fi -
nal — não sei até que pon to isso é ver da de i ro, por que
não cos tu mo acre di tar em tudo o que está es cri to nos
jor na is —, há uma fra se que nos de i xa mu i to pre o cu-
pa do:

a de que a in ten ção era não ace i tar as su ges-
tões do no bre Re la tor Luiz Edu ar do Gre e nhalgh e
ape nas ga ran tir a pa ter ni da de do de sar ma men to
para o Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

Co nhe ço a pes soa do Se na dor Re nan Ca lhe i-
ros, S. Exª é do meu Par ti do, mas o que está na Fo lha
de S.Pa u lo é um des res pe i to para com a Câ ma ra dos 
De pu ta dos. Esta mos vi ven do num re gi me bi ca me ral.
De tudo o que for fe i to aqui, a Casa re vi so ra pas sa rá a 
ser a Câ ma ra, e de cla ra ções como essa nos jor na is
ti ram re al men te a mo ti va ção dos Par la men ta res que
já vêm se de di can do ao as sun to. E o Re la tor, re co-
nhe ci da men te, co lo ca no seu re la tó rio o tra ba lho des -
ses Par la men ta res.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB – DF) – Vou
ape nas con clu ir a ques tão de or dem, no bre Se na dor.
Estão aqui, na Fo lha de S.Pa u lo, de cla ra ções que,
na ver da de, de i xam os De pu ta dos numa si tu a ção in -
cô mo da, por que, se tudo o que foi fe i to na Câ ma ra
será jo ga do na lata de lixo, fi ca rá com pli ca do con ti nu-
ar mos, aqui, de ba ten do numa Co mis são Mis ta.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB – DF) – Esta é 
a mi nha ques tão de or dem: vão pre va le cer os tra ba-
lhos des ta Co mis são, ou ape nas pre va le ce rá o que
será vo ta do no ple ná rio da Casa na quar ta-fe i ra? O
que vai ser vo ta do? O re la tó rio do no bre Re la tor ou o
do Se na dor Cé sar Bor ges?

É essa a ques tão de or dem que apre sen to a V.
Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce-
do a pa la vra, para con tra di tar, ao no bre Se na dor Alu í-
zio Mer ca dan te e, em se gui da, ao no bre Se na dor Re -
nan Ca lhe i ros.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr.

Pre si den te, em pri me i ro lu gar, que ro pa ra be ni-
zar o Sr. De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh pela
com pe tên cia do re la tó rio, não só por ter con se gui do
re fle tir so bre to das as ini ci a ti vas le ga is, tão men ci o na-
das, ci ta das e in cor po ra das no seu re la tó rio, mas, so -
bre tu do, por que, na nos sa úl ti ma re u nião, com a vi -
vên cia e sa be do ria de S. Exª e sua lon ga ex pe riên cia
po lí ti ca e par la men tar, anun ci ou que es ta va apre sen-
tan do ape nas – e já en tra rei na ques tão de or dem, Sr.
Pre si den te – a mi nu ta e que es pe ra va to das as con tri-
bu i ções do de ba te para con clu ir o seu re la tó rio.

O re la tó rio que está sen do apre sen ta do hoje –
on tem, eu dis se isso a to dos da im pren sa que me per -
gun ta ram – re fle te exa ta men te a gran de con ver gên-
cia exis ten te en tre o tra ba lho da Sub co mis são do Se -
na do e o do De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh. S.
Exª fez acor dos com o Se na dor Cé sar Bor ges quan to
ao mé ri to do que es ta va sen do fe i to e, ago ra, não só
in cor po ra to dos os as pec tos fun da men ta is do re la tó-
rio do Se na dor Cé sar Bor ges, como tam bém pro mo ve
no vas con tri bu i ções, que, se gu ra men te, são de ci si-
vas para o es for ço que es ta mos fa zen do na Câ ma ra
dos De pu ta dos e no Se na do Fe de ral.

Portan to, Sr. Pre si den te, do pon to de vis ta do
Re gi men to, te mos a pos si bi li da de de vo tar um ou ou -
tro re la tó rio no ple ná rio. Mas, na re a li da de, a mi nha
ex pec ta ti va é de que fa ça mos a fu são, pois esse re la-
tó rio é pra ti ca men te a fu são.

Va mos en trar na dis cus são do mé ri to. Do pon to
de vis ta re gi men tal, esse re la tó rio vai ter o ma i or sig -
ni fi ca do nos tra ba lhos do Se na do Fe de ral e, te nho
cer te za, na Câ ma ra dos De pu ta dos. Estão de pa ra-
béns os Pre si den tes José Sar ney e João Pa u lo Cu-
nha, por essa ini ci a ti va vi san do a con tri bu ir com essa
ma té ria. Há anos, ten ta-se co lo cá-la em pa u ta, mas
sem se ob ter êxi to. Ago ra, va mos votá-la na con vo ca-
ção ex tra or di ná ria.
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O Se na do vai vo tar essa ma té ria na pró xi ma se -
ma na. Esse é um acor do de to dos os Lí de res e da
Mesa. Ha via um gran de in te res se nes sa ma té ria, e
está aqui o Se na do, em peso, par ti ci pan do des ta Co -
mis são Mis ta, pres ti gi an do essa ini ci a ti va, que cres ce
mu i to com a qua li da de do re la tó rio apre sen ta do.

Por isso, te nho cer te za de que, com esse re la tó-
rio, te mos ma té ria para vo tar, e não há ne nhu ma di -
ver gên cia sig ni fi ca ti va en tre o re la tó rio do no bre Se -
na dor Cé sar Bor ges e o do no bre De pu ta do Luiz Edu -
ar do Gre e nhalgh.Eles con ver gem na mes ma di re ção
e per mi tem, por tan to, um sal to de qua li da de sig ni fi ca-
ti va ao es for ço do Se na do.

Por isso mes mo, pro po nho que cons tru a mos
essa fu são. Esse re la tó rio, se gu ra men te, acres cen ta,
en gran de ce e apri mo ra. Qu an to ao mé ri to, te nho ain -
da al gu mas pe que nas su ges tões – acho que ou tros o
fa rão tam bém –, mas a Co mis são tem um pa pel fun -
da men tal para o Se na do Fe de ral. Está sen do pres ti gi-
a da, sen do pre si di da, in clu si ve, pelo Pre si den te da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, que
cri ou a Sub co mis são e que tem es ti mu la do o tema da
se gu ran ça pú bli ca como pri o ri tá rio nes ta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Para
uma ques tão de or dem, con ce do a pa la vra ao Se na-
dor Re nan Ca lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, tra to da ma té ria exa ta men te na li nha do
que aqui dis se o Se na dor Alu í zio Mer ca dan te.

Essa ma té ria é com ple xa, di vi de mu i to as opi -
niões, e a pró pria exa cer ba ção des se de ba te é con -
se qüên cia de tudo isso. Mas que ro, an tes de tudo,
lou var o pa pel des ta Co mis são Mis ta do Con gres so
Na ci o nal, aliás, a pri me i ra até en tão cri a da para tra tar,
es tu dar e apro fun dar um de ba te fun da men tal e ina-
diá vel.

Lou vo, so bre tu do, o pa pel do Re la tor, De pu ta do
Luiz Edu ar do Gre e nhalgh, um pa tri mô nio da de mo-
cra cia bra si le i ra, uma das me lho res ca be ças do Par -
la men to, que de mons tra, com esse re la tó rio, so bre tu-
do, mu i ta sen si bi li da de ao in cor po rar pen sa men tos
di ver sos, ao sis te ma ti zar tudo isso num pa re cer que
pa re ce ser con sen su al e que está mu i to na li nha do
ou tro pa re cer tam bém do Re la tor da Sub co mis são de
Se gu ran ça Pú bli ca, pre si di da pelo Se na dor Tas so Je -
re is sa ti.

Con cor do que es ta mos avan çan do. Ontem à no -
i te, o Se na dor Luiz Edu ar do Gre e nhalgh e eu con ver-
sa mos bas tan te. S. Exª e eu te mos um cam po de afi ni-
da des mu i to gran de, tra ba lha mos jun tos em mu i tas
opor tu ni da des. Fa re mos o que for pos sí vel para avan -

çar mos no rumo do Esta tu to das Armas, con so li dan-
do os pro je tos exis ten tes e, even tu al men te, aju dan do
mo des ta men te nes sa dis cus são.

O im por tan te é que essa ma té ria seja vo ta da
nes ta Co mis são Mis ta, no ple ná rio do Se na do, no ple -
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos. Se a Câ ma ra mo di-
fi car a ma té ria, va mos ana li sá-la no va men te aqui.
Isso só en gran de ce a de mo cra cia.

Te nho tam bém uma gran de re la ção com o De -
pu ta do Alber to Fra ga, te mos pon tos de vis ta ra di cal-
men te opos tos nes sa ma té ria, mas nada dis so vai
nos im pe dir de co la bo rar, para que, hoje, esta Co mis-
são Mis ta de li be re e para que, no dia 23, o Ple ná rio do 
Se na do de li be re. A par tir daí, a Câ ma ra dos De pu ta-
dos vai, sem dú vi da al gu ma, en ri que cer esse pro je to,
que é fun da men tal.

O Bra sil não quer mais con vi ver com essa “epi -
de mia”, que tem hu mi lha do o nos so País, que tem
agra va do a nos sa vi o lên cia. Fa re mos o que for pre ci-
so para res trin gir a ven da e o uso de ar mas no Bra sil.
Aliás, a so ci e da de tem co bra do isso de to dos nós,
quer seja do Se na do, quer seja da Câ ma ra dos De pu-
ta dos.

Pa ra béns, De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh!
Con te com o meu apo io, com o meu en tu si as mo,
como, aliás, já con tou o Se na dor Cé sar Bor ges. Pen -
so que es ta mos ca mi nhan do fir me men te para fa zer-
mos a fu são dos dois re la tó ri os.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – De pu ta-
do Ro ber to Jef fer son, V. Exª de se ja ma ni fes tar-se so -
bre o tema? Tem al gu ma ques tão de or dem a apre-
sen tar?

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB – RJ) – Sr. 
Pre si den te,

não é uma ques tão de or dem, mas V. Exª me
dan do a pa la vra...

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se V.
Exa me per mi tir, de ci di rei so bre a ques tão de or dem
e, em se gui da, de vol ve rei a pa la vra a V. Exª.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB – RJ) – 
Peço a pa la vra para dis cu tir o re la tó rio e apre sen tar
uma su ges tão.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) –  De pu ta do
Alber to Fra ga, o jor nal Fo lha de S.Pa u lo é um dos prin -
ci pa is ve í cu los de co mu ni ca ção des te País, res pe i tá vel
por to das as ra zões, mas não é Diá rio Ofi ci al.

Hou ve uma de ci são das Pre si dên ci as do Se na-
do e da Câ ma ra com base na lei. Os Pre si den tes do
Se na do e da Câ ma ra de ci di ram com base no art. 75
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral e no art. 17
do Re gi men to Inter no da Câ ma ra ao cri a rem esta Co -
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mis são, que, por tan to, tem au to ri da de ab so lu ta para
de ci dir so bre o que irá exa mi nar.

Qu an do V. Exª, len do ain da o jor nal, re fe re-se a
“acer tos an te ri o res”, o acer to de fi ni ti vo, o acer to le gal, é
o que se vai fa zer nes ta Co mis são. O re sul ta do da vo ta-
ção des ta Co mis são, este sim, é o acer to ofi ci al, é o re -
la tó rio ofi ci al que será sub me ti do em se gui da à de li be-
ra ção dos Ple ná ri os do Se na do e da Câ ma ra, po rém
ou vin do-se an tes as duas Co mis sões de Jus ti ça.

Na re u nião do dia 15, eu pró prio, na Pre si dên cia
des ta Co mis são, tive opor tu ni da de de de cla rar que o
Pre si den te do Se na do e o Pre si den te da Câ ma ra, ao
re ce be rem o re la tó rio fi nal apro va do nes ta Co mis são,
ou vi rão as duas Co mis sões de Jus ti ça. Se o pro je to
es ti ver em re gi me de ur gên cia, as Co mis sões de Jus -
ti ça po de rão ser ou vi das no Ple ná rio do Se na do e no
Ple ná rio da Câ ma ra, mas não de i xa rão de ser ou vi-
das. Por tan to, a de ci são des ta Co mis são será ofi ci al,
le gal.

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, só para en cer rar, pelo pou co que co nhe-
ço do Re gi men to Co mum, os pro je tos da Co mis são
Mis ta têm pri o ri da de. O pon to que le van tei foi que o
que tem que ser vo ta do é o re la tó rio do no bre De pu ta-
do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh — essa foi a ques tão de
or dem — e não o do Se na dor Cé sar Bor ges, que foi
de li be ra do, vo ta do e apro va do não na Co mis são
Espe ci al, na Co mis são Mis ta. Re fi ro-me exa ta men te
à pre ce dên cia que os pro je tos têm, de acor do com o
Re gi men to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se V. Exª 
me per mi te in ter rom pê-lo, es ta mos tra tan do do as-
sun to de ma ne i ra re dun dan te. Na re u nião pas sa da, já 
de ci di, no âm bi to des ta Co mis são, so bre isso, di zen-
do que, na ver da de, to dos os pro je tos es tão sen do
con so li da dos no re la tó rio do Re la tor que a Co mis são
so be ra na men te vai vo tar. Por tan to, vai-se vo tar no
ple ná rio o que for apro va do nes ta Co mis são.

Con ce do a pa la vra ao De pu ta do Ro ber to Jef fer-
son.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB – RJ) – Sr. 
Pre si den te, no PTB, so mos 50 De pu ta dos Fe de ra is e
três Se na do res. Re i na en tre nós...

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Já es ta-
mos em fase de dis cus são.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB – RJ) –
Já? Re i na en tre nós – é só um pe que no exór dio – um
cli ma de har mo nia. No PTB, não é o Se na dor que es -
co lhe o Lí der da Ban ca da, não há essa sub mis são da
Ban ca da Fe de ral à Ban ca da de Se na do res.

Gra ças a Deus! E te mos con se gui do um cli ma
de per fe i ta har mo nia en tre a Ban ca da de Se na do res
e a Ban ca da de De pu ta dos Fe de ra is. Os Se na do res
do nos so Par ti do li de ram não pela for ça da sua pos tu-
ra ou pelo au to ri ta ris mo das suas co lo ca ções, mas
pela re la ção fra ter na, com pa nhe i ra e ami ga que man -
têm com a Ban ca da Fe de ral. E eu sa ú do os Se na do-
res do PTB, que têm esse es pí ri to, e sa ú do to dos os
Se na do res que têm o mes mo es pí ri to dos Se na do res
do PTB. Não en ten do que um Se na dor seja mais que
um De pu ta do Fe de ral.

Sr. Re la tor, cum pri men to V. Exª pela ex ce lên cia
do tra ba lho fe i to. Co nhe ço a ma té ria, le vei dez anos
re la tan do qua ren ta pro je tos si mi la res, quan do fi ze-
mos a lei an te ri or, de 1997, a 9.437/97, e sei des se
jogo de pres sões que um re la tor en fren ta na opi nião
pú bli ca e dos in te res ses que es tão en vol vi dos, da in -
dús tria de arma, das em pre sas de vi gi lân cia – o que
aqui está pas san do des per ce bi do. Leio os jor na is, Sr.
Pre si den te, e aqui só se fala em lobby de arma. Há
uma in dús tria de ar mas no Bra sil, a Ta u rus, mas há
tre zen tos mil ho mens de em pre sas de vi gi lân cia ar -
ma dos no País – mais que o efe ti vo das For ças Arma -
das –, e esse foi o ma i or lobby do Mi nis té rio da Jus ti-
ça que en fren tei quan do fui re la tor do ou tro pro je to.
Esse é o lobby que per me ia o Mi nis té rio da Jus ti ça,
por que é na que le Mi nis té rio que se ob tém au to ri za-
ção para abrir uma em pre sa de vi gi lân cia.

Na mi nha ci da de, Rio de Ja ne i ro, em 1999 e
2000, fo ram apre en di das 13 mil ar mas de fogo des vi-
a das das em pre sas de vi gi lân cia ar ma da, que hoje
são, aqui nes te pro je to ain da, pro te gi das. E esse é o
prin ci pal lobby da arma no Bra sil. Qu e ro di zer isso
aqui para que o in di vi duo que tem con vic ção, pos tu ra
ide o ló gi ca, fi que aten to a isso tam bém. É o lobby da
arma de fogo, da in dús tria da arma de fogo. Não é só
isso. Há um mu i to pior, mu i to mais gra ve. Pro i bi da a
ven da de arma de fogo para o par ti cu lar, só quem pu -
der con tra tar em pre sa de vi gi lân cia vai ter vi gi lân cia
par ti cu lar em casa. Então, te mos que de i xar cla ras
es sas in for ma ções na dis cus são, por que esse lobby
já vi nha lá de trás.

Eu que ria, cum pri men tan do o De pu ta do Gre e-
nhalgh, su ge rir al gu mas mo di fi ca ções no tex to. O tex -
to está mu i to bom, mu i to qua li fi ca do, mas há idéi as de 
efe i to prá ti co que eu que ria su ge rir a V. Exª, para que
pu dés se mos par tir da qui para o Ple ná rio do Se na do e 
da Câ ma ra com o pro je to já acor da do.

No art. 6º, in ci so VIII, V. Exª diz: “para as en ti da-
des de des por to le gal men te cons ti tu í das”. Sou
Vice-Pre si den te do Clu be de Tiro de Pe tró po lis e sou
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da Fe de ra ção do Tiro do Rio de Ja ne i ro. Com a ex pe-
riên cia pes so al de quem pra ti ca tiro es por ti vo há mu i-
to tem po, digo que não há guar da e pos se de arma
nas en ti da des. As en ti da des não têm ar mas de sua
pro pri e da de guar da das. Quem pos sui a arma é o ati -
ra dor. Então, peço que V. Exª es ta be le ça o se guin te,
no in ci so VIII: “para os in te gran tes das en ti da des de
des por to le gal men te cons ti tu í das”, por que elas não
têm a pos se nem o por te da arma; quem tem a pos se
e o por te da arma são os in te gran tes dos clu bes de
tiro e das fe de ra ções de tiro, Sr. Re la tor.

Mais adi an te, no § 4º:
§ 4º As ar mas de fogo uti li za das em en ti da des

des por ti vas le gal men te cons ti tu í das de vem obe de cer
às con di ções de uso e ar ma ze na gem es ta be le ci das
pelo ór gão com pe ten te [quem es ta be le ce é o Mi nis té-
rio do Exér ci to], res pon den do a di re to ria da en ti da de
le gal men te pela sua guar da.

Isso é im pos sí vel, Sr. Re la tor. Pe di ria a V. Exª
que as sim es ta be le ces se: “ res pon den do o pos su i dor
da arma le gal men te pela sua guar da”. O Clu be de
Tiro de Pe tró po lis, a Fe de ra ção de Tiro do Rio de Ja -
ne i ro e a Con fe de ra ção Bra si le i ra de Tiro não de têm a 
guar da da arma. Elas são ar mas tão va li o sas que o
ati ra dor não as de i xa lá. Pre ci so di zer isso a V. Exª.
Cada vez está mais so fis ti ca do o es por te, e as ar mas
são tão va li o sas que nem a en ti da de quer guar dá-las.
São ca rís si mas, e fi cam sob guar da e pos se do ati ra-
dor, re gis tra do no Mi nis té rio do Exér ci to, que tem a
guia de por te quan do vai vi a jar do Rio de Ja ne i ro para 
São Pa u lo, ou sai de Pe tró po lis para ir ao Rio de Ja ne-
i ro, ou saí de Pe tró po lis para ir a Belo Ho ri zon te, ou
sai do Bra sil para o ex te ri or. Quem re gu la isso é o Mi -
nis té rio do Exér ci to, que dá a guia de trans por te da
arma de fogo e da mu ni ção a ser uti li za da.

Mais adi an te, Sr. Re la tor, no art. 12, V. Exª tra ta
dos cri mes e das pe nas:

Art. 12 Pos su ir, de ter, po dar, fa bri car, ad qui rir,
ven der, alu gar, ex por à ven da ou for ne cer, re ce ber, ter 
em de pó si to, trans por tar, ce der, ain da que gra tu i ta-
men te, em pres tar, re me ter, em pre gar, man ter sob
guar da ou ocul tar arma de fogo, equi pa men to de re -
car ga ou mu ni ção que fo rem [fal tou um quê] de uso
pro i bi do ou res tri to:”

Peço a V. Exª para con si de rar ape nas o se guin-
te: “ex ce to para os pra ti can tes do des por to, le gal men-
te re gis tra dos”. Por quê, Sr. Pre si den te e Sr. Re la tor?
As ar mas de tiro não são ape nas as de uso per mi ti do.
Elas são tam bém as de uso não per mi ti do – as ar mas
de co le ção e tiro. Por exem plo, hoje, a prá ti ca de tiro
de pis to la é com arma pon to 40. A pon to 40 é arma

das For ças Arma das e das Po lí ci as, mas é a arma de
dis pu ta in ter na ci o nal, é o ca li bre in ter na ci o nal de dis -
pu ta. Então, to dos os ama do res têm re gis tra do le gal-
men te na sua má qui na de re car ga o pon to 40. Da for -
ma que V. Exª es cre veu, fi cam im pe di dos de ter a pon -
to 40 para re car ga.

Assim, peço a V. Exª que in clua: “ex ce to para os
pra ti can tes do des por to, le gal men te re gis tra dos”.
Com toda a ca u te la exis ten te no Mi nis té rio do Exér ci-
to, na Po lí cia Fe de ral e nas Po lí ci as Ci vis dos Esta-
dos. É as sim que fun ci o na, Sr. Re la tor.

No fi nal, V. Exª fala, no art. 28:

Art. 28 Será apli ca da mul ta de cem mil 
a tre zen tos mil re a is, con for me es pe ci fi car o
re gu la men to:

(...)
II – à em pre sa de pro du ção ou co mér-

cio de ar ma men to que re a li ze pu bli ci da de
para ven da de ar mas par ti cu la res;

Eu até dis cu to se V. Exª quer pro i bir que as
em pre sas pu bli quem nas re vis tas co mer ci a is es pe-
ci a li za das. V. Exª está pro i bin do que elas pu bli quem
qual quer ma te ri al de pro pa gan da a res pe i to do ar-
ma men to que pro du zem. E, mais em ba i xo, V. Exª diz 
o se guin te:

III – à em pre sa que ela bo re ou di vul-
gue ma te ri al de pro pa gan da es ti mu lan do o
uso de arma de fogo nos mol des con trá ri os
aos des ta lei.

Ha ve rá o ple bis ci to. Da ma ne i ra como está,
quem con tra tar uma em pre sa de pu bli ci da de para se
co lo car a fa vor da pro du ção de ar mas vai es tar pro i bi-
do de fazê-lo, por que essa em pre sa vai ser mul ta da.
Então, o ple bis ci to só terá uma ver ten te: a da pro pa-
gan da do de sar ma men to. Não terá a pro pa gan da da -
que les que crê em que, ten do em casa uma arma, po -
dem pra ti car a sua de fe sa den tro dos mol des que es -
ta be le ce a Cons ti tu i ção Fe de ral, no art. 144, que dis -
põe que a se gu ran ça pú bli ca é di re i to e de ver de to -
dos, e não ape nas de al guns. To dos po dem, en tão,
exer cer – se ti ve rem os me i os ne ces sá ri os – o seu di -
re i to à se gu ran ça pú bli ca e à sua le gí ti ma de fe sa.
Mas, da for ma como está co lo ca do, V.Exª in vi a bi li za a
par ti ci pa ção de uma agên cia de pu bli ci da de em fa vor
da que les que vão à fren te, de mo cra ti ca men te, dis cu-
tir, de pú bli co, a pos si bi li da de ou não do de sar ma-
men to no Bra sil.

Sr. Re la tor, quan to à ta be la de ta xas – fa lei so -
bre isso com V.Exª, na se ma na pas sa da, e vol to a fri -
sar –, a de R$600,00 foi ne go ci a da em 1997. Ela exis -
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te des de 1997, e nem por isso de i xou de im pe dir que
vá ri as pes so as pos tu las sem seu por te de arma fe de-
ral ou es ta du al a R$600,00. Não foi ini bi tó rio em mo -
men to al gum. Isso ocor re des de 1997. Peço a V. Exª
que pas se para R$1.000,00. Enten do que é uma ma -
ne i ra de se de ses ti mu lar. Se quer por tar uma arma de
fogo, se con si de ra que não tem se gu ran ça por al gum
mo ti vo, ou se trans por ta va lo res, pode pa gar
R$1.000,00. Assim, po de re mos man ter o Si narm fun -
ci o nan do de ma ne i ra exem plar.

Não sei se V. Exª co nhe ce as ins ta la ções do Si -
narm na Po lí cia Fe de ral. Vale a pena vi si tar! É um sis -
te ma re al men te es pe ci al e foi fe i to com com pe tên cia
pela Po lí cia Fe de ral, com o apo io dos Mi nis té ri os do
Exér ci to, da Ma ri nha, da Ae ro náu ti ca. É re al men te um 
tra ba lho ex ce len te que vem sen do fe i to des de 1997.

Hoje, tal sis te ma pre ci sa se mo der ni zar no que
toca a com pu ta do res. Se V. Exª pu der aju dar o Si-
narm, es ta be le ça mos a taxa de R$1.000,00 para re -
gis tro, re no va ção e ex pe di ção de por te fe de ral de ar -
mas. Quem qui ser uma arma de fogo para por tá-la na
cin tu ra pode pa gar R$1.000,00 para ob ter esse di re i-
to le gal.

No mais, Sr. Re la tor, cum pri men to-o pelo re la tó-
rio. Esta mos aten di dos com os de ma is ar ti gos que V.
Exª co lo cou no pro je to.

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

ins cri tos os Srs. De pu ta dos Onyx Lo ren zo ni, Anto nio
Car los Bis ca ia, Arnal do Fa ria de Sá, o Se na dor Ro -
me ro Jucá e o De pu ta do Alber to Fra ga.

Con ce do a pa la vra ao De pu ta do Onyx Lo ren zo ni.
O SR. ONYX LORENZONI (PFL – RS) – Sr. Pre -

si den te, gos ta ria de fa zer al gu mas con si de ra ções,
tam bém re co nhe cen do o tra ba lho fe i to pelo no bre Re -
la tor.

Este é um tema que pre ci sa de ab so lu ta ra zão e
mu i to pou co de emo ção. Os nú me ros ve ri fi ca dos nas
es ta tís ti cas são si na li za do res de que a ra zão tem de
ser per se gui da com de no do e, prin ci pal men te, com
mu i to cu i da do.

Nas úl ti mas duas dé ca das, no Bra sil, a ven da de
ar mas para ci vis – ar mas le ga is – re du ziu-se em 50%.
Eram mais de 50 mil ar mas, no iní cio da dé ca da de 80,
e con clu iu-se, nos anos 2000, com me nos de 23 mil ar -
mas. Assim, são me nos de 50% do que se ven dia.

A taxa de ho mi cí di os por 100 mil – que é um pa -
râ me tro in ter na ci o nal de me di ção na área de se gu-
ran ça – si na li za que tí nha mos dez ho mi cí di os quan do
se ven di am 50 mil ar mas no Bra sil. Hoje, te mos 26 mil
como mé dia na ci o nal.

No meu Esta do, exis tem sete ve zes mais ar mas
re gis tra das, le ga is, na mão do ci da dão ga ú cho do que 
em São Pa u lo e no Rio de Ja ne i ro. Sete ve zes mais do 
que no Rio de Ja ne i ro e três ve zes mais do que em
São Pa u lo. Os ga ú chos têm uma tra di ção guer re i ra e
com ba ti va co nhe ci da há mu i to pela his tó ria do Bra sil.
Mas, cu ri o sa men te, no meu Rio Gran de do Sul, há
qua tro ve zes me nos ho mi cí di os do que em São Pa u lo
e no Rio de Ja ne i ro.

Sr. Pre si den te, nes ta dis cus são, ouço que te-
mos de evi tar que, na bri ga de bar, em um aci den te de 
trân si to, as pes so as se ma tem pelo uso ina de qua do
de um ins tru men to de de fe sa da vida. Será, por aca -
so, que os ba res ga ú chos são di fe ren tes dos ba res
ca ri o cas? Ou que a ca cha ça ven di da nos ba res do
Rio Gran de do Sul é di fe ren te da pin ga ven di da nos
ba res pa u lis tas? E evi den te que não. E evi den te que
te mos ou tras ra zões. E há um es tu do mu i to in te res-
san te, fe i to em São Pa u lo, a par tir de 876 in qué ri tos
de ho mi cí di os, cha ma do “Ho mi cí di os e Ho mi ci das:
Re fle xões so bre a si tu a ção ur ba na de São Pa u lo”. Se -
ten ta e seis por cen to dos ho mi cí di os in ves ti ga dos fo -
ram pre me di ta dos, pla ne ja dos e en vol vi am um acer to
de con tas en tre qua dri lhe i ros; 67% des ses ho mi cí di-
os en vol vi am dro gas. É evi den te que a ques tão, que
nos as sus ta e que nos pre o cu pa, da cri mi na li da de e
da alta taxa de ho mi cí di os que o Bra sil tem não en -
con tra ra zão no uso le gal de ar mas pela po pu la ção ci -
vil. É um equí vo co, é um so fis ma: se co me ça com
uma cons ta ta ção que, no de sen vol vi men to da tese, é
ab so lu ta men te fal sa. O pro ble ma está no nar co trá fi-
co, no con tra ban do de ar mas, e é para lá que pen so
que o es for ço do Go ver no e dos Par la men tos deve se
vol tar.

Sr. Pre si den te, que ro dar o meu tes te mu nho.
Sou De pu ta do e, na Cons ti tu i ção es ta du al do meu
Esta do, cons ta que os De pu ta dos Esta du a is têm pos -
si bi li da de de por tar ar mas. Mu i to an tes de ser par la-
men tar, eu já ti nha por te de arma, mas só es tou aqui
cum prin do este man da to fe de ral por que, num de ter-
mi na do epi só dio, ti nha tre i na men to e uma arma na
mi nha cin tu ra; caso con trá rio, não es ta ria aqui, por -
que, pro va vel men te, es ta ria mor to. Vivi pes so al men te
essa si tu a ção. Por tan to, con si de ro im por tan te que se
es ta be le çam res tri ções, mas é im por tan te que elas
não dis pam o ci da dão bra si le i ro da le gi ti mi da de que
tem de de fen der a sua vida e a da sua fa mí lia. Não po -
de mos per mi tir que isso ocor ra.

Qu an do vejo, por exem plo, ar ma rem as guar das
mu ni ci pa is, pen so: como isso é pos sí vel se, na Cons -
ti tu i ção bra si le i ra, as guar das não têm ne nhu ma ação
pre vis ta na área de se gu ran ça? Pen so que de ve mos
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ca mi nhar na di re ção de que as guar das mu ni ci pa is
pos sam atu ar ar ma das. O ra ci o cí nio é ló gi co. Mas
isso não pode ocor rer nes te mo men to, pre ci sa mos
mu dar a Cons ti tu i ção para de po is po der dar o po der
do ar ma men to à guar da mu ni ci pal. Essa é uma pre li-
mi nar im por tan te, por que há uma in cons ti tu ci o na li da-
de no que es ta mos ana li san do nes te mo men to.

A ou tra ques tão que con si de ro fun da men tal é a
que bra do pac to fe de ra ti vo. Como é que va mos re ti rar
o que hoje exis te com re la ção ao por te de arma es ta-
du al? Esta mos fe de ra li zan do. To das as ex pe riên ci as
que co nhe ci re la ci o na das ao pro ces so de con cen tra-
ção e de fe de ra li za ção fo ram in su fi ci en tes e se re ve la-
ram me nos efi ca zes do que os pro ces sos de des cen-
tra li za ção.

Ou tra ques tão: exi gir a con ces são do por te de
ar mas ape nas para ci da dãs ou ci da dãos bra si le i ros
com mais de 25 anos. Como é que va mos com pa ti bi li-
zar isso com o no vís si mo Có di go Ci vil bra si le i ro, que
diz que, a par tir dos 18 anos, o ci da dão res pon de ab -
so lu ta men te por to dos os seus atos? Cre io que é uma 
ques tão so bre a qual de ve mos re fle tir.

Não po de mos trans for mar – como aqui está no
tex to – a pos se na re si dên cia ou no lo cal de tra ba lho do
ci da dão em uma ati vi da de cri mi no sa. O ci da dão bra si le-
i ro, pai de fa mí lia, não pode se tor nar cri mi no so por ter
uma arma em casa. La men ta vel men te, o ca pí tu lo das
pe nas é dra co ni a no para com o ci da dão bra si le i ro, e eu
peço uma re fle xão do no bre Re la tor so bre isso.

É evi den te que há a ne ces si da de de se con ce-
der o por te de arma ao pro fis si o nal que atua em ati vi-
da des de alto ris co, como, por exem plo, o mé di co, que 
sai à no i te; o agrô no mo, que vai para a pro pri e da de
ru ral; o ve te ri ná rio, que, como, eu, saí de ma dru ga da
para fa zer um aten di men to. E há tam bém os mo to ris-
tas de ca mi nhões, que não são de em pre sas e que
trans por tam ou tros bens, mas que, atu al men te, no
Bra sil, têm sido ví ti mas con tu ma zes da vi o lên cia, de -
vi do ao rou bo de car gas. Inclu si ve, te mos uma Co mis-
são Mis ta que tem tra ba lha do for te men te, li de ra da
pelo De pu ta do Fran cis co Appio, do meu Esta do, que
vem de nun ci an do na ci o nal men te essa ver da de i ra
car ni fi ci na que está sen do co me ti da con tra os mo to-
ris tas de ca mi nhão no Bra sil.

Por ou tro lado, não se ria lí ci to que os re si den tes
em áre as de alto ris co, em áre as er mas, em pro pri e-
da des ru ra is, que vi vem na imi nên cia de um as sal to,
de uma in va são, de ti ves sem o di re i to de de fen der a
sua vida e a da sua fa mí lia?

Por fim, que ro de i xar cla ro que con cor da mos
com as res tri ções que de vem exis tir para a con ces são
da pos se, do por te de ar mas. Mas, em ne nhu ma cir -

cuns tân cia, nem a Câ ma ra dos De pu ta dos e nem o
Se na do Fe de ral po dem com pac tu ar com uma ló gi ca
que re ti ra do ci da dão a con di ção de pro ver a sua de fe-
sa. E um Esta do fa li men tar do pon to de vis ta da se gu-
ran ça pú bli ca. Hoje, no Bra sil, qual quer pes qui sa de
opi nião apon ta di re ta men te, em to das as Ca pi ta is
bra si le i ras, que a pre o cu pa ção nú me ro um do ci da-
dão bra si le i ro é a vi o lên cia, a se gu ran ça. E a ca u sa
des sa vi o lên cia não é a pos se, não é o por te de ar -
mas, sob con di ções rí gi das e qua li fi ca das, por par te
do ci da dão, que cum pre a lei e que, quan do bus ca
uma arma, tem ape nas o in te res se de pre ser var a sua 
vida, de man ter sua fa mí lia e seu pa tri mô nio.

Por der ra de i ro, há a ques tão das ta xas. É im por-
tan te que as ta xas tam bém se jam mais um de grau da
di fi cul da de, mas não pode ha ver per fil con fis ca tó rio,
até por que a Cons ti tu i ção im pe de que isso acon te ça.
A taxa não pode ser ma i or do que o va lor do bem, por -
que isso ca rac te ri za cla ra men te um con fis co.

Portan to, há que se ter ra ci o na li da de, e eu su ge-
ri ria ao Sr. Re la tor que as exi gên ci as para o por te de
ar mas fos sem mais ri go ro sas no que diz res pe i to à
de mons tra ção da qua li fi ca ção pes so al para o ma nu-
se io, o por te e a uti li za ção de ar mas. Tal vez, hou ves-
se aqui lo que nin guém de se ja: o uso ina de qua do da
arma. A gen te sabe que, em bri ga de trân si to ou em
bri ga de bar, a faca, o por re te, a ca de i ra ou a gar ra fa
já ca u sa ram tan tas ou mais le sões a ci da dãos ou ci -
da dãs bra si le i ros do que as ar mas de fogo.

O eixo da mi nha in ter ven ção é o de que, cor ri gi-
das al gu mas im per fe i ções que apa re cem no tex to,
deve ha ver con ce i tu al men te – e esta é a po si ção do
PFL – o prin cí pio de que ao ci da dão de vem ser per mi-
ti dos a pos se e o por te de ar mas como re cur so cons ti-
tu ci o nal a que ele tem le gí ti mo di re i to. Tra ta-se da de -
fe sa do seu pa tri mô nio, da sua vida e da sua fa mí lia.

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

Mem bros des ta Co mis são, já são llh20, e con du zi re-
mos esta re u nião até o mo men to em que pu der mos
vo tar. Po rém, faço um ape lo a to dos que de se jam ain -
da se ma ni fes tar para que se jam o mais su cin tos pos -
sí vel, a fim de que pos sa mos abre vi ar a vo ta ção des ta
ma té ria im por tan te.

Por ou tro lado, de ve mos dar pri o ri da de aos
Mem bros da Co mis são. Em se gui da, ou vi re mos os
que não são Mem bros da Co mis são. Aliás, esse é um
dis po si ti vo re gi men tal. Eu tam bém po de ria fi xar em
três ou em cin co mi nu tos, de acor do com as re gras re -
gi men ta is, o tem po de cada uma das Srªs Se na do ras
e dos Srs. Se na do res e De pu ta dos, mas não de se jo
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fa zer isso, até para que o as sun to seja de ba ti do o
mais am pla men te pos sí vel. Po rém, peço eco no mia
de pa la vras.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre -

si den te, pro cu ra rei ser con ci so.
Qu e ro, ini ci al men te, re gis trar a sa tis fa ção de

ana li sar o re la tó rio do De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e-
nhalgh, para di zer que o con si de ro um avan ço im por-
tan te. O Con gres so está dan do um pas so a mais no
sen ti do de efe ti va men te cri ar ins tru men tos para com -
ba ter a vi o lên cia. E te mos que ser ri go ro sos e du ros,
pois es ta mos em uma guer ra ur ba na. É pre ci so que
haja uma sé rie de pro ce di men tos, e um de les se re fe-
re à ques tão do por te de arma.

Qu e ro, es pe ci fi ca men te, fa zer três ob ser va ções
com base no tex to, por que é im por tan te dis cu tir mos
essa pro pos ta e efe ti va men te votá-la.

Qu an to ao art. 6º, in ci so VIII, o De pu ta do Ro ber-
to Jef fer son apre sen tou a ques tão das en ti da des de
des por to na ques tão da pos se, com o que, na ver da-
de, con cor do. Mas há algo que eu gos ta ria de su ge rir
ao Re la tor.É dito no in ci so VIII do art. 6º: “para as en ti-
da des de des por to le gal men te cons ti tu í das, cu jas ati -
vi da des des por ti vas de man dem o uso de ar mas de
fogo...”. Tra ta-se de um por te de arma es pe cí fi co, li ga-
do à com pe ti ção. Mas, efe ti va men te, não sei se uma
me tra lha do ra ou um mag num 357 é um ins tru men to
que um des por tis ta pos sa com prar e por tar. E ne ces-
sá rio, por tan to, es pe ci fi car me lhor o con ce i to de arma 
de com pe ti ção, para que se res trin ja a essa ação es -
pe cí fi ca.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL – RS) – Sr. Re -
la tor, es cla re ço: há com pe ti ções tam bém com re vól-
ver 357 mag num, com re vól ver 44 mag num, com me -
tra lha do ras de ca li bre 9 mi lí me tros, ou pon to 40 Smith 
& Wes son. Mas há, e são re gu la men ta das pelo Mi nis-
té rio do Exér ci to e pela Po lí cia Fe de ral.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – O art. 8º
diz o se guin te: “A au to ri za ção fe de ral para por tar
arma de fogo, de uso per mi ti do, terá efi cá cia tem po ral
e ter ri to ri al li mi ta da”. Eu gos ta ria de su ge rir a se guin te
re da ção: “a au to ri za ção fe de ral para por tar arma de
fogo, nos ca sos pre vis tos do art. 6º, terá efi cá cia tem -
po ral e ter ri to ri al li mi ta da”.Ou seja, pre ten do re fe ren-
ci ar o que efe ti va men te está sen do au to ri za do, para
que não fi que uma lin gua gem ge ral.

Uma ou tra su ges tão que eu gos ta ria de co lo car
para de ba te — na ver da de, não se tra ta de su ges tão,
mas de in ten ção de de ba ter — diz res pe i to ao art. 26.
O art. 26 diz o se guin te: “Os pos su i do res e pro pri e tá ri-

os de ar mas de fogo não re gis tra das de ve rão, sob
pena de res pon sa bi li da de pe nal, no pra zo de no ven ta
dias após pu bli ca ção des ta lei, so li ci ta rem o seu re-
gis tro de ar mas apre sen tan do nota fis cal de com pra
ou a com pro va ção da ori gem lí ci ta da pos se”. Esse é
um dis po si ti vo para, na ver da de, or ga ni zar.

Qu an do es tá va mos dis cu tin do a to tal pro i bi ção,
es tá va mos tam bém dis cu tin do um dis po si ti vo se gun-
do o qual a pes soa po de ria en tre gar a arma e re ce ber
o seu de vi do va lor, um tipo de in de ni za ção. Então, a
idéia era que se co lo cas se aqui tam bém a op ção: ou
ele re gis tra efe ti va men te ou de vol ve e re ce be a in de-
ni za ção. Na ver da de, se ria uma for ma de re ti rar a
arma de cir cu la ção do mer ca do. Esti mu lar o tipo de
cam pa nha tam bém se ria ou tra op ção. Na ver da de,
se ria uma es pé cie de aber tu ra para se ar re ca dar o
má xi mo de ar mas pos sí vel.

Uma úl ti ma ques tão, so bre a qual apre sen tei
uma emen da mais para dis cus são, não sei se é es pe-
ci fi ca men te para esta pro pos ta ou para ou tra, diz res -
pe i to ao se guin te. É im por tan te ti rar as ar mas de cir -
cu la ção, mas é im por tan te que a so ci e da de sin ta a
ex pec ta ti va de se gu ran ça, que a so ci e da de veja o po -
der pú bli co atu an do no sen ti do de efe ti va men te co i bir
o por te e o uso da arma de fogo, para que o ci da dão
co me ce a ter a sen sa ção de se gu ran ça e a sen sa ção
de que está ha ven do fis ca li za ção. Apre sen tei uma
emen da pro pon do que em áre as de gran de cir cu la-
ção, em áre as pú bli cas, onde há aglo me ra dos, shop-
pings, cam pos de fu te bol, haja a obri ga to ri e da de do
uso de de tec to res de me tal. Te mos que cri ar me ca nis-
mos para ve ri fi car o que há e o que não há de trá fi co
de ar mas nes sas lo ca li da des.

Fi cam as su ges tões fe i tas. Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce-

do a pa la vra ao De pu ta do Alber to Fra ga.
O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB – DF) – Sr.

Pre si den te, faço al gu mas su ges tões – aliás, o Re la tor
aca tou al gu mas su ges tões nos sas. Por exem plo, no
pa rá gra fo úni co do art. 2º, que de fi nhe as com pe tên ci-
as do Si narm. No pa rá gra fo úni co, V. Exª co lo ca com
mu i ta pro pri e da de: “as dis po si ções des te ar ti go não
al can çam as ar mas de fogo das For ças Arma das”
mas es que ceu de co lo car as for ças au xi li a res, por que
hoje a Lei nº 9.437 tra ta tam bém dis so, e as po lí ci as
mi li ta res e os Esta dos já pos su em os seus cen tros.
Vejo o tex to ori gi nal da lei.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
Qual é o pa rá gra fo?

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB – DF) – Pa rá-
gra fo úni co do art. 2º. Na ver da de esse dis po si ti vo, no -
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bre Re la tor, V. Exª re pe tiu o da Lei nº 9.437, po rém,
com a su pres são das pa la vras “for ças au xi li a res”, que 
já pos sui o ca das tro pró prio das suas ar mas.

Como su ges tão – cre io que o tra ba lho do Si-
narm é mu i to be né fi co –, pro po nho que as se cre ta ri as
es ta du a is ou, aí sim, as for ças au xi li a res in for mem o
ca das tro das suas ar mas, o que não acon te ceu até
hoje, por que não há uma de ter mi na ção le gal; não há
uma nor ma que mos tre que eles de vem fa zer isso
obri ga to ri a men te. Isso não fere o prin cí pio fe de ra ti vo,
mas, se não in se rir mos no tex to da lei, es ta be le cen do
que os ca das tros têm que ser in for ma dos em ní vel
das for ças au xi li a res, fica algo sem nexo, por que não
vai ha ver o con tro le.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
De pu ta do Alber to Fra ga, se V. Exª me per mi te.

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB – DF) – Pois
não.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
So bre essa ob ser va ção úl ti ma, já faz par te da ta re fa
do Si narm fa zer o ca das tro, que será re gu la men ta do,
no qual cons ta rá a obri ga ção das for ças au xi li a res,
es ta du a is...

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB – DF) – De in -
for mar.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
De in for mar. Por tan to, está aten di da a sua pre o cu pa-
ção no que tan ge a sua se gun da ob ser va ção.

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB – DF) – Obri -
ga do.

No art. 6º, no in ci so III, pen so que não se ria de -
ma is V. Exª co lo car que esse por te para as guar das
deve ser du ran te o ser vi ço, igual às guar das pri va das.
Se que re mos re al men te de sar mar, não há jus ti fi ca ti-
va para dar o por te de arma para os in te gran tes das
guar das mu ni ci pa is. No caso, fala-se no re gu la men to
des sa lei, mas não sei se está ha ven do esse im pe di-
men to, já que, nos ou tros, es ta be le ce: “quan do em
ser vi ço”.

V. Exª nos aten deu no que tan ge à emen da que
dá o por te de ar mas para a po lí cia le gis la ti va e co lo-
cou “quan do em ser vi ço”. E não po de mos nem dis cu-
tir, nem pen sar em dis cu tir a qua li da de dos nos sos
agen tes de se gu ran ça do Se na do e da Câ ma ra com
as guar das mu ni ci pa is. Não po de mos nem dis cu tir! E
V. Exª co lo ca quan do em ser vi ço”. Se exis te esse im -
pe di men to para os nos sos se gu ran ças, que são pes -
so as de alto grau de ins tru ção, por que não co lo car,
en tão, para as guar das.

E uma ou tra ques tão, no bre Re la tor – cre io que
V. Exª vai con cor dar co mi go: V. Exª se es que ceu do

Iba ma, que tem que ter por te de arma. A ins ti tu i ção
exer ce o po der de po lí cia nes te País; o Iba ma, a al fân-
de ga, a Fu nai tam bém. Ha via um dis po si ti vo no meu
re la tó rio que es ta be le cia que, para to dos aque les ór -
gãos que pos su em o po der de po lí cia, po de ria ser
con ce di do o por te de arma.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
O Iba ma, a Fu nai e os guar das flo res ta is têm le gis la-
ção pró pria. Isso está res sal va do no art. 6ª.

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB – DF) – Mas o 
Iba ma, não.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
Tem sim, se nhor. “Fica pro i bi do o por te de arma de
fogo em todo o ter ri tó rio na ci o nal, sal vo para os ca sos
pre vis tos em le gis la ção pró pria”.

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB – DF) – Mas
não é lei fe de ral. Só está res sal va da a lei com ple men-
tar do Mi nis té rio Pú bli co e de ju í zes.

De qual quer for ma, fica aí a su ges tão.
O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –

Tudo o que se re fe re ao Iba ma é lei fe de ral.
Se V. Exª me per mi te en ca mi nhar tam bém nes -

sa ques tão, vou ten tar ve ri fi car, por que não me lem -
bro se fo ram ci ta dos os guar das flo res ta is.

Veja só: têm au to ri za ção, mas há Esta dos bra si-
le i ros em que a Po lí cia Mi li tar não faz a Po lí cia Flo res-
tal. Há des ta ca men to es pe cí fi co. De qual quer for ma,
vou ve ri fi car isso. Enten do que Fu nai e Iba ma já têm
leis es pe cí fi cas e es tão res sal va dos e in clu í dos no ca -
put do art. 6º. De qual quer for ma, vou ob ser var isso.

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB – DF) – E por -
que está tão bom, está tão com ple to o re la tó rio que,
cre io, para V. Exª con ti nu ar

o aper fe i ço a men to, não cus ta va dar uma olha da
nis so.

Sobe o art. 23, sal vo me lhor ju í zo, e aque les pre -
ju di ca dos, que de ve rão ar güir a in cons ti tu ci o na li da de,
cre io que se o Có di go Ci vil con sa gra a ca pa ci da de
ple na e dá ca pa ci da de ple na para os 18 anos, fica
com pli ca do ve dar ao me nor de 25 anos. E isso para
mim é um ví cio de in cons ti tu ci o na li da de fla gran te, e
te re mos essa ar güi ção, com cer te za, na Cons ti tu i ção.

Para fi na li zar, no bre Re la tor, na ver da de, eu
gos tei. E para de ses pe ro da mí dia, gos ta ria de di zer
que não es tou ven do mu i ta di fe ren ça do que vem sen -
do dis cu ti do des de 1999. A úni ca di fe ren ça con sis ten-
te é que está ha ven do a fe de ra li za ção do por te de
arma e uma con sul ta à po pu la ção em 2005. Na épo -
ca, vou me so mar a este re fe ren dum, vou pe dir para
in se rir tam bém a con sul ta po pu lar so bre a pena de
mor te. Já que va mos fa zer uma con sul ta, va mos ou vir
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a so ci e da de na qui lo que gos ta ría mos de ou vir. Por
que não aco plar à pro po si ção a pena de mor te?

Des ta for ma, pa ra be ni zo V. Exª, do fun do do co -
ra ção, por que vejo que o seu re la tó rio deu con ti nu i da-
de, man te ve o pen sa men to de mo crá ti co, os di re i tos
do ci da dão e aper fe i ço ou tra ba lhos que já exis tem na
Câ ma ra e no Se na do. Assim, mais uma vez, V. Exª
sobe no con ce i to des te hu mil de par la men tar pela sua
sen si bi li da de de en ten der qual é o an se io da po pu la-
ção bra si le i ra.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT – RJ)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce-
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT – RJ)
– Sr. Pre si den te, eu pedi para me ma ni fes tar, uma
bre ve in ter ven ção – te mos o re la tó rio da pre vi dên cia,
e como in te gran te da Co mis são de Fis ca li za ção –,
que ro me po si ci o nar, ini ci al men te cum pri men tan do
o emi nen te Re la tor pelo tra ba lho ela bo ra do. Não te -
nho dú vi da de que as ou tras con tri bu i ções, es pe ci al-
men te dos Se na do res Re nan Ca lhe i ros e Cé sar Bor -
ges, se rão es sen ci a is para o es ta tu to do de sar ma-
men to. Nes sa li nha, não há dú vi da de que o por te e a 
pos se de vem ser con ce di dos em ca rá ter ex cep ci o-
nal.  A ex cep ci o na li da de da con ces são e da pos se
tem que vi go rar. Esse o pon to de vis ta.

Nes se sen ti do, que ro fa zer três ob ser va ções.
A pri me i ra é a ma ni fes ta ção con trá ria a que este 

por te seja con ce di do às guar das mu ni ci pa is. Cre io
que em uma ci da de como a mi nha, o Rio de Ja ne i ro,
ar mar cer ca de nove mil ho mens da Gu ar da Mu ni ci-
pal, quan do eles não têm cons ti tu ci o nal men te o po-
der de po lí cia, vai agra var a si tu a ção de um dos cen -
tros mais vi o len tos des te País. Armar a Gu ar da Mu ni-
ci pal do Rio de Ja ne i ro e de ou tras ci da des com mais
de um mi lhão de ha bi tan tes está na con tra mão do
pró prio pro je to.

A se gun da ob ser va ção é de na tu re za téc ni ca. O
art. 11 es ta be le ce uma pena de dois a qua tro anos
para o por te in de vi do...

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
Um mo men to, De pu ta do Bis ca ia.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT – RJ)
– Con cor do in te i ra men te com V. Exª no sen ti do de
que es sas po si ções se jam ina fi an çá ve is, só que não
po de mos es ta be le cer isso aqui. Quem es ta be le ce a
con di ção de cri me ina fi an çá vel é o Có di go de Pro ces-
so Pe nal. E na me di da em que ele es ta be le ce que cri -
mes ape na dos com re clu são, cuja pena mí ni ma não
ex ce da a dois anos, será afi an çá vel, não pode uma lei 

es pe ci al es ta be le cer esse cri té rio. Te ría mos um cho -
que e o cri me con ti nu a ria afi an çá vel. Se a idéia é tor -
nar ina fi an çá vel, a pena mí ni ma tem que ser au men-
ta da.

É o art. 11; o § 2º es ta be le ce que o cri me é ina fi-
an çá vel, mas a pena é de dois a qua tro anos. A re gra
bá si ca pro ces su al é de que cri me ape na do com re clu-
são ou de ten ção, cuja pena mí ni ma seja dois anos, é
afi an çá vel. Não pode a le gis la ção de ex ce ção tor nar
ina fi an çá vel um úni co caso, na mi nha ava li a ção.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB – SP) –
De pu ta do Anto nio Car los Bis ca ia, per mi te-me V. Exª
um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT – RJ)
– Tem o apar te V. Exª.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB – SP) –
Con cor do com V. Exª na es sên cia, por que a lei que
ins ti tu iu os ju i za dos es pe ci a is na Jus ti ça Fe de ral in-
clu si ve am pli ou para três anos as si tu a ções em que
se po dem apli car pe nas al ter na ti vas. E se ria até con -
tra di tó rio: pena al ter na ti va e se tor nar ina fi an çá vel o
dis po si ti vo. Mas, pelo prin cí pio que V. Exª co lo ca,
data ve nia, lex spe ci a le, a lei es pe ci al pre va le ce so -
bre a lei ge ral.

Po rém, con cor do com o De pu ta do Bis ca ia que,
para evi tar que te nha mos o pro ble ma dos ju i za dos es -
pe ci a is, que haja um en ten di men to que ve nha a afas -
tar a ina fi an ça bi li da de. Acho que po de ría mos ele var a
pena tam bém para evi tar esse pro ble ma, De pu ta do
Gre e nhalgh, a pena mí ni ma.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT – RJ)
– Por úl ti mo, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res e Srs. De -
pu ta dos, que ro de fen der que seja res ta be le ci da
aque la pro pos ta que cons ta va do pri me i ro tex to, que
é a pro pos ta tam bém do Se na dor Re nan Ca lhe i ros,
no sen ti do de que a sus pen são da co mer ci a li za ção
seja es ta be le ci da e o re fe ren do pos te ri or men te ve nha
a ou vir a so ci e da de; que seja já pre vis to. O es ta tu to do 
de sar ma men to de ve ria pre ver essa sus pen são de co -
mer ci a li za ção de ime di a to.

São es sas as pro pos tas.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – De pu ta-

do Arnal do Fa ria de Sá.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP) –

Sr. Re la tor, pa ra béns pelo tra ba lho! Sr. Pre si den te
Edi son Lo bão, pa ra béns pela con du ção! Ape nas que -
ria dis cor dar um pou co do De pu ta do Bis ca ia. E uma
re a li da de, hoje: as guar das mu ni ci pa is já têm ar ma-
men to; e, quan do V. Exª co lo ca essa res sal va nas ca -
pi ta is é por que o li mi te de um mi lhão está mu i to ele va-

Julho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado  19 19285JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL354     



do. Então, pen so que de ve ría mos di mi nu ir esse li mi te.
V. Exª é de São Pa u lo, e São Pa u lo tem Gu a ru lhos, Di -
a de ma, Co tia, Ba ru e ri, Ri be i rão, vá ri as ci da des, e ao
es ta be le cer esse li mi te, cri ar-se-á um con fli to aqui.
Te mos que nos adap tar à re a li da de.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
Qual é o ar ti go?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP) – É
o art. 6º, in ci so III.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
Pro põe o quê? 500 mil?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ  (PTB – SP) –
Pro po nho 250 mil.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
Aí é mu i to pou co.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP) –
Essas ci da des que nós ci ta mos têm to das...

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
Nas ca pi ta is, 500 mil, eu ace i to; se não va mos ter um
con fli to. A Po lí cia Mi li tar já tem seus atri tos com a Po lí-
cia Ci vil, re cí pro cos. Se es ta be le cer mos essa si tu a-
ção... Acho que po día mos de i xar em um mi lhão, mas
abrin do para as ca pi ta is, por que, aí, sim, a ob ser va-
ção do Se na dor Edi son Lo bão é apro pri a da.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ  (PTB – SP) –
Na ver da de, V. Exª está des co nhe cen do a re a li da de
exis ten te. Vá ri as ci da des que ci tei têm me nos de um
mi lhão e têm guar das mu ni ci pa is ar ma dos.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
Nes sas ci da des, De pu ta do Arnal do Fa ria de Sá, o
uso de ar mas é em ser vi ço. Aqui, há uma al te ra ção
para, nes ses ca sos re la ci o na dos, o por te ser per ma-
nen te, isto é, po der le var a arma para casa.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ  (PTB – SP) –
No por te per ma nen te é esse o caso, mas e no por te
em ser vi ço, não está res sal va do, en tão?

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
Vou fa zer a res sal va.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ  (PTB – SP) –
No art. 11, quan do fala...

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Só um apar te so bre essa su ges tão. A mi nha
pro pos ta so bre esse as pec to, para ace le rar a re fle-
xão, era “con for me re gu la men ta ção do Po der Exe cu-
ti vo Fe de ral”. Em que con di ções a guar da mu ni ci pal
vai po der se ar mar? Deve-se fi xar uma nor ma ge ral
na ci o nal que es ta be le ça es sas con di ções. Acho que
isso se ria ab so lu ta men te ne ces sá rio para não ter mos
uma pul ve ri za ção de con fli tos po ten ci a is fu tu ros en tre
es tru tu ras cor po ra ti vas. Já exis tem as Po lí ci as Mi li tar
e a Ci vil e, ago ra, va mos ter a guar da mu ni ci pal.

Então, deve-se dis ci pli nar isso numa re gra na ci o-
nal, que es ta be le ça em que con di ções ela pode se
ar mar. Inclu si ve por que tem ar mas não-le ta is que
ela pode uti li zar e que ser vem para a fun ção que ela 
de sen vol ve.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP) –
Não te nho nada con tra a su ges tão do no bre Se na dor
Alo i zio Mer ca dan te.

No art. 11, Sr. Re la tor, quan do fala em “por tar,
de ter, fa bri car, ad qui rir, ven der, alu gar, ex por à ven da
(...) sem au to ri za ção e em de sa cor do com de ter mi na-
ção le gal ou re gu la men tar”.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
Mu i to bem. Por fa vor, De pu ta do Arnal do Fa ri as de Sá.
Art. 11?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP) –
Art. 11.

Com “de ter mi na ção le gal”, eu con cor do; mas,
com “de ter mi na ção re gu la men tar” eu não con cor do.
Qu al quer ou tro re gu la men to vai es ta be le cer con di-
ções. “Con for me de ter mi na ção le gal”, e pon to.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
Per fe i ta men te.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP) –
Qu al quer re gu la men to vai es ta be le cer con di ção.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB – RJ) –
De i xe-me ex pli car. Isso é para sal va guar dar as Po lí ci-
as Mi li ta res e a Po lí cia Fe de ral, que têm re gu la men to,
por que o po li ci al mi li tar, o po li ci al ci vil, o po li ci al fe de-
ral po dem ter uma arma sua, pes so al, den tro do re gu-
la men to da cor po ra ção. O ofi ci al mi li tar pode ter uma
arma de por te, in de pen den te men te da arma aca u te-
la da, que é do Exér ci to, da Ma ri nha e da Ae ro náu ti ca,
mas den tro do re gu la men to. Qual o ca li bre, que tipo
de mu ni ção vai usar, onde vai guar dar – isso é re gu la-
men to das cor po ra ções. Tem-se de per mi tir o ter mo
re gu la men tar aqui. Não é que o re gu la men to vai fe rir
a lei. V. Exª está ade quan do a lei ao re gu la men to mi li-
tar ou das Po lí ci as Ci vil e Fe de ral, que já per mi tem
que o seu po li ci al te nha uma ou tra arma, de por te,
des de que obe de ci do o re gu la men to da cor po ra ção.
E isso que V. Exª co lo cou, aqui. Eu com pre en do e
está de acor do.

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB – DF) – Só
para con tri bu ir, no bre Re la tor.

Nor mal men te, essa con ces são para as Po lí ci as
Mi li ta res é fe i ta me di an te lei es ta du al, ou, em Bra sí lia,
lei fe de ral. Os re gu la men tos nos sos não tra tam des se
as sun to, a não ser o R-105, das For ças Arma das, por -
que aí é ou tra ques tão. Eu viso mais ao re gu la men to,
o R-105, uma le gis la ção vi gen te que tem re al men te
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atu a do no con tro le de ar mas no País. Mas os re gu la-
men tos das po lí ci as são leis es ta du a is.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ  (PTB – SP) –
Sr. Re la tor, no art.25, V. Exª es ta be le ce uma no ven te-
na para os por tes exis ten tes. Eu acho que, se o por te
foi con ce di do le gal men te e está em vi gên cia, en tão,
não pode ter an te ci pa ção de re vo ga ção. Por exem plo,
se o por te foi le gal men te con ce di do e vale por mais
seis me ses, essa au to ri za ção não pode, de re pen te,
não va ler por seis me ses, mas só por no ven ta dias.
Os por tes con ce di dos têm de ter va li da de. Não pos so
con cor dar com a sus pen são da va li da de de um por te
que foi con ce di do à luz da lei, pelo qual a pes soa pa -
gou as ta xas, cum priu as exi gên ci as. De re pen te,
abrup ta men te, um por te que foi con ce di do, por exem -
plo, no mês pas sa do, não vai va ler mais. Acho que, na 
ver da de, nós te mos de res pe i tar os por tes le gal men te
cons ti tu í dos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Alo i sio Mer ca dan te.

O SR. ALOISIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, eu que ria su ge rir ao Re la tor e à
Co mis são que tra te mos, nes te mo men to, dos as pec-
tos fun da men ta is do pro je to e que pe que nos aper fe i-
ço a men tos pos sam ser fe i tos num se gun do mo men-
to, que é o da vo ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos,
quan do po de rão ser fe i tos ajus tes, ama du re ci men tos
e uma dis cus são. Que a gen te ga ran ta o es sen ci al.

O es sen ci al des se es ta tu to é o es ta tu to de de -
sar ma men to. É isto que nós que re mos pro mo ver na
so ci e da de bra si le i ra: uma cul tu ra de paz e de sar ma-
men to.

Até sob o pon to de vis ta do de ba te, eu só que ria
re gis trar de ter mi na das ex pres sões, do tipo: A arma é
um ins tru men to de de fe sa da vida. Des cul pem-me, a
arma pode ser uti li za da em de ter mi na das si tu a ções
como ins tru men to de de fe sa da vida, mas ela é, li te-
ral men te, ins tru men to de mor te, ela foi fe i ta para des -
tru ir a vida, e é por isso que nós que re mos de sar mar
a po pu la ção bra si le i ra.

Eu que ria tra tar de al guns as pec tos que são
para mim fun da men ta is. Pri me i ro, em re la ção ao art.
8º, é es sen ci al a pon de ra ção do Se na dor Ro me ro
Jucá. Há que se re por tar ao art.6º, por que, caso con -
trá rio, nós não te re mos as res tri ções to das no por te
que es tão es ta be le ci das an te ri or men te. Então, é es -
sen ci al essa mu dan ça sob o meu pon to de vis ta, ou
seja, re por tar-se, no art. 8º, ao art. 6º, que ar ro la to das
as res tri ções ao por te.

Se gun do, tam bém que ro re for çar a tese de de fi-
nir na lei a pos si bi li da de da de vo lu ção da in de ni za-

ção, por que isso, sim, se ria um gran de ins tru men to
para o de sar ma men to, con trá rio ao co mér cio ile gal
das ar mas. Então, a pos si bi li da de da de vo lu ção e da
in de ni za ção jus ta.

Em re la ção às en ti da des es por ti vas, eu acho
que de ve ria fi car ex pres so que as con di ções de por te,
en fim, de uti li za ção, é res pon sa bi li da de da en ti da de,
con for me re gu la men ta ção do Po der Exe cu ti vo. Já
exis te uma re gu la men ta ção. Di an te des sas no vas exi -
gên ci as, po de mos aper fe i ço ar a re gu la men ta ção das
en ti da des des por ti vas. Mas te mos de de i xar cla ro que 
é uma re gu la men ta ção à par te, fe i ta pelo Po der Exe -
cu ti vo Fe de ral – cre io que, com isso, eli mi na ría mos
de ta lhes – e tra tar as en ti da des des por ti vas a par tir
do re gu la men to, que já exis te e que de fi ne as con di-
ções. Isso é que se ria...

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB – RJ) –
Pos so adi tar, Se na dor?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Pois não.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB – RJ) – Já 
exis te. O Po der Exe cu ti vo já re gu la men ta. Já exis te e
é gra ve. Não é co i sa sim ples, não.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Então, é isso. Pen so que esse é o por te, para
não abrir mos uma bre cha para o su je i to se ins cre ver
numa en ti da de des por ti va para ten tar fu rar as res tri-
ções que a lei es ta be le ce.

Como o es pí ri to todo é o es pí ri to do de sar ma-
men to, e já exis te uma re gu la men ta ção, en tão de ve-
mos di zer que será res pon sa bi li da de das en ti da des
des por ti vas, “con for me es ta be le ce a re gu la men ta ção
do Po der Exe cu ti vo Fe de ral”.

Com re la ção às guar das mu ni ci pa is, já men ci o-
nei. Pen so que aqui tam bém de ve ria ser “con for me as 
con di ções es ta be le ci das e re gu la men tas pelo Po der
Exe cu ti vo Fe de ral”. Tam bém é uma re gu la men ta ção
do Po der Exe cu ti vo Fe de ral es ta be le cer em que con -
di ções se po dem ar mar. Enfim, nor ma ti zar e dis ci pli-
nar essa ques tão. E a res tri ção tem de ser se ve ra.
Caso con trá rio, va mos cri ar um pro ble ma, pois es ta-
re mos cri an do mais uma ins tân cia ar ma da no País.

Por úl ti mo, não vejo ne nhu ma ob je ção em es ta-
be le cer o li mi te de 25 anos. Qu e ro lem brar, por exem -
plo, que, para ser se na dor, tem de ter 35 anos. Por
isso, há res tri ções na lei para ou tras fun ções.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB – RJ) – E
o Se na dor tem um man da to, o que é uma arma pe ri-
go sís si ma.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Exa ta men te, pe ri go sís si ma. Por isso, tem a res -
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tri ção de ida de, para po der ter ju í zo e usar o man da to
com pon de ra ção e mo de ra ção.

Para se ter uma arma, se gu ra men te, deve-se ter
essa ida de, so bre tu do por que os ín di ces cri mi no ló gi-
cos mos tram que esta fa i xa etá ria, até os 25 anos, é
onde se con cen tra o gran de vo lu me de mor tes, exa ta-
men te em si tu a ções mu i tas ve zes fú te is, dis cus sões
em ba res, bri gas etc.

Então, a ida de é to tal men te cons ti tu ci o nal, exis -
te pre ce den te na le gis la ção bra si le i ra e é mais uma
res sal va re le van te, di ria, no es pí ri to.

Qu e ria con clu ir, pa ra be ni zan do o Re la tor. Foi
isso que dis se à im pren sa on tem, e que ro re gis trar
aqui, que ti nha ab so lu ta con vic ção de que o Re la tor
ha via dito que na que la mi nu ta in cor po ra ria to das as
con tri bu i ções, como está fa zen do. O Re la tor é ne ces-
sa ri a men te o au tor, ele re la ta as con tri bu i ções. E é
essa se gu ran ça que fará com que sa i a mos da qui com 
um re la tó rio que, se gu ra men te, será uma gran de con -
tri bu i ção para po der mos de sar mar a po pu la ção bra si-
le i ra. E é dis so que se tra ta.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Tas so Je re is sa ti. Po rém, per-
mi ta-me, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, fa zer uma pe -
que na ob ser va ção.

Pen so que de ve mos aper fe i ço ar o pro je to nes ta
Co mis são o mais pos sí vel. Esse é o nos so pa pel. Se
de i xar mos para que os Ple ná ri os da Câ ma ra e do Se -
na do o fa çam, va mos ter mais di fi cul da des. É cla ro
que não se vai im pe dir que isso ocor ra tam bém lá,
mas, na me di da em que pu der mos avan çar no aper fe-
i ço a men to aqui – que é o que es ta mos fa zen do – do
re la tó rio do De pu ta do Gre e nhalgh, acho que de ve re-
mos fazê-lo.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Só que ro re for çar o que es tou di zen do. Pen so
que o re la tó rio co bre to dos os as pec tos fun da men ta is
e re sol ve esse pro ble ma de for ma de fi ni ti va. Estão fe i-
tas su ges tões para que se faça uma con sul ta etc.,
mas te mos que de ci dir hoje aqui e, na se ma na que
vem, vo tar mos no ple ná rio. Sou con tra qual quer pro -
te la ção em re la ção a essa ma té ria. Qu e ro de i xar bem
cla ro isso. Essa é a mi nha pre o cu pa ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Sim, te -
mos que de ci dir hoje. Hoje va mos de ci dir.

Se na dor Tas so Je re is sa ti
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Sr.

Pre si den te, Sr. Re la tor, a mi nha in ter ven ção vai ser
mu i to bre ve, é ape nas no sen ti do de me con gra tu lar
com o De pu ta do Gre e nhalgh pelo re la tó rio fe i to e pelo
es for ço que fez, on tem, jun ta men te com os Se na do-

res Re nan Ca lhe i ros e Cé sar Bor ges, no sen ti do de
fun dir to das as pro pos tas, tan to da Câ ma ra quan to do 
Se na do, se des pren den do to dos es ses Se na do res de 
qual quer tipo de va i da de, de ten ta ti va de po si ções ou
de au to ri as etc., en ten den do a pri o ri da de e a im por-
tân cia do tema e a ce le ri da de com que ele deve ser
tra ta do.

Jun to-me tam bém ao Se na dor Alo i zio Mer ca-
dan te na pre o cu pa ção em re la ção às guar das mu ni ci-
pa is. Pen so que a co lo ca ção de S. Exª, ao in clu ir a ne -
ces si da de de re gu la men ta ção fe de ral, vis to o po ten-
ci al de con fli tos exis ten tes den tro des sa área. Lem-
bra mos que em um uni ver so de 27 go ver na do res, os
in ci den tes e aci den tes que acon te cem com po lí ci as
ci vis e mi li ta res em fun ção de de ter mi na dos des man-
dos, de con fli tos, de per da de con tro le, são mu i to
gran des. Se não for dado um tre i na men to, se não for
dada uma de fi ni ção de com pe tên cia mu i to cla ra a
cada uma das si tu a ções, a cada um dos mu ni cí pi os,
re la ção dos mu ni cí pi os, das po lí ci as mu ni ci pa is com
as po lí ci as es ta du a is, po de re mos es tar cri an do, no
mo men to em que es ta mos to dos nós en vol vi dos no
sen ti do de de sar mar e cri ar, como foi dito pelo Se na-
dor Mer ca dan te on tem, uma cul tu ra de paz, po de mos
es tar cri an do um novo cam po de con fli tos e re la ções
de vi o lên cia.

Essa é a pre o cu pa ção que gos ta ria de ex ter nar,
mais uma vez pa ra be ni zan do e me jun tan do a to das
as co lo ca ções fe i tas pelo Se na dor Alo i zio Mer ca dan-
te, com as qua is es tou li te ral men te de acor do. E me
fez fi car bas tan te pre o cu pa do hoje essa con cor dân-
cia to tal com o Se na dor Mer ca dan te.

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

de con ce der a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Aze re do,
con ce do a pa la vra ao Se na dor Hé lio Cos ta, que está
pe din do a pa la vra pela or dem, para uma rá pi da in ter-
ven ção.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr. Pre si-
den te, na re a li da de, não foi pela or dem. Eu me ins cre-
vi e, na sé rie de ins cri ções, eu es ta va logo após o Se -
na dor Alo i zio Mer ca dan te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – La men ta-
vel men te, isso não está aqui. V. Exª está ins cri to em úl -
ti mo lu gar na or dem que te nho. Se qui ser fa lar pela or -
dem, vou con ce der-lhe a pa la vra por al guns mi nu tos;
se não, após ou vir mos o Se na dor Edu ar do Aze re do e o 
De pu ta do Luiz Anto nio Fle ury, ou vi re mos V. Exª.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Fa la rei
pela or dem, em dois mi nu tos.
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De se jo ape nas cum pri men tar o ilus tre Re la tor e
fa zer uma per gun ta. Apre sen tei um Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo, que re ce beu o nº 385, que con vo ca ple -
bis ci to so bre a pena e a guar da de arma de fogo a se
re a li zar con jun ta men te com as ele i ções de 2004, e dá 
ou tras pro vi dên ci as.

Eu vi que V. Exª, no mé ri to, in cor po rou essa pro -
pos ta, mas ela não foi ci ta da. No que de pre en di das
dis cus sões que ouvi de am bos os la dos com re la ção
ao de sar ma men to, en ten do cada vez mais im por tan te
a con sul ta po pu lar, como bem des ta cou o De pu ta do
Bis ca ia e vá ri os ou tros par la men ta res, apro ve i tan-
do-se a ele i ção do ano que vem. Sei que na dis cus são
na Câ ma ra dos De pu ta dos pas sou-se a im pres são de 
que este pro je to po de ria es tar pre ju di ca do na me di da
em que esta ques tão não es ta ria de ci di da até as ele i-
ções do ano que vem. Enten do que es ta mos tra ba-
lhan do em re gi me de ur gên cia em cima da pro pos ta
de V. Exª. Assim, é per fe i ta men te viá vel que se faça a
con sul ta po pu lar jun to com as ele i ções mu ni ci pa is do
ano que vem. Por que são duas ques tões sim ples, que 
po dem ser in cor po ra das, acres cen ta das à urna ele-
trô ni ca: 1º “O ci da dão deve ter o di re i to de an dar com
arma de fogo?” 2º “O ci da dão tem o di re i to de guar dar
arma de fogo em casa?” Ba si ca men te, são es sas as
duas ques tões que es tão in cor po ra das, prin ci pal men-
te no re la tó rio de V. Exª.

Em se gun do lu gar, per gun to a V. Exª se já está
mais oti mis ta. Isso por que, em O Glo bo de hoje, diz:
“Re co nhe ço que a pro pos ta que es tou apre sen tan do
em meu re la tó rio é in viá vel, não pas sa na Câ ma ra e
não pas sa no Se na do”.

Qu e ria que V.Exª se re por tas se a essa de cla ra ção.
O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –

Se na dor Hé lio Cos ta, eu que ria que V. Exª me des se
esse pro je to, por que eu re al men te não ti nha co nhe ci-
men to dele. Vou in cor po rá-lo na me di da do pos sí vel.

A se gun da ques tão é que, em nos sa pri me i ra re -
u nião, no úl ti mo ar ti go da qui lo que cha mei de mi nu ta,
es ta be le ci a pos si bi li da de de com pa ti bi li za ção de
uma idéia, de uma pro pos ta do Se na dor Re nan Ca -
lhe i ros so bre a ven da de ar mas e o ple bis ci to, a idéia
de que co me ças se a va ler uma mo ra tó ria, des de aqui
até lá. E foi em re la ção à mo ra tó ria que eu dis se que
acha va que nem o Se na do nem a Câ ma ra ti nham
con di ções de apro var. Nem o Se na do nem a Câ ma ra
es tão pre pa ra dos para isso, em bo ra eu de se jas se
que isso ocor res se. Sou de fen sor des sa tese e se ti -
vés se mos tem po para de ba ter, con so li dar e fa zer um
ple bis ci to aqui, de po is de uma lon ga dis cus são, acho
que eu te ria con di ções de con ven ci men to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Aze re do.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Sr. Pre si den te, Sr. Re la tor, gos ta ria de cum pri men-
tá-lo ini ci al men te. É mu i to per ti nen te que o Con gres-
so se ma ni fes te, nes te mo men to, so bre a ques tão das 
ar mas. É evi den te que não se tra ta da úni ca al ter na ti-
va para co i bir a vi o lên cia, mas é uma das for mas. Pre -
o cu pa-me mu i to a ques tão dos aci den tes, pois to dos
os dias le mos nos jor na is a res pe i to de aci den tes com 
ar mas, de cri an ça que pe gou a arma do pai, co i sas
as sim.

Eu te ria duas ques tões a co lo car ape nas, Sr.
Re la tor.

A pri me i ra é com re la ção à ques tão das áre as
ru ra is. Está cla ro que quem ti ver au to ri za ção para a
área ru ral terá o por te ape nas para a área ru ral ou po -
de rá ir com essa arma para a ci da de?

A se gun da é no sen ti do de aper fe i ço ar mos, no
art. 12, o in ci so III, que es ta be le ce: “Pos su ir, de ter, fa -
bri car ou em pre gar ar te fa to ex plo si vo ou in cen diá rio”.
No con ce i to de ar te fa to ex plo si vo, pre o cu pa-me que
não fi que tam bém in clu í da a ques tão dos fo gos de ar -
ti fí cio. Essa se ria a mi nha co lo ca ção.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
V. Exª me des cul pe, mas qual é o ar ti go?

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Art. 12, in ci so III. A mi nha pre o cu pa ção é de de i xar
cla ro que es ta mos fa lan do de ar mas, não es ta mos fa -
lan do de fo gos de ar ti fí cio. Então, quan do se fala em
ar te fa to ex plo si vo, po der-se-ia dar mar gem a uma
con fu são nes se sen ti do.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB – SP) – V.
Exª me per mi te um apar te?

Sr. Re la tor, ape nas para co la bo rar, essa ob ser-
va ção que faz o Se na dor Edu ar do Aze re do foi ob je to
de pre o cu pa ção quan do apre sen tei o subs ti tu ti vo na
Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça da Câ ma ra. Bas -
ta ria acres cen tar “sem au to ri za ção ou em de sa cor do
com de ter mi na ção le gal ou re gu la men tar”. Isso re sol-
ve ria a ques tão, na mi nha ob ser va ção, por que as fá -
bri cas de fo gos de ar ti fí cio de pen dem de au to ri za ção
para o seu fun ci o na men to. Então, po de ría mos acres -
cen tar esse dis po si ti vo.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
pros se gue com a pa la vra.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB – SP) –
Sr. Pre si den te, Sr. Re la tor, Srs. De pu ta dos, Srs. Se na-
do res, te nho al gu mas ob ser va ções, mas an tes gos ta-
ria de cum pri men tar o De pu ta do Gre e nhalgh pela fe li-
ci da de que teve ao fa zer essa con so li da ção.
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Vou fa zer al gu mas ob ser va ções o mais ra pi da-
men te pos sí vel, mas não são pou cas, en tão eu pe di-
ria pa ciên cia.

A pri me i ra ob ser va ção diz res pe i to ao art. 4º, in-
ci so IV, quan do fala da exi gên cia de com pro va ção de
ca pa ci da de téc ni ca e ap ti dão psi co ló gi ca para o ma -
nu se io de arma de fogo, ates ta das na for ma dis pos ta
no re gu la men to des ta lei.

A mi nha ob ser va ção é no sen ti do de que tal vez
fos se im por tan te co lo car que essa ca pa ci da de téc ni ca
se ria ava li a da por meio de cur so teó ri co e prá ti co de
ma ne jo de arma de fogo, e que hou ves se um ca das tra-
men to das or ga ni za ções au to ri za das para tan to.

Fica a su ges tão para o re gu la men to, e eu vou
para a pró xi ma ob ser va ção.

No art. 5º, V. Exª co lo ca “a au to ri za ção para
man ter a arma de fogo no in te ri or de re si dên cia ou de -
pen dên cia des ta ou ain da no lo cal de tra ba lho, o que
me pa re ce um avan ço. Cum pri men to V. Exª, por que o
con ce i to de do mi cí lio do Có di go Pe nal V. Exª o trans -
pôs para esse dis po si ti vo le gal.

Pre o cu pa-me ape nas uma ques tão. Há a hi pó-
te se de al guém ter uma casa de cam po, uma fa zen da,
e pas sar as fé ri as nes sa casa de cam po, num lu gar
ermo. Com isso, tal vez, pu dés se mos de fi nir tam bém o
que vem a ser re si dên cia, le van do-se em con ta não
ape nas o lu gar onde se re si de per ma nen te men te. O
pro pri e tá rio, por tem po de ter mi na do, pode es tar em
ou tro lo cal. Isso me pa re ce im por tan te, para que tam -
bém haja a pro te ção de quem vai, por exem plo, à pra -
ia. Em pra i as de ser tas, a po lí cia não che ga a tem po.

Eu da ria nova re da ção ao art. 5º, es ta be le cen do
a va li da de de cin co anos para o re gis tro de arma de
fogo: “O re gis tro de arma de fogo terá va li da de de cin -
co anos, sen do que sua con va li da ção de pen de rá de o 
re que ren te com pro var os re qui si tos es ta be le ci dos no
art. 4º”. Estou fa lan do do § 2º do art. 5º.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
V. Exª acha que isso está no re gu la men to?

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB – SP) –
Mas pen so que é im por tan te fi xar na lei o pra zo de
cin co anos.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
Diz o § 2º: “Os re qui si tos de que tra ta o art. 4º des ta lei 
de ve rão ser com pro va dos pe ri o di ca men te, na con for-
mi da de do es ta be le ci do em re gu la men to...”.

Eu quis es ta be le cer o tem po, mas a nota téc ni ca
e as con ver sas que ti ve mos com o Mi nis té rio da Jus ti-
ça le va ram-me a con clu ir que eles pre ci sam se or ga-
ni zar. A pe ri o di ci da de será es ta be le ci da no re gu la-

men to a par tir do ní vel de ca pa ci da de de or ga ni za ção
do Po der Pú bli co.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB – SP) –
Per fe i to. Re ti ro a ob ser va ção. No art. 6º...

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
Tal vez aqui pu des se ser... Estou que ren do aju dar V.
Exª e me aju dar tam bém.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB – SP) –
Pen so que cin co anos é um pra zo ra zoá vel para o Po -
der Pú bli co se or ga ni zar.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
Pode-se dar a se guin te re da ção ao § 2º do art. 5º:
“...de ve rão ser com pro va dos pe ri o di ca men te, em pe -
río do não in fe ri or a cin co anos...”.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB – SP) –
Per fe i to.

Des sa for ma, fica bom o tex to.
Eu gos ta ria de en ten der o que es ta be le ce o in ci-

so VII do art. 6º, que diz: “os in te gran tes das guar das
pe ni ten ciá ri as...”. V. Exª está se re fe rin do aos agen tes
pe ni ten ciá ri os?

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
Não.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB – SP) –
Às guar das pe ni ten ciá ri as re cen te men te cri a das?

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
Não. V. Exª en ten de do as sun to. Hoje há agen tes pe -
ni ten ciá ri os, guar das pe ni ten ciá ri as, sub gru po de
des ta ca men tos po li ci a is e guar das pe ni ten ciá ri os ter -
ce i ri za dos.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB – SP) –
Exa to.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh)  –
Re fi ro-me a to dos. Estou fa lan do do gê ne ro. Se está
to man do con ta de uma pri são, exer cen do a fun ção de 
guar da pe ni ten ciá rio, em ser vi ço, du ran te o ser vi ço, o
su je i to pode ter o por te de arma.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB – SP) –
Per fe i to. Eu gos ta ria de lem brar, nes se elen co, dos
ofi ci a is de jus ti ça quan do em ser vi ço.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
De pu ta do Fle ury, o caso dos ofi ci a is de jus ti ça es tão
pre vis tos em le gis la ção pró pria.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB – SP) –
Não exis te au to ri za ção de por te de arma para ofi ci al
de jus ti ça. Não exis te essa au to ri za ção na le gis la ção
pró pria. Então, su gi ro que se in clu am tam bém os ofi -
ci a is de jus ti ça.

Per mi to-me tam bém su ge rir, Sr. Pre si den te, os
agen tes pe ni ten ciá ri os, quan do não em ser vi ço, des -
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de que com pro va da a ne ces si da de. Nes se caso, eles
não po dem usar arma, mas às ve zes eles fi cam ex-
pos tos. É uma su ges tão ape nas.

Qu an to ao art. 8º, per mi to-me dis cor dar do De -
pu ta do...

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
Um mo men ti nho só, De pu ta do.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB – SP) –
Falo dos agen tes pe ni ten ciá ri os quan do não em ser -
vi ço, por que eles so frem as mes mas per se gui ções
que so frem os po li ci a is. Os po li ci a is po de rão por tar
arma em ser vi ço e fora dele; os agen tes pe ni ten ciá ri-
os de ve ri am ter a mes ma per mis são so men te fora do
ser vi ço, por que, du ran te o exer cí cio da pro fis são, eles 
não po dem por tar ar mas.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
Qual é a pró xi ma ob ser va ção?

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB – SP) – A
pró xi ma ob ser va ção é no art. 8º. Eu me per mi to dis -
cor dar do Se na dor Ro me ro Jucá e do Se na dor Alo i zio
Mer ca dan te.

Aqui, V. Exª pre vê a au to ri za ção fe de ral para o
por te de arma para os par ti cu la res. Se co lo car mos
que se rão só nos ca sos do art. 6º, e me lhor su pri mir,
por que não te re mos ne nhu ma hi pó te se de por te de
arma para par ti cu lar. Então es ta re mos aca ban do com 
o por te de arma de fi ni ti va men te, por que a au to ri za-
ção para por te de arma terá efi cá cia tem po ral e ter ri-
to ri al li mi ta da e de pen de rá de o re que ren te com pro-
var a sua efe ti va ne ces si da de, a cri té rio da Po lí cia Fe -
de ral. São as hi pó te ses que hoje te mos de por te de
arma para ci vis. Se li mi tar mos ao art. 6º, es ta re mos
eli mi nan do o por te de arma de for ma de fi ni ti va. É des -
sa idéia que dis cor da mos. Por isso faço a ob ser va ção,
dis cor dan do. Esta re mos su pri min do to tal men te o por-
te de arma no País se re me ter mos ao art. 6º.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
É o art. 8º.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB – SP) –
Os Se na do res que rem re mis são ao art. 6º, que pro í be
to tal men te. Se nós nos re me ter mos aos ca sos do art.
6º, nos ca sos do art. 6º, não é pre ci so com pro var a
efe ti va ne ces si da de. São ca sos que já es tão pre vis tos
na lei, são au to má ti cas as con ces sões de pode. Aqui
é a ex ce ção, é o pode para o par ti cu lar. Se nos re me-
ter mos ao art. 6º, aca bou o por te pri va do no País.

Era essa a ob ser va ção que eu gos ta ria de fa zer.
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Pela or -

dem, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – De pu ta-

do Fle ury, é o art. 8º?

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB – SP) – É
o art. 8º a que es tou me re fe rin do. O acrés ci mo pro -
pos to é para se re fe rir às hi pó te ses do art. 6º Qu e ro
dis cor dar dis so.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr. Pre si-
den te, ape nas uma ob ser va ção: se não se fi zer o que
está pre vis to e pro pos to pelo Se na dor Mer ca dan te...
pra ti ca men te não exis te esse subs ti tu ti vo. Vai li be rar
ge ral! Ou se re gu la men ta no art. 6º, ou não exis te a lei 
im pe din do o por te de arma.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB – SP) –
Então trans for ma o art. 8º num pa rá gra fo do art. 6º e
está re sol vi do, se o pro ble ma é tem po ral ou de po si-
ção. Mas o que não se pode é pro i bir to tal men te o por-
te para o par ti cu lar. Se se re me ter ao art. 6º, es ta re-
mos fa zen do isso.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Te mos
que to mar uma de ci são so bre uma co i sa ou ou tra.

O que o De pu ta do Fle ury sus ten ta, e o faz com
toda ra zão, é que, se ace i tar mos a re mis são ao art.
6º, de fi ni ti va men te es ta rão pro i bi dos to dos os po des,
ex ce to o dos mi li ta res.

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB – DF) – Mas é 
o que a lei pre vê.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Não.
Não é o que a lei pre vê. A lei não pre vê isso. Está-se
in tro du zin do isso ago ra. E pre ci so sa ber se é isto o
que a Co mis são de se ja: a pro i bi ção ab so lu ta do por te
de arma. Ou seja, não ha ve rá caso, não ha ve rá ex ce-
ções, nem mes mo por meio da Po lí cia Fe de ral, se
hou ver essa re mis são.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PMDB – SP) –
Se for as sim, é pre ci so su pri mir o art. 8º; não se re fe rir
ao art. 6º, por que isso se ria des pi ci en do.

Sou pela ma nu ten ção do art. 8º Isso que ro de i-
xar cla ro, sem qual quer al te ra ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Sem re -
mis são.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PMDB – SP) –
Sr. Pre si den te, es tou en cer ran do, eu gos ta ria de me
re fe rir ao as pec to le van ta do pelo De pu ta do Bis ca ia.

Há uma dis cus são hoje a res pe i to dos cri mes de 
com pe tên cia dos ju i za dos es pe ci a is. Se man ti ver mos
a pena de dois a qua tro anos – re fi ro-me ao art. 11 –,
isso po de rá en se jar a se guin te si tu a ção: ela é ina fi an-
çá vel, o réu vai res pon der pre so e de po is vai re ce ber
o be ne fí cio de pe nas al ter na ti vas.

Portan to, en ten do que, para tor nar ina fi an çá vel,
se ria me lhor ele var a pena mí ni ma e não man ter o §
2º do art. 11.
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A ou tra ob ser va ção, Sr. Pre si den te, diz res pe i to
ao art. 23, que tra ta da ve da ção ao me nor de vin te e
cin co anos. Com todo o res pe i to ao Se na dor Alo i zio
Mer ca dan te, devo di zer que a ida de mí ni ma de 35
anos para quem que i ra se can di da tar ao car go de Se -
na dor está na Cons ti tu i ção. E não está na Cons ti tu i-
ção que é ve da do ao me nor de vin te e cin co anos ad -
qui rir arma de fogo. Por tan to, te nho sé ri as dú vi das
quan to à cons ti tu ci o na li da de.

Só lem bra ria o se guin te: o Cor re io Bra zi li en se
de hoje diz que, no Bra sil, as ví ti mas de aci den te de
trân si to têm de 17 a 29 anos de ida de. Será que va -
mos res trin gir a ca de i ra de ha bi li ta ção para os que
têm trin ta anos de ida de? Pa re ce-me que essa res tri-
ção não é ade qua da.

Diz o art. 25 do Subs ti tu ti vo: “As au to ri za ções de 
pode de ar mas de fogo já con ce di das ex pi rar-se-ão
no ven ta dias após a pu bli ca ção des sa lei”.

Qu e ro ape nas di zer que, de duas, uma: ou se
de vol ve a taxa que foi paga por quem já teve a au to ri-
za ção, ou se man tém a au to ri za ção até o fi nal. Não dá 
para in ter rom per, mes mo por que es ta mos di an te de
um ato ju rí di co per fe i to, re a li za do den tro de uma re -
gra. Não po de ría mos mo di fi cá-lo.

Qu an to ao art. 26, pri me i ra men te, pen so que o
pra zo de no ven ta dias é pou co; po de ría mos au men-
tá-lo para cen to e oi ten ta dias. E, em se gun do lu gar,
pen so que de ve ría mos cri ar uma re gra, Sr. Re la tor,
que pos si bi li tas se a anis tia da que les que não re gu la-
ri za ram a si tu a ção. Veja bem, Sr. Re la tor: di an te de
uma nova lei, aque le que en tre gar uma arma que é
ile gal será pre so. Enten do que po de ría mos fi xar o pra -
zo de cen to e oi ten ta dias, e, du ran te o pra zo pre vis to
nes se ar ti go, a pes soa se ria con si de ra da de boa-fé,
não pre ci sa ria com pro var a ori gem da arma, fi can do
anis ti a da, por tan to. Des sa for ma, mais pes so as de-
vol ve rão a arma. Essa é a ob ser va ção.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
De pu ta do Luiz Anto nio Fle ury, qual o ar ti go a que V.
Exª está se re fe rin do?

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB – SP) – É
o art. 26.

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB – DF) – No bre
De pu ta do Fle ury, per mi te-me V. Exª um apar te? Ape -
nas que ro co la bo rar...

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Va mos
de i xar o De pu ta do Luiz Anto nio Fle ury su ge rir a re da-
ção do art. 26.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB – SP) –
Du ran te o pra zo pre vis to nes te ar ti go, a pes soa será
con si de ra da de boa-fé e não pre ci sa rá com pro var a

ori gem da arma, fi can do anis ti a da de im pu ta ções, em 
re la ção à aqui si ção e ao por te, des de que a arma seja 
per mi ti da. Se for uma arma do tipo AR-15, isso não
será pos sí vel. Cer to? Isso va le rá des de que seja
arma per mi ti da.

Fi nal men te, Sr. Re la tor, faço uma ob ser va ção. V. 
Exª re al men te aca tou uma su ges tão do nos so re la tó-
rio no que diz res pe i to à pe na li za ção da em pre sa de
trans por te. Isso cons ta do art. 28 do Subs ti tu ti vo. To -
da via, só para de i xar cla ro, os in ci sos II e III do men ci-
o na do ar ti go não são de mi nha au to ria. Ao con trá rio,
in sur gi-me con tra a pro i bi ção de pu bli ci da de. Por tan-
to, o in ci so I é de mi nha au to ria, mas os in ci sos II e III
não são de mi nha au to ria, no que diz res pe i to à pu bli-
ci da de para ven da de ar mas – es ses in ci sos não
cons tam do meu re la tó rio.

Qu e ria en cer rar, fi nal men te, di zen do que o re la-
tó rio de V. Exª é um avan ço. Espe ro que, com os aper -
fe i ço a men tos, V. Exas, que são mem bros da Co mis-
são, pos sam apro vá-lo, por que re pre sen ta um pas so
mu i to im por tan te. Cum pri men to V. Exª pelo tra ba lho
re a li za do. Mu i to obri ga do pela aten ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce-
do a pa la vra aos úl ti mos Par la men ta res ins cri tos, o
no bre Se na dor Re nan Ca lhe i ros e o no bre Se na dor
Sér gio Zam bi a si.

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB – DF) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
tem a pa la vra pela or dem.

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB – DF) – Sr.
Pre si den te, que ro me pro nun ci ar ape nas para não
per der o time. É tão evi den te o que vou di zer, que te -
nho cer te za de que o no bre Re la tor irá con cor dar.

Qu an to ao art. 23, se for man ti da essa ida de de
25 anos, su gi ro que se acres cen te “ex ce to o pre vis to
no art. 6º”. Caso con trá rio, um po li ci al mi li tar com 22
anos de ida de não vai po der com prar arma.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
tem toda a ra zão.

cam pa nhas e o de tec tor de me ta is para lo ca is
pú bli cos – cam po de fu te bol, ro do viá ri as, como lem -
brou o De pu ta do Ro ber to Jef fer son, além de shows,
even tos, shop ping cen ters. Isso tam bém é fun da-
men tal.

Com re la ção às en ti da des es por ti vas, o no bre
Se na dor Alo i zio Mer ca dan te tem ab so lu ta ra zão. De-
ve mos ter mu i to cu i da do para que isso não seja uma
bre cha.

A li mi ta ção da ida de é tam bém fun da men tal. Te -
mos de es ta be le cer, aqui, um pac to, um com pro mis-
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so, um acor do. Se hou ver qual quer di fi cul da de cons ti-
tu ci o nal, que fa ça mos uma emen da cons ti tu ci o nal
com re la ção a isso.

O agra va men to da pena do por te ile gal de ar -
mas, para não se sus ci tar pena al ter na ti va, tam bém é
uma ou tra me di da mu i to cu i da do sa.

E, por fim, Sr. Pre si den te, que ro res sal tar, mais
uma vez, a con sul ta po pu lar, com a qual o Bra sil vai
ga nhar mu i to. A nos sa de mo cra cia ama du re ce rá. Va -
mos pra ti car uma es pé cie de con sul ta di re ta à po pu la-
ção e for ta le cer a de mo cra cia di re ta. Será a po pu la-
ção quem vai de ci dir, so bre tu do, so bre esse as sun to,
que, já dis se e re pi to, é com ple xo e di vi de po si ções.
Nes se caso, nada me lhor do que a de ci são por par te
da po pu la ção, que se ria in subs ti tu í vel na con sul ta po -
pu lar, no re fe ren do.

Qu e ro lou var este mo men to. Este é um gran de
mo men to des ta Co mis são Mis ta. O Con gres so como
um todo, tan to a Câ ma ra dos De pu ta dos quan to o Se -
na do Fe de ral, vive tam bém gran des mo men tos, e,
sem dú vi da, va mos avan çar na pro i bi ção do por te e
na pro i bi ção da co mer ci a li za ção a par tir da con sul ta
po pu lar.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Sér gio Zam bi a si.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Blo co/PTB – RS) –
Sr. Pre si den te, cum pri men to o Re la tor pela ex ce lên-
cia do es tu do aqui apre sen ta do.

Te nho uma pre o cu pa ção e que ria apre sen tar uma 
su ges tão, Sr. Pre si den te. No Ca pí tu lo IV, que tra ta dos
cri mes e das pe nas, no art. 10, pa rá gra fo úni co, III, que
está na pág. 20 do pa re cer, fa la se das ar mas de brin-
que do. Aqui se fala em “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 al-
guém ou trem, para o fim de co me ter cri mes, sem pre ju í-
zo de pena re fe ren te ao de li to co me ti do”.

Su gi ro, Sr. Re la tor, que se subs ti tua a pa la vra
“uti li zar” por “por tar” e se re ti rem as ex pres sões “para
o fim de co me ter cri mes”.

Sa be mos bem o que é um su je i to en trar num
ôni bus, num lo cal pú bli co, com uma ré pli ca de uma
pis to la. Ele pode di zer que não ti nha a in ten ção de co -
me ter um cri me. Pela lei, fica li vre de pena aque le que
por ta arma de brin que do.

Aqui se fala em uti li zar arma de brin que do e não
em por tar arma de brin que do. Con si de ro que, se a
ques tão é res trin gir, de ve mos subs ti tu ir “uti li zar” por
“por tar”. Hoje uma arma de brin que do é tão per fe i ta
quan to a arma ver da de i ra. A mi nha su ges tão é tro car
“uti li zar” por “por tar” e re ti rar a ex pres são “para o fim
de co me ter cri mes”, por que sa be mos qual é a in ten-

ção na hora da sua exe cu ção. E é co mum o as sal to
pra ti ca do com ré pli cas de ar mas de brin que do.

Sr. Pre si den te, que ro de i xar uma ou tra su ges tão
aqui. Sou do Rio Gran de do Sul e nem sem pre con -
cor do com o meu que ri do Co le ga Onyx Lo ren zo ni,
por que en ten do que a cul tu ra de paz é ne ces sá ria e a
res tri ção das ar mas tam bém. Mas, no Esta do, há uma 
lon ga fron te i ra seca, Sr. Re la tor e Sr. Pre si den te. No
Rio Gran de do Sul, há duas ci da des cha ma das Chuí
– no Uru guai, Chuí – e Li vra men to – no Uru guai, Ri ve-
ra – que fa zem fron te i ra com o Uru guai. Os dois pa í-
ses são di vi di dos por uma rua. Ali há fre es hops, e, no 
Uru guai, a ven da é li vre. Qu e re mos tu ris mo no Rio
Gran de do Sul, Sr. Pre si den te e Sr. Re la tor, mas não
esse tu ris mo bé li co, nes sas ro tas de nar co trá fi co, que 
po dem “en gros sar” ain da mais ago ra com o trá fi co de
ar mas ad qui ri das ao lon go do ou tro lado da rua, seja
em Ri ve ra, seja no Chuí.

Portan to, acre di to que esta Co mis são deve ter
um con ta to com a Co mis são Mis ta do Mer co sul, para
que se exi jam res tri ções pelo me nos nos fre es hops
dos pa í ses do Mer co sul.

Essa é mi nha con tri bu i ção, cum pri men tan do
pe las ini ci a ti vas.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce-

do a pa la vra ao Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)

– Sr. Re la tor, De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh,
pa ra béns pelo tra ba lho!

Faço duas ob ser va ções bem ob je ti vas: no ane -
xo em que se fala das ta be las de taxa, fo ram co lo ca-
dos R$650,00 para re gis tro de arma de fogo e re no va-
ção do re gis tro. Pa re ce-me que o re gis tro é de com pe-
tên cia es ta du al, e a Lei Fe de ral não po de ria le gis lar
so bre ta xas es ta du a is.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
Esta mos fe de ra li zan do esse ser vi ço.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– O re gis tro da arma de fogo?

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
Tan to o re gis tro como a com pra. Por isso, es ta mos es -
ta be le cen do isso.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB – RJ) –
Mas, Sr. Re la tor – peço per dão a V. Exª e des cul pas
ao Se na dor –, não pres tei aten ção ao iní cio da ta be la.
Está mu i to alto o pre ço para re gis tro. Quem pos sui um 
re vól ver de R$100,00, um re vól ver com quin ze anos,
que vale hoje R$100,00, não vai re gis trá-lo. Esse re -
vól ver vai com por o cri me. Pen so que, para o por te,
deve ser uma taxa mu i to alta, mas, para a re no va ção,
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peço a V. Exª cu i da do. V. Exª ri, e re al men te há as pec-
tos aqui que são hi la ri an tes. Mas quem pos sui um re -
vól ver que hoje vale R$100,00. Um re vól ver novo,
hoje, cus ta em tor no de R$300,00; com dez anos,
vale R$100,00. Vai-se apa gar o nú me ro e en tre gá-lo
no mor ro, por que não vai re no var por R$600,00 ou
R$1 mil. Não te nha dú vi da dis so. E tam bém não ha ve-
rá pre ju í zo, por que a lei não pre vê, no caso de de vo lu-
ção, uma in de ni za ção do Esta do pelo va lor do re vól-
ver. Esse é o lado prá ti co da ques tão. Sei que, às ve -
zes, o lado prá ti co faz as pes so as ri rem, mas que re-
mos aca bar com a vi o lên cia e re du zir a quan ti da de de 
ar mas. Não é esse o es pí ri to? Era só essa adi ção que
eu gos ta ria de le var a V. Exª.

Qu an to ao por te de ar mas, não. O pode deve
cus tar R$1 mil. Para se ob ter pode, re no va ção,
deve-se pa gar. Quem anda ar ma do paga caro para
po der ob ter essa con ces são.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB - MS)
– Va leu, en tão, a in ter ven ção nos sa, no sen ti do de di -
fe ren ci ar o re gis tro.

Para a re fle xão de V. Exª, apre sen to a se guin te
ques tão: a co le ção de ar mas pode ser um ar se nal.
São ar mas efi ci en tes, com pe ten tes e, às ve zes, pro i-
bi das. Su gi ro a V. Exª, se as sim for aca ta do, que co lo-
que um dis po si ti vo no pro je to, di zen do o se guin te:

“As ar mas de fogo de co le ção te rão dis po si ti vo
de la cre que im pe ça o seu dis pa ro”. A pes soa que tem 
um ar se nal em sua casa pode pre pa rar as ar mas até
para usá-las de po is. O nos so ob je ti vo é de sar mar,
para que não se co me tam cri mes com arma de fogo.
Po dem-se co me ter cri mes com arma de co le ção. Cre -
io que esse la cre se ria in te res san te.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr. Pre si-
den te, la men ta vel men te, no ins tan te em que fa lei pela 
or dem, de i xei de apre sen tar o pon to prin ci pal da pro -
pos ta que eu ti nha a fa zer para o ilus tre Re la tor. Per -
gun to a V. Exª se pos so fazê-lo ago ra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pois
não.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr. Re la-
tor, não ob ser vei, em ne nhu ma par te do seu tex to,
qual quer ci ta ção com re la ção às tra vas das ar mas de
cano cur to.

Hoje, exis tem dois ti pos de tra va: uma é me câ ni-
ca e fun ci o na com uma cha ve – é um ins tru men to que 
se co lo ca no ga ti lho, e uma cha ve o se gu ra –, e a ou -
tra é uma tra va ele trô ni ca, que fun ci o na como se fos -
se uma im pres são di gi tal – no sim ples en cos tar do
po le gar na arma, au to ma ti ca men te ela está des tra va-
da. Isso aten de àque las pes so as que di zem que, até

se achar a cha ve da tra va, já se foi, la men tá vel men te,
vi ti ma do.

Per gun to a V. Exª se exis te um es pa ço no seu
re la tó rio para se in clu ir, es pe ci al men te no caso da
pos se da arma em casa, a uti li za ção da tra va da arma 
de cano cur to. Mu i tas ve zes, as cri an ças são as ma i o-
res ví ti mas – diga-se de pas sa gem – des sas ar mas
que es tão em casa, que po dem ser im por tan tes em
um de ter mi na do mo men to, mas que re pre sen tam
sem pre uma ame a ça para as cri an ças.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Srªs e
Srs. Se na do res, Srªs e Srs. De pu ta dos...

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB – RJ) –
Ape nas que ria dar mais uma su ges tão, Sr. Pre si den-
te, an tes de V. Exª con clu ir.

Ocor re-me fa zer uma ou tra per gun ta ao Sr. Re -
la tor: esse exér ci to, que hoje é cons ti tu í do des sas se -
gu ran ças pri va das no Bra sil, de ve ria ou não ser ar ma-
do? De ve ría mos fa zer essa per gun ta à po pu la ção.

Dou um exem plo a V. Exª do que me as sal ta. O
meu es cri tó rio, no Rio, fica na Ave ni da Frank lin Ro o-
se velt, es qui na de Ma re chal Câ ma ra, em fren te ao
IRB e à Ordem dos Advo ga dos do Bra sil – há 18 anos
meu es cri tó rio de ad vo ca cia é lá. Emba i xo, há uma
sede do Ban co HSBC, an ti go Ba me rin dus. Há dois
anos, em um as sal to ao HSBC, o se gu ran ça, den tro
do ban co, re a giu, ma tou uma grá vi da de seis me ses e 
um ve lho apo sen ta do de 70 anos. E os ban di dos ain -
da fu gi ram com o re vól ver dele. É ab so lu ta men te ine -
fi caz a res pos ta ar ma da den tro de um es ta be le ci men-
to ban cá rio. A po pu la ção não quer isso.

Far-se-á isso para pro te ger di nhe i ro? O se gu ro
paga isso; a vida hu ma na não tem pre ço. Eu que ria
su ge rir isso a V. Exª Foi algo dra má ti co: o se gu ran ça
sa cou o re vól ver, ma tou uma grá vi da, no ca i xa-ele trô-
ni co, e um apo sen ta do, e o ban di do foi em bo ra e le vou
o re vól ver dele. É ab so lu ta men te ine fi caz a ação. Te-
mos que per gun tar ao povo se quer que tre zen tos mil
se gu ran ças pri va dos con ti nu em ar ma dos no Bra sil.
Isso, sim, ali men ta a vi o lên cia.

Vol to a di zer a V. Exª, em 1999 e em 2000, tre ze
mil re vól ve res de se gu ran ças pri va dos ali men ta ram o
cri me no Rio de Ja ne i ro, por que eles não pa gam o sa -
lá rio. O Ban co con tra ta por R$1,5 mil, e eles pa gam
R$350,00 ou R$400,00 ao vi gi lan te, man dam o vi gi-
lan te em bo ra – isso é co o pe ra ti va; não há se quer o
Fun do de Ga ran tia ou o avi so pré vio –, e o vi gi lan te
ven de o re vól ver, à gui sa de in de ni za ção, na pri me i ra
boca de fumo que en con tra. Tre ze mil ar mas apre en-
di das no Rio de Ja ne i ro, em 1999 e 2000, sa í ram das
em pre sas de vi gi lân cia pri va da.
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Qu an do V. Exª abor da o de sar ma men to, en ten-
de-se que a guar da pri va da de se gu ran ça deve ser ar-
ma da. Ela deve ser pre ven ti va com cas se te te na cin -
tu ra, com gás la cri mo gê neo ou com um apa ra to ele -
trô ni co nos ban cos, com câ me ra e por tal ele trô ni co
na fren te, para não en trar nin guém ar ma do. Mas é
pre ci so im pe dir que, por ca u sa de um saco de di nhe i-
ro de R$2 mil, R$3 mil ou R$10 mil, vi das hu ma nas
se jam ce i fa das den tro de ban cos ou em es ta be le ci-
men tos co mer ci a is.

Gos ta ria de pe dir a V. Exª que adi tas se ao ple -
bis ci to esta per gun ta: o povo do Bra sil con cor da com
se gu ran ça pri va da ar ma da?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, o tema das em pre sas de se gu-
ran ça pri va da é re le van te. Há, de fato, des vi os de con -
du ta, pro ble mas de toda or dem, des res pe i to à le gis la-
ção vi gen te, me ca nis mos de fra u de em re la ção à ven -
da ile gal de ar mas. Enten do que de ve ría mos tra tá-lo
como um tema re le van te para o Se na do e para a Câ -
ma ra e bus car, por tan to, dis cu tir, dis ci pli nar e nor ma-
ti zar es sas em pre sas. Cre io que é um tema que de ve-
mos de ba ter, mas não po de mos tra tar nes se re la tó rio
se Ban co po de rá ter uma guar da ar ma da ou não. Não
há pro ce dên cia esse tipo de re fle xão; não é nes se
sen ti do que es ta mos en ca mi nhan do o pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Au gus to Bo te lho.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR) –
Gos ta ria de pa ra be ni zar o De pu ta do Luiz Edu ar do
Gre e nhalgh pelo bri lhan tis mo de seu re la tó rio e de fa -
zer uma per gun ta.

Esta mos fe de ra li zan do o por te e o re gis tro de
pro pri e da de das ar mas de fogo, e, no art. 26 do Subs -
ti tu ti vo, V. Exª de i xa bem cla ro o que os pro pri e tá ri os
de ar mas de fogo não re gis tra das de ve rão fa zer. E os
pro pri e tá ri os de ar mas re gis tra das nos Esta dos, que
es tão le ga li za dos, que es tão cum prin do sem pre a lei,
o que fa rão com o re gis tro es ta du al, se ele vai per der
o va lor? Te rão que pa gar R$1 mil para po der re gis trar
de novo a sua arma ou te rão al gum pri vi lé gio? Se rão
isen tos do novo re gis tro fe de ral ou algo as sim? A pes -
soa que age di re i to deve ser pri vi le gi a da pela lei.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB – RJ) – Sr. 
Re la tor, que ro ape nas adu zir, res pon den do ao nos so
Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.

Veja só o pro ble ma que va mos ge rar: a ten dên-
cia é de sar mar a re si dên cia. Os ban di dos sa be rão,
pela lei, que as re si dên ci as es tão de sar ma das. Vai
va ler aque le adá gio ma lu fis ta. Estou apa vo ra do com
isso, com essa tese da ren di ção do ho mem de bem. O 

ho mem de bem não pode mais ter au dá cia; a au dá cia
é mo no pó lio de ca na lha. O ca na lha pode ter arma, e o 
ho mem de bem, não. Olha o que es ta mos dis cu tin do
aqui! Vai se de sar mar a fa mí lia, mas o Ban co, não. O
co fre de di nhe i ro deve ter se gu ran ça ar ma da, mas o
lar, o que é sa gra do do ho mem, não pode tê-la. Vai va -
ler o adá gio ma lu fis ta: es tu pra, mas não mata! Já, já
está o che fe de fa mí lia den tro de casa, en tra aque le
mon te de fa cí no ras, e se diz: “Pode es tu prar mi nha fi -
lha e mi nha mu lher, mas não as mate”. Essa é uma te -
o ria da ren di ção que não dá para mim. Não es tou con -
se guin do com pre en der.

O Ban co con ti nua ar ma do por ca u sa de di nhe i-
ro, e há se gu ro que paga re gi a men te aqui lo. E o che fe
de fa mí lia? Qu e ro ver bo tar na poda hoje: “Ade ri ao
de sar ma men to. Na mi nha casa, não há arma de
fogo”. Não le va rão três dias para o ban di do in va dir a
casa. E se diz que o se gu ran ça do Ban co deve es tar
lá para pro te ger o di nhe i ro! E a casa?

Não que ro que se ande com arma na cin tu ra, Sr. 
Pre si den te, Sr. Re la tor. Não é isso que de fen do. Não
sei se a mi nha po si ção é cla ra. O por te tem que ser
ab so lu ta men te di fi cul to so, mas, den tro de casa, pre fi-
ro mor rer a per mi tir que al guém vi o len te uma fi lha mi -
nha na mi nha fren te. Qu e ro mor rer lu tan do!

Que tese de ren di ção é essa, em que só o ca na-
lha pode ter au dá cia? Um país emas cu la do, tudo em
nome do mar ke ting, para fa zer o jogo da mí dia, d’O
Glo bo? O ca bo clo do Viva Rio tem sí tio em Pe tró po-
lis, aon de vai de he li cóp te ro ou sal ta – como sal ta na
ci da de em que moro, na casa do Ale mão – com cin co
ca ras de me tra lha do ras. O dono do ban co que pre si-
de o Viva Rio! Eu es ta va ou tro dia lá para ver, na hora
que en trou aque le ma lan dro com cin co ho mens de
me tra lha do ra. Ele pode e faz mar ke ting. Que con ver-
sa é essa?

O SR. ALOÍZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra V. Exª.

O SR. ALOÍZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Este de ba te es ta va meio con ti do na Co mis são
e ago ra está aflo ran do com toda a ve e mên cia: é o de -
ba te do ple bis ci to. E o gran de de ba te! O povo bra si le i-
ro tem de de ci dir qual é o ca mi nho pelo qual vai op tar.
O que es ta mos vo tan do hoje não é o que o De pu ta do
Ro ber to Jef fer son está ex pres san do.

A pos se é per mi ti da exa ta men te para os ho-
mens de bem, como a lei está dis ci pli nan do, com con -
di ções, re si dên cia fixa, com re co nhe ci men to de quem 
é o ci da dão, com ates ta do que as se gu re que es sas
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pes so as po de rão ter a pos se do més ti ca. Esse é o
sen ti do da lei. Por tan to, não é dis so que es ta mos tra -
tan do.

Se gun do, es ta mos per mi tin do que ape nas os
pro fis si o na is de se gu ran ça e tão-so men te... Há um
de ba te, sim, e te mos de for ta le cer a se gu ran ça pú bli-
ca, a Po lí cia Mi li tar, os ins tru men tos de de fe sa da so -
ci e da de, e re ver ter o pro ces so de pri va ti za ção do sis -
te ma de se gu ran ça. Mas só os pro fis si o na is po de rão
por tar ar mas no exer cí cio da fun ção.

Na re a li da de, te mos dois ca mi nhos. A tese de es -
ti mu lar o povo a ter arma e an dar ar ma do, por que acha 
que isso re sol ve rá o pro ble ma da se gu ran ça. E não vai, 
não vai! So mos hoje cam peões mun di a is de ho mi cí di-
os por arma de fogo. Dos três mi lhões de ho mi cí di os
da dé ca da de 90, 270 mil ocor re ram no Bra sil.

É um equí vo co ima gi nar que um su je i to que está
ar ma do con se gui rá se de fen der de um as sal to. O
exem plo mais re cen te é a se gu ran ça do fi lho do Pre si-
den te da Re pú bli ca. Ho mens al ta men te tre i na dos,
exa ta men te pela sur pre sa, fo ram mor tos na ten ta ti va
de re a gir.

As es ta tís ti cas apre sen ta das pelo Se na dor Cé -
sar Bor ges com pro vam que, nos as sal tos à mão ar -
ma da, de cada três em que a pes soa está ar ma da e
ten ta re a gir, um mor re ou fica gra ve men te fe ri do. Se
ele não está ar ma do, de cada 600, há uma mor te.

Como as pes qui sas mos tram, te nho a cer te za
de que o Bra sil quer se de sar mar. Esse é o sen ti men-
to do povo bra si le i ro.

Andar ar ma do não re sol ve rá o pro ble ma da vi o-
lên cia. Pre ci sa mos cri ar uma cul tu ra de paz. Este
Esta tu to do De sar ma men to é uma gran de con tri bu i-
ção e um pas so de ci si vo nes sa di re ção. No ple bis ci to,
re sol ve re mos, de for ma de fi ni ti va, a ques tão da co-
mer ci a li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Srs. Par -
la men ta res, che ga mos ao fi nal da dis cus são des te
pro je to.

O Re la tor re ce beu de ze nas de su ges tões, mu i-
tas das qua is ju di ci o sas, que de se ja aco lher. Mas,
para isso, S. Exª ne ces si ta de um tem po, um tem po
cur to, ain da hoje, para con so li dar seu re la tó rio fi nal.

S. Exª pro põe que se sus pen da esta re u nião,
mar can do-se ou tra com o com pro mis so de to dos de
que es ta rão aqui pre sen tes às 15h. Não ha ve rá ses -
são de li be ra ti va hoje nem na Câ ma ra dos De pu ta dos
nem no Se na do Fe de ral. As ses sões se rão não-de li-
be ra ti vas. A le i tu ra po de rá ser fe i ta ao fi nal das ses -
sões da Câ ma ra e do Se na do.

O SR. ALOÍZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra V. Exª.

O SR. ALOÍZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, como já são 13 ho ras, para o
Re la tor po der con clu ir, por que ele te ria um tem po exí -
guo, con si de ran do so bre tu do o mo men to, eu su gi ro
15h30 ou 16h, para que pos sa mos vir e vo tar me lhor
o re la tó rio, con tri bu in do com o Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – De zes-
se is ho ras está per fe i to.

Con ce do a pa la vra ao Re la tor para suas con si-
de ra ções fi na is.

O SR. ALOÍZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra V. Exª.

O SR. ALOÍZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Eu gos ta ria de di zer, an tes das con si de ra ções
fi na is, que, na pri me i ra re u nião, como Pre si den te da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia – e o
De pu ta do tam bém o é na Câ ma ra dos De pu ta dos –
foi de fi ni do, como pro ces so de tra mi ta ção des ta ini ci-
a ti va, que, após a apro va ção, en ca mi nha ría mos à Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Con si-
de ran do que é uma re pre sen ta ção de to dos os par ti-
dos das duas Ca sas. Os dois Pre si den tes das Co mis-
sões es tão aqui pre sen tes e, por si nal, di ri gi ram de
for ma exem plar este tra ba lho.

Eu fa ria uma so li ci ta ção a V. Exª no sen ti do de
que en ca mi nhas se o pro je to di re ta men te ao ple ná rio.
Se os dois Pre si den tes, das duas Co mis sões, es ti ve-
rem de acor do, po de ría mos dar ur gên cia ao pro je to e
ir di re ta men te ao ple ná rio, para vo ta ção no Se na do
ain da du ran te a con vo ca ção ex tra or di ná ria.

Essa é uma so li ci ta ção que faço ao Pre si den te
Edi son Lo bão.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Já ha via
con sul ta do o Se cre tá rio Ge ral da Mesa, Dr. Ra i mun do
Car re i ro Sil va que, por fe li ci da de nos sa, en con tra-se
pre sen te e nos as ses so ra nes ta re u nião, e fui in for-
ma do de que essa ma té ria já se en con tra em re gi me
de ur gên cia. Por tan to, aten de per fe i ta men te ao que V.
Exª pro pôs.

Nes sas con di ções, che gan do hoje, será lida
hoje, e, na ter ça ou quar ta-fe i ra, es ta re mos em con di-
ções de votá-la nos dois ple ná ri os.

Foi ple na men te aten di da a re i vin di ca ção de V.Exª.
Con ce do a pa la vra ao emi nen te Re la tor, De pu-

ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh.
O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –

Sr. Pre si den te, co le gas De pu ta dos, em es pe ci al
aque les que os ten tam a con di ção de ad vo ga do, nos
tri bu na is, após as sus ten ta ções ora is, ini cia-se a vo ta-
ção da ma té ria que está sub me ti da ao de ba te. Ve lho
e an ti go mi li tan te na ad vo ca cia cri mi nal, apren di des -
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de cedo que, de po is de de fen der uma tese pe ran te
um tri bu nal, ou vir de um Mi nis tro o se guin te co men tá-
rio: “Qu e ro cum pri men tar o de sem pe nho do ad vo ga-
do na tri bu na, que nos hon ra com a sua pre sen ça e
que nos enal te ce com sua ar gu men ta ção”, isso sig ni-
fi ca que o ad vo ga do vai per der a ca u sa. Isso é o que
se cha ma, De pu ta do Ro ber to Jef fer son, que é ad vo-
ga do cri mi na lis ta como eu, de “en ter ro de luxo”. De -
po is de es cu tar os elo gi os, o ad vo ga do deve se pre -
pa rar por que vem bom bar de io.

Aqui, na Câ ma ra e no Se na do, no Par la men to,
tam bém exis te um cer to “en ter ro de luxo”, quan do os
De pu ta dos e Se na do res di zem que que rem cum pri-
men tar o tra ba lho la bo ri o so do Re la tor, mas vêm com
uma sé rie de su ges tões.

Qu e ro, com mu i ta hu mil da de, pe dir a V. Exª tem -
po para ana li sar as pro pos tas. Vou ten tar in cor po rar
aque las que, a meu ju í zo, pos si bi li ta ri am ele var a qua -
li da de do tra ba lho.

Qu e ria di zer a V. Exªs, com toda sin ce ri da de,
que sou mais e me lhor ad vo ga do cri mi nal do que Par-
la men tar, mas esta ta re fa ne nhum de nós, so zi nho,
pode le var avan te e até o fim, como é de se jo do povo
bra si le i ro.

Mu i to obri ga do. (Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Sus pen-

do a re u nião, para re a bri-la, às 16 ho ras, en ca re cen-
do a to dos os Srs. Se na do res e De pu ta dos que não
de i xem de com pa re cer.

(Sus pen sa às 12 ho ras e 46 mi nu tos, a 
re u nião é re a ber ta às 16 ho ras e 3l mi nu-
tos.)

COMISSÃO MISTA CRIADA PELO ATO
CONJUNTO Nº 1, DE 2003

(Porte de Armas)

RELATÓRIO DO DEPUTADO LUIZ EDUARDO
GREENHALGH APRESENTADO NA ABERTURA

DA REUNIÃO(ANTES DA DISCUSSÃO)

COMISSÃO ESPECIAL MISTA

PARECER Nº , DE 2003

Da Co mis são Espe ci al Mis ta, so bre,
o Pro je to de Lei nº 2.787-A, de 1997, que
es ta be le ce que o por te de ar mas de fogo
le gal será ex clu si vo para mi li ta res, e seus 
apen sa dos, in clu in do o dis pos to nos PLS 
nºs, 138, 292 e 614 de 1999 e, 24, 100 e
202, de 2003.

Re la tor: De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh

I – Re la tó rio

Pela pre sen te pro po si ção, a Co mis são Espe ci al
Mis ta, cri a da pelo Ato Con jun to nº 1, de 2 de ju lho de
2003 tem por ob je ti vo al te rar e acres cen tar dis po si ti vo
di ver sos à Lei nº 9.437, de 20 de fe ve re i ro de 1997.

À pro po si ção nº 2.787-A, de 1997, ora em exa -
me cons tam apen sa dos por des pa cho da Pre si dên cia
da Câ ma ra dos De pu ta dos os Pro je tos de Lei nºs,
4.411, de 1998, 392, 400, 479, 752, 796, 849, 851,
888 (es tes cin co úl ti mos apen sa dos ao 479), 581,
894, 946, 982, 995, 998, 1.028, 1.038, 1.044, 1.061,
1.073, 1.153, 7.259 (apen sa do ao 1.153), 1.154,
1.156, 1.245, 1.269, 1.486, 1.505, 1.566, 1.591,
1.811, 1.850, 1.862, 1.879, 1.959, 2.171, de 1999,
2.298, 2.387, 2.404, 2.482, 2.679, 2.725, 3.029,
3.298, 3.381, 3.518, 3.765, 3.778, 3.935, de 2000,
4.187, 4.353, 4.475, 4.851 (apen sa do ao 1.486 de
1999), 5.364, 5.406, 5.719, de 2001, 6.074, 6.116,
6.119, 6.426, 6.753, 6.838, 6.841, 7.243, de 2002 e,
380 (apen sa do ao 6.753) 579 (apen sa do ao 6.116),
586, 589, 753, e 915 de 2003; além dos subs ti tu ti vos:
da Co mis são dos Di re i tos Hu ma nos, pro fe ri do pelo
De pu ta do Fer nan do Ga be i ra; da Co mis são de Re la-
ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal, ao PL nº 1.073, 
de 1999, pro fe ri do pelo De pu ta do Alber to Fra ga e do
Subs ti tu ti vo ado ta do pela Co mis são de Cons ti tu i ção
e Jus ti ça e de Re da ção so bre esta mes ma pro po si-
ção, de au to ria do De pu ta do Luiz Antô nio Fle ury.

Além das pro po si ções aci ma lis ta das in clu-
em-se na pre sen te aná li se os Pro je tos de Lei do Se -
na do Fe de ral nºs, 138, 292, 386 e 614, de 1999 e, 24,
100 e 202 de 2003.

Qu an to aos Pro je tos de Lei do Se na do, os de nº
138, de 1999; 24 e 202, de 2003, che gam a esta Co -
mis são Espe ci al Mis ta, acom pa nha dos dos pa re ce-
res do Ilus tre Se na dor Cé sar Bor ges, de sig na do para
profe rir pa re cer às duas ma té ri as pela Co mis são de
Cons ti tu i ção Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do Fe de ral.

Re u ni da no úl ti mo dia 15 des te, em ca rá ter ex -
tra or di ná rio, de li be rou a Co mis são de Jus ti ça e Ci da-
da nia do Se na do Fe de ral, a res pe i to dos Pro je tos de
Lei do Se na do nºs 292, de 1999 e 202, de 2003, por
meio do pa re cer do Ilus tre Se na dor Ce sar Bor ges. Ao
PLS nº 292, de 1999. A ele es ta vam apen sa dos os
PLS nºs 386 e 614, de 1999.

Apro va do pela Co mis são, o pa re cer do Se na dor
Cé sar Bor ges, res ta ram pre ju di ca dos os PLS nºs 386
e 614, de 1999, bem como o PLS nº 202, de 2003,
sen do aca ta do o PLS de nº 202, de 2002, na for ma do 
Subs ti tu ti vo apre sen ta do.
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To das as pro po si ções su pra re fe ri das, além do
que tra tou o PLS nº 292, de 1999, dis põem so bre o
por te de ar mas de fogo e dão ou tras pro vi dên ci as a
res pe i to da ma té ria que, in to tum, dis põe so bre a se -
gu ran ça pú bli ca.

A este Par la men tar res tou a in cum bên cia de
apre sen tar pa re cer so bre a ma té ria, na qua li da de de
Re la tor da Co mis são Espe ci al Mis ta.

O qua dro de vi o lên cia que toma con ta do País,
aon de a vida hu ma na tor nou-se uma co i sa ba nal -
mata-se por nada - re cla ma uma po si ção do Con gres-
so Na ci o nal, em de fi ni ti vo, so bre a ques tão do por te
de arma de fogo. E ne ces sá rio uma dis ci pli na rí gi da
com re la ção à ma té ria. Mis ter se faz um apu ra do exa -
me das ma té ri as que tra mi tam nas duas Ca sas do
Con gres so Na ci o nal de for ma con sis ten te e com a
de vi da pru dên cia que o caso exi ge.

Ao fa zer mos a re u nião de to das as pro pos tas re -
la ti vas ao tema é nos so pro pó si to tra zer à Na ção a
res pos ta por ela tan to aguar da da dos seus le gis la do-
res e das au to ri da des do Exe cu ti vo, na for ma de um
di plo ma le gal de fi ni ti vo, e que ve nha ao en con tro do
que esta so ci e da de, ma i or ví ti ma des sa vi o lên cia, es -
pe ra de nós.

A pro pó si to, nú me ros pu bli ca dos pela im pren sa,
ten do como fon te o SINARM – Sis te ma Na ci o nal de
Armas, dão con ta de 5 mi lhões de ar mas re gis tra das
no Bra sil, sen do 1,3 mi lhões em São Pa u lo e 157 mil
no Rio (nú me ro con si de ra do su bes ti ma do pela pró-
pria po lí cia). Se gun do à Po lí cia Fe de ral são 3 mi lhões
as ar mas ile ga is em todo o País; es ti ma ti vas da Po lí-
cia Ci vil dão no tí cia de mais ou me nos 60 mil ar mas
com tra fi can tes nos mor ros do Rio. São apre en di das,
em mé dia, 10 mil ar mas de fogo por ano, so men te no
Rio de Ja ne i ro; só nos três pri me i ros me ses des te
ano, 3.822 fo ram apre en di das. Exis tem hoje aca u te la-
das no De pó si to da Po lí cia Ci vil do Rio de Ja ne i ro 65
mil ar mas de fogo. Mais 85% das ar mas de uso res tri-
to con tra ban de a das para o Rio fo ram an tes ven di das
le gal men te para o Pa ra guai e 15% para os Esta dos
Uni dos; 80% das ar mas con tra ban de a das para o Rio
de Ja ne i ro ha vi am sido ad qui ri das an tes, em ne gó ci-
os le ga is, por duas “ar me ri as” pa ra gua i as: a Agrí co la
San Fe li pe e a Per fec ta Sami, em Assun ção-Pa ra-
guai.- cabe res sal tar que, em bo ra, por for ça de lei, o
Bra sil não ex por te ar ma men tos para o Pa ra guai des -
de 1997, os nú me ros aqui ci ta dos com pre en dem o
pe río do de 1950 a 2001, por tan to abran gen do as ar -
mas de fogo aqui ven di das e após con tra ban de a das,
até 1997 (no caso Pa ra guai), por tan to ain da em ple na
con di ção de uso. Ain da: da dos pu bli ca dos pela Re vis-
ta ISTOÉ, além des tes já des cri tos, in for mam que das 

224.584 ar mas ile ga is apre en di das no Esta do do Rio
de Ja ne i ro en tre

1950 e 2001, 84,5% são ar mas de mão – pis to-
las e re vól ve res; 80% são fa bri ca das no Bra sil, sen do
87% de las de fa bri ca ção de um úni co gru po na ci o nal.

De pos se des tes, além de di ver sos ou tros da-
dos, to ma mos a pre ca u ção de exa mi nar cada uma
das 70 pro po si ções apen sa das, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos ao PL nº 2.787-A, de 1997, além dos três
subs ti tu ti vos apre sen ta dos à pro pos ta ini ci al e dos 7
pro je tos de lei que tra mi ta vam no Se na do Fe de ral e
que re ce bam o pa re cer do Ilus tre Se na dor Cé sar Bor -
ges, exa ra do na for ma do Subs ti tu ti vo já aqui ci ta do.

Para che gar a uma pro po si ção fi nal, pron ta para 
ser vo ta da pelo Con gres so Na ci o nal e, após san ci o-
na da, ino var o or de na men to ju rí di co so bre a ques tão
do por te de arma de fogo, de ti ve mo-nos exa us ti va-
men te no exa me de to das as pro po si ções cons tan tes
nes te pro ces so e ain da apro ve i ta mos al gu mas su-
ges tões pro pos tas pelo Mi nis té rio da Jus ti ça, para po -
der mos apre sen tar uma pro pos ta con sis ten te e cla ra
às duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal.

Bus ca mos, den tro do que nos foi pos sí vel, aco -
lher as su ges tões de to dos os Se nho res Par la men-
ta res que se con cen tra ram e des pen de ram ho ras
do seu tem po em pe nha dos na pro cu ra de uma so lu-
ção para o gra ve pro ble ma que a so ci e da de en fren-
ta com o cres cen te ín di ce de vi o lên cia, prin ci pal-
men te do tipo de vi o lên cia co me ti da com o uso de
ar mas de fogo.

Mes mo cor ren do o ris co de co me ter in jus ti ça
com al guns dos no bres co le gas que con tri bu í ram
para que pu dés se mos che gar a um di plo ma que re -
sul tas se no ver da de i ro Esta tu to do De sar ma men to
como bem as sim o de fi niu o Emé ri to Se na dor José
Sar ney, Pre si den te do Se na do Fe de ral, e aos que,
por ven tu ra, aqui não es te jam no mi nal men te ci ta dos,
pe di mos des cul pas an te ci pa da men te pelo pos sí vel
lap so, pois fa ze mos ques tão de de cli nar aqui o no mes
de to dos os que par ti ci pa ram des te pro ces so que
ago ra vis lum bra o seu fi nal. Lou va mos as con tri bu i-
ções pres ta das pe los No bres De pu ta dos, Ne u ton de
Lima, Luiz Bit ten court, Feu Rosa, Be ne di to Dias,
Glycon Ter ra Pin to, Rob son Tuma, Cabo Ju lio, Ser gio
Car va lho, Co ro nel Gar cia, Jor ge Pi nhe i ro, Fer nan do
Gon çal ves, Luiz Bar bo sa, Jor ge Ta deu Mu da len, Luiz
Antô nio Fle ury, José Ja ne ne, Eu ler Mo ra es, Fer nan do
Zup po, Fer nan do Fer ro, Ru bens Fur lan, Bar bo sa
Neto, José Car los Cou ti nho, De Ve las co, Antô nio do
Vale, Dr. Ro si nha, Ro nal do Vas con cel los, Eni Vi to li ni,
Alber to Fra ga, Remi Trin ta, Car los Na der, Nair Xa vi er
Lobo, La u ra Car ne i ro, André Luiz, Edu ar do Cam pos
Fer nan do Ga be i ra, Mi chel Te mer, Si las Bra si le i ro,
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Jor ge Wil son, Enio Bac ci, Evi lá sio Fa ri as, Me de i ros,
Pas tor Val de ci, Pom peo de Mat tos, Edí nho Ara ú jo,
Luiz Ri be i ro, He rá cli to For tes, Mat tos Nas ci men to,
Luiz Sa lo mão, José Car los Ale lu ia, Ro ber to Jef fer-
son, Men des Ri be i ro, Pas tor Jor ge, Cel so Rus so ma-
no, Wil son San tos, Hé lio Cos ta, Lin coln Por te la, Mar -
cos Ro lim, Ro nal do Ce zar Co e lho, Aloy sio Nu nes
Fer re i ra, Mar con des Ga de lha, Co ro nel Alves, Edu ar-
do Cu nha, Nil má rio Mi ran da, Ri car do No ro nha, João
Herr mann Neto, Re nil do Leal, Agne lo Qu e i roz, Ge ral-
do Ma ge la, Inal do Le i tão e José Ge no i no, além do
Ilus tre De pu ta do Edu ar do Jor ge , au tor do Pro je to de
Lei ini ci al. Mes mo não cum prin do hoje, man da to na
Câ ma ra dos De pu ta dos, as sim como al guns ou tros
co le gas aci ma ci ta dos, ele, como to dos os ou tros,
exer cen do ou não, ho di er na men te , man da tos em
Bra sí lia, de i xa ram re gis tra do nos Ana is da His tó ria do 
Par la men to e do País o ca rá ter cí vi co e de des pren di-
men to que todo ente pú bli co deve ter para com a so ci-
e da de que re pre sen ta.

Lou va mos , e fa ze mos ques tão de re gis trar tam -
bém, a co la bo ra ção nes te pro ces so de to dos os Se -
nho res Se na do res que par ti ci pa ram na con fec ção do
di plo ma le gal que ana li sa mos. Nos sas ho me na gens
aos Se na do res Ger son Ca ma ta, Djal ma Fal cão, José
Ro ber to Arru da (hoje De pu ta do Fe de ral, mas au tor
do PLS nº 614, quan do cum pria o seu man da to de
Se na dor), Re nan Ca lhe i ros, Ce sar Bor ges e Tas so
Je re is sa ti, Ro meu Tuma, Alo i zio Mer ca dan te e Ro me-
ro Jucá.

Aos de ma is ilus tres co le gas do Se na do Fe de ral,
que por ven tu ra te nham tido seus no mes omi ti dos
pelo lap so des ta nos sa já can sa da me mó ria, pres ta-
mos a jus ta ho me na gem na pes soa ga ba ri ta da do no -
bre Pre si den te des ta Co mis são Se na dor Edi son Lo -
bão, que com ma es tria con du ziu os tra ba lhos des ta
Co mis são e de for ma bri lhan te par ti ci pou ati va men te
das ne go ci a ções que re dun da ram no pre sen te re la tó-
rio. Te mos a cer te za de que S. Exª es ten de rá o nos so
re co nhe ci men to e agra de ci men to aos Ilus tres Pre si-
den tes das duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal; Se -
na dor José Sar ney e De pu ta do João Pa u lo Cu nha,
res pon sá ve is pela cri a ção des ta Co mis são.

Res sal ta mos ain da as re le van tes con tri bu i ções
ad vin das do Mi nis té rio da Jus ti ça, na pes soa do Exmº 
Sr. Mi nis tro da Pas ta, Dr. Mar cio Tho maz Bas tos,
além das des ta ca das con tri bu i ções de to dos os de-
ma is no bres pa res que, mo vi dos pelo mes mo es pí ri to
pú bli co no in tu i to de apri mo rar a lei, par ti ci pa ram dos
ca mi nhos que re sul ta ram no do cu men to que ora
apre sen ta mos à Casa.

II  – Aná li se

Como pode-se no tar a pro po si ção ora em aná li-
se, por sua na tu re za e pelo nú me ro de pro je tos de lei
apen sa dos, tra ta de ma té ria ex tre ma men te com ple xa
e re le van te.

Tra mi tan do nes te Con gres so Na ci o nal des de
1997 e por tra tar de ma té ria que re quer ur gen te so lu-
ção, vis to que tra ta da pro te ção da so ci e da de con tra o 
uso de arma de fogo, ins tru men to que ma te ri a li za
com enor me pre o cu pa ção o alto ín di ce de vi o lên cia
que aco me te a to dos nós; nos sos la res, nos sas fa mí li-
as, nos sos ado les cen tes, nos sas cri an ças, en fim, a
toda a so ci e da de e, para aten der a uma das prin ci pa is
pa u tas de de li be ra ção nes ta con vo ca ção ex tra or di ná-
ria do Con gres so Na ci o nal, hou ve por bem o Le gis la-
ti vo, em acor do fir ma do en tre os se nho res Pre si den-
tes da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do Fe de ral
Insti tu ir esta Co mis são para, “no pra zo de quin ze
dias, con so li dar (g.n.) os pro je tos de lei em tra mi ta ção
em am bas as Ca sas que tra tem do por te de ar mas”.

No bres pa res, não res ta dú vi da quan to a im por-
tân cia da edi ção da Lei nº 9.437, de 20 de fe ve re i ro de 
1997, que ins ti tu iu o SINARM  – Sis te ma Na ci o nal de
Armas, es ta be le cen do con di ções para o re gis tro e
para o por te de ar mas de fogo, de fi nin do como cri me,
den tre ou tros, a con du ta de por tá-las sem au to ri za-
ção do ór gão com pe ten te. Essa lei re pre sen tou um
sig ni fi ca ti vo avan ço para o de sar ma men to da po pu la-
ção. No en tan to, ve mos como já de fa sa dos es ses
avan ços, sen do ne ces sá rio que no vas di re tri zes e
prin cí pi os se jam pos tos para o real con tro le do por te
des se tipo de arma.

Mes mo com a edi ção da lei ora em exa me, re gu-
la men ta da pelo De cre to nº 2.222, de 8 de maio de
1997, a po pu la ção, seja por qual mo ti vo for, não tem
en con tra do a me nor di fi cul da de em com prar e por tar
uma arma de fogo, ou nas ruas, ou nas ins ti tu i ções
pú bli cas, bem como man tê-la no lar. Os prin ci pa is mo -
ti vos, se gu ran ça e de fe sa, têm-se trans for ma do em
ra zões de in ti mi da ção e exe cu ção de inú me ras vi ti-
mas, qua se sem pre por mo ti vos fú te is.

Foi com essa pre o cu pa ção, após ho ras ana li-
san do to das as pro pos tas re la ci o na das à ma té ria;
após ne go ci a ções fe i tas com o Se nhor Mi nis tro da
Jus ti ça; após ou vir os mais di ver sos re pre sen tan tes
dos mais di ver sos seg men tos da so ci e da de e, prin ci-
pal men te, após uma pro fí cua re u nião que ti ve mos
com o Se na dor Cé sar Bor ges, Ilus tre Re la tor da Ma -
té ria no Se na do Fe de ral, que pres tou enor me co la bo-
ra ção a este Re la tor, con tri bu in do para a me lho ria e
aper fe i ço a men to do tex to fi nal ora apre sen ta do que
che ga mos à con clu são de que um novo di plo ma le gal
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de ve ria ser apre sen ta do, à dou ta apre ci a ção dos no -
bres pa res.

De vi do a den si da de da ma té ria ana li sa da e a
quan ti da de enor me de dis po si ti vos a se rem al te ra dos
ten do como foco a Lei nº 9.437, de 20 de fe ve re i ro de
1997  – dos 21 ar ti gos da lei: três se ri am re vo ga dos,
qua tro man ti dos, 14 subs tan ci al men te al te ra dos e
dez no vos in se ri dos  – op ta mos pelo ca mi nho do ex -
pos to no art. 12, in ci so I, da Lei Com ple men tar nº 95,
de 1998, al te ran do a Lei em tela “me di an te re pro du-
ção in te gral em novo tex to” por ter mos sido obri ga dos
a fa zer con si de rá vel al te ra ção no con te ú do da lei.

Nes se sen ti do e, após ana li sar de ta lha da men te
os pro je tos apen sa dos e as su ges tões re ce bi das dos
mais di ver sos ór gãos com com pe tên cia para opi nar,
con clu í mos por apre sen tar um subs ti tu ti vo ao Pro je to
de Lei ora re la ta do, con ten do as im por tan tes con tri-
bu i ções, ex tra í das do con tex to, vi san do a aper fe i ço ar
o di plo ma le gal.

III – Voto

Por todo o ex pos to, so mos pela apro va ção do
Subs ti tu ti vo que ora apre sen ta mos em con sen so com 
o Se na dor Cé sar Bor ges, Re la tor da ma té ria no Se -
na do Fe de ral, ao Pro je to de Lei nº 2.787-A, de 1997 e,
pelo de vi do zelo que se deve ter re la ti va men te à boa
téc ni ca le gis la ti va, con si de ra mos to dos os de ma is
Pro je tos a este na Câ ma ra dos De pu ta dos apen sa-
dos pre ju di ca dos, como tam bém os pro je tos do Se na-
do Fe de ral de nºs 138, 292, 386 e 614, de 1999 e, 24,
100 e 202, de 2003.

Eis o Subs ti tu ti vo:

SUBSTITUTIVO

Dis põe so bre re gis tro, pos se e co-
mer ci a li za ção de arma de fogo e mu ni-
ção, so bre o Sis te ma Na ci o nal de Armas
- SINARM, de fi ne cri mes e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

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

CAPÍTULO I
Do Sis te ma Na ci o nal de Armas

Art. 1º O Sis te ma Na ci o nal de Armas - Si narm
ins ti tu í do no Mi nis té rio da Jus ti ça, no âm bi to da Po lí-
cia Fe de ral, tem cir cuns cri ção em todo o ter ri tó rio na -
ci o nal.

Art. 2º Ao Si narm com pe te:
I – iden ti fi car as ca rac te rís ti cas e a pro pri e da de

de ar mas de fogo, me di an te ca das tro;

II – ca das trar as ar mas de fogo pro du zi das, im -
por ta das e ven di das no País;

III – ca das trar os por tes de ar mas e as re no va-
ções ex pe di das pela Po lí cia Fe de ral;

IV – ca das trar as trans fe rên ci as de pro pri e da de,
o ex tra vio, o fur to, o rou bo e ou tras ocor rên ci as sus ce-
tí ve is de al te rar os da dos ca das tra is, in clu si ve as de -
cor ren tes de fe cha men to de em pre sas de se gu ran ça
pri va da e de trans por te de va lo res;

V – iden ti fi car as mo di fi ca ções que al te rem as
ca rac te rís ti cas ou o fun ci o na men to de arma de fogo;

VI – in te grar no ca das tro os acer vos po li ci a is já
exis ten tes;

VII – ca das trar as apre en sões de ar mas de fogo, 
in clu si ve as vin cu la das a pro ce di men tos po li ci a is e ju -
di ci a is;

VIII – ca das trar os ar me i ros em ati vi da de no
País, bem como con ce der li cen ça para exer ce rem a
ati vi da de;

IX – ca das trar a iden ti fi ca ção do cano da arma,
as ca rac te rís ti cas das im pres sões de ra i a men to e de
mi cro es tri a men to de pro jé til dis pa ra do, con for me
mar ca ção e tes tes obri ga to ri a men te re a li za dos pelo
fa bri can te;

Pa rá gra fo úni co. As dis po si ções des te ar ti go não
al can çam as ar mas de fogo das For ças Arma das, que
man te rão ca das tro pró prio con for me re gu la men to.

CAPÍTULO II
Do Re gis tro

Art. 3º É obri ga tó rio o re gis tro de arma de fogo
no ór gão com pe ten te, ex ce tu a das as con si de ra das
ob so le tas.

Pa rá gra fo úni co. Os pro pri e tá ri os de ar mas de
fogo de uso res tri to ou pro i bi do de ve rão fa zer seu ca -
das tro como ati ra do res, co le ci o na do res ou ca ça do res
no Co man do do Exér ci to.

Art. 4º Aque le que pre ten der ad qui rir arma de
fogo de uso per mi ti do de ve rá, além da de mons tra ção
da efe ti va ne ces si da de, aten der aos se guin tes re qui-
si tos, jun to ao Si narm:

I – com pro va ção de ido ne i da de, com a apre sen-
ta ção de cer ti dões de an te ce den tes cri mi na is for ne ci-
das pela Jus ti ça Fe de ral, Esta du al, Mi li tar e Ele i to ral e 
de não es tar res pon den do a in qué ri to po li ci al ou a
pro ces so cri mi nal por in fra ções pe na is;

II – apre sen ta ção de do cu men to com pro ba tó rio
de ocu pa ção lí ci ta;

III – apre sen ta ção de do cu men to com pro ba tó rio
de re si dên cia cer ta;
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IV – com pro va ção de ca pa ci da de téc ni ca e
ap ti dão psi co ló gi ca para o ma nu se io de arma de
fogo, ates ta das na for ma dis pos ta no re gu la men to
des ta lei.

§ 1º O Si narm ex pe di rá au to ri za ção de com pra
de arma de fogo so men te após aten di dos os re qui si-
tos aci ma es ta be le ci dos, em nome do re que ren te e
para a arma in di ca da, sen do in trans fe rí vel esta au to ri-
za ção.

§ 2º A pes soa ao re a li zar a com pra de que tra ta
este ar ti go, só po de rá ad qui rir mu ni ção no ca li bre cor -
res pon den te à arma ad qui ri da e na quan ti da de es ta-
be le ci da no re gu la men to des ta lei.

§ 3º A em pre sa que co mer ci a li zar arma de fogo
em ter ri tó rio na ci o nal fica obri ga da a co mu ni car, à au -
to ri da de com pe ten te, a ven da e de man ter ban co de
da dos com to dos as ca rac te rís ti cas da arma e có pia
dos do cu men tos pre vis tos nes te ar ti go.

§ 4º A em pre sa que co mer ci a li za ar mas de fogo
e mu ni ção res pon de le gal men te por es tas mer ca do ri-
as, fi can do re gis tra das como de sua pro pri e da de, en -
quan to não fo rem ven di das.

Art. 5º O Cer ti fi ca do de Re gis tro de Arma de
Fogo, com va li da de em todo o ter ri tó rio na ci o nal, au -
to ri za o seu pro pri e tá rio a man ter a arma de fogo ex -
clu si va men te no in te ri or de sua re si dên cia ou de pen-
dên cia des ta, ou, ain da, no seu lo cal de tra ba lho, des -
de que seja ele o ti tu lar ou o res pon sá vel le gal do es -
ta be le ci men to ou em pre sa.

§ 1º O cer ti fi ca do de re gis tro de arma de fogo
será ex pe di do pela Po lí cia Fe de ral e será pre ce di do
de au to ri za ção do Si narm.

§ 2º Os re qui si tos de que tra ta o art. 4º des ta lei
de ve rão ser com pro va dos pe ri o di ca men te, na con for-
mi da de do es ta be le ci do em re gu la men to, com vis tas
a con va li dar o Cer ti fi ca do de Re gis tro de Arma de
Fogo, ex pe di do pela au to ri da de com pe ten te.

CAPÍTULO III
Do Por te

Art. 6º Fica pro i bi do o por te de arma de fogo em
todo o ter ri tó rio na ci o nal, sal vo para os ca sos pre vis-
tos em le gis la ção pró pria e para;

I – os in te gran tes das For ças Arma das;
II – os in te gran tes de ór gãos re fe ri dos no art.

144 da Cons ti tu i ção Fe de ral;
III – os in te gran tes das guar das mu ni ci pa is dos

mu ni cí pi os com mais de um mi lhão de ha bi tan tes, nas
con di ções es ta be le ci das no re gu la men to des ta lei;

IV – os in te gran tes ope ra ci o na is da Agên cia
Bra si le i ra de Inte li gên cia;

V – as em pre sas de se gu ran ça pri va da e de
trans por te de va lo res cons ti tu í das, nos ter mos da le -
gis la ção es pe cí fi ca;

VI – os in te gran tes dos ór gãos po li ci a is re fe ri dos
no art. 51, IV e no art. 52, XIII, da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, quan do em ser vi ço;

VII – os in te gran tes das guar das pe ni ten ciá ri as,
quan do em ser vi ço;

VIII – para as en ti da des de des por to le gal men te
cons ti tu í das, cu jas ati vi da des es por ti vas de man dem
o uso de ar mas de fogo, na for ma do re gu la men to, ob -
ser van do-se, no que cou ber, a le gis la ção am bi en tal;

§ 1º As pes so as pre vis tas nos in ci sos I, II e III te -
rão di re i to de po dar as ar mas mes mo fora de ser vi ço,
des de que as mes mas es te jam ca das tra das no ór gão
com pe ten te na for ma do re gu la men to.

§ 2º As ar mas de fogo uti li za das pe los em pre ga-
dos das em pre sas, pre vis to no in ci so V, se rão de pro -
pri e da de, res pon sa bi li da de e guar da das res pec ti vas
em pre sas, so men te po den do ser uti li za das quan do
em ser vi ço, de ven do es tas ob ser var as con di ções de
uso e de ar ma ze na gem es ta be le ci das pelo ór gão
com pe ten te.

§ 3º O pro pri e tá rio ou di re tor res pon sá vel de
em pre sa de se gu ran ça pri va da res pon de rá pelo cri -
me de ex tra vio se de i xar de re gis trar ocor rên cia po li ci-
al e co mu ni car à Po lí cia Fe de ral o rou bo, fur to, per da
ou ou tras for mas de ex tra vio de ar mas e mu ni ções
que es te jam sob sua guar da, nas pri me i ras 24 ho ras
de po is de ocor ri do o fato, sem pre ju í zo de san ções
ad mi nis tra ti vas pre vis tas em lei.

§ 4º As ar mas de fogo uti li za das em en ti da des
des por ti vas le gal men te cons ti tu í das, de vem obe de-
cer as con di ções de uso e ar ma ze na gem es ta be le ci-
das pelo ór gão com pe ten te, res pon den do a di re to ria
da en ti da de le gal men te pela sua guar da.

Art. 7º Com pe te, ao Mi nis té rio da Jus ti ça, a au -
to ri za ção do por te de arma para os res pon sá ve is pela 
se gu ran ça de na ci o na is de pa í ses es tran ge i ros em vi -
si ta ou se di a dos no Bra sil e, ao Co man do do Exér ci to,
nos ter mos do re gu la men to, o re gis tro e a con ces são
de por te de trân si to de arma de fogo para co le ci o na-
do res, ati ra do res e ca ça do res e de re pre sen tan tes
es tran ge i ros em com pe ti ção ofi ci al de tiro re a li za da
no ter ri tó rio na ci o nal.

Art. 8º A au to ri za ção fe de ral para po dar arma de 
fogo, de uso per mi ti do, terá efi cá cia tem po ral e ter ri to-
ri al li mi ta da, nos ter mos de atos re gu la men ta res e de -
pen de rá de o re que ren te com pro var, além das exi-
gên ci as pre vis tas no art. 4º des ta lei, a sua efe ti va ne -
ces si da de, a cri té rio da Po lí cia Fe de ral.
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Pa rá gra fo úni co. A au to ri za ção de por te de arma 
de fogo, pre vis to nes te ar ti go, em todo o ter ri tó rio na -
ci o nal, é de com pe tên cia ex clu si va da Po lí cia Fe de ral
e so men te será con ce di do após au to ri za ção do Si-
narm.

Art. 9º Fica ins ti tu í da a co bran ça de ta xas, nos
va lo res cons tan tes do Ane xo des ta lei, pela pres ta ção
de ser vi ços re la ti vos:

I – ao re gis tro de arma de fogo;
II – à re no va ção de re gis tro de arma de fogo;
III – à ex pe di ção de se gun da via de re gis tro de

arma de fogo;
IV – à ex pe di ção de por te fe de ral de arma de

fogo;
V – à re no va ção de pode de arma de fogo;
VI – à ex pe di ção de se gun da via de pode fe de ral

de arma de fogo.
Pa rá gra fo úni co. Os va lo res ar re ca da dos des ti-

nam-se ao cus te io e ma nu ten ção das ati vi da des do Si -
narm no âm bi to do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral.

CAPÍTULO IV
Dos Cri mes e das Pe nas

Art. 10 Pos su ir ou man ter sob sua guar da arma
de fogo ou mu ni ção, 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, no in te ri or
de sua re si dên cia ou de pen dên cia des ta, ou, ain da no 
seu lo cal de tra ba lho, des de que seja o ti tu lar ou o res -
pon sá vel le gal do es ta be le ci men to ou em pre sa:

Pena – re clu são de um a três anos e mul ta.
Pa rá gra fo úni co. Nas mes mas pe nas in cor re

quem;
I – omi tir as ca u te las ne ces sá ri as para im pe dir

que o me nor de de zo i to anos ou por ta dor de do en ça
men tal se apo de re de arma de fogo que es te ja sob
sua pos se ou que seja de sua pro pri e da de, ex ce to
para a prá ti ca do des por to quan do o me nor es ti ver
acom pa nha do do res pon sá vel ou ins tru tor.

II – ven der, em pres tar ou trans fe rir a pos se de
arma de fogo, mes mo re gis tra da, à pes soa não ha bi li-
ta da nos ter mos es ta be le ci dos pelo art. 4º des ta lei.

III – 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.

Art. 11 Po dar, de ter, fa bri car, ad qui rir, ven der,
alu gar, ex por à ven da ou for ne cer, re ce ber, ter em de -
pó si to, trans por tar, ce der, ain da que gra tu i ta men te,
em pres tar, re me ter, em pre gar, man ter sob guar da ou
ocul tar arma de fogo, aces só rio ou mu ni ção, de uso

per mi ti do, sem au to ri za ção e em de sa cor do com de -
ter mi na ção le gal ou re gu la men tar:

Pena – re clu são de dois a qua tro anos e mul ta.
§ 1º Nas mes mas pe nas in cor re quem 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 via pú bli ca ou em di re-
ção a ela, des de que essa con du ta não te nha como fi -
na li da de a prá ti ca de ou tro cri me.

§ 2º São ina fi an çá ve is os cri mes pre vis tos nes te
ar ti go.

Art. 12 Pos su ir, de ter, po dar, fa bri car, ad qui rir,
ven der, alu gar, ex por à ven da ou for ne cer, re ce ber, ter 
em de pó si to, trans por tar, ce der, ain da que gra tu i ta-
men te, em pres tar, re me ter, em pre gar, man ter sob
guar da ou ocul tar arma de fogo , equi pa men to de re -
car ga ou mu ni ção fo rem de uso pro i bi do ou res tri to:

Pena – re clu são de três a seis anos e mul ta.
§ 1º Nas mes mas pe nas in cor re quem:
I – su pri mir ou al te rar mar ca, nu me ra ção ou

qual quer si nal de iden ti fi ca ção de arma de fogo ou ar-
te fa to;

II – mo di fi car as ca rac te rís ti cas de arma de fogo, 
de for ma a tor ná-la equi va len te à arma de fogo de uso 
pro i bi do ou res tri to ou para fins de di fi cul tar ou de,
qual quer modo, in du zir a erro au to ri da de po li ci al, pe ri-
to ou juiz;

III – pos su ir, de ter, fa bri car ou em pre gar ar te fa to
ex plo si vo ou in cen diá rio;

IV – por tar, pos su ir, ad qui rir, trans por tar ou for -
ne cer arma de fogo com nu me ra ção, mar ca ou ou tro
si nal de iden ti fi ca ção ras pa do ou de qual quer for ma
adul te ra do;

V – por tar, pos su ir, ad qui rir, trans por tar ou for -
ne cer arma de fogo com o cano ou aces só rio subs ti tu-
í do ou de qual quer for ma adul te ra do;

VI – ven der, for ne cer, ain da que gra tu i ta men te
ou en tre gar, de qual quer for ma, à cri an ça ou ado les-
cen te, arma, mu ni ção ou ex plo si vo.

VII – pro du zir, re car re gar ou re ci clar sem au to ri-
za ção le gal, ou adul te rar de qual quer for ma, mu ni ção
ou ex plo si vo.

§ 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. 13. Impor tar, ex por tar, fa vo re cer a en tra da
ou sa í da do ter ri tó rio na ci o nal, a qual quer tí tu lo, de
arma de fogo, aces só rio ou mu ni ção, sem au to ri za-
ção da au to ri da de com pe ten te:

Pena – re clu são de qua tro a oito anos e mul ta.
§ 1º A pena é au men ta da me ta de se a arma de

fogo, aces só rio ou mu ni ção fo rem de uso pro i bi do ou
res tri to.
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§ 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. 14. A pena é au men ta da da me ta de se o cri -
me pre vis to nos arts. 12, 13 e 14 des ta lei for pra ti ca do
por in te gran te dos ór gãos e em pre sas re fe ri das no
art. 6º des ta lei.

CAPÍTULO V
Dis po si ções Ge ra is

Art. 15. A de fi ni ção de ar mas, aces só ri os e ar te-
fa tos de uso pro i bi do ou res tri to será dis ci pli na da em
ato do Che fe do Po der Exe cu ti vo Fe de ral, me di an te
pro pos ta do Co man do do Exér ci to.

Art. 16. Armas, aces só ri os e ar te fa tos de uso
res tri to e de uso per mi ti do são os de fi ni dos na le gis la-
ção per ti nen te.

Art. 17. Exce tu a das as atri bu i ções a que se re fe-
re o art. 2º des ta lei, com pe te ao Co man do do Exér ci-
to au to ri zar e fis ca li zar a pro du ção e o co mér cio de ar-
mas de fogo e de ma is pro du tos con tro la dos, in clu si ve
o re gis tro e o por te de trân si to de arma de fogo de co -
le ci o na do res, ati ra do res e ca ça do res.

Art. 18. As ar mas de fogo en con tra das sem re -
gis tro e/ou sem au to ri za ção se rão apre en di das e,
após ela bo ra ção do la u do pe ri ci al, re co lhi das ao Co -
man do do Exér ci to, que se en car re ga rá de sua des ti-
na ção.

Art. 19. Logo após a jun ta da do la u do, quan do a
arma de fogo, aces só rio ou mu ni ção não mais in te-
res sa rem à per se cu ção pe nal, o juiz com pe ten te de -
ve rá de ter mi nar o en ca mi nha men to à uni da de mais
pró xi mo do Exér ci to Bra si le i ro, no pra zo má xi mo de
48 ho ras, ve da da a en tre ga de arma em de pó si to a
qual quer pes soa.

Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos ex cep ci o na is em
que a arma não pu der ser en ca mi nha da ao Co man do
do Exér ci to para des ti na ção, a cri té rio do juiz, per ma-
ne ce rá sob a guar da da au to ri da de po li ci al que pre si-
diu o in qué ri to po li ci al, fi can do este res pon sá vel le gal
até que seja li be ra da pela jus ti ça.

Art. 20. É ve da da a fa bri ca ção, a ven da, a co-
mer ci a li za ção e a im por ta ção de brin que dos, ré pli cas
e si mu la cros de ar mas de fogo, que com es tas se pos -
sam con fun dir.

Pa rá gra fo úni co. Exce tu am-se da pro i bi ção as
ré pli cas e os si mu la cros des ti na dos à ins tru ção, ao
ades tra men to, ou à co le ção de usuá rio au to ri za do,
nas con di ções fi xa das pelo Co man do do Exér ci to.

Art. 21. Ca be rá ao Co man do do Exér ci to au to ri-
zar, ex cep ci o nal men te, a aqui si ção de ar mas de fogo
de uso pro i bi do ou res tri to.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to no ca put não se
apli ca às aqui si ções dos Co man dos Mi li ta res.

Art. 22. A clas si fi ca ção le gal, téc ni ca e ge ral das
ar mas de fogo e de ma is pro du tos con tro la dos, bem
como a de fi ni ção de ar mas de uso pro i bi do ou res tri to
são de com pe tên cia do Co man do do Exér ci to.

Art. 23 É ve da do ao me nor de vin te e cin co anos
ad qui rir arma de fogo.

Art. 24 O re gu la men to des ta lei será ex pe di do
pelo Po der Exe cu ti vo no pra zo de trin ta dias.

Pa rá gra fo úni co. O re gu la men to po de rá es ta be-
le cer o re ca das tra men to ge ral ou par ci al de to das as
ar mas, in clu si ve das ar mas de fogo com cer ti fi ca dos
de re gis tro já con ce di dos.

Art. 25 As au to ri za ções de por te de ar mas de
fogo já con ce di das ex pi rar-se-ão no ven ta dias após a
pu bli ca ção des ta lei.

Art. 26 Os pos su i do res e pro pri e tá ri os de ar mas
de fogo não re gis tra das de ve rão, sob pena de res pon-
sa bi li da de pe nal, no pra zo de no ven ta dias, após a
pu bli ca ção des ta lei, so li ci ta rem o seu re gis tro das ar -
mas apre sen tan do nota fis cal de com pra ou a com-
pro va ção da ori gem lí ci ta da pos se.

Art. 28 – Será apli ca da mul ta de cem mil a tre -
zen tos mil re a is, con for me es pe ci fi car o re gu la men to:

I – à em pre sa de trans por te aé reo, ro do viá rio,
fer ro viá rio, ma rí ti mo, flu vi al ou la cus tre que de li be ra-
da men te, por qual quer meio, faça, pro mo va, fa ci li te
ou per mi ta o trans por te de arma ou mu ni ção sem a
de vi da au to ri za ção ou com inob ser vân cia das nor-
mas de se gu ran ça;

II – à em pre sa de pro du ção ou co mér cio de ar -
ma men tos que re a li ze pu bli ci da de para ven da de ar -
mas par ti cu la res;

III – à em pre sa que ela bo re ou di vul gue ma te ri al
de pro pa gan da es ti mu lan do o uso de arma de fogo
nos mol des con trá ri os aos des ta lei.

CAPÍTULO VI
Dis po si ções Fi na is

Art. 27 Fica pro i bi da a co mer ci a li za ção de arma
de fogo e mu ni ção em todo o Ter ri tó rio Na ci o nal, sal vo
para as en ti da des pre vis tas no art. 6º des ta lei.
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Pa rá gra fo úni co – Este dis po si ti vo, para en trar
em vi gor, de pen de rá de apro va ção por re fe ren do po -
pu lar, a ser re a li za do em ou tu bro de 2005.

Art. 29. Fica re vo ga da a Lei nº 9.437, de 20 de
fe ve re i ro de 1997. 

Art. 30 Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Está
re a ber ta a re u nião.

Con ce do a pa la vra ao ilus tre Re la tor, De pu ta do
Luiz Edu ar do Gre e nhalgh.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
Sr. Pre si den te, Co le gas De pu ta dos e Se na do res, es -
ta mos pro vi den ci an do uma có pia do tex to. Mas, sem
em bar go, cre io que po de ría mos ga nhar tem po acom -
pa nhan do as mo di fi ca ções no tex to ori gi nal.

A pri me i ra ob ser va ção fe i ta, na or dem se qüen-
ci al, é quan to ao pa rá gra fo úni co do art. 2º.

Como está:

Pa rá gra fo úni co – As dis po si ções des -
te ar ti go não al can çam as ar mas de fogo
das For ças Arma das, que man te rão ca das-
tro pró prio con for me re gu la men to.

S. Exª, o De pu ta do Alber to Fra ga, su ge riu que
com ple tás se mos esse dis po si ti vo in clu in do as for ças
au xi li a res.

Está in clu í do.
A re da ção fi nal:

As dis po si ções des te ar ti go não al can-
çam as ar mas de fogo das For ças Arma das
e Au xi li a res, que man te rão ca das tro pró prio
con for me re gu la men to.

A ob ser va ção se guin te foi fe i ta pelo De pu ta do
Fle ury, quan to ao in ci so IV do art. 4º, mas, du ran te a
re u nião, S. Exª se con ten tou na ques tão da dis po si-
ção do re gu la men to da lei. Por tan to, fica como está.

No art. 5º, há uma ob ser va ção do De pu ta do Fle -
ury,aque la his tó ria da casa de cam po. Fiz uma mo di fi-
ca ção.

Como está:

O Cer ti fi ca do de Re gis tro da Arma de
Fogo, com va li da de em todo o ter ri tó rio na ci-
o nal, au to ri za o seu pro pri e tá rio a man tê-la
ex clu si va men te no in te ri or de sua re si dên cia
ou do mi cí lio, ou em de pen dên ci as des tes
[re si dên cia ou do mi ci lio] ou ain da em seu lo -
cal de tra ba lho.

Tam bém foi aca ta da su ges tão do De pu ta do Fle -
ury quan to ao § 2º:

Os re qui si tos de que tra ta o art. 4º des -
ta lei de ve rão ser com pro va dos pe ri o di ca-
men te, na con for mi da de do es ta be le ci do em 
re gu la men to (..)

O De pu ta do Fle ury que ria que fos se de cin co
em cin co anos.

Se gun do con sul ta fe i ta, con si de ra mos me lhor
fa zer de qua tro em qua tro anos, por que é essa a re gra
usa da para re no va ção de Car te i ra Na ci o nal de Ha bi li-
ta ção. Por tan to, es ta mos usan do esse pa ra dig ma de
tem po.

Então, fica da se guin te for ma:

Os re qui si tos de que tra ta o art. 4º des -
ta lei de ve rão ser com pro va dos pe ri o di ca-
men te, em pe río do não in fe ri or a qua tro
anos, na con for mi da de do es ta be le ci do em
re gu la men to, com vis tas a con va li dar o Cer -
ti fi ca do de Re gis tro de Armas de Fogo ex-
pe di do por au to ri da de com pe ten te.

A ob ser va ção se guin te diz res pe i to à re da ção
do tex to das guar das mu ni ci pa is.

Sr. Pre si den te, aqui há ob ser va ções do Se na dor
Alo í zio Mer ca dan te, do De pu ta do Arnal do Fa ria de
Sá, do De pu ta do Alber to Fra ga, do De pu ta do Fle ury.

A nova re da ção:
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Art. 6º Fica pro i bi do o por te de arma
de fogo em todo o ter ri tó rio na ci o nal, sal vo
para os ca sos pre vis tos em le gis la ção pró-
pria e para;

I – os in te gran tes das For ças Arma-
das;

II – os in te gran tes de ór gãos re fe ri dos
(...)

III – in te gran tes das guar das mu ni ci pa-
is, das Ca pi ta is de Esta dos e dos Mu ni cí pi-
os com mais de um mi lhão de ha bi tan tes,
nas con di ções es ta be le ci das no re gu la men-
to da lei (...)

Por tan to, es ta mos jun tan do as três pre o cu pa-
ções.

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB – DF) – (Ina u-
dí vel)

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
Isso de i xa mos para o es ta be le ci men to do re gu la men-
to. Mas, em prin cí pio, sim, De pu ta do.

De pu ta do Alber to Fra ga, sou ex tre ma men te
trans pa ren te nes ses as pec tos.

So bre a ques tão da guar da mu ni ci pal, o que se
re cla ma, pelo me nos na ci da de de São Pa u lo, onde
con vi vo di u tur na men te, é que os guar das mu ni ci pa is
têm o di re i to de po dar arma du ran te o ser vi ço. Mas,
hoje, ao cum pri rem a sua des ti na ção cons ti tu ci o nal –
a de to mar con ta de pró pri os mu ni ci pa is –, mu i tas ve -
zes, os guar das mu ni ci pa is efe tu am pri sões de pes -
so as que mo ram no mes mo ba ir ro. Esses guar das,
fre qüen te men te, têm sido ví ti mas de ho mi cí dio e le -
sões cor po ra is em vir tu de de, ao sa í rem do ser vi ço,
vol ta rem para casa sem a arma de fogo. Qual é a for -
ma de se re sol ver isso? Na mi nha opi nião, nas Ca pi-
ta is de Esta do e nos Mu ni cí pi os aci ma de um mi lhão
de pes so as, dar-se essa pos si bi li da de.Ago ra, tudo de
acor do com o que de ter mi na a lei.

O in ci so VIII tra ta de uma das mu i tas ob ser va-
ções do De pu ta do Ro ber to Jef fer son. Como está:

Para as en ti da des do des por to le gal-
men te cons ti tu í das, cu jas ati vi da des des por-
ti vas de man dem o uso de arma de fogo, na
for ma do re gu la men to, ob ser van do-se, no
que cou ber, a le gis la ção am bi en tal.

Essa é uma pre o cu pa ção do Se na dor Cé sar
Bor ges. Fi ze mos as sim:

Para os in te gran tes das en ti da des de
des por to le gal men te cons ti tu í das, cu jas ati-

vi da des des por ti vas de man dem o uso de
arma de fogo, na for ma do re gu la men to, ob -
ser van do-se, no que cou ber, a le gis la ção
am bi en tal.

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB – DF) – No -
bre Re la tor, tam bém ha via fe i to uma su ges tão em
re la ção ao in ci so VI, em que per gun tei: se as guar -
das mu ni ci pa is vão ter o por te fora ser vi ço, por que
não es ten der esse be ne fí cio aos agen tes de se gu-
ran ça do Con gres so Na ci o nal e su pri mir aqui “o
quan do em ser vi ço”?

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
De pu ta do Alber to Fra ga, mu dei, mas não re ti ran do “o
quan do em ser vi ço”. Há po lí cia in ter na no Se na do e
na Câ ma ra. Ori gi nal men te, ha via fe i to: “quan do em
ser vi ço». Ago ra, co lo quei: “quan do em ser vi ço ou
mis são”. A idéia é pos si bi li tar o por te fora dos li mi tes
do Con gres so Na ci o nal, quan do es ti ve rem em mis-
são. Acho que, as sim, abre essa pos si bi li da de e di fe-
ren cia essa si tu a ção, ou seja, quan do está em mis-
são. Pu lei aqui, Se na dor.

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB – DF) – Inclu -
si ve, o Pre si den te da Câ ma ra, De pu ta do João Pa u lo,
já con ta com o apo io.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
Pa rá gra fo 4º do art. 6º. Tra ta-se tam bém de uma ob -
ser va ção do De pu ta do Ro ber to Jef fer son, que foi
aca ta da. A re da ção fi nal pas sa a ser a se guin te:

As ar mas de fogo uti li za das em en ti da-
des des por ti vas le gal men te cons ti tu í das de-
vem obe de cer às con di ções de uso e ar ma-
ze na gem es ta be le ci das pelo ór gão com pe-
ten te, res pon den do o pos su i dor le gal men te
pela sua guar da.

Nes se caso, aca ta mos.

Em ge ral, as ob ser va ções fe i tas pe las Srªs e
Srs. De pu ta dos e Se na do res me lho ram o tex to. Falo
isso com mu i ta tran qüi li da de.

Pas so ago ra ao pro ble ma ma i or das ob ser va-
ções que se es ta be le ce ram hoje de ma nhã, fe i tas pe -
los Se na do res Ro me ro Jucá, Re nan Ca lhe i ros e Alo i-
zio Mer ca dan te Oli va, num de ter mi na do sen ti do, e,
em ou tro, pe los De pu ta dos Luíz Anto nio Fle ury Fi lho,
Ro ber to Jef fer son e Onyx Lo ren zo ni. Mu dei e es ta be-
le ci a se guin te pos si bi li da de:

A au to ri za ção fe de ral para po dar arma
de fogo de uso per mi ti do terá efi cá cia tem-
po ral e ter ri to ri al li mi ta da, nos ter mos dos
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atos re gu la men ta res, e de pen de rá de o re-
que ren te com pro var, além das exi gên ci as
pre vis tas no art. 4º des ta lei, a sua efe ti va
ne ces si da de, por exer cí cio de ati vi da de pro -
fis si o nal de ris co ou de com pro va da ame a ça
à in te gri da de fí si ca, a cri té rio da Po lí cia Fe -
de ral.

Assim, tam bém aten do essa de man da, que era
mais...

Cri mes e pe nas. Art. 10, in ci so III. Tra ta-se de
uma ob ser va ção do Se na dor Sér gio Zam bi a si, que
que ria subs ti tu ir a pa la vra “uti li zar” por “por tar”. Dei o
fa mo so je i ti nho e co lo quei os dois: “po dar ou uti li zar
arma de brin que do”.

No art. 11, Co le gas Se na do res e De pu ta dos,
aque la ques tão da re clu são de dois a qua tro anos e
mul ta, com a pos si bi li da de de con ver são em pe nas
al ter na ti vas.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) — Sr. Re -
la tor, per mi ta-me in ter rom pê-lo: al guém me pe diu que 
V. Exª es cla re ces se me lhor essa par te da arma de
brin que do. Aque las ar mas que já es tão na re si dên cia
com as cri an ças são ar mas de brin que do?

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
Não. É sem pre para o fim de co me ter cri mes. Então, é
por tar ou 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 ti men to de cri mes, sem pre ju í zo da pena
re fe ren te.

Quer di zer, é usar arma mu i to se me lhan te, ré pli-
ca de brin que do.

O que ocor re, Se na dor, se V. Exª me per mi te, é
que mu i tos as sal tos são fe i tos com arma de brin que-
do. E em ge ral, a ver são de fen só ria das pes so as que
fa zem isso é a tese do cri me im pos sí vel: “Mes mo que
qui ses se as sal tar, com a arma de brin que do eu não
po de ria, por que o cri me se ria im pos sí vel.” Como não
se pode con de nar al guém por cri me im pos sí vel, em
ge ral, mu i tas des sas pes so as res ta vam ab sol vi das na
Jus ti ça. Ago ra não ha ve rá essa pos si bi li da de. Esta-
mos di mi nu in do essa si tu a ção.

Va mos à fren te.

Na ver são do art. 11, que os De pu ta dos Anto nio
Car los Bis ca ia, Luiz Anto nio Fle ury, Arnal do Fa ria de
Sá – este úl ti mo que ria su pri mir a ex pres são “re gu lar”
no fi nal:

por tar, de ter, fa bri car, ad qui rir, ven der,
alu gar, ex por à ven da, (...) man ter sob guar -

da ou ocul tar arma de fogo, aces só rio ou
mu ni ção de uso per mi ti do, sem au to ri za ção
e em de sa cor do com de ter mi na ção le gal ou
re gu la men tar.

O De pu ta do Arnal do Fa ria de Sá le van tou essa
ques tão, que foi ob je ta da pelo De pu ta do Ro ber to Jef -
fer son, o qual ex pli cou que exis tem re gu la men ta ções
nes se sen ti do. Man ti ve o re gu la men tar, con fe ri e ave -
ri güei que é ver da de o que dis se o De pu ta do Ro ber to
Jef fer son. Está man ti do o tex to como es ta va.

So bre a ques tão da re clu são de dois a qua tro
anos e a tra ta ti va para a pos si bi li da de de pe nas al ter-
na ti vas, en ten do, Sr. Pre si den te e Co le gas, que não
há essa pos si bi li da de. Pri me i ra men te, quan to à ques -
tão do cri me ina fi an çá vel, o que de ter mi na, no Bra sil,
se um cri me é afi an çá vel ou não é a es pé cie de re pri-
men da de pena. O art. 322 do Có di go de Pro ces so
Pe nal as se ve ra: “Será con ce di da fi an ça nos cri mes
pu ni dos com de ten ção”. Bas ta, en tão, subs ti tu ir a pa -
la vra “de ten ção” por “re clu são”, como está aqui, para
tor nar o cri me ina fi an çá vel. Mais do que isso, como
essa é uma le gis la ção es pe ci al, e essa le gis la ção es -
pe ci al tem pre va lên cia so bre a nor ma ge ral, o Có di go
de Pro ces so Pe nal e o Có di go Pe nal, po de mos man -
ter do je i to que está: “São ina fi an çá ve is os cri mes pre -
vis tos nes te ar ti go” e “não se po de rá trans for mar em
pe nas al ter na ti vas.

Tam bém con ver sei a res pe i to, li al gu mas de ci-
sões ju ris pru den ci a is nes se sen ti do e es tou se gu ro
do que es tou com par ti lhan do com V. Exªs nes te mo -
men to.

Na ques tão do art. 12, o De pu ta do Ro ber to Jef -
fer son que ria es ta be le cer a ex ce ção para os pra ti can-
tes do des por to le gal men te re gis tra dos. Para man ter
a or dem e a har mo nia do tex to, uni fi can do os co man-
dos, aten di ao De pu ta do Ro ber to Jef fer son, mas não
com a re da ção que S. Exª pro pôs. Fiz uma ou tra re da-
ção. Por tan to, o art. 12 pas sa a ser o se guin te:

Art. 12. Pos su ir, de ter, por tar, fa bri-
car, ad qui rir, ven der, alu gar, ex por à ven da
ou for ne cer, re ce ber, ter em de pó si to,
trans por tar, ce der, ain da que gra tu i ta men-
te, em pres tar, re me ter, em pre gar, man ter
sob guar da ou ocul tar arma de fogo, equi -
pa men to de re car ga ou mu ni ção que fo rem
de uso pro i bi do ou res tri to, sem au to ri za-
ção e em de sa cor do com de ter mi na ção le -
gal e re gu la men tar...
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Enten do que o des por tis ta do tiro tem uma au to-
ri za ção le gal e re gu la men tar para es tar na ex ce ção
des se tipo.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Em nos so tex to, con ti nua fal tan do o quê. É um
pro ble ma de re da ção: “mu ni ção que for de uso”..

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
Sim, no meu tex to tam bém, Se na dor Alo i zio Mer ca-
dan te. Mu i to obri ga do.

Pas se mos à fren te. Pas so à aná li se da hi pó te se
das ob ser va ções.A pri me i ra de las, Sr. Pre si den te, fe i-
ta pelo ilus tre Se na dor Edu ar do Aze re do, con cen-
tra-se no in ci so III do pa rá gra fo 1º do art. 12. Tra ta-se
dos fo gos de ar ti fí cio.

Aten den do tam bém à pre o cu pa ção do Se na dor
Edu ar do Aze re do, es ta be le ci a se guin te re da ção:

III – pos su ir, de ter, fa bri car ou em pre-
gar ar te fa to ex plo si vo ou in cen diá rio [tam-
bém pela mes ma si no ní mia], sem au to ri za-
ção e em de sa cor do com de ter mi na ção le-
gal ou re gu la men tar [por que os fo gos de ar -
ti fí cio têm a au to ri za ção].

Pas se mos adi an te.

Ago ra, che ga rei ao art. 23, que diz res pe i to à
ida de de 25 anos.Algu mas in ter ven ções de hoje, pela 
ma nhã, ocor re ram no sen ti do de con si de rar in cons ti-
tu ci o nal essa si tu a ção. De po is de ana li sá-la, con cluí
que não há in cons ti tu ci o na li da de nes sa ques tão.

Man te nho a idéia dos 25 anos. Fui cha ma do a
aten ção, pelo De pu ta do Alber to Fra ga, que me lem -
brou que, se ve dás se mos ao me nor de 25 anos a
aqui si ção de arma de fogo, es ta ría mos in va din do al -
gu mas es fe ras, como a das For ças Arma das e a das
for ças au xi li a res, cu jos tra ba lha do res, ser vi do res ou
mi li ta res es te jam aba i xo des sa ida de.

Então, a re da ção fi nal fica des ta for ma:

É ve da do ao me nor de 25 anos ad qui-
rir arma de fogo, res sal va dos os in te gran tes
das en ti da des cons tan tes dos in ci sos I, II e
III do art. 6º des ta lei.

Mu i to bem, pas se mos adi an te.
Acer ca do art. 26, a ob ser va ção fe i ta pelo Se na-

dor Ro me ro Jucá – eu pe di ria um pou co mais de aten -
ção para este item, pois es tou in clu in do al gu mas ob -
ser va ções fe i tas.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Srs. Se na do res, o Sr. Re la tor
está pe din do a aten ção de V. Exas.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
So bre o que dis põe o art. 26, o Se na dor Ro me ro Jucá
con si de rou cur to, pe que no, o pe río do de adap ta ção
para os pos su i do res de ar mas sem re gis tro re gis-
trá-las de po is da pu bli ca ção da lei.

Nós vol ta mos ao pra zo de 180 dias, que S. Exa
su ge riu, de tal for ma que fica as sim a re da ção:

Os pos su i do res e pro pri e tá ri os de ar-
mas de fogo não re gis tra das de ve rão, sob
pena de res pon sa bi li da de pe nal, no pra zo
de cen to e oi ten ta dias após a pu bli ca ção
des ta lei, so li ci tar o seu re gis tro, apre sen-
tan do nota fis cal de com pra ou a com pro va-
ção da ori gem lí ci ta da pos se.

Mu i to bem.
De po is des ses dois ar ti gos, duas ob ser va ções

fo ram fe i tas pe los Par la men ta res da Co mis são. Uma,
no sen ti do da anis tia; ou tra, no sen ti do de dar um tem -
po para a pes soa que te nha a pos se de uma arma
não re gis tra da po der, em de ter mi na do pra zo tem po-
ral, re gis trá-la a par tir da pu bli ca ção da lei.

Há uma ter ce i ra hi pó te se, que é a de se ter uma
arma re gu lar men te ad qui ri da, não que rê-la mais e de
ter o di re i to de se des fa zer dela.

Então, são três as hi pó te ses:
A pri me i ra hi pó te se é a do ar ti go 27, novo, que

dis põe:

Os pos su i do res e os pro pri e tá ri os de
ar mas de fogo ad qui ri das re gu lar men te po-
de rão, no pra zo de cen to e oi ten ta dias,
após a pu bli ca ção des ta lei, en tre gá-las à
Po lí cia Fe de ral, me di an te re ci bo e in de ni za-
ção, nos ter mos do re gu la men to.

Essa é a pri me i ra hi pó te se.

Pas se mos à se gun da hi pó te se. É a de ar mas de
fogo não re gis tra das. Esti mu la-se, pela lei, a de vo lu-
ção de ar mas de fogo não re gis tra das, pre su min-
do-se, na for ma do que dis se o De pu ta do Fle ury, a
boa-fé de quem faz esse ato e a boa-fé de quem en -
tre ga a arma. Mas te mos uma hi pó te se aqui de que
de ve mos nos pre ca ver: eu te nho uma arma não re gis-
tra da, co me to um cri me com ela e me apro ve i to da
fran quia anis ti a do ra para en tre gá-la, des fa zer-me
dela, pre su min do a mi nha boa-fé. E para essa hi pó te-
se, es ta be le ci um ca das tro es pe cí fi co e a pro i bi ção de 
des tru i ção des sa arma pelo pra zo de cin co anos. Ain -
da mais: es ta be le ci que o Po der Pú bli co fará um la u do
pe ri ci al e um ca das tro, por que, numa hi pó te se des sa,
mu i tas po dem ser ar mas de cri me.
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Então, de um lado, aten de mos a nos sa pre o cu-
pa ção, o nos so ob je ti vo de fa zer com que as ar mas
ile ga is se jam apre en di das, vo lun ta ri a men te ou não,
pelo Po der Pú bli co, e, de ou tro, que o Po der Pú bli co
não seja des ti na tá rio de de so va de ar mas que pra ti-
ca ram cri mes.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – De pu ta-
do Gre e nhalgh, ape nas para com ple men tar uma
ques tão e es cla re cê-la. No art. 27, os pos su i do res de
ar mas ad qui ri das re gu lar men te vão en tre gar, ter a ca -
u te la e, me di an te in de ni za ção, vão re ce ber pela en -
tre ga. No art. 28, as ar mas não re gis tra das se rão en -
tre gues me di an te re ci bo, mas não está lis ta do o re ce-
bi men to de in de ni za ção.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
Não que re mos in de ni zar a arma ile gal.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Gos ta-
ria de pon de rar so bre isso. Por quê? Se a arma é ile -
gal e a pes soa vai en tre gar sem re ce ber nada, ele ter -
mi na, ao in vés de en tre gar a arma, ven den do-a por
fora, para po der ga nhar algo. Está cedo?

De po is, se for mos com pa rar os dois ca mi-
nhos, pela mi nha ex pe riên cia, pen so que vai apa re-
cer mu i to mais arma ir re gu lar sen do en tre gue do
que re gu lar, por que a arma re gu lar o su je i to tem a
op ção de re gis trar.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
Já en ten di e es tou de acor do, V. Exa tem ra zão. E pos -
sí vel in de ni zar tam bém a arma não re gis tra da. O que
não é pos sí vel é man ter a mes ma des ti na ção da arma
re gu lar.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Cla ro!
Eu con cor do.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh)
– Está bem, V. Exa tem ra zão. Então, aqui vai fi car
as sim:

Os pos su i do res e pro pri e tá ri os de ar-
mas de fogo não re gis tra das po de rão, no
pra zo de 180 dias após a pu bli ca ção des ta
lei, en tre gá-las à Po lí cia Fe de ral, me di an te
re ci bo e in de ni za ção, nos ter mos do re gu la-
men to, pre su min do-se a boa-fé.

Pa rá gra fo úni co: Na hi pó te se pre vis ta
nes te ar ti go, as ar mas re ce bi das cons ta rão
de ca das tro es pe cí fi co e,  mes mo após a
ela bo ra ção de la u do pe ri ci al, não se rão des -
tru í das, per ma ne cen do aca u te la das pelo
pra zo de cin co anos.

O que es tou que ren do com isso? Que a arma
ve nha, que o Esta do es ti mu le a de vo lu ção da arma
não re gu la ri za da, pa gue pela ob ten ção dela, mas
não a des trua, por que ela pode ser ob je to de cri me.
Então, é pre ci so se aca u te lar. Acho que foi cor re ta
essa ob ser va ção.

Va mos adi an te.

Aqui no art. 29...

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB – DF) – Sr.
Re la tor, é so bre esse as sun to da arma.

Esta va pro cu ran do o art. 26. Iria até fa lar in tem-
pes ti va men te e di ria bo ba gem. Mas V. Exª não acha
que aqui no art. 26, como a in ten ção ma i or é fa zer
com que os pro pri e tá ri os de ar mas de fogo não re gis-
tra das se sub me tam a essa apre ci a ção, por que não
co lo car, en tão... Aqui fala em com pro va ção da ori gem
ilí ci ta da pos se. No ca das tro an te ri or do Si nar me, fa -
lou-se da boa-fé.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
Não. Aqui é o se guin te: os pos su i do res e pro pri e tá ri os
de ar mas de fogo não re gis tra das te rão um pra zo de
ca rên cia para re gis tro.

De pu ta do Alber to Fra ga, te nho uma arma de
fogo não re gis tra da. Nos 180 dias de po is da vi gên cia
des ta lei, da sua pu bli ca ção, te nho três al ter na ti vas:
ou fico com ela clan des ti na men te, ile gal men te; ou a
en tre go para re gis tro; ou a en tre go para ser in de ni za-
do. Está cer to?

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB – DF) – Está
cer to.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
Para re gis tro, será re gis tra do nos ter mos do art. 26.
Para ser in de ni za do, nos ter mos do art. 27. A di fe ren-
ça é que no ca das tro do art. 27 a arma re co lhi da pelo
Esta do não será des tru í da, por que o Esta do não
pode ser bobo, ino cen te, de achar que não po de mos
tam bém, numa cam pa nha que es ti mu le a de vo lu ção
de ar mas, não fa zer a de so va. Aliás, que ria di zer isso
a V. Exas.

Sr. Pre si den te, vá ri as fo ram as en ti da des que,
há dois ou três anos, fi ze ram um es tí mu lo para a de-
vo lu ção de ar mas. As ar mas eram re co lhi das – a
Ordem dos Advo ga dos do Bra sil, por exem plo, fez
isso – em pra ça pú bli ca, as pes so as não pre ci sa vam
di zer a ori gem, e elas, de po is, fo ram des tru í das, num
sen ti do sim bó li co, com tra to res, que pas sa vam por
cima e as amas sa vam etc.
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Esti ve, com es ses olhos que a ter ra há de co-
mer, ve ri fi can do es sas ex pe riên ci as e não vi uma
arma nova; não vi uma arma útil. Vi a re ci cla gem de
ar mas, pois ha via pes so as que ti nham uma gar ru cha
ve lha, en fer ru ja da, e le va vam para lá. E vi mu i ta gen te
que ti nha um pas sa do de de lin qüên cia apro ve i tar-se
des sa si tu a ção para lim par-se, para ze rar seus an te-
ce den tes.

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB – DF) – A mi -
nha dú vi da, no bre Re la tor, re fe re-se à ques tão da
com pro va ção da ori gem ilí ci ta da pos se. O que se ria
isso? Va mos su por que eu te nha uma arma, que com -
prei há 10 anos e de que não te nha mais a nota fis cal.
Sou bra si le i ro, não guar dei e não te nho mais a nota
fis cal. Ago ra, que ro le ga li zar essa arma. Como pos so
fa zer?

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
A com pro va ção será es ta be le ci da no re gu la men to.
V. Exa pode com pro var, pri me i ro, num ter mo de res -
pon sa bi li da de de uma de cla ra ção, por exem plo: “re -
ce bi essa arma do meu avô. Ela pas sou para o meu
pai e, hoje, ela está co mi go, e não te nho nota fis cal,
mas essa arma é do meu avô”. V. Exa pode fa zer
isso com com pro va ção tes te mu nhal: “Co nhe ço o
De pu ta do Alber to Fra ga, sei que S. Exª re ce beu
essa arma do avô etc”. Mas tem de ha ver o ter mo de
res pon sa bi li da de.

Então, é a for ma de abrir a pos si bi li da de para
quem não tem a nota fis cal e quer re gu la ri zar. Isso é a
com pro va ção, e a com pro va ção es ta be le ce-se pe los
me i os de pro va, em Di re i to, per mi ti dos.

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB – DF) – Eu
que ria re al men te fir mar isso.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
Está bem. Va mos se guir, es ta mos che gan do ao fi nal,
Sr. Pre si den te, gra ças a Deus.

O De pu ta do Fle ury, no art. 28, dis se que era res -
pon sá vel ape nas pelo in ci so 1, que é a apli ca ção de
mul ta à em pre sa de trans por te aé reo, que trans por ta
ar mas sem a de vi da au to ri za ção. Tí nha mos pos to os
in ci sos II e III re zan do so bre o es tí mu lo, a pu bli ci da de
de ven da de ar mas e o es tí mu lo pro pa gan dís ti co da
ven da de ar mas.

O De pu ta do Ro ber to Jef fer son re ba teu essa
idéia hoje de ma nhã, di zen do que há pu bli ca ções es -
pe ci a li za das de ar ma men tos, li vros de ca das tro de
ar ma men tos, e que era um ab sur do não se po der fa -
zer pro pa gan da nes ses ór gãos es pe ci a li za dos.

A pro pa gan da que que re mos pu nir é a in dis cri-
mi na da, que es ti mu la a vi o lên cia, o uso de ar mas de

fogo. Essa é a si tu a ção. Então, fiz uma re da ção, jun -
tan do os in ci so II e III num in ci so II, re sul ta do da fu são.
Fi cou as sim: “tam bém a em pre sa de pro du ção ou co -
mér cio de ar ma men tos que re a li ze pu bli ci da de para
ven da, es ti mu lan do o uso in dis cri mi na do de ar mas,
ex ce to nas pu bli ca ções es pe ci a li za das”. Com isso,
con tem plo a pre o cu pa ção do De pu ta do Fle ury etc.

Re cla ma ram hoje que eu es ta va dan do ri sa da.
Hou ve a re cla ma ção de que eu ti nha man ti do a ta -
be la de ta xas numa si tu a ção mu i to pe que na e que
era para au men tar tudo para mil re a is. De po is, veio
um con tra-ar gu men to so bre como, se a pes soa tem
uma arma ve lha, vai pa gar mil re a is, se a arma só
vale cem.

Então, fiz uma nova ta be la: o re gis tro de ar mas
de fogo fi cou em R$300 – es tou aba i xan do até para
es ti mu lar que as pes so as re gis trem, le ga li zem, se in -
clu am no man to da lei; a re no va ção des se re gis tro fi -
cou em R$300; e a ex pe di ção da se gun da via do re -
gis tro, em R$300. Para o re gis tro, em qual quer das hi -
pó te ses, o va lor fi cou em R$300. Estou au men tan do,
en tre tan to, a taxa para o por te: a ex pe di ção de pode,
R$1.000,00; a ex pe di ção de re no va ção de pode,
R$1.000,00; e a ex pe di ção de se gun da via de por te,
R$1.000,00.

Portan to, di mi nu í mos a taxa para o re gis tro, a
fim de es ti mu lar que as ar mas sa i am da clan des ti ni-
da de e pas sem à le ga li da de, sen do re gis tra das, e au -
men ta mos a taxa para o por te, a fim de que a pes soa
que que i ra ter o pode pa gue mais por essa con di ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Essa
taxa não se re fe re, na tu ral men te, aos mi li ta res e aos
po li ci a is.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT –
SP) – Não, Exce lên cia.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Pos so fa zer um apar te?

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT –
SP) – Peço ape nas um ins tan te. O Dr. Ra i mun do Car -
re i ro está me di zen do que pu lei o art. 25.

Não te mos com pro mis so com o erro e não so -
mos ar ro gan tes. Qu e re mos fa zer as co i sas cer tas.

O De pu ta do Arnal do Fa ria de Sá ob je tou a si tu-
a ção de fa zer ex pi rar os atu a is por tes de ar mas em 90 
dias, após a pu bli ca ção. O De pu ta do Luiz Anto nio Fle -
ury e ou tros co le gas in ter vi e ram nes sa ques tão. E es -
ta be le ci a se guin te re da ção:

“As au to ri za ções de por te de ar mas de fogo já
con ce di das ex pi rar-se-ão no fi nal de sua vi gên cia.”

A par tir daí, quem pa gou vai até o fim, quan do
che gar...
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O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – A
úni ca di ver gên cia con sis te exa ta men te nes se ar ti go.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT –
SP) – Não diga!

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – De -
i xe-me ex pli car exa ta men te o por quê. Cla ro, esse é
um es for ço, uma fu são de idéi as, pro pos tas, re la tó ri-
os. To dos que rem co la bo rar, com a me lhor das in ten-
ções, para que pos sa mos, já dis se, avan çar.

No art. 8º, fo ram es ta be le ci das con di ções para
as ex cep ci o na li da des no por te de ar mas e fe de ra li-
zou-se. Foi o má xi mo de con ver gên cia que con se gui-
mos para avan çar no pro je to.

No en tan to, no art. 25, ar re ben ta mos, de novo,
em fun ção da va li da de dos po des de ar mas exis ten-
tes, in clu si ve com re la ção aos Esta dos. A nos sa idéia
– e che ga mos a con ver sar ra pi da men te so bre o as-
sun to – é su ge rir uma nova re da ção, des de que o De -
pu ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh con cor de.

O Se na dor Alo í sio Mer ca dan te lerá a nova re da-
ção, que está es cri ta à mão, com a le tra de S. Exª, e
pra ti ca men te ile gí vel.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) — Qual é
o ar ti go?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – É o art. 25, Sr. Pre si den te. A re da ção é a se -
guin te: “As au to ri za ções de por te de ar mas de fogo já
con ce di das ex pi rar-se-ão no fi nal de sua vi gên cia.” Há
por tes es ta du a is, in clu si ve, que po dem ser emi ti dos
ao lon go des se pe río do, sem data de va li da de ou com 
data atra sa da. Per de-se to tal men te o con tro le. Por-
tan to, a idéia bá si ca é a se guin te:

“As au to ri za ções dos po des de ar mas de fogo já
con ce di das ex pi rar-se-ão em 90 dias, com ex ce ção
dos que fo rem re no va dos pela Po lí cia Fe de ral, nas
con di ções dos ar ti gos 6º e 8º des ta lei, sem ônus para
os re que ren tes”.

To dos os que re que re rem...
O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –

Estou de acor do com V. Exª, até o “sem ônus”. Não
en ten di esse “sem ônus”.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – A ex pres são “sem ônus” quer di zer o se guin te: o
ci da dão já pa gou o pode, que ain da está no pra zo de
vi gên cia, ele vai ter que re que rer à Po lí cia Fe de ral a
re no va ção. A Po lí cia Fe de ral, que vai ter que con sul-
tar o Si nar me para au to ri zar, vai ter que en qua drá-lo
ou não nas duas úni cas pos si bi li da des: pro fis são ex -
pos ta ao ris co ou ame a ça de vida. Essas são as duas
úni cas op ções para que isso pos sa ocor rer.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, V. Exª po de ria re pe tir
sua su ges tão, por gen ti le za?

“As au to ri za ções dos po des de ar mas de fogo já
con ce di das ex pi rar-se-ão em 90 dias...

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – ex pi rar-se-ão em 90 dias, com ex ce ção dos que 
fo rem re no va dos pela Po lí cia Fe de ral, nas con di ções
dos ar ti gos 6º e 8º des ta lei, sem ônus para os re que-
ren tes”. Ou seja, não tem que pa gar taxa para re no-
var. O ci da dão tem o di re i to de re no var; ago ra, a Po lí-
cia Fe de ral pode can ce lar ou re no var. E, na hi pó te se
de re no va ção, não há ônus. Por tan to, o ato ju rí di co
perfe i to de quem pa gou está man ti do. Mas ele pode
ter o por te can ce la do, sim, se não se en qua drar nas
re gras da lei, por que o es pí ri to da lei é de sar mar a po -
pu la ção.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
Dos que fo rem re no va dos pela Po lí cia Fe de ral...

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – E
man tém a ló gi ca dos arts. 6º e 8º.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Nas con di ções dos arts. 6º e 8º, por que o art. 8º
es ta be le ce to das as con di ções do 6º, sem ônus para
os re que ren tes. Qu an do se tra ta de re no va ção... Ou
seja – va mos de i xar bem cla ro qual é o es pí ri to –, em
90 dias, os re que ren tes têm que so li ci tar a re no va ção
à Po lí cia Fe de ral dos por tes es ta du a is au to ri za dos.
Se a Po lí cia Fe de ral au to ri zar tal re no va ção e o fará
se gun do as nor mas des ta lei, não ha ve rá ônus para o
re que ren te. Caso con trá rio, em 90 dias, to dos os po -
des de ar mas do Bra sil que fo ram emi ti dos es ta rão
anu la dos. O re que ren te tem a op ção de so li ci tar a re -
no va ção do pode, que ocor re rá sem ônus no pra zo de 
90 dias, des de que se en qua dre nas exi gên ci as dos
arts. 6º e 8º.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) – 
Sub ten de-se, nes te pon to, que é du ran te a vi gên cia.
Há hoje po des de ar mas que já ven ce ram e que se
en qua dram na re gra ge ral.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) — Cons ta aqui: “As au to ri za ções do por te de ar -
mas de fogo já con ce di das

ex pi rar-se-ão em 90 dias”. To dos os que têm vi -
gên cia vão-se ex pi rar em 90 dias, com ex ce ção dos
que fo rem re no va dos pela Po lí cia Fe de ral, na for ma
da lei, ou seja, con so an te os arts. 6º e 8º, sem ônus
para o re que ren te.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
A idéia, tal vez, se ria em re la ção àque les que ul tra pas-
sa rem esse pra zo, que já es tão vi gen do além de 90
dias, quan do tudo es ta rá ex pi ra do. Su po nha mos que
um cer to por te de ar mas não ex pi ras se em 90 dias,
mas em 6 me ses...

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Então, po de mos fa zer o ar ti go com um pa rá gra-
fo, com a se guin te re da ção:
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“To das as au to ri za ções de pode de ar mas de
fogo já con ce di das ex pi rar-se-ão em 90 dias”.

§ 1º Os de ten to res de au to ri za ções com pra zo
de va li da de po de rão re no var, den tro do pra zo de 90
dias, pela Po lí cia Fe de ral, nas con di ções do arts. 6º e
8º des ta lei, sem ônus para o re que ren te. Ou seja, os
que es tão em vi gên cia po dem ser re no va dos, des de
que pre en cham os re qui si tos da lei.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
De acor do. Ape nas quan to à re da ção, pen so que, se
sec ci o nar mos o ca put por um pa rá gra fo, ex pli ca ría-
mos as duas hi pó te ses. Mas es tou de acor do, Sr. Pre -
si den te.

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB – DF) – Sr.
Re la tor, fal tou uma pon de ra ção. O pra zo de 90 dias
tem que ser após a pu bli ca ção des ta lei.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
Está en ten di do.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Sr.
Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Tas so Je re is sa ti.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Sr.
Pre si den te, pre ci so re ti rar-me, se não, per de rei o vôo
para For ta le za, onde te nho com pro mis so. Antes, po -
rém, con sig no meu voto, de acor do com o re la tor e
com a mo di fi ca ção pro pos ta pe los Se na do res Re nan
Ca lhe i ros e Alo i zio Mer ca dan te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será aten di do.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Mu i-
to obri ga do.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh)
– Arts. 4º, 6º e 8º, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, ati -
nen te a esta ques tão, pois ele tem que com pro var
tam bém as con di ções do art. 4º. Então, fica a se-
guin te re da ção:

“Pa rá gra fo úni co. O de ten tor de au to ri-
za ção com pra zo de va li da de su pe ri or a 90
dias po de rá re no vá-la pe ran te a Po lí cia Fe-
de ral, nas con di ções dos arts. 4º, 6º e 8º
des ta lei no pra zo de 90 dias após sua pu bli-
ca ção, sem ônus para o re que ren te.”

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Per fe i to.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
Sr. Pre si den te, es tou de acor do.

Esta mos vo tan do o pro je to in te i ro, to dos. (Pa u-
sa.)

De pu ta do Ro ber to Jef fer son, to das as ob ser va-
ções que V. Exª fez fo ram ace i tas. Peço ape nas que

con fir me. (Pa u sa.) A pri me i ra das ob ser va ções que V.
Exª fez diz res pe i to ao in ci so VIII do art. 6º, cuja re da-
ção foi es ta be le ci da. Qu an to ao § 4º do art. 6º, “O pos -
su i dor”, foi in clu í do “mo di fi ca da a re da ção”.

No art. 12, V. Exª ex ce tu ou os pra ti can tes de
des por to le gal men te re gis tra dos. Foi es ta be le ci do,
para si no ní mia, o mes mo pro ce di men to, “que es te jam
em de sa cor do ou sem au to ri za ção”. Então, os des-
por tis tas es tão abran gi dos pela re da ção dada na pre -
o cu pa ção de V. Exª, está cer to?

Foi man ti da aque la ob je ção que o De pu ta do
Arnal do Fa ria de Sá fez so bre re so lu ções, e man ti ve-
mos o tex to na con for mi da de da opi nião ex pen di da
por V. Exª.

V. Exª re cla mou tam bém do va lor das ta xas. Mu -
da mos as ta xas. Para re gis tro de arma de fogo, re no-
va ção do re gis tro e ex pe di ção de se gun da via de re -
gis tro, di mi nu í mos a taxa para R$300,00, “para es ti-
mu lar a po pu la ção a sair da clan des ti ni da de e re gis-
trar suas ar mas, aque les que pu de rem”. Para o por te
de arma, au men ta mos as ta xas: na con for mi da de da
fi lo so fia da lei, no sen ti do de di fi cul tar o por te de arma
le gal, e o fi ze mos para “o por te de arma, para re no va-
ção do por te de arma e para ex pe di ção de se gun da
via do por te, R$1.000,00”.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, eu gos ta ria só de...

(fa lha na gra va ção)
...com pe ten te, é um gran de co nhe ce dor des sa

área, que no Ja pão, como é mu i to ri go ro so o por te ou
a pos se de arma, os ja po ne ses ma tam à pa u la da e a
gol pes de es pa da. Com a in cor po ra ção de to das as
suas ci ta ções ao re la tó rio, S. Exª deu a me lhor de-
mons tra ção da ade são ao es ta tu to do de sar ma men-
to. Como está pro i bi do o por te de arma, ele já veio
com sua ben ga la, de mons tran do que está pre pa ra do
para a nova eta pa da vida le gal do País, não é?

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Encer ra-
da a dis cus são.

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB – DF) – Sr.
Pre si den te, na ver da de, pen so que está ha ven do um
con sen so, mas eu gos ta ria de apro ve i tar esse cli ma
de con sen so para pe dir ao no bre Re la tor: va mos
aten der aos se gu ran ças do Con gres so Na ci o nal.
Aqui, ser vi ço ou omis são é a mes ma co i sa. Até mes -
mo, no bre Re la tor, por que, com a Re for ma da Pre vi-
dên cia, eles vão pre ci sar an dar ar ma dos, para pro te-
ger até mes mo V. Exas do PT. Se ria a su ges tão. Hoje,
Lu i zi nho qua se apa nhou no Sa lão Ver de.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
Ti ran te a pi a da, que não ace i to, por que acre di to que
faço um tra ba lho que hon ra mi nha bi o gra fia como
Par la men tar, que ro di zer a V. Exª que acho que as
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pre o cu pa ções da Po lí cia de Se gu ran ça da Câ ma ra
dos De pu ta dos e do Se na do Fe de ral es tão ple na-
men te con tem pla das na ver são: têm o di re i to de an -
dar ar ma dos em ser vi ço den tro da Câ ma ra dos De pu-
ta dos, den tro do Con gres so Na ci o nal, e têm o di re i to
de an dar ar ma dos fora des sas de pen dên ci as, quan -
do es ti ve rem em mis são.Aqui há uma gra da ção de hi -
pó te ses no tex to, De pu ta do Fra ga. Eu os aten di, está
cedo?

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB – DF) – Ga-
ran to a V. Exª que o lu gar em que eles me nos pre ci sa-
ri am an dar ar ma dos é exa ta men te aqui den tro. Isso
eu ga ran to a V.Exª. É o lu gar em que eles me nos pre -
ci sam an dar ar ma dos, até mes mo por que o por te de
arma aqui den tro é pro i bi do.

O SR. RELATOR (Luiz Edu ar do Gre e nhalgh) –
Vejo de uma for ma di fe ren te, De pu ta do Fra ga. Estou
le ga li zan do a ati vi da de. Eles não têm lei para isso,
eles têm uma re so lu ção do Se na do Fe de ral e não têm 
re so lu ção na Câ ma ra dos De pu ta dos. Esta mos le ga li-
zan do essa si tu a ção. Acho que de ve ría mos ser des ti-
na tá ri os de en cô mi os, não de crí ti cas.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Encer ra-
da a dis cus são.

Em vo ta ção.
Os Srs. De pu ta dos e Se na do res que apro vam o

pa re cer do Re la tor, com as mo di fi ca ções já ajus ta das
ao art. 25, que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Srs. Con gres sis tas, de se jo di zer que esta Co-

mis são ela bo rou um tra ba lho à al tu ra da sua mis são,
e o Re la tor de sin cum biu-se dele com ex tre ma com pe-
tên cia e es pí ri to pú bli co. Lou ve-se, por tan to, S. Exª
lou vem-se tam bém os De pu ta dos e Se na do res que
con tri bu í ram para me lho rar este pro je to, as sim como
os au to res de pro je tos an te ri o res.

Apro va do o re la tó rio, será ele en ca mi nha do,
nes te ins tan te, acom pa nha do dos de ba tes aqui re a li-
za dos, ao Pre si den te do Se na do Fe de ral e ao Pre si-
den te da Câ ma ra dos De pu ta dos.

O De pu ta do Ro ber to Jef fer son de se ja fa zer uso
da pa la vra.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB – RJ) –
Qu e ro cum pri men tar V. Exª e o Re la tor e agra de cer a
gen ti le za e aten ção.

V. Exª hon ra o Par la men to Na ci o nal, Sr. Re la tor.
V. Exª tam bém, Sr. Pre si den te, pela se re ni da de com
que con duz os tra ba lhos. Há pon tos em que di ver gi-
mos, mas de i xe mos o foro para dis cu tir no Ple ná rio da
Câ ma ra.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Agra de-
ço a V. Exª e de cla ro ex tin ta a Co mis são, uma vez que
cum priu a sua fi na li da de.

Está en cer ra da a re u nião.

(Le van ta-se a re u nião às 17h17min.)

DOCUMENTOS PERTINENTES À 3ª
REUNIÃO DA COMISSÃO MISTA CRIADA
PELO ATO CONJUNTO Nº 1, DE 2003
(PORTE DE ARMAS), REALIZADA EM 17
DE JULHO DE 2003, ÀS 9:30

1. Lis ta de com pa re ci men to
2. Ofí cio nº 747 do De pu ta do José Car los Ale lu ia
3. Ofí cio nº 757 do De pu ta do José Car los Ale lu ia
4. Ofí cio nº 753 do De pu ta do Onyx Lo ren zo ni
5. Pa re cer apro va do, do De pu ta do Luiz Edu ar do

Gre e nhalgh.
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Ata da 14ª Sessão Não De li be ra ti va,
em 21 de julho de 2003

1ª Sessão Legislativa Extraordinária da 52ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs. Edu ar do Si que i ra Cam pos,
da Sra. Serys Slhes sa ren ko e dos Srs. Le o mar Qu in ta ni lha 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.

So bre a mesa, Avi sos do Mi nis tro de Esta do da
Fa zen da que pas so a ler:

AVISOS
DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA

– Nº 274/2003, de 14 do cor ren te, en ca mi nhan do
in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº
322/2003, de au to ria do no bre Se na dor Alme i da Lima;

– Nº 276/2003, de 14 do cor ren te, en ca mi nhan do
in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 371/2003, 
de au to ria do no bre Se na dor De mos te nes Tor res;

– Nº 277/2003, de 14 do cor ren te, en ca mi nhan do
in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 272/2003, 
de au to ria da no bre Se na do ra Serys Slhes sa ren ko.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – As in for ma ções fo ram en ca mi nha das em có-
pia 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) – So bre a mesa, ofí ci os da Mi nis tra de Esta do do 
Meio Ambi en te que pas so a ler.

OFÍCIOS
DA MINISTRA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

– Nº 2.140/2003, de 14 do cor ren te, en ca mi nhan-
do in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº
340/2003 de au to ria do no bre Se na dor Arthur Vir gí lio;

– Nº 2.142/2003, de 14 do cor ren te, en ca mi nhan-
do in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº
362/2003, de au to ria do no bre Se na dor Tião Vi a na.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – As in for ma ções fo ram en ca mi nha das em có-
pia aos re que ren tes.

Foi ane xa da a có pia do Avi so nº 2.142/2003 ao
pro ces sa do do Pro je to de Lei da Câ ma ra de nº 21, de
2001, que vol ta à tra mi ta ção nor mal, re tor nan do à
Co mis são de Assun tos So ci a is.

Os re que ri men tos vão ao Arqui vo.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – So bre a mesa, avi so do Mi nis tro de Esta do da
Fa zen da que pas so a ler:

AVISO
DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA

– Nº 275, de 2003 de 14 do cor ren te, en ca mi-
nhan do in for ma ções ao Item 1 do Re que ri men to nº
408/2003, do Se na dor Val dir Ra upp, e es cla re cen do
que os de ma is que si tos não fo ram res pon di dos por se 
tra tar de ope ra ções pro te gi das pelo si gi lo ban cá rio.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A in for ma ção re fe ren te ao que si to nº 1 foi en ca-
mi nha da, em có pia, ao re que ren te.

Com re fe rên cia aos que si tos 2, 3 e 4, a ma té ria
vai à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
para exa me, no pra zo de duas re u niões or di ná ri as,
nos ter mos do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, pro je to de de cre to le gis la ti vo re -
ce bi do da Câ ma ra dos De pu ta dos que pas so a ler:

É lido o se guin te

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 392, DE 2003

(Nº 3.263/2003, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men-
to Artís ti co Cul tu ral de Pra cu u ba –
ASSOPRA a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pra cu u-
ba, Esta do do Ama pá.

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 2.069, de 9 de ou tu bro de 2002, que au to ri za a 
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Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Artís ti-
co Cul tu ral de Pra cu u ba – ASSOPRA a exe cu tar, por
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pra cu u ba, Esta -
do do Ama pá.

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

MENSAGEM Nº 983, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 2.069, de 9 de ou tu bro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Artís ti-
co Cul tu ral de Pra cu u ba – ASSOPRA, na ci da de de
Pra cu u ba – AP; e

2 – Por ta ria nº 2.157, de 16 de ou tu bro de 2002
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são da Ci da-
de de Três Co ra ções, na ci da de de Três Co ra ções
–MG. – Bra sí lia, 11 de no vem bro de 2002. – Mar co
Ma ci el.

MC 1383 Em

Bra sí lia, 24 de ou tu bro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol-
vi men to Artís ti co Cul tu ral de Pra cu u ba – ASSOPRA,
na ci da de de Pra cu u ba, Esta do do Ama pá, ex plo re o
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da-
de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da-
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu-
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu-
lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to

com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la-
ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li-
ses téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da.
cons ta tan do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma-
ti vo ao ple i to, o que se con clui da do cu men ta ção
de ori gem, con subs tan ci a da nos au tos do Pro ces-
so Admi nis tra ti vo nº 53720.000650/01, que ora
faço acom pa nhar, com a fi na li da de de sub si di ar os
tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 2.069, DE 9 DE OUTUBRO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
arts. 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53720.000650/01, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria
de De sen vol vi men to Artís ti co Cul tu ral de Pra cu u-
ba – ASSOPRA, com sede na Av. Pe dro Pin to, nº
176 – Cen tro, na ci da de de Pra cu u ba, Esta do do
Ama pá, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com 
o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das
ge o grá fi cas com la ti tu de em 01º45’28”S e lon gi tu de
em 50º47’37”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9
MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le -
ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos
ter mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do
a en ti da de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de 
seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de
de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Ju a rez Qu a dros do Nas ci men to.
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RE LA TÓ RIO Nº 517/2002-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53720000650/01, de 11-10-01.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol-
vi men to Artís ti co Cul tu ral de Pra cu u ba ASSOPRA”,
lo ca li da de de Pra cu u ba, Esta do do Ama pá.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi-
men to Artís ti co Cul tu ral de Pra cu u ba “ASSOPRA”,
ins cri ta no CNPJ sob o nú me ro 4.697.547/0001-49,
no Esta do do Ama pá, com sede na Av. Pe dro Pin to
176 – Cen tro, ci da de de Pra cu u ba, di ri giu-se ao Se -
nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio
de re que ri men to da ta do de 5 de ou tu bro de 2001,
subs cri to por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te-
res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
6 de se tem bro de 2001, Se ção 3, que con tem pla lo ca-
li da de onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as -
sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de

ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, em face aos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 3 à 122, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Av. Pe dro Pin to 176 – Cen -
tro, na ci da de de Pra cu u ba, Esta do do Ama pá, de co -
or de na das ge o grá fi cas em 01°43’45”S de la ti tu de e
50°47’09”W de lon gi tu de, con so an te aos da dos cons -
tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU., de 6-9-2001, Se -
ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser con fir ma das, pelo que se de pre en de da me mó ria
do do cu men to de fo lhas 48, de no mi na do de “Ro te i ro
de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:
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– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para a apre sen ta ção

da do cu men ta ção elen ca da no su bi tem 6.7 in ci so II,
VIII e XIX da Nor ma 02/98, con fir ma ção da co or de na-
das ge o grá fi cas, com pro va ção de ne ces sá ria al te ra-
ção es ta tu tá ria, com pro va ção de vá li da exis tên cia das
en ti da des que ma ni fes ta ram apo io á ini ci a ti va, de cla ra-
ção do en de re ço da sede, có pia do car tão do CNPJ,
com pro van te de que ob te ve o Assen ti men to Pré vio e
apre sen ta ção do Pro je to téc ni co (fls. 51 à 122).

13. Ao cum prir as exi gên ci as, foi en ca mi nha do o 
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” – fls 97, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio
– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o ro te i ro de ve ri fi ca ção de ins ta la-
ção da es ta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com a
Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em
seu item 6.11. Fo lhas 114 e 115.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu 
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men-
to, aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu
ple i to, se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a
en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to

Artís ti co Cul tu ral de Pra cu u ba “ASSOPRA”;

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Jair de Andra de Fer re i ra
Vice-pre si den te: Jor ge Luiz de Ara ú jo Cos ta
1º Se cre tá rio: Le o ne de P. Oli ve i ra
2º Se cre tá rio: Ma ria das Ne ves P. Cos ta
Te sou re i ro: Char lon de Je sus R. da Sil va e Sil va

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Av. Pe dro Pin to 176 – Cen tro, ci da de de Pra cu u-
ba, Esta do do Ama pá;

– co or de na das ge o grá fi cas
01º45’28” de la ti tu de e 50º47’37” de lon gi tu de,

cor res pon den tes aos da dos dis pos tos no “Ro te i ro de
Aná li se de Insta la ção da Esta ção” – fls. 114 e 115,
bem como “For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” – fls 
97 e que se re fe rem à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de De sen vol vi men to Artís ti co Cul tu ral de Pra cu-
u ba “ASSOPRA”, no sen ti do de con ce der-lhe a Ou-
tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da,
den tro das con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53720000650/01, de 11 de ou tu bro
de 2001.

Bra sí lia, 23 de se tem bro de 2002. – Ale xan dra
Lu ci a na Cos ta, Re la tor da con clu são Jur rí di ca – Re-
gi na Apa re ci da Mon te i ro, Che fe de Ser vi ço/SSR.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga e Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia,de  de 2002. – Nil ton Ge ral do Le mes

de Le mos, Co or de na dor-Ge ral.

(À Co mis são de Edu ca ção-de ci são
ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 392, de 
2003, que aca ba de ser lido, tra mi ta rá com pra zo
de ter mi na do de qua ren ta e cin co dias, de acor do
com o art. 223, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos
ter mos do Pa re cer nº 34, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, apro va do pelo Ple -
ná rio em 25 de mar ço úl ti mo, o Pro je to lido será apre -
ci a do ter mi na ti va men te pela Co mis são de Edu ca ção,
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onde po de rá re ce ber emen das pelo pra zo úni co de
cin co dias úte is, nos ter mos do art. 122, II, “b”, com bi-
na do com o art. 375, I, am bos do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Encer rou-se sex ta-fe i ra úl ti ma o pra zo para
apre sen ta ção de emen das 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 ção Pe nal – para dis por so -
bre a emis são anu al de ates ta do de pena a cum prir.

Ao pro je to não fo ram ofe re ci das emen das.
A ma té ria en con tra-se em re gi me de ur gên cia e

cons ta da pa u ta da ses são de li be ra ti va or di ná ria de
quar ta-fe i ra, dia 23 do cor ren te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Esgo tou-se sex ta-fe i ra úl ti ma o pra zo pre vis to
no art. 91, § 3º, do Re gi men to Inter no, sem que te nha
sido in ter pos to re cur so no sen ti do da apre ci a ção,
pelo Ple ná rio, do Pro je to de Lei do Se na do nº 123,
de 2003, de au to ria do Se na dor Alo i 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.

Ten do sido apro va da em apre ci a ção ter mi na ti va
pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
a ma té ria vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Con ce do a pa la vra à Se na do ra Lú cia Vâ nia,
pela or dem.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Pre si-
den te, gos ta ria de me ins cre ver para o pe río do de co -
mu ni ca ções ina diá ve is.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Se na do ra Lú cia Vâ nia, V. Exª será aten di da de
acor do com o Re gi men to Inter no, in ter ca lan do com
os ora do res re gu lar men te ins cri tos, uma vez que não
se tra ta de ses são de li be ra ti va.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Lí der Hé lio Cos ta,
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, Srªs e
Srs. Se na do res, é fun ção cons ti tu ci o nal do Se na dor
exer cer, cons tan te men te e per ma nen te men te, a de fe-
sa do Esta do. Em Mi nas Ge ra is, nes te mo men to, te-
mos sé ri as di fi cul da des fi nan ce i ras, que vêm de inú -

me ros anos em que, in fe liz men te, o Esta do foi pre ju-
di ca do no seu re la ci o na men to com o Go ver no Fe de-
ral. Ago ra, che ga-se a um mo men to de ci si vo, com a
pro pos ta de re for ma tri bu tá ria que está sen do ela bo-
ra da no Con gres so, na Câ ma ra dos De pu ta dos, sob a 
li de ran ça e re la to ria do ilus tre De pu ta do mi ne i ro do
Par ti do dos Tra ba lha do res, Vir gí lio Gu i ma rães.

O Go ver no de Mi nas Ge ra is tem po si ções ab so-
lu ta men te fir mes e ob je ti vas com res pe i to à re for ma
tri bu tá ria em es tu do por que, Sr. Pre si den te, te mos
que es tar pre o cu pa dos com al guns pon tos que de ter-
mi na rão se o Go ver no de Mi nas Ge ra is nos pró xi mos
anos é viá vel ou não, se o Go ver no de Mi nas Ge ra is,
sob a li de ran ça do jo vem Go ver na dor Aé cio Ne ves,
po de rá cum prir os com pro mis sos as su mi dos, prin ci-
pal men te com os mais ca ren tes, com os que não têm
pri vi lé gio, prin ci pal men te com a área so ci al.

Esta mos pre o cu pa dos, so bre tu do, com a re po-
si ção da qui lo que nos foi ti ra do pela apro va ção da Lei
Kan dir. Qu e re mos re cu pe rar o que per de mos nas
nos sas ex por ta ções. O Go ver no de Mi nas Ge ra is de -
fen de uma par ti ci pa ção, que, sem dú vi da ne nhu ma,
há de ser dis cu ti da com o Go ver no Fe de ral para en -
con trar mos uma fór mu la que dê ga ran ti as de que os
re cur sos da Cide (Con tri bu i ção so bre Inter ven ção no
Do mí nio Eco nô mi co) se rão dis tri bu í dos en tre os
Esta dos, em par te. É evi den te que sa be mos que o
Go ver no não pode re pas sar to dos es ses re cur sos,
mas que re mos – e Mi nas Ge ra is, prin ci pal men te, que
tem a ma i or ma lha de es tra das fe de ra is do País – que
o Esta do re ce ba uma par te des ses re cur sos para
acom pa nhar es sas es tra das, que es tão hoje in tran si-
tá ve is, im pra ti cá ve is. Pre ci sa mos des ses re cur sos.

O Go ver no de Mi nas Ge ra is tam bém tem, sim,
uma po si ção mu i to de fi ni da com res pe i to a uma par te
da CPMF (Con tri bu i ção Pro vi só ria de Mo vi men ta ção
Fi nan ce i ra), ou da CMF (Con tri bu i ção so bre Mo vi-
men ta ção Fi nan ce i ra), como será cha ma da de po is de 
apro va da a pro pos ta de re for ma tri bu tá ria.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, te mos
uma po si ção mu i to fir me, so bre tu do, com re la ção às
pro pos tas que con tra ri am os in te res ses de Mi nas Ge -
ra is, como é o caso, por exem plo, da ado ção do Prin -
cí pio de Des ti no na ques tão do ICMS.

Se gun do es tu do fe i to pela Se cre ta ria da Fa zen-
da do Esta do de Mi nas Ge ra is, se ado ta do o Prin cí pio
de Des ti no, nos sas per das se ri am su pe ri o res a
R$800 mi lhões, prin ci pal men te por que te re mos de ar -
car com a fis ca li za ção de tudo o que é pro du zi do em
nos so Esta do e que será tri bu ta do no des ti no. Como é 
que Mi nas Ge ra is e ou tros Esta dos vão fa zer isso?
Exis tem gran des pres sões, por par te dos Esta dos
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con su mi do res, no sen ti do de que a mu dan ça da re gra
seja ime di a ta, mas en ten de mos que tem que ha ver,
pelo me nos, um pra zo mí ni mo de tran si ção.

Alter na ti va men te, o Re la tor, De pu ta do Vir gí lio
Gu i ma rães, tem si na li za do com uma pro pos ta de di vi-
são da re ce i ta, com por tan do um ter ço para a ori gem
e dois ter ços para o des ti no, in clu in do com bus tí ve is e
ener gia elé tri ca. Tal pro po si ção acar re ta ria uma per -
da de re ce i ta anu al de cer ca de R$298 mi lhões no
Esta do de Mi nas Ge ra is. São cer ca de R$25 mi lhões
men sa is que aque le Esta do per de rá se for ado ta do
esse sis te ma.

Em se gun do lu gar, ain da na ques tão do ICMS, a 
ma nu ten ção da re gra di fe ren ci a da para o gás na tu ral,
pre ven do a di vi são de re ce i ta en tre a ori gem e o des ti-
no, em con tra po si ção à re gra de tri bu ta ção no des ti-
no, vi gen te para os de ma is com bus tí ve is de ri va dos
de pe tró leo. O gás na tu ral vem con quis tan do es pa ço
como com bus tí vel de ri va do de pe tró leo e a ace i ta ção
da di vi são da re ce i ta nos acar re ta ria cer ca de mi lhões
de mi lhões de re a is, mais uma vez, em de tri men to da
nos sa re ce i ta.

Por ou tro lado, Sr. Pre si den te, no caso dos com -
bus tí ve is, Mi nas Ge ra is é con trá ria à mu dan ça da re -
gra de co bran ça de com bus tí ve is e lu bri fi can tes do
des ti no para a ori gem por que são pou cos os pro du to-
res de pe tró leo e mu i tos os con su mi do res. Se isso for
mu da do acar re ta rá para Mi nas Ge ra is, Sr. Pre si den te,
uma per da de re ce i ta da or dem de 10%, e o Esta do
não com por ta ria, nes se mo men to, per der mais um
cen ta vo ou um úni co pon to per cen tu al da sua re ce i ta.
Já per de mos, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
cer ca de 13% de nos sa re ce i ta men sal men te por que
esse é o com pro mis so as su mi do pe los go ver nos an -
te ri o res em re la ção à dí vi da do Esta do com o Go ver-
no Fe de ral. Já te mos de co lo car to dos os me ses 13%
de nos sa re ce i ta ex clu si va men te para pa gar essa dí -
vi da. A res pe i to dis so cer ta men te fa re mos um ape lo
ao Go ver no, prin ci pal men te ao Mi nis tro Anto nio Pa-
loc ci e ao Pre si den te Lula, para que seja re vis ta essa
si tu a ção das dí vi das dos Esta dos não ne ces sa ri a-
men te per do an do dí vi da. Isso não é o que Mi nas Ge -
ra is es pe ra, nem quer; Mi nas quer ape nas que se pro -
ce da à aná li se de uma pro pos ta que nós apre sen ta-
mos na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos do Se na-
do, pre ven do que se faça uma re du ção sim do pa ga-
men to da dí vi da por meio da re for mu la ção do art. 35
da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, que en ges sou
toda e qual quer ne go ci a ção com res pe i to à dí vi da.

Essa po si ção, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, é a de Mi nas Ge ra is, em um do cu men to ela bo-

ra do pela Se cre ta ria de Esta do de Fa zen da de Mi nas
Ge ra is, em nome do Go ver na dor Aé cio Ne ves.

Nós te mos a ma i or pre o cu pa ção com a re for ma
tri bu tá ria e es pe ra mos que o ilus tre re la tor De pu ta do
Vir gí lio Gu i ma rães pos sa, aten den do Mi nas Ge ra is,
al can çar a ma i o ria dos Esta dos bra si le i ros e o País,
evi den te men te sem pre ju í zos. Nós sa be mos do seu
es pí ri to pú bli co, do seu en ten di men to so bre as fi nan-
ças do País e es ta mos es pe ran ço sos de que S. Exª
apre sen te um re la tó rio que não pre ju di que os Esta -
dos de Mi nas Ge ra is, Rio de Ja ne i ro, São Pa u lo e ne -
nhum ou tro. Que seja bem ela bo ra do, con for me S.
Exª faz, bem dis cu ti do e en ten di do, para que essa re -
for ma pos sa vin gar e aju dar, sim, no con ser to das fi -
nan ças do País.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Con ti nu an do a in ter ca lar os ora do res ins cri tos,
con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra Lú cia Vâ nia, do
PSDB do Esta do de Go iás, por cin co mi nu tos, para
uma co mu ni ca ção ina diá vel.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são da ora do ra.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pela ter ce i ra
vez em pou cos me ses, ve nho a esta tri bu na para aler-
tar so bre o des ca so go ver na men tal di an te do com ba-
te ao tra ba lho in fan til. Re fi ro-me aos cons tan tes de sa-
cer tos no re pas se de re cur sos do Mi nis té rio da Ação
so ci al para o Pro gra ma de Erra di ca ção do Tra ba lho
Infan til. Já re gis tra mos aqui pro ble mas que atin gem
30% dos Mu ni cí pi os de Per nam bu co, con for me ma té-
ria ve i cu la da pelo Jor nal Na ci o nal e pela Fo lha de
S.Pa u lo.

O Peti (Pro gra ma de Erra di ca ção do Tra ba lho
Infan til), como to dos sa bem, foi cri a do pelo Go ver no
Fer nan do Hen ri que, para ti rar cri an ças do tra ba lho in -
sa lu bre, pa gan do uma bol sa para a fa mí lia de R$25
na zona ru ral e R$40 na zona ur ba na. Além da es co la,
o pro gra ma ofe re ce ati vi da des pe da gó gi cas, es por ti-
vas e ar tís ti cas, e ali men ta ção, vi san do ocu par todo o
tem po da cri an ça, im pe din do-a de tra ba lhar.

Diz o tex to do jor nal O Glo bo:

Des de ja ne i ro des te ano, 1.048 cri an-
ças me no res de 14 anos fo ram re ti ra das de
em pre gos in sa lu bres por ação da fis ca li za-
ção do Mi nis té rio do Tra ba lho.

[Essa no tí cia é in qui e tan te, por que co -
me ça a fa lar em cri an ças nos tra ba lhos in-
sa lu bres em todo o País. Além dis so, fica
pela me ta de.]
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O mes mo Go ver no Fe de ral que li vra as 
cri an ças do tra ba lho não con se gue ga ran tir
que elas não vol tem a ser ex plo ra das. A Mi-
nis tra da Assis tên cia So ci al, Be ne di ta da Sil -
va, res pon sá vel pelo Pro gra ma de Erra di ca-
ção do Tra ba lho Infan til, não abriu, nem vai
abrir este ano no vas bol sas no Pro gra ma,
nem mes mo para as 1.048 cri an ças. [Encon -
tra das apa nhan do fe i jão nas fa zen das de
Mato Gros so do Sul.] O Pro gra ma em per rou,
e a jus ti fi ca ti va é a fal ta de di nhe i ro.

Ain da se gun do a ma té ria ve i cu la da por O Glo bo:

Atu al men te, o Pro gra ma tem um Orça -
men to de R$446,9 mi lhões para aten der
810.116 mil cri an ças, o mes mo nú me ro de i-
xa do pelo Go ver no an te ri or. A as ses so ria da 
Mi nis tra Be ne di ta in for mou que os re cur sos
pre vis tos no Orça men to eram ape nas para o 
aten di men to des sas cri an ças, ne nhu ma a
mais. Por isso, o Pro gra ma não foi am pli a do
e não pôde aten der àque las cri an ças que o
Mi nis té rio do Tra ba lho iden ti fi cou nas fis ca li-
za ções des te ano.

A jus ti fi ca ti va não con ven ce nem os
Par la men ta res do PT. A De pu ta da Ma ria do
Ro sá rio (PT – RS), co or de na do ra da Fren te
Par la men tar em De fe sa da Cri an ça e do
Ado les cen te, le vou um sus to ao sa ber que o 
pro gra ma está pra ti ca men te pa ra do.

– Há um pro ces so de con tin gen ci a-
men to, mas essa não é uma área em que
se pos sa ace i tá-lo. É ina ce i tá vel que se fale
nis so. É sem pre pos sí vel ob ter uma su ple-
men ta ção or ça men tá ria, – dis se.

O Glo bo, para agra var mais essa si tu a ção, re-
ve la que a an ti ga ti tu lar da pas ta, Wan da Engel que:

Foi en vi a do ao Con gres so um pe di do
de su ple men ta ção de R$ 45 mi lhões com o
di nhe i ro que so bra ria do Pro gra ma Bol-
sa-Esco la.

O re la tor da pro pos ta, o De pu ta do Pe -
tis ta Gil mar Ma cha do, deu pa re cer ne ga ti vo
à pro pos ta que foi der ru ba da na Co mis são
de Orça men to.

Ao ser per gun ta do por que uma nova
ver são não foi fe i ta este ano, o De pu ta do
res pon deu:

– Esse não é um pro je to pri o ri tá rio
para este Go ver no. A uni fi ca ção [dos car-

tões] é mais im por tan te [do que a im ple-
men ta ção do Peti.]

Mi nis tros de ou tras pas tes es tão pre o-
cu pa dos com os efe i tos que a con jun ção da
cri se eco nô mi ca com fal ta de ação pode tra -
zer aos in di ca do res de tra ba lho in fan til no
País. Alguns an da ram já re ce ben do te le fo-
ne mas de or ga ni za ções não-go ver na men ta-
is re gis tran do au men tos subs tan ti vos no tra -
ba lho in fan til – um re sul ta do de sas tro so
para um Go ver no que quer bri lhar na área
so ci al.

Mais gra ve, se gun do a pró pria ma té ria:

Di nhe i ro até ha ve ria. Ape nas o Bol-
sa-Esco la tem R$300 mi lhões que não po-
de rão ser usa dos este ano e po de ri am ser
trans fe ri dos para su ple men ta ção para ou tra
Pas ta. O Mi nis té rio da Edu ca ção che gou a
pro por usar es ses re cur sos para ações de
com ba te ao tra ba lho in fan til, mas foi in for-
ma do que não po de ria uti li zar aque le re cur-
so por que essa não é a sua atri bu i ção.

O jor nal ain da des ta ca a gra vi da de da si tu a ção:
Em to dos os Esta dos:

...há cri an ças es pe ran do para en trar
no pro gra ma. Em Ala go as, os pe di dos das
pre fe i tu ras so mam 23 mil no vas va gas. Na
Ba hia, são 35 mil. Em Per nam bu co são 12
mil. Mi nas Ge ra is tem 100 Mu ni cí pi os es pe-
ran do a im plan ta ção. O co or de na dor do pro -
gra ma do Go ver no da Ba hia, Fre de ri co Fer -
nan des, diz que em al gu mas re giões do
Esta do já se per ce be o au men to de cri an-
ças tra ba lhan do.

Sr. Pre si den te ca u sa in dig na ção o des ca so com
o pro gra ma que con tri bu iu para a re du ção dos ín di ces
de tra ba lho in fan til de 19,6%, em 1992, para 12,7%,
em 2002, se gun do pes qui sa su ple men tar do Pnad di -
vul ga da pelo IBGE.

Além de com pro me ter um es for ço con tí nuo de
mais de oito anos, o Peti não é ape nas um pro gra ma
so ci al do Go ver no pas sa do que deva ser re in ven ta do
para ga nhar a mar ca do PT.

Com 1,5 mi lhão de cri an ças en tre 5 a 15 anos
no tra ba lho duro, em vez de ir à es co la, não se pode
sus pen der a con ces são de no vas bol sas até que o
Go ver no de ci da seus cri té ri os de uni fi ca ção de pro-
gra mas.
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O que fa zer com cada uma das cri an ças que a
fis ca li za ção do Mi nis té rio do Tra ba lho tira de ati vi da-
des in com pa tí ve is com o de sen vol vi men to?

Lem bro que o Peti não tem ca rim bo do Go ver no
tu ca no. Foi fru to de pro fun do de ba te po lí ti co e téc ni co
que en vol veu en ti da des do Fó rum Na ci o nal de Pre-
ven ção e Erra di ca ção do Tra ba lho Infan til com o apo io
do Uni cef e da OIT.Hou ve o en ga ja men to da so ci e da-
de, o com pro me ti men to por es cri to de to dos os Go-
ver na do res e cons ci en ti za ção da res pon sa bi li da de
so ci al das pre fe i tu ras, cen tra is sin di ca is e em pre sas.
Sua con sis tên cia foi ates ta da por uma mis são in ter-
na ci o nal do Ban co Mun di al, em 1999, e ga nhou o
Prê mio Itaú/Uni cef pela re ti ra da das cri an ças do ga -
rim po de Ari que mes, Ron dô nia.

Hoje, o Peti aten de mais de 800 mil cri an ças e
jo vens. Não é per fe i to nem con se gue aten der a to das
as de man das, mas uma só cri an ça de vol ta ao tra ba-
lho se ria um re tro ces so.

Pre o cu pa-nos mu i to a ma té ria pu bli ca da pelo
jor nal O Glo bo. Não po de rei lê-la in te i ra men te, mas
con se gue-se per ce ber o de sen con tro da área so ci al
do Go ver no pe tis ta. Num dos bo xes da ma té ria, o tí tu-
lo é o se guin te: “Go ver no do PT sem es tre la na área
so ci al. Uni fi ca ção dos pro gra mas não avan ça”.

Ao mes mo tem po, a ma té ria mos tra a equi pe so -
ci al e diz que a Mi nis tra Be ne di ta da Sil va está se pre -
pa ran do para dis pu tar a Pre fe i tu ra do Rio de Ja ne i ro;
o Sr. Ri car do Hen ri ques, Se cre tá rio Exe cu ti vo do Mi -
nis té rio da Assis tên cia e Pro mo ção So ci al, foi pro i bi-
do de dar en tre vis tas a res pe i to dos pro gra mas; o Mi -
nis tro José Gra zi a no tro pe ça, cada dia mais, com o
Pro gra ma Fome Zero; o Sr. Cris to vam Bu ar que, Mi -
nis tro da Edu ca ção, em vir tu de do ex ces so de pro gra-
mas e das crí ti cas que fez a al guns se to res do Go ver-
no, per deu es pa ço.

Assim re la ta o que ocor re em toda a área so ci al
do Go ver no como in te i ra men te des pre pa ra da para
dar pros se gui men to a uma sé rie de pro gra mas que
fo ram res pon sá ve is pelo au men to do Índi ce de De-
sen vol vi men to Hu ma no nes te País, mas que ain da
de man da um es for ço enor me para que se pos sa fa zer
jus ti ça a nos sa po pu la ção mais ca ren te.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga da, 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 pró xi ma ora do ra ins cri ta,
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 20 mi nu tos.

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, o Pre si den te
Luiz Iná cio Lula da Sil va está a al guns dias de com -
ple tar sete me ses no Po der. Ao lon go des se pe río do,
pu de mos ob ser var um fe nô me no in te res san tís si mo: a 
ava li a ção po si ti va do Go ver no vem ca in do, ao pas so
que a po pu la ri da de do Pre si den te Lula man tém-se
em ní ve is es tá ve is.

O per cen tu al das pes so as que con si de ram po si-
ti vo o Go ver no caiu de 51,6% em maio para 46,3%
em ju lho. Já a po pu la ri da de do Pre si den te da Re pú bli-
ca os ci lou na mar gem de erro da pes qui sa, ten do va -
ri a do de 78% em maio para 77,6% em ju lho, se gun do
pes qui sa do Insti tu to Sen sus.

A men sa gem que o povo trans mi te ao Pla nal to
por in ter mé dio des sa pes qui sa é cla rís si ma: em bo ra
es te ja in se gu ra com a atu a ção da equi pe do Go ver no,
a so ci e da de ain da tem con fi an ça na fi gu ra do Pre si-
den te Lula e acre di ta em sua ca pa ci da de de co lo car o 
Bra sil no va men te nos tri lhos do de sen vol vi men to.

Mi nha in ten ção, com este pro nun ci a men to, é
lan çar mais um ape lo, em meio a tan tos ou tros que
vêm sen do di a ri a men te lan ça dos, para que o Go ver-
no Fe de ral pas se a pôr em prá ti ca, ime di a ta men te, to -
das as me di das ne ces sá ri as ao cres ci men to do Bra sil
e ao bem-es tar dos bra si le i ros. Já é tem po de o Go-
ver no pro mo ver im pres cin dí vel e ne ces sá rio cho que
ad mi nis tra ti vo, de i xan do a es fe ra das boas in ten ções
e par tin do para o cam po de ação.

Não po de mos ne gar que so lu ções para pro ble-
mas sé ri os es tão sen do bus ca das. O Pro gra ma Fome 
Zero é um pro je to que re pre sen ta um avan ço no que
diz res pe i to às me di das emer gen ci a is de am pa ro aos
que nada têm. Há tam bém o Pri me i ro Empre go e uma 
sé rie de pro gra mas com mé ri tos ine gá ve is, nos qua is
de po si ta mos as ma i o res ex pec ta ti vas.

Entre tan to, é pre ci so ou tra vez des ta car que os
ju ros al tís si mos im pe dem qual quer pos si bi li da de de
re to ma da, a cur to pra zo, do cres ci men to.

As jus ti fi ca ti vas para que a taxa de ju ros per ma-
ne ça na es tra tos fe ra já não mais exis tem. O mer ca do
já está tran qüi lo em re la ção à aus te ri da de e à se ri e-
da de do Go ver no. A in fla ção está con tro la da. O IBGE
re gis trou de fla ção no Índi ce Na ci o nal de Pre ços ao
Con su mi dor Amplo, a pri me i ra des de no vem bro de
1998. É hora, por tan to, de re du zir os ju ros de for ma
sig ni fi ca ti va. Essa é uma con di ção fun da men tal para
que o cré di to vol te a cir cu lar e a eco no mia bra si le i ra
vol te a cres cer.
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Por fa lar em cré di to, re gis tro a ini ci a ti va po si ti va
do Ban co Cen tral que, ao di mi nu ir as exi gên ci as pa tri-
mo ni a is, abriu es pa ço para o cres ci men to do cré di to
às co o pe ra ti vas. Mas, em meio ao cli ma as sus ta do ra-
men te re ces si vo, essa me di da po si ti va é pou co sig ni-
fi ca ti va.

A po lí ti ca eco nô mi ca re ces si va, ao di fi cul tar a
ob ten ção de cré di to e de sen co ra jar o con su mo, tem
efe i to de vas ta dor so bre áre as es tra té gi cas como o
co mér cio e a in dús tria. As ven das, no Bra sil, já acu -
mu la ram nes te ano que da de 5,57% em re la ção ao
mes mo pe río do do ano pas sa do. Ora, que da nas
ven das num am bi en te de fla ci o ná rio in di ca cla ra men-
te es cas sez de cré di to. A vilã, mais uma vez, é a ele -
va dís si ma taxa de ju ros. A in dús tria bra si le i ra, por
sua vez, vive um pe río do crí ti co. O se tor in dus tri al
cres ceu, até maio des te ano, 0,48% em re la ção ao
mes mo pe río do em 2002. É mu i to, mu i to pou co para
um país com o par que in dus tri al bra si le i ro. Os itens
cuja pro du ção so freu as ma i o res que das fo ram exa -
ta men te os bens de con su mo. É um fato da ma i or
gra vi da de, pois evi den cia que o po der de com pra
dos bra si le i ros está des pen can do. De fato, o con su-
mo das fa mí li as vem ca in do há oito se mes tres con -
se cu ti vos em nos so País.

Mas não é só a eco no mia que pre ci sa de um
cho que ad mi nis tra ti vo. Se to res como a se gu ran ça pú -
bli ca, a mo ra dia, a edu ca ção e a agri cul tu ra ne ces si-
tam de mais es tí mu lo, de mais in cen ti vo, de mais re -
cur sos.

A po pu la ção das gran des ci da des tor nou-se re -
fém dos cri mi no sos. Os tra fi can tes con tro lam áre as
ex ten sas em que o Esta do não pe ne tra se não na for -
ma de es po rá di cas in cur sões po li ci a is. Nun ca vi ve-
mos tem pos tão vi o len tos quan to o que es ta mos vi -
ven do ago ra. Não é por ou tra ra zão que a ques tão da
se gu ran ça é um dos te mas mais dis cu ti dos atu al men-
te no Con gres so Na ci o nal. O Go ver no já per ce be que
o mo men to é de cri se e já toma al gu mas me di das
emer gen ci a is. Mas são ne ces sá ri os mais in ves ti men-
tos, são ne ces sá ri as ini ci a ti vas mais vi bran tes e mais
cri a ti vas.

Como já me re fe ri aqui num pro nun ci a men to
es pe cí fi co, ou tro se tor fun da men tal para a re to ma-
da do cres ci men to é o agro pe cuá rio, que hoje é um
oá sis de de sen vol vi men to em meio à es tag na ção
eco nô mi ca atu al.

Gos ta ria de ou vir, pri me i ro, o Se na dor Le o mar
Qu in ta ni lha e, de po is, o Se na dor Mão San ta, com o
ma i or pra zer, até por que te nho cer te za de que os
apar tes vão re al men te acres cen tar ao meu pro nun ci-
a men to.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – No -
bre Se na do ra Iris de Ara ú jo, V. Exª traz à Casa, nes -
ta tar de, con si de ra ções das mais im por tan tes de
uma si tu a ção que o povo bra si le i ro está vi ven do.
Gos ta ria de co men tar so bre uma de las. V. Exª fala
so bre a se gu ran ça, a que da da in fla ção e tam bém
so bre a re du ção das ta xas de ju ros, que é jus ta men-
te o as sun to que gos ta ria de co men tar, den tre tan -
tos as sun tos im por tan tes que V. Exª traz à Casa. Fa -
tal men te, o se tor pro du ti vo bra si le i ro, que é o res -
pon sá vel pelo em pre go, não ad mi te que as ins ti tu i-
ções pú bli cas se jam ca bi des de em pre go. A bu ro-
cra cia deve ser cada vez mais en xu ta, me nor e fi car
com as fun ções es tri ta men te pú bli cas. Ve mos, efe ti-
va men te, essa ques tão dos ju ros como um pro ble-
ma dos mais gra ves que o País está en fren tan do. As
suas con se qüên ci as são as ma i o res, des de a ques -
tão da fal ta de se gu ran ça até o de sem pre go, quan -
do mu i to ci da dão acu a do, mal in cli na do, de ri va para 
a cri mi na li da de, às ve zes por não ter ou tra op ção de
como pro ver a sua casa do ele men to bá si co es sen-
ci al à vida, que é o ali men to. Ima gi no que o ho mem
acu a do su por ta – não sei qual é o li mi te, mas deve
ser um li mi te ex tre mo – as pro va ções a que ele pró -
prio é sub me ti do, mas quan do vê um fi lho seu, uma
cri an ça to tal men te de pen den te do seu cu i da do, em
to dos os as pec tos, não ter o que co mer, aí se gu ra-
men te es ses li mi tes se re du zem bas tan te, e o ho -
mem é ca paz de pra ti car qua is quer ti pos de atos.
Não es tou que ren do, com isso, de fen der a prá ti ca e
o uso da cri mi na li da de para re sol ver os pro ble mas
das fa mí li as bra si le i ras. Enten do, to da via, que a
ma nu ten ção da taxa de ju ros exa cer ba da tem con -
tri bu í do, in clu si ve, para o re cru des ci men to da cri mi-
na li da de no País. O se tor pro du ti vo bra si le i ro não
su por ta mais os en car gos fi nan ce i ros e so ci a is que
lhe são co bra dos, de modo que não há como ex pan-
dir a sua ati vi da de e, por isso mes mo, ge rar ri que-
zas para o País e ou tros pos tos de tra ba lho. Por
essa ra zão, que ro cum pri men tar V. Exª, con cor dar
com V. Exª e, com V. Exª, aler tar as au to ri da des do
Go ver no para os si na is men ci o na dos por téc ni cos
das mais di ver sas áre as, de que as con di ções são
ex tre ma men te fa vo rá ve is para a ba i xa de ju ros,
mes mo que não seja fe i ta de for ma ir res pon sá vel.
Deve, po rém, ser fe i ta com uma cer ta ur gên cia,
para que pos sa mos de so ne rar o se tor pro du ti vo e,
com isso, per mi tir que o em pre sa ri a do na ci o nal re -
to me as suas ati vi da des e pos sa cri ar no vos pos tos
de em pre go, abri gan do tan tos pais de fa mí lia que
pre ci sam ali men tar seus fi lhos, suas es po sas e a si
pró pri os.
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A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) –
Agra de ço, no bre Se na dor, o apar te que V. Exª me
con ce de nes te mo men to, por que não é sim ples men-
te um apar te. V. Exª acres cen ta ao meu dis cur so,
den tro de uma vi são de um mo men to so ci al que vi ve-
mos. To dos nós sa be mos, prin ci pal men te eu, que
faço par te da base de apo io ao Go ver no, que te mos
a obri ga ção e o de ver pa trió ti co, ao as su mir essa tri -
bu na para tra zer as vo zes que ou vi mos em nos so
dia-a-dia, em nos sas pe re gri na ções po lí ti cas pe los
Esta dos, pois é esse o de ver de cada ci da dão, prin ci-
pal men te de um par la men tar, no sen ti do de aler tar o
Go ver no. V. Exª ar gu men ta mu i to bem. Con cor do, e
gos ta ria que fos se acres cen ta do ao meu pro nun ci a-
men to o apar te de V. Exª.

Gos ta ria de ou vir tam bém as pa la vras sá bi as,
con clu si vas, de um ho mem que tam bém pos sui um
co nhe ci men to mu i to gran de, pois go ver nou por duas
ve zes o gran de Esta do do Pi a uí, de que fala sem pre
com tan to or gu lho, o Se na dor Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – No bre Se na do-
ra Iris de Ara ú jo, es ta va aqui re fle tin do que, ter mi na do
o pe río do de con vo ca ção ex tra or di ná ria, V. Exª de i xa
esta Casa, o que será uma gran de per da para o Se -
na do Fe de ral. Nun ca uma mu lher, em tão pou co tem -
po, re pre sen tou tão bem nos so Par ti do, o PMDB, e as
mu lhe res do Bra sil e do mun do.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Mu i-
to obri ga da, Se na dor.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – A His tó ria dirá
que V. Exª foi a pri me i ra mu lher a ter a co ra gem de
en fren tar uma ca mi nha da à Pre si dên cia da Re pú bli-
ca, na cam pa nha de Ores tes Qu ér cia, em 1994. De
to dos os pro nun ci a men tos ex ce len tes que V. Exª fez
nes ta Casa, os qua is de ram gran de con tri bu i ção à
po lí ti ca, à de mo cra cia e ori en ta ram o Go ver no, este
de hoje re al men te toca no pon to fun da men tal. Mas
es tou como São Tomé: não es tou acre di tan do por -
que, no meu en ten der, o em pre go só nas ce com o
cres ci men to. Isso já foi es tu da do. Este País pre ci sa-
ria cres cer de 6% a 7% ao ano para pro por ci o nar 1,5
mi lhão de em pre gos, mas não está cres cen do. Um
dos fa to res, V. Exª apon tou com mu i ta ob je ti vi da de,
são os ju ros al tos. Quem está cres cen do são os
mes mos que cres ce ram na úl ti ma dé ca da: os ban-
que i ros, prin ci pal men te in ter na ci o na is, que nos dão
em prés ti mos, mas que só os be ne fi ci am e não che -
gam ao povo, pro pi ci an do o em pre go. Então, este é o 
mo men to para o Go ver no fa zer uma re fle xão. Os pro -
ble mas es tão aí. Pre o cu pa-nos esse oti mis mo exa -
ge ra do em tor no da po pu la ri da de do Pre si den te Luiz 
Iná cio Lula da Sil va. Sua Exce lên cia tem gran de e

ex tra or di ná ria po pu la ri da de, tan to na ci o nal quan to
in ter na ci o nal men te, pela cu ri o si da de de um ho mem
de ori gem hu mil de, ope rá rio, ter che ga do a Pre si-
den te, mas es sas co i sas, em po lí ti ca, são mu i to pas -
sa ge i ras. Tem que ter re sul ta dos. O ma i or lí der da
his tó ria da hu ma ni da de foi Cris to. Per mi tam-me pen -
sar que ele dis cur sou um pou co me lhor do que o
nos so Pre si den te. Dis cur so bo ni to. Está aqui o Lí der
de To can tins, pre sen ci an do: o Pai Nos so é um de
seus be los dis cur sos, mas Ele não fi cou res tri to so -
men te aos dis cur sos, não se gui ría mos Cris to. Ele
mos trou re sul ta do, Ele fez os mi la gres, fez cego ver,
ale i ja do an dar, mudo fa lar, sur do ou vir, cu rou le pro-
sos, ti rou os de mô ni os. Então, Ele fez obras. O Go-
ver no não está re a li zan do obras. O PMDB diz ser
uma base des se Go ver no, mas re fli to di fe ren te men-
te: o PMDB tem que ser a luz, pela sua luta, pela sua
his tó ria, ex pe riên cia e deve bus car ho mens como
Iris Re zen de, ex-Go ver na dor de Go iás, que en si nou
to dos nós, Go ver na do res, a tra ba lhar. Quem fez o
ma i or des lan char de ca sas aos sem-teto, foi Iris Re -
sen de. Em um dia só, ele en tre gou mil ca sas às fa mí-
li as ca ren tes. Então, pes so as como Iris Re sen de,
como Ma gui to, de ve ri am ser in cor po ra dos para dar a 
este Go ver no uma chan ce de ob ter re sul ta dos.
Enfim, é aqui lo que o po e ta da re vo lu ção dis se:
“Vem, va mos em bo ra, quem sabe faz a hora, não es -
pe ra acon te cer”. E pes so as como V. Exª, como o Lí -
der Iris Re sen de, como o Lí der Ma gui to, fa zem as
co i sas acon te ce rem.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) –
Agra de ço ao no bre Se na dor Mão San ta, lo gi ca men te,
ex clu in do o exa ge ro dos elo gi os, por que ima gi no,
pelo nos so com pa nhe i ris mo de lon ga data, S. Exª se
exal ta um pou co e exa ge ra nos elo gi os pes so a is.

O agro ne gó cio res pon de por 27% do PIB na ci o-
nal, for ne ce 37% dos pos tos de tra ba lho e per faz 40% 
das nos sas ex por ta ções. Em 2001 e 2002, a agro pe-
cuá ria foi a gran de res pon sá vel pelo su pe rá vit na ba -
lan ça co mer ci al bra si le i ra. Os prog nós ti cos para o se -
tor não po de ri am ser me lho res. Se gun do a Com pa-
nhia Na ci o nal de Abas te ci men to (CONAB), a sa fra de 
grãos de 2002/2003 atin gi rá o va lor re cor de de 120,2
mi lhões de to ne la das, com cres ci men to de 24,2% em
re la ção à sa fra 2001/2002!

Atu al men te, o agro ne gó cio é um dos pou cos se -
to res da eco no mia bra si le i ra em fran co de sen vol vi-
men to. Mas esse é exa ta men te o mo ti vo pelo qual de -
ve mos in ves tir ain da mais no cam po. To dos sa be mos
o ní vel de re tor no. E não me re fi ro ape nas ao re tor no
fi nan ce i ro. Re fi ro-me tam bém e, prin ci pal men te, aos
re sul ta dos hu ma nos e so ci a is, qua is se jam: a fi xa ção
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do ho mem no cam po, o com ba te ao êxo do ru ral e a
er ra di ca ção das de si gual da des re gi o na is.

Srªs e Srs. Se na do res, já que se to cou na ques -
tão do “se fa zer”, mais um se tor de suma im por tân cia
à es pe ra de in su mos ina diá ve is é o ha bi ta ci o nal. Se -
gun do o IBGE, o dé fi cit ha bi ta ci o nal bra si le i ro é de
sete mi lhões de mo ra di as. O Pre si den te Lula anun ci-
ou in ves ti men tos de R$5,3 bi lhões no se tor para este
ano, mon tan te su fi ci en te para a cons tru ção de apro xi-
ma da men te 360 mil ha bi ta ções, o que não de i xa de
ser um bom iní cio. Esse nú me ro co bri ria 5% do dé fi cit
ha bi ta ci o nal. Ou seja, te mos mu i to o que fa zer pela
fren te, es pe ci al men te se le var mos em con ta o novo
mo vi men to de in va sões, ago ra no ter re no ur ba no.

A tí tu lo de su ges tão ao Pre si den te Lula, eu gos -
ta ria de re lem brar mais uma vez a ex pe riên cia his tó ri-
ca re a li za da no Go ver no do Esta do de Go iás, no iní -
cio dos anos 80. O Go ver no Esta du al or ga ni zou mu ti-
rões que, num es pa ço de tem po cur tís si mo, er gue ram
mi lha res de ca sas po pu la res.

Em Go iâ nia, fo ram mil ca sas er gui das num só
dia. Foi uma re a li za ção que re per cu tiu po si ti va men te
em todo o País e se tor nou re fe rên cia na ci o nal quan -
do o as sun to é or ga ni za ção po pu lar.

O mu ti rão é uma das mais lou vá ve is for mas de
ci da da nia e de so li da ri e da de. É uma das for mas mais
ba ra tas e, ao mes mo tem po, mais par ti ci pa ti vas de
es ten der o di re i to à mo ra dia ao ma i or nú me ro pos sí-
vel de fa mí li as.

Não te nho nem acre di to que al guém te nha a re -
ce i ta para trans for mar o Bra sil no país dos nos sos so -
nhos da no i te para o dia. Mas de uma co i sa es tou pro -
fun da men te con vic ta: o Bra sil pos sui um imen so po -
ten ci al para o cres ci men to e o de sen vol vi men to. Evi -
dên cia dis so é que, des de 1975, ano em que a ONU
di vul gou pela pri me i ra vez o Índi ce de De sen vol vi-
men to Hu ma no (IDH), o Bra sil foi o país que mais su -
biu nes se ran king, ten do gal ga do 56 po si ções e apa -
re cen do nes te ano em 65º lu gar.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, – eu gos -
ta ria de pe dir ao Sr. Pre si den te um pou qui nho de
com pre en são, já que meu tem po foi ti ra do pela ora do-
ra an te ri or –, o Pre si den te Lula con ta atu al men te com
con di ções ex tre ma men te fa vo rá ve is para sa cu dir po -
si ti va men te o País.

Como dis se o Se na dor Mão San ta, se a con fi an-
ça no Go ver no cai não se per de o Pre si den te, que
con ti nua a man ter o ca ris ma, a for ça. Essa é a hora de 
Sua Exce lên cia usar sua for ça para fa zer bro tar nes te
País, re al men te, todo um mo vi men to que diga res pe i-

to ao tra ba lho ad mi nis tra ti vo e cons tru ti vo que a Na -
ção co bra.

Não con si go ima gi nar um mo men to mais pro pí-
cio para o cho que ad mi nis tra ti vo a que já me re fe ri.

A mi nha pro pos ta é, aci ma de tudo, exer ci tar o
diá lo go sa dio e cons tru ti vo en tre os Po de res e pro por
me di das fac tí ve is em se to res que con si de ro es tra té gi-
cos no con tex to atu al.

As pes qui sas de i xam cla ro que o Pre si den te
tem a con fi an ça da Na ção. É pre ci so, en tão, uti li zar
esse po ten ci al para fa zer bro tar no Bra sil uma es pe-
ran ça nova. O País, Sr. Pre si den te, pre ci sa apos tar
na for ça de seus fi lhos. Se ti ver mos en ten di men to e
vi são, po de re mos dar pas sos lar gos na di re ção de
um fu tu ro ra di an te. Bas ta acre di tar no po ten ci al de
nos so povo.

Esta Na ção pre ci sa vol tar a sor rir, pre ci sa vol tar
a re fle tir e a acre di tar nas suas po ten ci a li da des, ter
ati tu des re no va das que nos con du zam, re al men te, a
um novo por to se gu ro. É o mo men to de ana li sar o
pas sa do para dele ex tra ir li ções na cons tru ção de um
fu tu ro me lhor. Para isso, é pre ci so re cons tru ir, re fa zer,
re mo de lar, re no var, re nas cer.

Ne nhum País al can ça o ver da de i ro cres ci men-
to, se não por meio des sa im pres cin dí vel com bi na ção
de po lí ti cas se to ri a is, o que sig ni fi ca di zer que, para
en con trar o ver da de i ro ca mi nho do de sen vol vi men to,
é pre ci so ter ou sa dia e per se ve ran ça no sen ti do de
em pre en der gran des mu dan ças e gran des trans for-
ma ções.

Se ja mos, en tão, ou sa dos na for mu la ção de um
avan ça do pro je to de de sen vol vi men to na ci o nal, fo-
men tan do a pro du ção in ter na como o pri me i ro pas so
para ven cer a fome e a mi sé ria, com ba ter a cri mi na li-
da de nas gran des ci da des, al can çar a paz no cam po
e, fi nal men te, dar o sal to de qua li da de na di re ção do
cres ci men to com a mais ple na jus ti ça so ci al.

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

Du ran te o dis cur so da Sra. Íris de Ara ú jo,
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 mar Qu in ta ni lha.

O SR. PRESIDENTE (Le o mar Qu in ta ni lha) –
Con ce do a pa la vra, para uma co mu ni ca ção ina diá vel,
ao emi nen te Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO. Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são
do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu
gos ta ria de ini ci ar esta bre ve co mu ni ca ção sa u dan do
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os po pu la res, pes so as da so ci e da de ci vil que com pa-
re cem nas nos sas ga le ri as para pres ti gi ar esta ses são,
aque les que es tão nas tri bu nas da im pren sa e de hon -
ra, e es pe ci al men te os alu nos do Cen tro Edu ca ci o nal
nº 3, aqui do Dis tri to Fe de ral, que, se não me en ga no,
são da ci da de de So bra di nho. É uma ale gria mu i to
gran de para esta Casa tê-los aqui pre sen te.

Sr. Pre si den te, após ou vir a pre o cu pa ção trans -
mi ti da des ta tri bu na pela no bre Se na do ra Lú cia Vâ nia
com re la ção aos pro gra mas so ci a is, ve nho aqui para
trans mi tir uma ou tra pre o cu pa ção, pre o cu pa ção bra -
si le i ra e que não é só dos ca tó li cos, mas de to dos os
que se con si de ram cris tãos, ho mens de Deus e que
diz res pe i to ao aci den te ocor ri do com a fi gu ra me mo-
rá vel de Dom Ma u ro Mo rel li.

Dom Ma u ro Mo rel li foi ví ti ma de um aci den te au -
to mo bi lís ti co e está in ter na do no Esta do de São Pa u-
lo. To dos co nhe cem sua luta, his tó ria e tra je tó ria, prin -
ci pal men te no com ba te à fome. Dom Ma u ro é um dos
co la bo ra do res do Pro gra ma Fome Zero, mas é tam -
bém um de seus crí ti cos. Ele é o tipo de ho mem que
ser ve à so ci e da de e não a um go ver no. Em cer tas
opor tu ni da des, Dom Ma u ro tem fe i to du ras crí ti cas ao 
Pro gra ma Fome Zero.

O pró prio ges tor do pro gra ma, o Mi nis tro da Se -
gu ran ça Ali men tar, Fran cis co Graz zi a no, em sua vi si-
ta a Dom Mo rel li, no hos pi tal, dis se: mu i tas ve zes, as
crí ti cas são du ras, mas cons tru ti vas; são ad vin das de
um ho mem que, aci ma de tudo, tem uma vida in te i ra
de di ca da à ação be ne fi cen te de ter ce i ros, prin ci pal-
men te os me nos fa vo re ci dos.

Sr. Pre si den te, sem dú vi da al gu ma, o povo de
To can tins, como o dos de ma is Esta dos bra si le i ros, é
ca tó li co na ma i o ria, mu i tos são evan gé li cos, mas to -
dos so mos te men tes a Deus. Foi uma se ma na mu i to
trá gi ca para a Igre ja Ca tó li ca. Hou ve um fato la men tá-
vel, o ata que a Dom Sil ves tre Luiz Scan di an, em Vi tó-
ria. Meu Deus, o que fal ta acon te cer no Esta do do
Espí ri to San to? É di fí cil sa ber por que fa zer isso con -
tra uma fi gu ra san ta, ad mi ra da, com uma vida re ple ta
de ser vi ços pres ta dos à co mu ni da de bra si le i ra, par ti-
cu lar men te à do Espí ri to San to. Uma das ro ti nas de
Dom Sil ves tre Luiz Scan di an, aos 72 anos, era con ce-
der au diên ci as pú bli cas a quem quer que seja, aos
que se jul gam ne ces si ta dos. Du ran te uma de las, ele
foi ví ti ma de uma agres são bru tal e inex pli cá vel. Mas,
gra ças a nos so bom Deus, as sim como Ele há de
olhar pela sa ú de de Dom Ma u ro Mo rel li, pos so di zer
que Dom Sil ves tre Luiz Scan di an está se re cu pe ran-
do e há de se re cu pe rar e, com cer te za, já per do ou o
seu agres sor, que cer ta men te não sa bia o que es ta va
fa zen do – não ha via ra zões para isso.

Ten do fe i to esse re gis tro, Sr. Pre si den te, que ro
di zer que acom pa nho aten ta men te o de sem pe nho
das ações do Go ver no Fe de ral, não para ser aqui um
Se na dor de Opo si ção, mas para ser um Se na dor que
re pre sen ta o Esta do, que re pre sen ta o povo e que
traz as suas pre o cu pa ções para se rem dis cu ti das e
de ba ti das nes ta Casa. 

Acom pa nhan do a Exe cu ção Orça men tá ria,
cons ta ta mos que o Go ver no não pas sou ain da de
1,7% da exe cu ção do Orça men to des te País. Se for -
mos ana li sar o que foi gas to nes se 1,7%, ve ri fi ca re-
mos que o item re la ti vo à pro pa gan da e di vul ga ção
está ma i or do que o item re fe ren te a obras e Orça-
men to – isso sem fa lar mos em vi a gens. Não que ro
par tir para uma crí ti ca des ni ve la da que ques ti o ne a
im por tân cia des sa ta re fa para um Che fe de Esta do da 
es ta tu ra de Luiz Iná cio Lula da Sil va, com a sua his tó-
ria, que re co nhe ci da pelo mun do in te i ro. É mu i to im -
por tan te, sim, para nós, que Sua Exce lên cia vá aos
pa í ses, que ir ra die a sua po pu la ri da de, que leve as
suas idéi as ino va do ras, que leve esse en can to que o
povo bra si le i ro por Sua Exce lên cia tem, que leve ao
mun do as no tí ci as de que a nos sa de mo cra cia é vi ta-
lí cia, está for ta le ci da e que ti ve mos um belo pro ces so
de tran si ção. Mas o nos so qua dro in ter no é pre o cu-
pan te.

Pre o cu pa-me mu i to, Sr. Pre si den te, o fato de a
gran de Mi nis tra Be ne di ta da Sil va, que está à fren te
dos pro gra mas so ci a is, es tar ain da aguar dan do a
ques tão da uni fi ca ção dos car tões, en quan to mi lha-
res de cri an ças que eram aten di das pelo Pro gra ma
de Erra di ca ção do Tra ba lho Infan til (PETI) vol tam a
tra ba lhar nas ruas, nos li xões, na co lhe i ta de fe i jão,
nas mi nas car vo e i ras do Esta do de Mi nas Ge ra is.
Essa re a li da de é tão tris te, Sr. Pre si den te, que te nho
cer te za de que, mu i to mais do que pen sar em vol tar à
pre fe i tu ra do Esta do do Rio de Ja ne i ro, a Mi nis tra Be -
ne di ta da Sil va há de dar uma res pos ta enér gi ca, há
de re u nir a sua equi pe e man dar ava li ar tudo o que
está acon te cen do.

Já trou xe mos para esta tri bu na a pa la vra de co -
or de na do res do PETI, no nos so Esta do do Tocan tins,
que es ta vam re al men te alar ma dos com a de mo ra na
con ti nu i da de do re pas se dos pro gra mas, com cri an-
ças no Esta do in te i ro que, com mu i to cus to, ti ra mos
das ruas para abri gar nes ses pro gra mas so ci a is, es -
pe ram. E esse tipo de pro gra ma não tem mar ca de
Go ver no: não é de Fer nan do Hen ri que Car do so; não
é de Luiz Iná cio Lula da Sil va; não é da nos sa que ri da
Wan da Engel, que in te grou o Go ver no an te ri or; não é
tam pou co da nos sa Mi nis tra Be ne di ta da Sil va. É um
pro gra ma de to das as mães bra si le i ras, é um pro gra-
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ma da fa mí lia bra si le i ra. Ti rar cri an ças das ruas e co -
lo cá-las nos pro gra mas so ci a is foi uma das nos sas
con quis tas. E te mos que se guir adi an te. Não te mos
que olhar para trás.

O Go ver no Fer nan do Hen ri que aca bou; a es pe-
ran ça no Go ver no Lula con ti nua. Digo isso sen do um
Par la men tar do PSDB, mas con fi an te de que o Pre si-
den te traz, nas suas ori gens de ho mem sim ples, o so -
fri men to do povo bra si le i ro. Em se tra tan do de pro gra-
mas so ci a is, peço, com hu mil da de, mas com fir me de -
ter mi na ção, tra zen do as vo zes do To can tins para a tri -
bu na do Se na do Fe de ral: Pre si den te Luiz Iná cio Lula
da Sil va e Mi nis tra Be ne di ta da Sil va olhem pe los pro -
gra mas so ci a is; do con trá rio es ta rão per den do as
nos sas cri an ças, cujo fu tu ro vem sen do com pro me ti-
do com uma tris te re a li da de com a qual não po de mos
con cor dar.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, pela be ne vo lên-

cia de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Le o mar Qu in ta ni lha) – A

Mesa se as so cia às di ver sas ma ni fes ta ções ex pen di-
das pelo pron to res ta be le ci men to de Dom Ma u ro Mo -
rel li e de Dom Sil ves tre Scan di an.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Eu rí pe des
Ca mar go.

O SR. EURÍPEDES CAMARGO (Blo co/PT – DF.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ago ra
há pou co, o nos so Vice-Pre si den te e Pre si den te em
exer cí cio do Se na do Fe de ral, Se na dor Edu ar do Si-
que i ra Cam pos fa lou so bre Dom Ma u ro Mo rel li, emi -
nen te re li gi o so que mu i to con tri bu iu para a Na ção no
pla no so ci al. No mês pas sa do, em Bra sí lia, na Câ ma-
ra Le gis la ti va, ele re ce beu o tí tu lo de ci da dão ho no rá-
rio pe los ser vi ços pres ta dos à Na ção. Foi o re co nhe ci-
men to de Bra sí lia a esse emi nen te ho mem pú bli co,
re li gi o so, pe las con tri bu i ções so ci a is. Tam bém de se-
ja mos, como o Sr. Pre si den te, o res ta be le ci men to da
sua sa ú de, pelo mu i to que ele tem a con tri bu ir – e com 
cer te za con tri bu i rá – com a po pu la ção do Bra sil como 
um todo.

O País in te i ro dis cu te hoje a re for ma tri bu tá ria e
da Pre vi dên cia, que sem dú vi da ne nhu ma são mu i to
im por tan tes para o País que que re mos cons tru ir. No
en tan to, exis tem ações do Go ver no que so men te ocu -
pam es pa ços na mí dia com ques tões aces só ri as,
quan do na ver da de a re vo lu ção cul tu ral e eco nô mi ca
que está em cur so não me re ce de nos sa im pren sa o
es pa ço ade qua do. Des de a cam pa nha pre si den ci al,
Lula ele geu o Pro gra ma Fome Zero como uma das

pri o ri da des de seu Go ver no, che gan do a di zer que
gos ta ria de cum prir seu man da to con se guin do que os 
bra si le i ros ti ves sem aces so a três pra tos de co mi da
por dia.

Usan do essa sim bo lo gia, nos so Pre si den te en -
fa ti zou seu com pro mis so com a uni ver sa li za ção dos
di re i tos ele men ta res, dos qua is mi lhões de bra si le i ros
en con tram-se pri va dos.

Não se tra ta ape nas da ne ces si da de de se ali -
men tar. Tra ta-se da fome por jus ti ça, por se gu ran ça,
por em pre go e por uma ges tão ho nes ta. Tra ta-se de
uma ma ne i ra em ble má ti ca de dis cu tir pro ble mas es -
tru tu ra is.

Fa lar so bre fome é algo com ple xo e di fí cil. Suas
ca u sas são com ple xas: con cen tra ção de ren da, de-
sem pre go cres cen te, sa lá ri os ba i xos, fal ta de po lí ti-
cas de ge ra ção de em pre go e ren da, ge ran do a que -
da do con su mo e da ofer ta de ali men tos, uma cri se
agrí co la que leva à que da de ren da no cam po, ou
seja, te mos um cír cu lo vi ci o so da fome. É esse pro ble-
ma que o Pre si den te quer ata car, dan do dig ni da de a
nos sas fa mí li as.

Sa be mos que a fome é fru to de um sis te ma eco -
nô mi co ex clu den te. A ma ne i ra de su pe rar isso é ado -
tar uma po lí ti ca de se gu ran ça ali men tar, com ali men-
tos mais ba ra tos me di an te a cri a ção de co o pe ra ti vas,
con vê ni os, ma i or ofer ta de ali men tos bá si cos, apo io à
agri cul tu ra fa mi li ar, in cen ti vo à pro du ção para con su-
mo etc. Temos tam bém que au men tar a ren da, cri ar
uma pre vi dên cia uni ver sal, ex pan dir o Pro gra ma Bol -
sa-Esco la e o de Ren da Mí ni ma, in cen ti var o mi cro-
cré di to. Mas isso ape nas não re sol ve, pois há si tu a-
ções emer gen ci a is.

Apro ve i to a opor tu ni da de para elen car al gu mas
ações do Go ver no e da so ci e da de ci vil, que têm atu a-
do de for ma con jun ta e con se gui do avan ços sig ni fi ca-
ti vos na cons tru ção de um país ali cer ça do na jus ti ça
so ci al. Essas ini ci a ti vas con ju gam ações im ple men ta-
das para com ba ter as ca u sas es tru tu ra is da fome e da 
po bre za e, ao mes mo tem po, as se gu rar a su pe ra ção
da fome com ações emer gen ci a is.

Já são mais de mil em pre sas ins cri tas para usar
a lo go mar ca do Fome Zero e pro mo ver ações de so li-
da ri e da de, 55 em pre sas e en ti da des cer ti fi ca das
como par ce i ras do Fome Zero e mais de 34 mil pos tos
de co le ta de ali men tos.

O Car tão-Ali men ta ção, que ga ran te R$50,00
por mês para os be ne fi ciá ri os, já con tem pla 128.856
fa mí li as de 158 Mu ni cí pi os do Nor des te do País e nor-
te de Mi nas Ge ra is. É im por tan te di zer que já fo ram
im plan ta dos 210 Co mi tês Ges to res lo ca is, for ma dos
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por re pre sen tan tes da so ci e da de ci vil e pelo Po der
Pú bli co es ta du al e mu ni ci pal, a quem cabe acom pa-
nhar e fis ca li zar as ações, além de ana li sar a lis ta das
fa mí li as do Ca das tro Úni co, para que os cri té ri os se -
jam aten di dos com trans pa rên cia.

A al fa be ti za ção fica a car go do Bra sil Alfa be ti za-
do, do MEC, e de ini ci a ti vas dos Go ver nos es ta du a is,
mu i tas ve zes em par ce ria com a so ci e da de ci vil. É
uma das con tra par ti das para a fa mí lia re ce ber o be -
ne fí cio do Car tão-Ali men ta ção e uma ação es tra té gi-
ca para a con so li da ção da ci da da nia.

A dis tri bu i ção de ces tas bá si cas em ca rá ter
emer gen ci al é uma ação pre vis ta para aten der os
acam pa dos e as co mu ni da des in dí ge nas e qui lom bo-
las, já ga ran tin do ali men ta ção para 113.909 fa mí li as
de 626 acam pa men tos.

No Mato Gros so do Sul, es tão sen do fi nan ci a-
das ações es tru tu ran tes para mais de 11 mil fa mí li as
in dí ge nas, en vol ven do ações como ex pan são da agri -
cul tu ra para con su mo pró prio, ma ne jo de solo, cri a-
ção de pe que nos ani ma is e in cen ti vo ao ar te sa na to.

A par tir des te mês, 14.962 fa mí li as de 142 co -
mu ni da des qui lom bo las de todo o País se rão be ne fi-
ci a das por ces tas bá si cas e es tão sen do ca das tra das
pela Fun da ção Pal ma res para re ce ber o Car tão-Ali-
men ta ção.

O Go ver no dis po ni bi li zou R$400 mi lhões para a
for ma ção de es to ques mí ni mos de pro du tos da ces ta
bá si ca, com pra dos de agri cul to res fa mi li a res nas pró -
pri as re giões de con su mo.

O va lor do re pas se per ca pi ta da me ren da
pré-es co lar foi do bra do, equi va len do-se ao do en si no
fun da men tal.

A meta de cons tru ção de 21 mil cis ter nas será
al can ça da com a par ti ci pa ção da Fe bra ban, que
cons tru i rá, com seus re cur sos, 10 mil cis ter nas, e do
Go ver no Fe de ral, que cons tru i rá, com seus re cur sos,
as ou tras 11 mil. A obra vai pri o ri zar mão-de-obra e
ma te ri al das lo ca li da des.

O Pla no Sa fra 2003/2004 tem vá ri as ações de
in cen ti vo à agri cul tu ra fa mi li ar, como am pli a ção de li -
nha de cré di to, pro gra ma de as sis tên cia téc ni ca e se -
gu ro-sa fra.

Te mos ain da o Pro je to Con vi ver, que con tem pla
vá ri as ações para a ma nu ten ção da fa mí lia no cam po,
como o com ba te à po bre za ru ral.

Nos mu ni cí pi os aten di dos pelo Pro gra ma Fome
Zero, o re pas se para a com pra de re mé di os da far má-
cia bá si ca foi am pli a do de R$1,00 para R$2,00.

A par tir des ses da dos, que ro re gis trar a im por-
tân cia da par ti ci pa ção do gran de nú me ro de vo lun tá ri-

os anô ni mos que ain da são ca pa zes de se in dig nar
di an te do so fri men to de gran de par te da nos sa po pu-
la ção e con se guem con tri bu ir para a jus ti ça so ci al, a
par tir de sua ação em igre jas, gru pos, as so ci a ções,
ONGs, em pre sas e mu i tas ve zes com do a ções in di vi-
du a is.

Qu e ro, por fim, re i te rar o meu or gu lho em par ti-
ci par da cons tru ção des se enor me mo vi men to que in -
va de la res e co ra ções, com a con vic ção de que a mi -
sé ria não é e nem pode ser um es ta do na tu ral. Escre -
ve re mos uma nova pá gi na na his tó ria do País, agre -
gan do es for ços do Go ver no, da so ci e da de ci vil e de
to dos os ci da dãos que crê em que um Bra sil para to -
dos é pos sí vel.

Te nho cer te za de que che ga re mos à nos sa
meta, de um Bra sil so li dá rio, de um Bra sil sem ma ze-
las so ci a is, em que se jam cor ri gi das to das es sas dis -
tor ções e com um pro gra ma de Go ver no que ve nha
con tri bu ir e so li di fi car to das es sas nos sas pro pos tas.
Não te nho dú vi da de que che ga re mos a bom ter mo
nes sa nos sa em pre i ta da. É uma jor na da no bre e to -
dos os bra si le i ros, com cer te za, es ta rão in cen ti va dos
e ir ma na dos nes sa luta. Nes se sen ti do é que me sin to
oti mis ta com esse pro ces so e, por isso, que ro me so -
mar a es ses es for ços.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Eu rí pe des
Ca mar go, o Sr. Le o mar Qu in ta ni lha, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 2º Vice-Pre si-
den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia agra de ce a au diên cia dos te les-
pec ta do res da TV Se na do, dos ou vin tes da Rá dio
Se na do e das pes so as que par ti ci pam as sis tin do à
pre sen te ses são.

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,
Se na dor Alo i sio Mer ca dan te. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Pa u lo
Octá vio. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor João Ca -
pi be ri be. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Mão San -
ta. S. Exª dis põe de até vin te mi nu tos.

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 Edu ar do Si que i ra Cam pos, Srªs Se -
na do ras e Srs. Se na do res, bra si le i ras e bra si le i ros
aqui pre sen tes e que acom pa nham esta ses são pela
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TV Se na do e pela Rá dio Se na do, é com gran de sa tis-
fa ção que uso esta tri bu na, nes te ins tan te, para fa lar
da qui lo a que de di quei os me lho res anos de mi nha
vida, bus can do, em mi nha ado les cên cia, ciên cia
para, com cons ciên cia, ser vir ao meu povo do Pi a uí: a 
sa ú de.

Sr. Pre si den te, a Orga ni za ção Mun di al de Sa -
ú de reza que sa ú de não é ape nas au sên cia de en -
fer mi da de ou de do en ça, po rém o mais com ple to
bem-es tar fí si co, so ci al e men tal. Daí a pre o cu pa-
ção de mu i tos mé di cos, como eu, como Jus ce li no
Ku bits chek de Oli ve i ra, mé di co-ci rur gião, em abra -
çar a car re i ra po lí ti ca. Na po lí ti ca, o mé di co en con-
tra um ins tru men to para pro mo ver o bem-es tar so ci-
al e para com ba ter a mi sé ria, a fome e, con se qüen-
te men te, a do en ça.

O nos so País tem ob ti do avan ços. Não po de mos
ne gar: hoje é um País mo der no e, nas ciên ci as mé di-
cas, ser ve de re fe rên cia para o mun do. A ci rur gia car -
di o vas cu lar, sem dú vi da, é uma das mais avan ça das,
por meio de Eu ri cli des de Je sus Zer bi ni e do nos so
ex-Mi nis tro da Sa ú de, Adib Ja te ne, do Acre. O mes mo
ocor ro com a ci rur gia plás ti ca, plan ta da numa San ta
Casa de Mi se ri cór dia por Ivo Pi tan guy, uma das re fe-
rên ci as. A of tal mo lo gia tam bém evo lu iu bas tan te em
Belo Ho ri zon te, com Hil ton Ro cha, e no Esta do de
Go iás, de Iris Re zen de, cuja of tal mo lo gia é das mais
avan ça das do mun do. O meu pró prio Pi a uí é um íco -
ne de ciên ci as de sa ú de. Não ia de mo rar, eu di ria ape -
nas que lá atu al men te se faz trans plan tes car día cos
com êxi to, como em pou cos Esta dos se faz.

Con tu do, o mo men to em que vi ve mos é che io
de di fi cul da des. Pri me i ro, há 15 anos, no Go ver no do
Pre si den te Sar ney, um dos mais ge ne ro sos Pre si den-
tes da Re pú bli ca da His tó ria des te País, con so li-
dou-se o SUS – Sis te ma Úni co de Sa ú de –, que se
ini cia com a le tra “s”, de sol. A sa ú de de ve ria ser igual
para to dos, as sim como o sol. Ante ri or men te, era ne -
gra a pá gi na dos ins ti tu tos, que eram múl ti plos e se
fun di ram em ape nas um: o INPS. So men te ti nha as -
sis tên cia mé di ca quem pos su ía a car te i ri nha do
INPS. Caso con trá rio, não te ria as sis tên cia, a não ser
na que las ci da des que pos su íam um ins tru men to da
mi se ri cór dia tra zi do pela cris tan da de por tu gue sa: as
San tas Ca sas de Mi se ri cór dia.

O SUS foi um avan ço, mas a uni ver sa li za ção en -
fren ta pro ble mas hoje. O Pre si den te da Re pú bli ca,
Luiz Iná cio Lula da Sil va, já tem mu i ta “sar na para se
co çar” e não pre ci sa cri ar mais Mi nis té ri os. Va mos cu -
i dar do que exis te. A ca ri da de co me ça com os de
casa. Va mos man ter os Mi nis té ri os fun da men ta is e

tra di ci o na is exis ten tes no mun do onde há Go ver nos
de mo crá ti cos.

Acon se lha ram mal o Pre si den te Luiz Iná cio Lula 
da Sil va, ho mem ex tra or di ná rio, aben ço a do por Deus
– a tra je tó ria de Sua Exce lên cia o con fir ma. É ge ne ro-
so, hon ra do e tem bons pro pó si tos, mas fal ta-lhe ex -
pe riên cia. Não foi Pre fe i ti nho, Se cre tá rio de Sa ú de,
nem Go ver na dor de Esta do, como fui. Hou ve um
equí vo co, mas que re mos au xi li ar o Pre si den te que
aju da mos a ele ger. Co la bo ran do com Sua Exce lên-
cia, aju da re mos o nos so País, o Bra sil.

Há Mi nis tros de ma is. E esse as sun to foi es tu da-
do. Os nor te-ame ri ca nos, povo por quem não te nho
mu i ta sim pa tia, ti ve ram gran de avan ço tec no ló gi co e
po lí ti co na con so li da ção do pen sa men to de mo crá ti co.
Abra ham Lin coln, em um ce mi té rio, quan do en ter ra va
os que mor re ram pela uni da de na Gu er ra da Se ces-
são e quan do ten ta va li ber tar os ne gros, con sa grou
aque las ter ras di zen do que aque les mor tos ti nham
dado exem plo e se sa cri fi ca do para que nun ca mais o
Go ver no do povo, pelo povo, para o povo pe re ces se.

Então, te mos a apren der. Nos dias de hoje, o úl -
ti mo Pre si den te nor te-ame ri ca no, o sim pá ti co Bill
Clin ton, pas sou por ex pe riên ci as tam bém. Foi Go ver-
na dor de seu Esta do e ti nha uma obs ti na ção: a his tó-
ria con ta que, quan do ga ro ti nho, em um time de fu te-
bol, ti rou um re tra to ao lado do Pre si den te Ken nedy e,
na oca sião, dis se que se ria Pre si den te da Re pú bli ca.
Pois bem, Bill Clin ton, de po is da ex pe riên cia de go-
ver nar seu Esta do e ten do a res pon sa bi li da de de go -
ver nar seu país, man dou es tu dar o as sun to  como
tem que fa zer todo go ver no na de mo cra cia. Não é tão
sim ples, é com ple xo, é di fí cil. So bre go ver nar, os gre -
gos, que tam bém co me ça ram a his tó ria de mo crá ti ca,
dis se ram que era si nô ni mo de na ve gar. E o po e ta eu -
ro peu, re tra tan do isso, dis se: “Na ve gar é pre ci so; vi -
ver não é pre ci so”. O “pre ci so” sig ni fi ca va “pre ci são”,
por que go ver nar tem as tur bu lên ci as, as tem pes ta-
des, as di fi cul da des.

Srªs e Srs. Se na do res, no li vro Dom Qu i xo te de 
la Man cha, de Cer van tes, está es cri to que Dom Qu i-
xo te dera a San cho Pan ça uma ilha para go ver nar.
San cho Pan ça dis se que não po dia, pois era hu mil de.
Mas Dom Qu i xo te lhe dis se que ele ti nha a sa be do ria
de ser te men te a Deus e que, por tan to, po de ria go ver-
nar.E en si nou San cho Pan ça a go ver nar. Após al gum
tem po, vol tou e per gun tou a ele o que pen sa va de go -
ver nar. San cho Pan ça res pon deu que era um gol fo de 
con fu sões. Essa é a his tó ria.

Mas Bill Clin ton, sa ben do dis so, man dou que fi -
zes sem es tu dos. Cha mou os me lho res pes qui sa do-
res de go ver no e de ad mi nis tra ção, Ted Ga e bler e Da -
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vid Osbor ne, que es tu da ram os go ver nos e es cre ve-
ram o li vro Re in ven tan do o Go ver no. A con clu são
de les foi de que o go ver no não pode ser gran de de -
ma is. Não pode ser gran de como um tran sa tlân ti co,
pois afun da como o Ti ta nic, que os en ge nhe i ros di zi-
am ser per fe i to. E não anda. Deve ser pe que no, ágil,
mó vel como um le ar jet, que vai para cá e para lá e re -
sol ve os pro ble mas.

O Go ver no está mu i to gran de. Mu i tos mi nis té ri-
os fo ram cri a dos. O ex-Pre si den te José Sar ney deve
ter go ver na do o País com 16 ou 17 mi nis té ri os. Re fi-
ro-me ao pe río do após a di ta du ra. O ex-Pre si den te
Fer nan do Col lor de Mel lo re du ziu para 12. De po is, o
ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que vol tou para 16 ou
17. Ago ra já va mos para 40.

O exem plo ar ras ta-se. Esse exem plo não foi bom.
To dos os Go ver na do res e Pre fe i tos es tão am pli an do a
má qui na, o seu cus te io, a sua des pe sa, os seus sa lá ri-
os, as suas vi a gens – mu i tas de las des ne ces sá ri as.
Essa é a re a li da de, e o di nhe i ro está fal tan do!

Srª Pre si den te Serys, falo da qui lo que sei! Se -
na dor Pa u lo Octá vio, V. Exª, exem plo de sá bio em pre-
sá rio, é como Jack Welch, o gran de ad mi nis tra dor da
GE. Há uma ta be la de pre ço mu i to boa, uni ver sal:
uma apen di cec to mia tem o mes mo va lor no Pi a uí, em 
São Pa u lo, no Mato Gros so ou em Bra sí lia. Mas, há
mais de oito anos que es sas ta be las não são atu a li za-
das – oito anos de man da to do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que e mais. Ocor re ram vá ri as com pli ca ções;
hou ve mu i tas com ple xi da des nas ta be las de UTI, de
ne u ro ci rur gia, das usu a is, das co muns. Hoje, na San -
ta Casa de Mi se ri cór dia de São Pa u lo, por exem plo,
re ce bem-se R$300 por uma ce sa ri a na, com sala de
ci rur gia e en fer me i ro. Há pa ci en tes que pas sam uns
qua tro, cin co dias, sem com pli ca ções; às ve zes, há
com pli ca ções, mas, mes mo as sim, o va lor co bra do
pe los hos pi ta is é mu i to me nor do que uma diá ria sim -
ples em qual quer pen são de ter ce i ra em Bra sí lia.

Então, o aten di men to está pre cá rio nos hos pi ta-
is! Aqui em Bra sí lia, Se na dor Pa u lo Octá vio, na ilha
da ri que za, na ilha da fan ta sia, na in dús tria do em pre-
go pú bli co, há o nos so Hos pi tal de Base, que ex ter na
gran des di fi cul da des! Ima gi nem, en tão, as di fi cul da-
des por que pas sam as 5.648 ci da des do Bra sil!

Ou tro dia, tra ta mos, aqui no Se na do, do pro ble-
ma da he mo diá li se e che ga mos à con clu são que o
sis te ma está pre cá rio. Para quem tem in su fi ciên cia re -
nal, para aque les cu jos rins não fun ci o nam, só há
essa sa í da – a he mo diá li se – ou o trans plan te, pos si-
bi li da de re mo ta para quem não tem re cur so para pa -
gar o do a dor. Em Ca ru a ru, há uns seis anos, mor re-

ram qua se 70 pes so as. E, ago ra, al gu mas mor tes vol -
ta ram a ocor rer.

O Sr. Pa u lo Octá vio (PFL – DF) – Se na dor Mão
San ta, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Com mu i ta
hon ra, con ce do o apar te ao Se na dor Pa u lo Octá vio,
um dos mais bri lhan tes po lí ti cos de Bra sí lia, com
pers pec ti vas in ve já ve is na po lí ti ca do nos so País.

O Sr. Pa u lo Octá vio (PFL – DF) – Se na dor Mão
San ta, não tive ain da o pri vi lé gio, como V. Exª, de go -
ver nar um Esta do tão im por tan te como o Pi a uí, e de
ter uma vo ta ção tão ex pres si va, mas, cer ta men te,
ten ta rei al gum dia. De se jo a V. Exª sem pre mu i to su -
ces so. Na úl ti ma vez em que es ti ve mos jun tos foi no
rio Cu i a bá, na vi si ta que fi ze mos ao Sesc Pan ta nal,
como mem bros da Sub co mis são Tem po rá ria de Tu-
ris mo do Se na do Fe de ral. A vi si ta foi mu i to im por tan-
te, por que, se exis te um seg men to eco nô mi co que o
Bra sil tem e deve va lo ri zar – e V. Exª sabe mu i to bem
– é o tu ris mo. Te mos de mu dar o País, cri ar em pre gos
– cri ar 1,2 mi lhão de em pre gos como quer o Pre si-
den te – por meio do tu ris mo. E V. Exª tem fe i to um tra -
ba lho mu i to di nâ mi co na Sub co mis são Tem po rá ria de 
Tu ris mo, vin cu la da à CAE. Mas cum pri men to V. Exª
por ter con si de ra do que o gran de nú me ro de Mi nis té-
ri os cri a dos pelo Go ver no é exem plo ne ga ti vo para
todo o País. É ver da de. Se gun do le van ta men to que
fiz, mu i tos Esta dos au men ta ram o nú me ro de Se cre-
tá ri os, ten do como exem plo o Go ver no Fe de ral. Lo gi-
ca men te, quan do se cria uma Se cre ta ria, um Mi nis té-
rio, cria-se des pe sa. No mo men to em que o Go ver no
quer que as con tas pú bli cas se jam im po si ti vas, não
nos po de mos dar esse luxo de cri ar no vas en ti da des,
no vos Mi nis té ri os em nos so País. Por isso, quan do V.
Exª diz que se paga tão pou co ao sis te ma mé di co bra -
si le i ro, é im por tan te que o Go ver no se lem bre sem pre
de que, ao cri ar no vas en ti da des, cria no vas des pe-
sas e dá mais in se gu ran ça ao povo bra si le i ro. Por
isso, o aler ta de V.Exª vem em boa hora, é im por tan te.
Não pre ci sa mos au men tar, no Bra sil, a nos sa má qui-
na ad mi nis tra ti va; pelo con trá rio, de ve mos sem pre
pen sar numa re du ção. E a Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal, que atin ge mu i tos Esta dos hoje, vem ao en-
con tro do que quer o Con gres so Na ci o nal. V. Exª, em
seu pro nun ci a men to, mos tra mu i to bem o po si ci o na-
men to fa vo rá vel a um en xu ga men to da má qui na.
Lem bro que Bra sí lia, ape sar de o ilus tre e emi nen te
ami go Se na dor tra tá-la como ilha da fan ta sia, está de
acor do com a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal. O Dis -
tri to Fe de ral não tem mais fun ci o ná ri os do que de ve-
ria ter. É, por si nal, um dos Esta dos que me nos fun ci-
o ná ri os pú bli cos tem pro por ci o nal men te ao nú me ro
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de ha bi tan tes. Re al men te, te mos uma ren da per ca -
pi ta ele va da por ser mos a Cor te, por ser mos a ca pi tal
da Re pú bli ca. Era o que ti nha a di zer, e cum pri men to
V. Exª pelo seu ex ce len te pro nun ci a men to.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agra de ço a
V. Exª pela par ti ci pa ção e o Bra sil todo tam bém o faz,
por que nas ce a es pe ran ça com V. Exª, com a cer te za
de que te re mos lí de res com pe ten tes em Bra sí lia e no
Bra sil com a sua pre sen ça. Bra sí lia é tes te mu nho da -
que le gê nio que foi Jus ce li no Ku bits chek, que teve a
co ra gem de in te grar este País. Ima gi ne mos se a ca pi-
tal ti ves se fi ca do no Rio de Ja ne i ro, o que se ria o atra -
so do res to, a di fe ren ça do Nor te, do Nor des te e a
con fu são pela su per po pu la ção?

Um qua dro vale por dez mil pa la vras, e re fe ri-me
ao con tras te, à gran de za eco nô mi ca de Bra sí lia em
re la ção aos pe que nos Mu ni cí pi os pi a u i en ses.

Tra go um ar ti go da Ga ze ta Mer can til que gos ta-
ria de elo gi ar: “O re mé dio para o me di ca men to”. Com
toda essa di fi cul da de, o bra si le i ro, Srª Pre si den te, não 
tem aces so aos me di ca men tos, por que está de sem-
pre ga do e, como o Se na dor Pa u lo Octá vio dis se, não
tem di nhe i ro. Me ca nis mo es tru tu ral e hos pi ta lar ne-
nhum le va rá à cura se aque le por ta dor não ti ver um
mí ni mo. E o Go ver no está tam bém re tar dan do esse
pro ces so no País, que, no pas sa do, teve uma in dús-
tria far ma cêu ti ca na ci o nal de me di ca men tos, a Ceme,
que ga ran tia os me di ca men tos aos po bres ne ces si ta-
dos e hu mil des.

Mas nem tudo é as sim. Não vim para amal di ço ar
as tre vas. Vim tra zer uma luz. Ama nhã, o Go ver no
apre sen ta rá uma luz à me lho ria, edi tan do uma me di-
da pro vi só ria que dará au xí lio, Se na dor Pa u lo Octá -
vio, para que as fa mí li as bus quem os do en tes men ta-
is apri si o na dos nos ma ni cô mi os dos hos pi ta is psi-
quiá tri cos, ver da de i ros cam pos de con cen tra ção, so -
fren do a fal ta de afe to, de amor e ca ri nho, ou per di dos
nas ruas e os le vem para o seu lu gar, para o seu es -
pa ço na fa mí lia.

Nes se pon to, o Mi nis tro, que é psi qui a tra, pro -
mo veu um gran de avan ço em re la ção àque les nos sos
do en tes men ta is. Nes ta Casa, com cer te za, ama nhã
se rei o Re la tor, na CAE e aqui no ple ná rio, do pro je to
que é um pas so po si ti vo. O Mi nis tro que é psi qui a tra,
além de re sol ver os pro ble mas psi quiá tri cos, ra zão
por que me re ce o nos so apo io e lou vor, tem de des -
per tar o nos so Pre si den te da Re pú bli ca para se con -
cen trar nas gran des do en ças des te País.

Como mé di co, re a fir mo isso, e o Se na dor Pa u lo
Octá vio, não mé di co, fez o di ag nós ti co: a ma i or do en-

ça des te País é o de sem pre go; em se gun do lu gar,
vem a vi o lên cia e, em ter ce i ro, a fal ta de sa ú de.

Essas são as nos sas pa la vras.
Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mão San 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 su ces si va men te,
pela Sra. Serys Slhes sa ren ko, Su plen te de
Se cre tá rio e pelo Sr. Le o mar Qu in ta ni lha.

O SR. PRESIDENTE (Le o mar Qu in ta ni lha) –
Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra Serys Slhes sa-
ren ko, por per mu ta com o Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

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.) – Em pri me i ro lu gar, agra de ço ao Se na dor
Le o mar Qu in ta ni lha, que pre si de nes te ins tan te esta
ses são do Se na do, pela per mu ta; Srªs e Srs. Se na do-
res, se rei bas tan te bre ve.

Pri me i ra men te, co mu ni co que es tou che gan do,
há pou cos ins tan tes, da Antár ti ca. Eu e o Se na dor De -
mós te nes Tor res es ti ve mos, du ran te oito dias, en tre
Pun ta re nas e a base chi le na da Antár ti ca, até onde o
avião da For ça Aé rea con se gue che gar. À es ta ção bra -
si le i ra os aviões não che gam, ape nas he li cóp te ros.

Qu e ro re gis trar o pa pel dos pes qui sa do res na
Antár ti ca. É pre ci so ir até lá para acre di tar, prin ci pal-
men te nes sa épo ca. Brin cá va mos que nem os pin-
güins es ta vam pre sen tes. E era ver da de. As “pin gui-
ne i ras” es ta vam to tal men te de ser tas, pois a tem pe ra-
tu ra é mu i tís si mo aba i xo de zero.

Era meio-dia quan do o avião ater ris sou na base
chi le na da Antár ti ca. Não tí nha mos vi si bi li da de de
100 me tros. Ima gi nei que, de po is, te ria pos si bi li da de
de en xer gar algo de ou tra cor, mas é tudo bran co.
Tudo gelo e neve. Qu an do es quen ta, a tem pe ra tu ra
che ga a 15 gra us aba i xo de zero e neva por que está
mais quen te. Fora isso, tudo é gelo. 

Va mos fa zer uma des cri ção de ta lha da no mo-
men to em que fa lar mos so bre o ar ro jo e a de ter mi na-
ção dos nos sos pes qui sa do res que fi cam na es ta ção
da Antár ti ca no mí ni mo por três me ses em iso la men to
ab so lu to, fa zen do pes qui sas de alta com ple xi da de.

A par ti ci pa ção das For ças Arma das, como te -
mos des cri to, é im por tan te na bus ca da in te gri da de e
da de fe sa da so be ra nia bra si le i ra na Ama zô nia, tam -
bém elas es tão pre sen tes na Antár ti ca. A For ça Aé rea
lá es ta va a con vi te da Ma ri nha.

Está va mos acom pa nha dos de dois al mi ran tes,
um bri ga de i ro e um ge ne ral, o Se na dor De mós te nes
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Tor res, dois De pu ta dos Fe de ra is e eu. A mis são ofi ci al
ain da se en con tra na Antár ti ca, só o Se na dor De mós-
te nes e eu con se gui mos sair an tes, pois o Hér cu les
ain da não con se guiu cum prir sua mis são jun to à
Esta ção bra si le i ra, que é le var con di ções de so bre vi-
vên cia para os pró xi mos três me ses. Essa im pos si bi li-
da de se deve à gran de quan ti da de de gelo na re gião
nes te pe río do.

So men te vol ta mos ao Bra sil, o Se na dor De mós-
te nes e eu, mas as re pre sen ta ções do Mi nis té rio de
Mi nas e Ener gia, da Casa Ci vil, al guns em pre sá ri os e
prin ci pal men te os re pre sen tan tes das For ças Arma -
das, que es tão lá no ver da de i ro em ba te, e a tri pu la ção
do Hér cu les, de ex tre ma com pe tên cia. É ina cre di tá vel
como al guém con si ga fa zer uma ater ris sa gem na
Antár ti ca no con tex to atu al. Eles o fa zem com uma
perfe i ção ím par, mas não es tão con se guin do so bre-
vo ar – o Hér cu les não ater ris sa na es ta ção bra si le i ra;
ele so bre voa para jo gar, do he li cóp te ro, o sus ten to
dos pró xi mos três me ses para os pes qui sa do res.

Nes te mo men to, há apro xi ma da men te 30 pes -
qui sa do res na es ta ção bra si le i ra. Re al men te, há ou -
sa dia e de ter mi na ção nes ses pes qui sa do res. Emo ci-
o na-nos ver o grau de bra si li da de de de fe sa do nos so
País – tam bém se en con tram lá uma ju í za e três pes -
qui sa do res de uni ver si da des; até quan do tive no tí ci as
hoje, pela ma nhã, eles ain da não con se gui ram sair –
e o ar ro jo dos pes qui sa do res bra si le i ros na in ves ti ga-
ção – pelo me nos, é o que se tem em ter mos de co -
nhe ci men to e en ten di men to que nos foi ofe re ci do –
das gran des ri que zas lá exis ten tes e que pos si bi li tam,
por meio das pes qui sas lá re a li za das, apro fun dar mos
a pes qui sa aqui no País.

Antes de mu dar de as sun to, con ce do um apar -
te, de ime di a to, ao Se na dor Pa u lo Octá vio.

O Sr. Pa u lo Octá vio (PFL – DF) – Se na do ra
Serys Slhes sa ren ko, é emo ci o nan te o re la to de V.Exª
Fico mu i to fe liz em ver que uma emi nen te re pre sen-
tan te do Se na do Fe de ral fez essa vi a gem, que eu
gos ta ria de ter fe i to. Pa ra béns. Cum pri men to-a pela
co ra gem e pela ou sa dia. Lem bro com emo ção ain da
do Almi ran te Ma xi mi li a no Fon se ca, que foi Mi nis tro da 
Ma ri nha há vin te anos e um dos gran des in cen ti va do-
res da mis são da Ma ri nha na Antár ti ca. Apro ve i to e
faço, nes te mo men to, uma ho me na gem a esse gran -
de bra si le i ro que foi Mi nis tro da Ma ri nha, o Almi ran te
Ma xi mi li a no Fon se ca, e lem bro das pa la vras de S.
Exª, di zen do que o Bra sil de ve ria co lo car lá um pé, um 
pos to avan ça do e as sim tem sido fe i to. Nos úl ti mos
vin te anos, gran des con quis tas bra si le i ras fo ram fe i-
tas, des de o mo men to em que se fez a pri me i ra ex pe-
di ção na val, se não me en ga no, no na vio Ba rão de

Tef fé, há vin te anos, por de ter mi na ção do Mi nis tro
Ma xi mi li a no Fon se ca. Pa ra béns pela vi si ta de V. Exª.
Espe ro que um dia eu pos sa ter a mes ma opor tu ni da-
de que V. Exª teve.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – Pa ra béns a V. Exª por ter nos lem bra do do Mi -
nis tro Ma xi mi li a no Fon se ca, até por que re al men te
ago ra, em fe ve re i ro de 2004, de re pen te V. Exª vai
nes sa ex pe di ção, por que é efe ti va men te uma ex pe di-
ção e pre ci sa co ra gem re al men te, Se na dor. Eu es ta-
va meio re ce o sa, mas de po is que se che ga... A não
ser o im pac to ini ci al da ater ris sa gem lá, quan do o
avião abre, olha mos para o mun do e não en xer ga mos
nada a não ser tudo ab so lu ta men te bran co, o im pac to
re al men te é bas tan te as sus ta dor. De po is, nos adap -
ta mos com o gelo até o jo e lho e tudo o mais, co me ça-
mos a con se guir con ver sar e a pro cu rar o en ten di-
men to, os co nhe ci men tos que fo mos bus car.

Re al men te, V. Exª fala nos 20 anos. Se rão co -
me mo ra dos, em fe ve re i ro de 2004, os 20 anos da
che ga da dos bra si le i ros, por mis são do en tão Mi nis tro
Ma xi mi li a no Fon se ca, que V. Exª mu i to bem lem brou.
Inclu si ve, há um con vi te das For ças Arma das, em es -
pe ci al da Ma ri nha bra si le i ra, para que o Pre si den te da 
Re pú bli ca es te ja pre sen te, em fe ve re i ro, na co me mo-
ra ção dos 20 anos da Esta ção Antár ti ca Co man dan te
Fer raz, na Antár ti ca.

O aces so àque la re gião é re al men te mu i to di fí cil
nes ta épo ca do ano, em que nem os pin güins es tão lá. 
Não vi mos um pin güim, as pin güi ne i ras es tão ab so lu-
ta men te aban do na das por que é im pos sí vel, mes mo
para o pin güim, per ma ne cer na que la área. É in crí vel!
Isso por que es ta mos no mês de ju lho. No mês de fe -
ve re i ro, é mais aces sí vel. E o avião Hér cu les não che -
ga à es ta ção bra si le i ra; che ga ape nas à base chi le na,
onde fica o ae ro por to – que não sei bem como é, por -
que, quan do ater ris sa mos, tudo es ta va bran co. Não
sei como eles lo ca li zam aque la pos si bi li da de de ater -
ris sa gem do Hér cu les. A par tir dali, os des lo ca men tos
são fe i tos de he li cóp te ro.

Sr. Pre si den te, como es ta mos che gan do da
Antár ti ca, faço este bre ve co mu ni ca do, mas ain da vou 
ela bo rar um re la tó rio, as sim como o Se na dor De mós-
te nes Tor res, que es ta rá pre sen te da qui a pou co.

É mu i to im por tan te que to dos, em es pe ci al os
Se na do res, como re pre sen tan tes do povo, te nham in -
te res se em que as pes qui sas se apro fun dem em nos -
so País para que co nhe ça mos o po ten ci al que te mos;
e a Antár ti ca é re al men te um la bo ra tó rio da mais alta
re le vân cia para a pes qui sa do sub so lo. Tan to é as sim
que gran de par te dos pa í ses está bus can do um es pa-
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ço para pes qui sa na Antár ti ca, ta ma nho la bo ra tó rio é
esse con ti nen te.

Ra pi da men te, até por que as sim pro me ti ao Se -
na dor Le o mar Qu in ta ni lha, a quem agra de ço pela tro -
ca na or dem de ins cri ção para pro nun ci a men to, que ro
ape nas re gis trar mais uma vez o que falo sem pre que
as so mo a esta tri bu na e não de sis ti rei de fa lar en-
quan to não hou ver al gum avan ço. Trata-se do pro ble-
ma das nos sas es tra das. Ti ve mos mais um aci den te,
mais um en tre tan tos ou tros que de i xam se qüe las ou
ma tam inú me ras pes so as di a ri a men te. As nos sas es -
tra das es tão ab so lu ta men te in tran si tá ve is. Está aí D.
Ma u ro Mo rel li, aci den ta do, a quem en vi a mos a for ça e 
o pen sa men to po si ti vo de todo o Con gres so Na ci o nal
e de to dos os bra si le i ros, para que S. Exª saia des sa
si tu a ção com a ga lhar dia que lhe é pe cu li ar, e isso vai
ocor rer com cer te za.

Esta mos per ma nen te men te re cla man do de
nos sas es tra das e afir man do que há di nhe i ro. Exis te a 
Cide, essa con tri bu i ção co bra da com a fi na li da de de
res ta u ra ção e cons tru ção das nos sas es tra das fe de-
ra is. Se a Cide foi re gu la men ta da com ex ces so de
per cen tu al – es tão que ren do me con ven cer de que
são 75% para res ta u ra ção das es tra das – eu te nho
dito e re pi to nes te ple ná rio, ao nos so Mi nis tro Pa loc ci,
ao Pre si den te da Re pú bli ca Luiz Iná cio Lula da Sil va:
va mos achar uma sa í da. Se não é pos sí vel der ru bar o 
veto que o Sr. Fer nan do Hen ri que apôs à re gu la men-
ta ção da Cide para que se use esse di nhe i ro já, ou
par te dele, para a res ta u ra ção das nos sas es tra das,
que ve nha a me di da pro vi só ria. Eu te nho dito ao Pre -
si den te Lula que sou con tra me di das pro vi só ri as, mas 
es ta rei aqui cer ta men te, com todo o Se na do da Re -
pú bli ca, apo i an do uma me di da pro vi só ria que des ti ne
20% ou 30%, pelo me nos, do que já está ar re ca da do
pela Cide, que be i ra R$12 bi lhões. Que seja des ti na-
do 30% des se re cur so por meio de me di da pro vi só ria
para ser usa do já na res ta u ra ção das es tra das até o
fi nal do ano. Para o pró xi mo ano, está amar ra do, pela
LDO apro va da por nós, 30% da Cide di re ta men te
para res ta u ra ção das es tra das. Mas isso é para 2004.
Não é mais pos sí vel con ti nu ar com as es tra das des sa
for ma. Os pro du tos não con se guem sair. Por exem plo,
o meu Esta do de Mato Gros so, o ma i or pro du tor de
soja do mun do, não está con se guin do es co ar a sua
sa fra por con ta da si tu a ção das es tra das fe de ra is.
Pior do que isso são vi das ce i fa das di a ri a men te por
ca u sa das es tra das em pés si mo es ta do. E não é so -
men te no Esta do de Mato Gros so; é de pon ta a pon ta
nes te País. E com 30% da Cide já li be ra do para res ta-
u ra ção das es tra das, nós te re mos con di ções de res -
ta u rar pra ti ca men te to das as es tra das fe de ra is até

de zem bro des te ano. Por tan to, de i xo aqui mais uma
vez a mi nha re i vin di ca ção, a mi nha con cla ma ção a to -
dos os Se na do res e Se na do ras. Va mos lu tar jun tos! É
pos sí vel! O di nhe i ro está em ca i xa, o di nhe i ro exis te!
Pre ci sa mos en con trar a fór mu la para li be rar o uso de -
vi do por que a re fe ri da con tri bu i ção foi cri a da para que 
se res ta u ras sem, fun da men tal e prin ci pal men te, as
es tra das fe de ra is bra si le i ras. Esse re cur so tem que
ser usa do para isso. Já há re i vin di ca ções na Jus ti ça
pelo não pa ga men to des sa con tri bu i ção pelo fato de
ela não es tar sen do des ti na da para o fim para o qual
foi cri a da. Então que se des ti ne ime di a ta men te a con -
tri bu i ção para seu ob je ti vo pre cí puo, até para que os
que es tão con se guin do li mi na res na Jus ti ça para não
con ti nu a rem con tri bu in do não te nham mais essa pos -
si bi li da de. Evi den te men te, a Jus ti ça vai con ce der li mi-
nar, uma vez que o di nhe i ro ar re ca da do não está sen -
do des ti na do para o fim para o qual foi cri a do. Por tan-
to, não de i xa rei de con ti nu ar re i vin di can do. Toda vez
que as so mar a esta tri bu na, es ta rei cri ti can do a ques -
tão das es tra das, que ob vi a men te não fo ram des tru í-
das no nos so Go ver no. Cla ro que não! Isso é fru to e
pro du to de anos e anos de fal ta de con ser va ção, mas
não é por isso que va mos de i xar de to mar uma ati tu de
ou sa da, di fe ren te e nova. 

O Se na dor Mão San ta, que nos pre ce deu, dis -
se: “Va mos apren der no vas fór mu las!” Se o di nhe i ro
exis te, to me mos al gu ma pro vi dên cia. Se não pode
ser li be ra do por que foi ve ta do pelo Go ver no Fer nan do
Hen ri que, se não há pos si bi li da de de der ru bar esse
veto de ime di a to, se o as sun to pre ci sa ser re dis cu ti do
por que es tão di zen do que 75% é mu i to para a re cu pe-
ra ção das es tra das, que se en con tre ou tra al ter na ti va,
mas é im pres cin dí vel que se des ti ne já par te des se di -
nhe i ro para a res ta u ra ção das nos sas es tra das. Mu i to
obri ga da.

Du ran te o dis cur so da Sra. Serys
Slhes sa ren ko, o Sr. Le o mar Qu in ta ni lha, 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 emi nen te Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, do 
PFL do Esta do do To can tins.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nos fins
de se ma na, prin ci pal men te des de o iní cio do meu
man da to, te nho per cor ri do os Mu ni cí pi os to can ti nen-
ses e, nos úl ti mos me ses, pude no tar uma mu dan ça
no ce ná rio ge o grá fi co do meu Esta do. À mar gem da
Be lém-Bra sí lia, em vá ri os tre chos, e em ou tras ro do-
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vi as es ta du a is, em al gu mas es tra das vi ci na is sur gi-
ram de re pen te inú me ros acam pa men tos, cons tru-
ções sim ples, ca se bres de pa lha, pa re de e co ber tu ra,
abri gan do inú me ras fa mí li as em con di ções as mais
pre cá ri as e ad ver sas, pois fal ta tudo. O abas te ci men-
to de água é di fí cil. Não há ali men ta ção. É pre ci so tra -
zê-la de fora. Assis tên cia mé di ca, nem pen sar! Tam-
bém não há ener gia elé tri ca. Enfim, há acam pa men-
tos rús ti cos ao lon go das es tra das. Na Be lém-Bra sí lia,
exis te um ris co ma i or: a ro do via ex pe ri men ta um trá -
fe go in ten so, e os acam pa men tos fi cam exa ta men te
na que la mar gem de se gu ran ça que fica en tre a pis ta
de ro la men to e a cer ca que di vi de a ro do via das pro -
pri e da des pri va das. Ali ho mens e mu lhe res de to das
as ida des e mu i tas cri an ças, às ve zes, de for ma de sa-
vi sa da, atra ves sam a ro do via, co lo can do em ris co
não só as pró pri as vi das, como tam bém a dos usuá ri-
os dos ve í cu los que tra fe gam ali em alta ve lo ci da de.
Esses ci da dãos, re pi to, são ex pos tos di a ri a men te a
ris cos enor mes em ra zão dos acam pa men tos ir re gu-
la res que têm sur gi do ao lon go das ro do vi as fe de ra is
e das es tra das vi ci na is do meu Esta do. E qual é a ca u-
sa do sur gi men to des ses acam pa men tos, Sr. Pre si-
den te? É a es pe ran ça, que está le van do mi lha res de
bra si le i ros sem nor te, uma or dem de ro tos e fa min tos,
de so ri en ta dos, às ve zes, a es ses acam pa men tos na
ex pec ta ti va de ob te rem um pe da ço de ter ra para tra -
ba lhar. Eles se ape gam à no tí cia – não sei de onde
par tiu, se do Incra ou do Mi nis té rio do De sen vol vi-
men to Agrá rio – de que so men te se rão as sen ta dos
aque les que es ti ve rem acam pa dos. Os que não es ta-
vam cor re ram para os acam pa men tos exa ta men te
para te rem opor tu ni da de de se rem as sen ta dos.
Esses acam pa men tos se mul ti pli ca ram no Esta do do
To can tins e se mul ti pli cam pelo Bra sil afo ra numa for -
ma trans ver sa – no meu en ten di men to sem su ces so – 
de re a li zar a re for ma agrá ria.

Não po de mos nos ater à es ta tís ti ca de que mi -
lhões de hec ta res fo ram de sa pro pri a dos e mi lha res
de fa mí li as as sen ta das. Isso não traz re sul ta do àque -
les que pre ten dem en con trar um lu gar de onde pos -
sam ti rar o sus ten to pró prio e o de sua fa mí lia nem
àque les que ali men tam a es pe ran ça de po der cons -
tru ir o seu pró prio fu tu ro a par tir da ob ten ção de um
pe da ço de ter ra.

A re for ma agrá ria da ma ne i ra como está sen do
im plan ta da no Bra sil não dá cer to. Sal vo ra rís si mas
ex ce ções, os as sen ta men tos não têm tra zi do re sul ta-
dos po si ti vos para os as sen ta dos. Na gran de ma i o ria
das ve zes, os as sen ta dos são le va dos de de ter mi na-
das re giões para os mu ni cí pi os sem a com bi na ção
pré via com o pre fe i to mu ni ci pal ou, ao me nos, ques ti-

o ná-lo se no or ça men to dele há su por te para re ce ber,
abrup ta men te, cen te nas de mi lha res de fa mí li as que,
uma vez as sen ta das sem as mí ni mas con di ções bá si-
cas para a so bre vi vên cia, cor rem atrás do pre fe i to,
que ren do aten di men to de suas de man das de sa ú de,
de edu ca ção, de abas te ci men to de água, de mo ra dia
dig na, de ener gia elé tri ca, de trans por te, en fim, aten -
di men to das con di ções bá si cas que qual quer ci da dão
está a exi gir.

Sr. Pre si den te, pre o cu pa-me a for ma como está
sen do con du zi da essa po lí ti ca. Ela não tra rá os re sul-
ta dos es pe ra dos. Já ti ve mos exem plos me lho res.
Ima gi no que pre ci sa mos vol tar aos bons exem plos.

Nos úl ti mos cin qüen ta anos, o País tem ex pe ri-
men tan do um fe nô me no so ci al de lar gas con se qüên-
ci as: o êxo do ru ral, que mu dou o per fil da po pu la ção,
há cin qüen ta anos, 70% dela mo ra va no cam po e
ape nas 30% mo ra va na ci da de. Hoje os ín di ces es tão
to tal men te mu da dos, sen do que ape nas 18% da po -
pu la ção bra si le i ra está no meio ru ral.

As po pu la ções que mi gra ram das di ver sas re -
giões do País para as ci da des fo ram atra í das pe las fa -
ci li da des da vida ur ba na, ten do em vis ta o aban do no
a que eram re le ga das. O ho mem do cam po, mu i tas
ve zes des pre pa ra do, sem cul tu ra, sem co nhe ci men-
to, sem es cla re ci men to, vem para a ci da de en fren tar
um mer ca do ad ver so, com mu i tas di fi cul da des. Ele
não tem qua li fi ca ção pro fis si o nal para dis pu tar o mer -
ca do na ci da de com aque les que ti ve ram opor tu ni da-
de de es tu dar e de se qua li fi car.

Os mi gran tes se aco to ve lam, cri an do bol sões
de mi sé ria nas pe ri fe ri as das ci da des, ocu pan do os
equi pa men tos pú bli cos exis ten tes a ser vi ço da po pu-
la ção – hos pi ta is, es co las, trans por te co le ti vo –, que,
su ca te a dos, não con se gui rão aten der à de man da das 
po pu la ções ur ba nas por que elas cres cem em pro-
gres são ge o mé tri ca.

Não vejo, tan to nos as sen ta men tos como nos
acam pa men tos com vis tas a as sen ta men to, uma for -
ma de in ver ter esse flu xo mi gra tó rio do in te ri or para
as ci da des. Isso não será pos sí vel en quan to as eli tes
bra si le i ras não per ce be rem a ne ces si da de de dar um
mí ni mo de apo io ao ho mem do cam po. O pro gra ma
de apo io le va do ao ho mem do cam po tem sido mu i to
tí mi do en quan to o ci da dão que mora na ci da de tem
todo tipo de apo io – rua pa vi men ta da, ilu mi na ção pú -
bli ca, trans por te co le ti vo, hos pi tal, es co la para os fi -
lhos, fi nan ci a men to para casa pró pria. O ho mem do
cam po, re pi to, além de en fren tar as ad ver si da des do
in te ri or, não tem esse tipo de apo io. Tem que lu tar
com as pró pri as for ças, de sol a sol, para, com as pró -
pri as mãos, ti rar da ter ra o seu sus ten to e o de sua fa -
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mí lia. Qu an do pro duz al gu ma co i sa, ou quan do tem
ne ces si da de de ir à ci da de, mu i tas ve zes, en fren ta
ca mi nhos vi ci na is que ele abriu numa pi ca da com fa -
cão e ma cha do. Não dis põe de uma es tra da pa vi men-
ta da, não tem uma es tra da ade qua da, con ve ni en te,
não tem o trans por te co le ti vo. Qu an do al guém ado e-
ce no cam po, é um dra ma. Se o tra ta men to co nhe ci-
do, com chás de er vas, não re sol ver, se a do en ça for
gra ve e o en fer mo ti ver que cor rer para a ci da de, pela
fal ta de as sis tên cia e pela fal ta de con di ções ade qua-
das de se lo co mo ver por es tra das ru ins e por não ha -
ver trans por te ade qua do, se gu ra men te ele che ga rá
atra sa do.

V. Exª, Sr. Pre si den te, que é mé di co, já deve ter
vis to no seu Esta do esse qua dro que se re pe te na
gran de ma i o ria dos Esta dos bra si le i ros.

O Sr. Pa u lo Octá vio (PFL – DF) – V. Ex.ª per mi-
te-me um apar te?

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –
Ouço V. Ex.ª com mu i to pra zer, no bre Se na dor Pa u lo
Octá vio.

O Sr. Pa u lo Octá vio (PFL – DF) – Se na dor Le o-
mar Qu in ta ni lha, V. Ex.ª re pre sen ta mu i to bem o no-
vís si mo Esta do do To can tins, que é uma gran de re a li-
da de bra si le i ra. Fi quei im pres si o na do com o pro nun-
ci a men to de V. Ex.ª ao di zer que de di ca to dos os fins
de se ma na a idas ao cam po para co nhe cer o Bra sil e
vi si tar os ci da dãos mais ne ces si ta dos. Afi nal de con -
tas, essa é a mis são do ho mem pú bli co. Co mun go,
em gê ne ro, nú me ro e grau, com o seu pen sa men to
quan to à fal ta de as sis tên cia do Go ver no bra si le i ro a
quem vive no cam po. Há qua ren ta anos, 80% da po -
pu la ção bra si le i ra vi via nas pe que nas ci da des e no
cam po, mas essa po si ção in ver teu-se to tal men te.
Hoje, nem 20% da po pu la ção bra si le i ra está no cam -
po por não ter as sis tên cia nem in cen ti vo. Por isso,
exis te a in se gu ran ça nas gran des ci da des bra si le i ras,
que es tão in cha das e aco mo dam mu i to mal a po pu la-
ção, pois não es ta vam pre pa ra das para o gran de êxo -
do ru ral ocor ri do nos úl ti mos anos. Sem dú vi da, uma
po lí ti ca mu i to in te li gen te se ria a de aju dar o ho mem
do cam po, dan do-lhe con di ções de cres cer, cri ar em -
pre gos – o que é mu i to di fí cil – e ati var a eco no mia no
cam po, por que o Bra sil é um País agrí co la. A nos sa
gran de ri que za – de mons tra da com o au men to da sa -
fra ano a ano – está jus ta men te no cam po, na pro du-
ção agrí co la. Pre ci sa mos dar ao ho mem que vive no
cam po con di ções de pro du zir mais. Cum pri men to V.
Ex.ª pelo bri lhan te pro nun ci a men to, pelo seu des-
pren di men to como ho mem pú bli co e pelo ex ce len te
tra ba lho re a li za do em prol da po pu la ção do Esta do de 
To can tins. Meus pa ra béns!

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –
No bre Se na dor Pa u lo Octá vio, obri ga do pe las gen tis
pa la vras. V. Exª é tes te mu nha viva das con se qüên ci-
as do êxo do ru ral.

Bra sí lia foi con ce bi da para ser uma ci da de me -
ra men te ad mi nis tra ti va. Não se ima gi na va que, num
fu tu ro tão pró xi mo, a ci da de che gas se a ter uma po -
pu la ção tão gran de. Há vin te anos, Bra sí lia era exem -
plo de qua li da de de vida. Os ser vi ços pú bli cos da ci -
da de eram dos me lho res do País, as es co las pú bli-
cas, o trans por te ur ba no e os hos pi ta is eram da me -
lhor qua li da de. Hoje, em ra zão da mi gra ção em pro -
gres são ge o mé tri ca e num vo lu me que ser vi ço pú bli-
co ne nhum con se gue acom pa nhar para aten der com
dig ni da de o usuá rio, Bra sí lia ex pe ri men ta di fi cul da-
des, as sim como tam bém atra ves sam di fi cul da des as
gran des me tró po les bra si le i ras.

Será que es tá va mos ce gos, com os olhos ta pa-
dos e in sen sí ve is para não per ce ber, ao lon go des ses
50 anos, esse fe nô me no so ci al tão for te e com con se-
qüên ci as tão gra ves? Será que, ain da hoje, so mos
im po ten tes para pro cu rar so lu ções num País de ex-
ten são ter ri to ri al tão gran de quan to o Bra sil? Será
que não há es pa ço su fi ci en te para abri gar os bra si le i-
ros? É cla ro que há.

O pro ble ma são as po lí ti cas equi vo ca das. Po lí ti-
cas pú bli cas de apo io ao ho mem do cam po pra ti ca-
men te ine xis tem. Por esse mo ti vo, ho mens e mu lhe-
res do meio ru ral bra si le i ro, atra í dos pe las lu zes e pe -
las me lho res con di ções da ci da de, de i xam seu rin cão
na tal, ten do lá, às ve zes, con di ção me lhor de vida e
vêm para as gran des ci da des ar ris car um fu tu ro. Mu i-
tos de les nos de i xam com o co ra ção tra va do, com
má goa pro fun da, ao ver mos mul ti pli ca rem-se pes so-
as nas ruas em bus ca de uma opor tu ni da de para so -
bre vi ver con dig na men te, e ou tras, já com mais di fi cul-
da de, até re vi ran do la tas de lixo para pe gar so bras de
ali men to para se sus ten tar.

Não é pos sí vel que, num País rico como o Bra -
sil, te nha mos que con vi ver com essa re a li da de. O no -
bre Se na dor Pa u lo Octá vio con fir mou que a vo ca ção
na tu ral da eco no mia bra si le i ra está no se tor pri má rio,
na pro du ção de ali men tos, e a ONU já iden ti fi cou o
co ra ção do Bra sil como a úl ti ma fron te i ra agrí co la do
pla ne ta. So mos vo ca ci o na dos a ser o gran de ce le i ro
ca paz de mi ti gar a fome, não só de nos sos ir mãos
bra si le i ros, mas de pes so as que nas ce ram em ou tros
con ti nen tes. A ciên cia e a tec no lo gia a ser vi ço de nos -
sa agri cul tu ra tem-nos pro pi ci a do sal tos de qua li da de
na nos sa ati vi da de, que tem tra zi do mu i ta ale gria e
um re sul ta do ex tre ma men te po si ti vo ao povo bra si le i-
ro. Em di ver sas qua dras do Bra sil, in clu si ve ago ra,
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quan do a eco no mia é cons tran gi da, vê-se de cres cer
a in dús tria, a ati vi da de do co mér cio, até da pres ta ção
de ser vi ços, mas, tam bém, vê-se cres cer a agri cul tu-
ra bra si le i ra e de uma for ma in te res san te: cres ce em
40% a sua pro du ção, numa ex pan são diá ria de ape -
nas 12%. Então, a vo ca ção na tu ral de nos sa eco no-
mia está cen tra da no se tor pri má rio e tem na agri cul-
tu ra seu car ro-che fe.

Como é que es ta mos per mi tin do que os ho-
mens que nas ce ram no lo cal pró prio e ade qua do para 
de sen vol ver essa ati vi da de agro pas to ril es te jam sen -
do atra í dos para a ci da de? Pe las van ta gens que nós
pró pri os es ta mos lhes ofe re cen do. Por que não da-
mos as mes mas va ri e da des de fi nan ci a men to, de
apo io às ati vi da des do ho mem do cam po como ofe re-
ce mos aos da ci da de?

É pre ci so que re ve ja mos isso e que co me ce mos
por dar aten ção à ques tão dos as sen ta men tos, aos
acam pa men tos e ao Mo vi men to dos Sem-Ter ra, que
têm tra zi do al gum dis sa bor. Às ve zes a ca u sa é jus ta,
mas o mé to do é equi vo ca do. Não po de mos per mi tir
que ilí ci tos se jam pra ti ca dos em ra zão de uma ca u sa
jus ta. Não po de mos con ti nu ar as sis tin do pas si va-
men te a ho mens que pre ci sam re al men te de uma
opor tu ni da de para tra ba lhar, ar ma dos de fo i ce, fa cão
e ma cha do, que bran do cer cas, aden tran do pro pri e-
da des pri va das, aba ten do ani ma is de ter ce i ros para
mi ti gar a sua fome, e isso não seja tra ta do como um
ilí ci to. É ilí ci to e não po de mos per mi tir. É pre ci so que
tra ce mos o nor te e o rumo cor re to para os sem-ter ra
por que, da qui a pou co, isso vira moda e os sem-teto
tam bém po dem co me çar a ado tar pro ce di men to
igual: sa que an do ca mi nhões, in va din do lo tes na ci da-
de ur ba na, que ren do um pe da ço do ter re no e fa lan do:
sou sem-teto, não te nho onde mo rar e vou cons tru ir
aqui o meu abri go em um pe da ço do seu ter re no.

Enten do que o di re i to de pro pri e da de, uma das
cláu su las pé tre as da Cons ti tu i ção, tem que ser res pe-
i ta do para que o Esta do de di re i to seja man ti do nes te
País. Todo ci da dão tem que ter o tra ta men to de res pe-
i to e igual da de. Pen so que o di re i to de pro pri e da de é
ir mão gê meo do di re i to de li ber da de. O ci da dão tem
que ter o di re i to de ir e vir e o di re i to de con quis tar a
sua pro pri e da de e não tomá-la à for ça.

Por isso, Sr. Pre si den te, pre o cu pou-me so bre-
mo do, ao ve ri fi car na Be lém-Bra sí lia, em vá ri os tre-
chos no Esta do do To can tins, em es tra das es ta du a is
e em al gu mas es tra das vi ci na is pró xi mas às pro pri e-
da des ru ra is, a mul ti pli ca ção de acam pa men tos, ge -
ran do uma ex pec ta ti va fal sa. É pre ci so que ori en te-
mos es ses bra si le i ros que es tão ali, que ren do ape-
gar-se a uma cha ma de es pe ran ça, mas que, na sua

gran de ma i o ria, tal vez não te nham ne nhu ma ap ti dão,
não sa i bam como li dar com a ter ra, não sa i bam como
ti rar da ter ra o seu sus ten to e o da sua fa mí lia. Estão
ali ali men tan do a es pe ran ça de que po dem ter um pe -
da ço de ter ra e o apo io do Incra para so bre vi ver por
de ter mi na do tem po.

O que está acon te cen do com a gran de ma i o ria
dos as sen ta men tos são os as sen ta dos, de po is, ven -
den do as suas pro pri e da des e indo bus car opor tu ni-
da de de ser as sen ta do em ou tro lo cal, num cír cu lo vi -
ci o so que não con tri bui para o seu de sen vol vi men to,
le van do à ins ta bi li da de, à in tran qüi li da de ao meio ru -
ral bra si le i ro e não tra zen do, para a so ci e da de bra si le-
i ra, o tra ta men to de igual da de que es pe ra mos pos sa
ter todo ci da dão, quer do cam po, quer da ci da de.

Era o que eu ti nha a di zer, nes ta tar de, Sr. Pre si-
den te.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Asso ci a-

mo-nos ao pro nun ci a men to do Se na dor Le o mar Qu -
in ta ni lha, que, com sua in te li gên cia, fez uma aná li se
da qui lo que tão bem en si nou ao mun do Frank lin De la-
no Ro o se velt, quan do dis se: “As ci da des po dem ser
des tru í das. Elas res sur gi rão do cam po. Mas se o
cam po for des tru í do, as ci da des pe re ce rão de fome”.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni-
no. S. Exª dis põe de vin te mi nu tos.

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, Se na dor Mão San ta, do gran de
Esta do do Pi a uí, Srªs e Srs. Se na do res, o Ecad é o ór -
gão ar re ca da dor de di re i tos au to ra is de com po si to res
e au to res em ge ral do Bra sil. Ha via uma ve lha pen-
dên cia ju rí di ca en tre o Ecad e os exi bi do res de ci ne-
ma bra si le i ro. Após lon ga tra mi ta ção, a ca u sa che gou
ao fi nal, com ga nho para o Ecad, numa ins tân cia su -
pe ri or que não dá di re i to a re cur so. Nes sas con di-
ções, o Ecad ga nhou o di re i to de ar re ca dar 2,5% da
re ce i ta bru ta dos exi bi do res de ci ne ma bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, sem en trar no mé ri to ju rí di co da
ques tão, ob vi a men te – por que, mes mo que eu fos se
uma au to ri da de no as sun to, não ca be ria dis cu tir uma
de ci são ju di ci al do País, ain da mais não sen do eu
uma au to ri da de nes se cam po – de se jo fa zer duas ob -
ser va ções que acho mu i to im por tan tes. Pri me i ro, os
exi bi do res es tran ge i ros que ope ram no Bra sil, e re-
cen te men te au men ta ram mu i to essa par ti ci pa ção
com a im plan ta ção de mu i tos ci ne mas, tipo Ci ne-
mark, em vá ri as das nos sas ci da des, es tra nha men te
não te rão a mes ma obri ga ção, por que na dis pu ta com 
es ses exi bi do res es tran ge i ros o Ecad não con se guiu
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le var a me lhor. Isto é, o Ecad ga nhou a ques tão com
os exi bi do res bra si le i ros, mas não com os exi bi do res
es tran ge i ros, eles es tão li vres des se en car go de pas -
sar ao Ecad 2,5% da re ce i ta bru ta que au fe ri rem nes -
sa ati vi da de.

Isso, de um lado, é es tra nho, mas a ale ga ção
dos exi bi do res es tran ge i ros, pelo que es tou in for ma-
do, é a de que o Ecad não pos sui a pro cu ra ção dos di -
fe ren tes au to res, com po si to res que es tão en vol vi dos
na exi bi ção da que le fil me em car taz e, por con se guin-
te, não lhes cabe pa ga rem ao Ecad por um di re i to que 
não têm, na me di da em que não pos su em a pro cu ra-
ção da que les que se ri am os de ten to res le gí ti mos
des se di re i to.

O fato é que o ar gu men to va leu para os exi bi do-
res es tran ge i ros, mas não va leu para os bra si le i ros,
que, afi nal de con tas, ope ram nas mes mas cir cuns-
tân ci as.

Sr. Pre si den te, a se gun da cons ta ta ção que que -
ro fa zer é mu i to im por tan te: os do nos de ci ne ma no
Bra sil, es sas fi gu ras, es tão em pro ces so de de sa pa-
re ci men to, tal a quan ti da de de ci ne mas no País que
fo ram fe chan do as suas por tas, sen do ven di dos mu i to
fre qüen te men te para igre jas pro tes tan tes, para ou-
tras fi na li da des, ou mes mo por in vi a bi li da de eco nô mi-
co-fi nan ce i ra, por que a mar gem de lu cro des sa ope -
ra ção eco nô mi ca é mu i to es tre i ta. O po der aqui si ti vo
do povo bra si le i ro é ba i xo e não en con tra dis po ni bi li-
da de para fre qüen tar e pa gar um in gres so de ci ne ma
que re la ti va men te é alto, e, por con se guin te, o nú me-
ro de fre qüen ta do res de ci ne ma não cres ce, e a ati vi-
da de eco nô mi co-fi nan ce i ra dos exi bi do res fica es tre i-
ta da por essa re a li da de bra si le i ra.

Os exi bi do res têm de pa gar me ta de da re ce i ta
bru ta ao dis tri bu i dor do fil me, é cla ro, e o dis tri bu i dor
re pas sa ao pro du tor e a todo o res to da ca de ia pro du-
ti va de um fil me.

Então, a re ce i ta do exi bi dor é efe ti va men te a
me ta de da qui lo que ele ar re ca da com a ven da de in -
gres sos. Se ele vai pa gar 2,5% so bre o to tal da ven da
de in gres sos ao Ecad, na ver da de, ele vai pa gar ao
Ecad 5% da sua re ce i ta, por que o Ecad não está co -
bran do do dis tri bu i dor nem dos pro du to res de ci ne-
ma, está co bran do dos exi bi do res e, ga nhou na jus ti-
ça esse di re i to. Assim, os exi bi do res te ri am que pa gar
ao Ecad 5% da sua re ce i ta bru ta, que é mais, Sr. Pre -
si den te, do que a mar gem de lu cro que eles con se-
guem au fe rir, no mí ni mo igual a essa mar gem de lu -
cro. Isso cor res pon de à de cre ta ção de uma fa lên cia
da ati vi da de de exi bi ção de fil mes, no Bra sil, por par te
pelo me nos dos exi bi do res bra si le i ros.

O Sr. Hé lio Cos ta (PMDB – MG) – Se na dor Ro -
ber to Sa tur ni no, per mi te V. Exª um apar te?

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Con ce do um apar te ao no bre Se na dor Hé lio Cos ta.

O Sr. Hé lio Cos ta (PMDB – MG) – Se na dor Ro -
ber to Sa tur ni no, V. Exª tem toda ra zão, é uma pre o cu-
pa ção mu i to gran de o que V. Exª aca ba de re la tar,
prin ci pal men te com re la ção as pe que nas ci da des do
in te ri or, que há mu i to já per de ram os seus ci ne mas e
que têm enor me di fi cul da de em fa zer vo tar no vas ca -
sas exi bi do ras, na me di da em que fi cam pe na li za das,
por as sim di zer, para pa gar 5% da sua ren da, con for-
me V. Exª mu i to bem men ci o nou, o que pra ti ca men te
in vi a bi li za o sur gi men to de no vas ca sas de es pe tá cu-
lo. Essa é a di fi cul da de que es ta mos ten do até com a
pro du ção na ci o nal por que, se não te mos as ca sas de
es pe tá cu lo, não te mos onde pro mo ver, onde exi bir os
fil mes bra si le i ros, a pro du ção na ci o nal. Eu su ge ri ria a
V. Exª, que tão bem tem con du zi do a Sub co mis são de 
Ci ne ma, Sub co mis são da Co mis são de Edu ca ção,
que pro mo ves se, se ne ces sá rio e a jul ga men to de V.
Exª, uma au diên cia pú bli ca, quan do po de ría mos cha -
mar os exi bi do res e os ar tis tas para sa ber mos se re al-
men te au to ri za ram a Ecad a fa zer essa co bran ça em
seu nome. Vejo per ma nen tes re cla ma ções das emis -
so ras de te le vi são e de rá dio, até mes mo de pro mo to-
res de shows no in te ri or, des sas fa mo sas ex po si ções
agro pe cuá ri as, to dos eles sub me ti dos a uma ta xa ção
pela Ecad. Quem sabe este não se ria o mo men to de
fa zer mos uma boa in ves ti ga ção so bre isso.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Se na dor Hé lio Cos ta, a su ges tão de V. Exª, de mi -
nha par te, já está ace i ta.Com a idéia, o apo io e a par-
ti ci pa ção de V. Exª na Sub co mis são do Ci ne ma, con -
vo que mos essa au diên cia pú bli ca. Como V. Exª dis se,
será uma opor tu ni da de ex ce len te para in ves ti gar mos
o as sun to e para, em pri me i ro lu gar, sa ber, por par te
tam bém dos ar tis tas e au to res, se há essa pro cu ra-
ção, essa trans fe rên cia, como isso é fe i to. Em se gun-
do lu gar, que ro ma ni fes tar mi nha pro fun da pre o cu pa-
ção com a pos si bi li da de de in vi a bi li za ção de toda a
pro du ção ci ne ma to grá fi ca bra si le i ra, na qual es ta mos
to dos em pe nha dos, como tam bém em sua am pli a-
ção, em sua con so li da ção. A Sub co mis são de Ci ne-
ma exis te no Se na do em fun ção do em pe nho, de uma 
com pre en são so bre a im por tân cia es tra té gi ca da pro -
du ção ci ne ma to grá fi ca para o de sen vol vi men to na ci-
o nal, para o for ta le ci men to de uma iden ti da de cul tu ral
no País. 

No mo men to em que o País todo faz um es for ço
para con so li dar a in dús tria ci ne ma to grá fi ca, a in vi a bi-
li za ção de um dos elos da ca de ia pro du ti va – e é um
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elo fun da men tal por que se não hou ver pú bli co e exi bi-
ção não ha ve rá pro du ção – será a rup tu ra de todo
esse es for ço que o Bra sil está fa zen do, as sim como o
Se na do, onde es ta mos par ti cu lar men te em pe nha-
dos. Para nós é ina ce i tá vel.

Escu tei a su ges tão do Se na dor Hé lio Cos ta e,
ime di a ta men te, ade ri. Va mos con vo car essa au diên-
cia e le var o as sun to à ba i la para ob ser var o que será
pos sí vel fa zer. Não po de mos fi car con for ma dos,
omis sos e de bra ços cru za dos, ven do o na u frá gio da
ati vi da de da exi bi ção ci ne ma to grá fi ca com uma con -
se qüên cia de sas tro sa, fu nes ta, so bre toda a ca de ia
pro du ti va da in dús tria ci ne ma to grá fi ca no Bra sil.

Sr. Pre si den te, era ba si ca men te essa a no tí cia
que que ria tra zer, mas apro ve i to o en se jo e o as sun to
para de man dar do Go ver no Fe de ral um es for ço de
de fi ni ção so bre a lo ca li za ção da Anci ne.

A Agên cia Na ci o nal de Ci ne ma tem pa pel mu i to
im por tan te nes se es for ço de de sen vol vi men to da in -
dús tria ci ne ma to grá fi ca, pa pel es tra té gi co e de ci si vo.
Hoje, está lo ca li za da, ad mi nis tra ti va men te, na Casa
Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca, por que lá nas ceu
em fun ção de toda uma ne go ci a ção, mas, ob vi a men-
te, não é o seu des ti no fi nal, uma vez que a Casa Ci vil
é um Mi nis té rio do Go ver no Fe de ral de na tu re za emi -
nen te men te po lí ti ca, de na tu re za de ne go ci a ção po lí-
ti ca de todo o Go ver no, de to das as pro po si ções do
Go ver no.

A Anci ne, na tu ral men te, será in se ri da no Mi nis-
té rio da Indús tria e do Co mér cio, lo ca li za ção de fen di-
da por aque les que vêem, na in dús tria do ci ne ma, a
ca rac te rís ti ca emi nen te men te in dus tri al mais for te do
que a ca rac te rís ti ca cul tu ral, ou en tão no Mi nis té rio da 
Cul tu ra, con si de ran do-se o fato de que se tra ta de
uma in dús tria es sen ci al men te cul tu ral.

Essa pen dên cia já ga nhou fó runs de dis cus são
na ci o nal. Já hou ve e há pro nun ci a men tos, qua se toda 
se ma na, em fa vor de uma ou de ou tra lo ca li za ção,
mas, há me ses, essa pen dên cia vem ca re cen do de
de fi ni ção. A fal ta de de fi ni ção, ob vi a men te, en fra que-
ce e pre ju di ca o fun ci o na men to da Anci ne.

Ao le van tar a ques tão do Ecad com os exi bi do-
res, apro ve i to para so li ci tar, de man dar e pe dir ao Go -
ver no Fe de ral, es pe ci al men te ao Mi nis tro da Casa Ci -
vil, uma de fi ni ção a res pe i to da lo ca li za ção da Anci ne,
que, efe ti va men te, está tar dan do.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
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. S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na se ma na
pas sa da, o Pre si den te da Re pú bli ca re a li zou uma re -
u nião de fun da men tal im por tân cia para o País. Essa
re u nião en vol veu todo o alto es ca lão do Go ver no.
Esta vam pre sen tes 12 Mi nis tros; o Vice-Pre si den te
da Re pú bli ca, José Alen car; e os Pre si den tes do
BNDES, do Ban co do Bra sil, da Ca i xa Eco nô mi ca Fe -
de ral, dos prin ci pa is fun dos de pen são do País e das
nos sas prin ci pa is es ta ta is – de for ma mu i to es pe ci al a 
Pe tro bras. Nes sa re u nião, que teve mais de cin co ho -
ras de du ra ção, foi de ba ti do e apre sen ta do todo o pla -
no de de sen vol vi men to do País, fo ram da dos en ca mi-
nha men tos e di re tri zes para que pos sam ser re a li za-
dos os in ves ti men tos em obras de in fra-es tru tu ra que
são de fun da men tal im por tân cia. O Bra sil, nas úl ti mas
dé ca das, não in ves te em in fra-es tru tu ra de for ma
ade qua da nas áre as de ener gia, de es tra das, de por -
tos, em to dos aque les se to res que sus ten tam o de-
sen vol vi men to do nos so País e que in fe liz men te es -
tão su ca te a dos, des va lo ri za dos e me nos pre za dos.

Além do in ves ti men to em in fra-es tru tu ra, todo o
de ba te nes sa re u nião foi re a li za do sob a óti ca do fi -
nan ci a men to, de onde sa i rão os re cur sos. To dos sa -
be mos que o in ves ti men to in ter na ci o nal é mu i to pe-
que no. Há uma cri se in ter na ci o nal, por tan to não há
so bra de ca pi ta is para re a li za ção de in ves ti men to,
prin ci pal men te em pa í ses como o nos so, em de sen-
vol vi men to; a pou pan ça in ter na bra si le i ra in fe liz men te
não tem acú mu lo su fi ci en te e ne ces sá rio para fa zer
toda a sus ten ta ção des se pro je to, des se pro gra ma de 
de sen vol vi men to sus ten ta do para o nos so País.

Então, foi uma re u nião mu i to im por tan te e que
ga nhou re gis tro nos jor na is, nas re vis tas do fi nal de
se ma na como algo fun da men tal. A man che te de uma
das re vis tas foi “Ace le ra, Bra sil”. Tal vez im pul si o na-
dos pela vi tó ria de Ru bens Bar ri chel lo, con si ga mos
ago ra, efe ti va men te, dar a ace le ra ção de que este
País ne ces si ta, para bus car mos o “es pe tá cu lo de
cres ci men to” que o Pre si den te da Re pú bli ca, de for -
ma oti mis ta, está pro pon do-se a co or de nar.

Nes sa re u nião, fa lou-se na pos si bi li da de efe ti va
de alo ca ção de R$400 bi lhões para es ses in ves ti men-
tos no fi nan ci a men to des sas obras de in fra-es tru tu ra
para os pró xi mos qua tro anos. Esse mon tan te re pre-
sen ta algo em tor no de 7,5% do PIB, o que é um vo lu-
me de re cur sos sig ni fi ca ti vo, que não tem tido a sua
re a li za ção nas úl ti mas três dé ca das. E é im por tan te
re cor dar que, du ran te o “mi la gre eco nô mi co” de 1970
a 1977, ti ve mos in ves ti men tos em in fra-es tru tu ra da
or dem de 11% do PIB. Por tan to, se der mos con di ções
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para que esse pro gra ma de in ves ti men to do Go ver no
Lula se vi a bi li ze, ain da as sim não con se gui re mos re -
cu pe rar aqui lo que o Bra sil já fez, há três ou qua tro
dé ca das, em ter mos de in fra-es tru tu ra para o de sen-
vol vi men to.

De qual quer for ma, es ses R$400 bi lhões são de 
fun da men tal im por tân cia, por que en vol vem as obras
que vou lis tar. Pela sim ples men ção às obras e aos
va lo res, pode fi car mu i to cla ro o que isso sig ni fi ca em
ter mos de cri a ção de em pre gos, mão-de-obra, de-
sen vol vi men to eco nô mi co dis tri bu í do em to das as
Re giões do País.

As obras e os va lo res res pec ti vos es tão as sim
de fi ni dos: trans po si ção do rio To can tis para o rio São
Fran cis co, da or dem de R$24 bi lhões; in ter li ga ção do
rio Ama zo nas com o rio Ori no co, R$18 bi lhões; in ter li-
ga ção da ba cia do rio Ama zo nas com a ba cia do rio
da Pra ta, R$13 bi lhões; in ves ti men tos em usi nas hi -
dro e lé tri cas, R$38 bi lhões; in ves ti men tos em usi nas
ter me lé tri cas, R$8 bi lhões; in ves ti men tos em re fi na ri-
as, R$12 bi lhões; in ves ti men tos em pla ta for mas de
ex plo ra ção de pe tró leo, R$10 bi lhões; obras ro do viá-
ri as e fer ro viá ri as, R$19 bi lhões; am pli a ção da rede
de me trô de São Pa u lo e do Rio de Ja ne i ro, R$30 bi -
lhões; re des de me trô em ou tros lo ca is, R$15 bi lhões;
por to de San tos, R$3,5 bi lhões; por to de Se pe ti ba, no
Rio de Ja ne i ro, R$3 bi lhões; li nhas de trans mis são de
ener gia elé tri ca, R$8 bi lhões; dis tri bu i do ras de ener -
gia elé tri ca, R$15 bi lhões.

Por tan to, são R$400 bi lhões que têm pers pec ti-
va de se rem alo ca dos, ao lon go des tes qua tro anos,
para que a in fra-es tru tu ra de ener gia, es tra das, trans -
mis são e de por tos pos sa dar con di ções para que
este País se de sen vol va.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Se -
na do ra Ide li Sal vat ti, V. Exª me con ce de um apar te?

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) –
Gos ta ria de ouvi-lo, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, por -
que V. Exª deve ter fi ca do mu i to fe liz por que o por to de 
San tos tem a pers pec ti va...

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – O
por to de Se pe ti ba, no Rio de Ja ne i ro, Se na do ra.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Pois
é. O por to de San tos, com a pers pec ti va de R$3,5 bi -
lhões, e o de Se pe ti ba, R$3 bi lhões. São dois por tos
im por tan tís si mos para a es co a ção das ex por ta ções
bra si le i ras.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Se -
na do ra Ide li Sal vat ti, cum pri men to V. Exª por tra zer ao
Se na do essa no tí cia, que é da ma i or im por tân cia.
Não cre io que pos sa ha ver no tí cia mais im por tan te do 

que a de ci são de o Go ver no to mar as pro vi dên ci as
para exe cu tar esse in ves ti men to pú bli co, por que há
uma cor re la ção for tís si ma, ní ti da, na his tó ria da eco -
no mia do País, en tre o cres ci men to da eco no mia bra -
si le i ra e a re a li za ção de in ves ti men tos pú bli cos na in -
fra-es tru tu ra eco nô mi ca do Bra sil. Re cor ren do a toda
sé rie his tó ri ca se ve ri fi ca isso cla ra men te. É fun da-
men tal, es sen ci al que isso seja re a li za do. Até se re -
cla ma mu i to da taxa de ju ros, que está ele va da, mas
re du zir ju ros ou o com pul só rio dos ban cos cer ta men-
te al gum efe i to pro du zi rá so bre a eco no mia e nós po -
de re mos cres cer 2,5% ou 3%. Mas este não é o cres -
ci men to que o Bra sil pre ci sa. O País, com este qua dro
so ci al in sus ten tá vel que apre sen ta, para a re so lu ção
des ses pro ble mas so ci a is e a ob ten ção de uma eco -
no mia mais jus ta e uma dis tri bu i ção eqüi ta ti va, pre ci-
sa cres cer 6% ou 7%, sua taxa his tó ri ca. Esse cres ci-
men to so men te se atin gi rá na me di da em que hou ver
esse in ves ti men to pú bli co em in fra-es tru tu ra que V.
Exª está tra zen do. Ago ra, sim, fi ca mos com cer te za
de que ire mos as sis tir ao es pe tá cu lo do cres ci men to.
Cer ta men te. Cla ro que não será ain da este ano, que
está pre ju di ca do pela ne ces si da de que o Go ver no
teve de pu xar os fre i os, em ra zão da cri se gra vís si ma
que ha via quan do as su miu. Mas nós va mos ter, sim,
um cres ci men to eco nô mi co e com fun da men to, com
uma base só li da nes se in ves ti men to que V. Exª está
anun ci an do a esta Casa. Meus pa ra béns, meus cum -
pri men tos.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) –
Agra de ço a V. Exª, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, e re -
gis tro que as me di das ado ta das na re u nião da úl ti ma
quin ta-fe i ra ob ti ve ram uma ex ce len te re per cus são
jun to ao se tor pri va do, ao em pre sa ri a do na ci o nal.
Inclu si ve, o Pre si den te da Gren de ne, Eu gê nio Sta ub,
foi mu i to en fá ti co – e está nos jor na is – ao afir mar, de
for ma mu i to cla ra, que o País não in ves te ade qua da-
men te em in fra-es tru tu ra há uns dez anos.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Isso 
mes mo. Se na do ra Ide li, até mes mo o ca pi tal es tran-
ge i ro será atra í do por esse in ves ti men to.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) –
Com cer te za.

Eu gos ta ria de tam bém con ce der um apar te ao
Se na dor João Ca pi be ri be.

O Sr. João Ca pi be ri be (Blo co/PSB – AP) – Se -
na do ra Ide li Sal vat ti, esta é uma no tí cia que nos ale -
gra e en che os nos sos olhos de bri lho. Mas eu gos ta-
ria de fa zer um con tra pon to. Acre di to que pre ci sa mos
de in ves ti men to em in fra-es tru tu ra, mas te mos de so -
lu ci o nar um pro ble ma es tru tu ral da so ci e da de hu ma-
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na e, em par ti cu lar, da so ci e da de bra si le i ra, qual seja, 
a con cen tra ção ur ba na pro vo ca da pelo pro ces so de
in dus tri a li za ção. Pen so que es ta mos vi ven do a era
pós-in dus tri al, em que esse im por tan te se tor da eco -
no mia já não res pon de pela ge ra ção dos em pre gos
ne ces sá ri os para aten der a esse fla ge lo, a essa tra-
gé dia que es ta mos vi ven do, que é o de sem pre go. Ao
mes mo tem po em que tra ba lha mos, em que o Go ver-
no Lula, em que o Pre si den te está pre o cu pa do com
esse viés key ne si a no, em con tra pon to a essa com bi-
na ção de po lí ti ca eco nô mi ca de mer ca do – o Go ver no
se es for ça para le van tar os ati vos res tan tes, pois há
mu i ta co i sa que su miu pelo ralo das pri va ti za ções ao
lon go dos úl ti mos doze anos –, pre ci sa mos de uma
al ter na ti va para a des con cen tra ção ur ba na. É pos sí-
vel ali ar um gran de pro gra ma de in fra-es tru tu ra a
essa in ver são de mo de lo, pen sar em uma vol ta da
ocu pa ção dos es pa ços am plos, de que este País dis -
põe, e fa zer não ape nas uma re for ma agrá ria, que
não po de mos mais adi ar.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) –
Esca mo te ar.

O Sr. João Ca pi be ri be (Blo co/PSB – AP) – Adi -
ar. Nem mais um mi nu to. Pre ci sa mos de mais do que
uma re for ma agrá ria. A re for ma agrá ria é ge ra do ra,
sim, de em pre gos, mas ela pode ser a mu dan ça de
mo de lo de que tan to ne ces si ta mos e, tam bém, pode
ser essa des con cen tra ção das po pu la ções ur ba nas
que hoje es tão sem sa í da. Cada vez em que se mo -
der ni zam as in dús tri as, mo der ni za-se para ge rar me -
nos em pre gos. Ao in vés de am pli ar o nú me ro de em -
pre gos, eles di mi nu em, em fun ção da tec no lo gia, da
tec no lo gia de ge ren ci a men to, da au to ma ção. Esse é
um pro ces so cuja es tru tu ra te mos de mo di fi car. O
Pla no Na ci o nal de Re for ma Agrá ria tem de vir com
essa di men são, ali a do a esse pro gra ma de in ves ti-
men to e tam bém com essa mu dan ça de mo de lo. Na
ques tão da vi o lên cia ur ba na, quan to mais con cen tra-
mos in ves ti men tos nos cen tros ur ba nos, ma i or será a
atra ção. Te mos de di vi dir es ses re cur sos e con cen-
trá-los na re for ma agrá ria e na ur ba ni za ção do cam po
bra si le i ro. Te nho a im pres são de que ur ba ni zan do as
áre as ru ra is, do tan do-as de con di ções ade qua das de
vida, co lo can do es co las ade qua das e em con so nân-
cia com a vida das pes so as que mo ram no cam po,
elas vão fi car lá e nós va mos ter res pos ta. Eu acho
que o Go ver no do Pre si den te Lula tem que ven cer es -
ses gran des de sa fi os que fo ram pos ter ga dos até hoje. 
Mu i to obri ga do.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) –
Agra de ço ao Se na dor João Ca pi be ri be.

Fiz ques tão de ler as obras por que elas dão esta 
di men são de des cen tra li za ção e tam bém essa di-
men são de ur ba no e ru ral. A trans po si ção do rio To-
can tins para o rio São Fran cis co, Nor des te e Cen-
tro-Oes te sen do atin gi dos, a in ter li ga ção da ba cia do
rio Ama zo nas com o rio Ori no co, atin gin do todo o
Nor te do nos so País, e a in ter li ga ção da ba cia do rio
Ama zo nas com a ba cia do Pra ta po dem me lho rar as
con di ções de vida em todo o País. 

Mas há um pro ble ma que eu gos ta ria de abor -
dar. Boa par te des se fi nan ci a men to terá que vir das
nos sas es tru tu ras de fi nan ci a men to, do BNDES, do
Ban co do Bra sil, da Ca i xa Eco nô mi ca. E, in fe liz men-
te, te mos uma amar ra ção que tem im pe di do in clu si ve
de uti li zar re cur sos que exis tem, que es tão tran ca dos
no BNDES, na Ca i xa Eco nô mi ca por con ta do acor do
com o FMI.

Há dois itens do acor do com o FMI que pre ci sa-
mos re vo gar, que pre ci sa mos re fa zer. Esta mos ago ra
na imi nên cia de um novo acor do. O ide al se ria que
não pre ci sás se mos re no vá-lo. O Mi nis tro Anto nio Pa -
loc ci tem tra ba lha do nes sa li nha, mas, in fe liz men te,
tal vez isso não acon te ça. Indis cu ti vel men te, quan do a 
mis são do FMI che gar ao Bra sil, no mês de se tem bro,
te mos que es tar com este País mo bi li za do, com as
suas prin ci pa is li de ran ças, com to dos aque les que
de fen dem o de sen vol vi men to efe ti vo cons ci en tes de
que o acor do com o FMI, se for re no va do, pre ci sa ser
fe i to em ou tro pa ta mar.

O que pre ci sa mos re vo gar para po der de sa fo-
gar, in clu si ve um re cur so que o Bra sil tem e está co lo-
ca do nos seus ban cos, mas que não pode usar? Em
pri me i ro lu gar, a ques tão de o in ves ti men to pú bli co
ser con si de ra do como des pe sa e ir di re ta men te lá no
dé fi cit.

Te mos re cur so lá no BNDES, te mos re cur so
para fa zer in ves ti men to nas nos sas es ta ta is, mas, in -
fe liz men te, não po de mos cons tru ir re fi na ria, não po -
de mos cons tru ir usi nas, não po de mos dis por de inú -
me ros ins tru men tos de de sen vol vi men to por que há
uma res tri ção, por que não pode ser con si de ra do
como in ves ti men to, mas, sim, como dé fi cit, como des -
pe sa, e aí o li mi te do su pe rá vit bar ra, res trin ge, im pe-
de que esse di nhe i ro que está dis po ní vel pos sa ser
uti li za do.

A ou tra ques tão, mais tris te, é a ques tão do su -
pe rá vit im pe din do a ob ten ção de em prés ti mos para
as pre fe i tu ras bra si le i ras. Há um li mi te no to tal das
pre fe i tu ras. Te mos, hoje, mais de duas mil pre fe i tu ras
ab so lu ta men te adim plen tes. Elas têm ca pa ci da de de
en di vi da men to, es tão com to das as suas dí vi das qui -
ta das e não po dem pe gar em prés ti mos jun to ao
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BNDES ou à Ca i xa Eco nô mi ca para fa zer obras fun -
da men ta is nos seus mu ni cí pi os, na área de sa ne a-
men to, de ha bi ta ção, de in fra-es tru tu ra.

Só para se ter uma idéia, a Ca i xa Eco nô mi ca
Fe de ral tem dis po ní ve is mais de R$2 bi lhões para
obras de sa ne a men to e ha bi ta ção, mas so men te
R$600 mi lhões po dem ser li be ra dos, por que essa
res tri ção no acor do com o FMI im pe de que as Pre fe i-
tu ras aces sem es ses re cur sos.

Con ce do um 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 do ra Ide li Sal vat ti, em duas pa la vras, es ses são os
pon tos que mos tra rão à so ci e da de bra si le i ra que o
Go ver no Lula não é o Go ver no Fer nan do Hen ri que
Car do so e que não es ta mos mais no ne o li be ra lis mo.
Va mos li ber tar a eco no mia bra si le i ra des sas amar ras,
por que o nos so com pro mis so fir me com a Na ção bra -
si le i ra é esse.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) –
Exa ta men te.

Essas duas ques tões são im pres cin dí ve is para
esse pro gra ma de in ves ti men to de R$400 bi lhões. Se
não con se guir mos cap tar fi nan ci a men to ex ter no, se
isso está mu i to di fí cil e se não te mos con di ções de
dis pu tar os par cos re cur sos in ter na ci o na is para a re a-
li za ção de in ves ti men tos, pre ci sa mos uti li zar os re cur-
sos dis po ní ve is no nos so País. Para isso, não po de-
mos ter as amar ras do acor do do FMI im pe din do que,
exis tin do di nhe i ro, não pos sa mos usá-lo na am pli a-
ção das nos sas es ta ta is e das nos sas em pre sas pú -
bli cas e tam bém no in ves ti men to das nos sas Pre fe i tu-
ras. Pre ci sa mos to mar pro vi dên cia em re la ção a es -
ses dois gar ga los que es tão no acor do do FMI.

Nes se con tex to, o Se na do da Re pú bli ca tem pa -
pel fun da men tal e de ci si vo em ini ci ar esse de ba te e
em mo bi li zar toda a so ci e da de bra si le i ra. Esta mos
ago ra em con vo ca ção ex tra or di ná ria e não po de mos
re a li zar, nes te mo men to, ne nhu ma ati vi da de re la ci o-
na da a esse as sun to, por que ele não está na pa u ta da 
con vo ca ção; mas, nes te mo men to, es tou tra zen do o
as sun to para o Ple ná rio por que de ve mos co me çar os
tra ba lhos or di ná ri os do Se na do, ago ra em agos to,
ten do essa ques tão como eixo, como cen tro da nos sa
ati vi da de. Te mos que de sen vol ver ati vi da des no Se-
na do que tra gam esse as sun to, que ve jam como va -
mos mo bi li zar to das as au to ri da des – mo bi li za ção
pelo in te res se do País, e su pra par ti dá ria.

Esti ve com os Pre fe i tos de qua tro Pre fe i tu ras do
meu Esta do quan do se re u ni ram com o Pre si den te do 
BNDES, Pro fes sor Car los Les sa. Os Pre fe i tos fi ze ram

a se guin te per gun ta. “Pre si den te, como não po de mos
aces sar o em prés ti mo? Te mos ca pa ci da de de en di vi-
da men to, es ta mos adim plen tes, não de ve mos nada.
Esta mos pe din do R$50 mi lhões, mas te mos ca pa ci-
da de para 20, 30, 50 ve zes mais!” E o Pro fes sor Car -
los ex pli cou o acor do de for ma mu i to cla ra, re la tan-
do-nos que es sas cláu su las do FMI são an ti gas: são
da épo ca de Dil son Fu na ro, em 1986.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Se na do ra
Ide li Sal vat ti, la men to in for mar que o tem po es go-
tou. Mas o pro nun ci a men to de V. Exª deu no vas
asas àque la es pe ran ça que ven ceu o medo do povo 
bra si le i ro.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) –
Com cer te za.

Sr. Pre si den te, eu que ria con clu ir di zen do que é
inad mis sí vel a con ti nu i da de de algo que amar rou o
de sen vol vi men to des te País des de 1986! Por isso, es -
tou le van tan do este as sun to, pois te nho cer te za de
que o Se na do da Re pú bli ca vai ca pi ta ne ar toda a mo -
bi li za ção po lí ti ca para que o Sr. Horst Köh ler, Di re-
tor-Ge ral do FMI, quan do vier ao País em se tem bro, a
fim de re ne go ci ar um novo acor do – se este for ne ces-
sá rio –, en con tre o Bra sil em pé de guer ra. Des sa for -
ma, tal vez te nha mos as con di ções de de sen vol vi-
men to pos si bi li ta das pelo FMI à Rús sia e ao Mé xi co,
quan do fle xi bi li zou as con di ções do acor do para vi a bi-
li zar o de sen vol vi men to e o in ves ti men to em in fra-es-
tru tu ra, tão ne ces sá ri os na ge ra ção de em pre gos e
no cres ci men to dos pa í ses.

Sr. Pre si den te, mu i to obri ga da e des cul pe-me
por ter ul tra pas sa do um mi nu to do meu tem po.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Mu -
i to bem, Se na do ra Ide li Sal vat ti.

(Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a

pa la vra ao Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, Lí der do Go -
ver no nes ta Casa. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Octá vio,
do PFL do Dis tri to Fe de ral.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. 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,
Srªs e Srs. Se na do res, em fe ve re i ro do cor ren te ano,
foi cons ti tu í da a Fren te Par la men tar do Cen tro-Oes te,
for ma da por 12 Se na do res e 41 De pu ta dos Fe de ra is.
Tra ta-se de uma fren te su pra par ti dá ria, cujo ob je ti vo
ma i or é a de fe sa dos in te res ses da Re gião, pri vi le gi a-
da por hos pe dar, como bem ci tou o emi nen te Pre si-
den te, a Ca pi tal da Re pú bli ca.
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Con ce bi da por oca sião do en con tro dos Go ver-
na do res do Dis tri to Fe de ral, Mato Gros so, Mato Gros -
so do Sul e Go iás, re u ni dos em fe ve re i ro des te ano
em Cu i a bá, a Fren te Par la men tar foi ime di a ta men te
cri a da na que le mes mo mês e tem, na pes soa do di nâ-
mi co e ex pe ri en te Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, seu pri -
me i ro Pre si den te. E aí está a Fren te, pre pa ra da para
de sen vol ver um tra ba lho unís so no e afi na do com o in -
te res se pú bli co dos mais de 11,6 mi lhões de ha bi tan-
tes des sa prós pe ra re gião, já ho me na ge a da com pre -
di ca ti vos tais como o novo el do ra do bra si le i ro, a úl ti-
ma gran de fron te i ra agrí co la do País, o es pe lho do de -
sen vol vi men to e da con su ma ção do des bra va men to
do in te ri or bra si le i ro, en fim, to das es sas for mas elo gi-
o sas e ca ri nho sas de exal tar o Cen tro-Oes te em inú -
me ros pro nun ci a men tos aqui pro fe ri dos pelo me nos
ao lon go das úl ti mas duas dé ca das. Mas to dos ho me-
na ge an do a re gião do fu tu ro, como se es ses tem pos,
o fu tu ro, o ama nhã, es ti ves sem ain da dis tan tes. Daí o
des com pro mis so com o nos so pre sen te, que já acon -
te cia pelo me nos dez anos após a ina u gu ra ção de
Bra sí lia.

Con tu do, Sr. Pre si den te, o fato é que pre ci sa-
mos agir ago ra, an tes que tar di a men te, não só na de -
fe sa da con cre ti za ção de po lí ti cas e atos que fo men-
tem e im pul si o nem o de sen vol vi men to des ta par te do
Bra sil, mas a de fe sa de uma Re gião que tem e de ve rá
ter, cada vez mais, um pa pel im por tan tís si mo no de -
sen vol vi men to na ci o nal como um todo.

Se não ve ja mos: so mos gran des pro du to res
agro pas to ris e, de modo es pe ci al, de grãos e car ne
para abas te ci men to das in dús tri as de pro du tos ali-
men ta res e dos nú cle os ur ba nos do Su des te e do Sul
do País. Nes se sen ti do, a Re gião de sem pe nha pa pel
re le van te na com po si ção da pa u ta de ex por ta ções
bra si le i ras, au xi li an do a for ma ção de su pe rá vits na
ba lan ça co mer ci al. Re ce be mos gran de quan ti da de
de mi gran tes pro ce den tes do Nor des te e do Sul do
Bra sil, ame ni zan do as ten sões so ci a is no cam po da -
que las Re giões e re di re ci o nan do os flu xos mi gra tó ri-
os do cam po-ci da de para o cam po-cam po, o que faz
com que se di mi nua a pres são so ci al nas pe ri fe ri as
das gran des aglo me ra ções ur ba nas, es pe ci al men te
as do Su des te.

De ou tra par te, a im por tân cia hi dro grá fi ca do
Cen tro-Oes te ad qui re ex pres são con ti nen tal, em vis -
ta do in te res se re ve la do por vá ri os pa í ses sul-ame ri-
ca nos com re la ção à na ve ga ção flu vi al. Esta, que, no
fu tu ro, de ve rá se re a li zar des de os pa í ses mais se ten-
tri o na is até os me ri di o na is, tor na ne ces sá ria a li ga ção
de vá ri as ba ci as hi dro grá fi cas. Tal con di ção va lo ri za-
ria so bre ma ne i ra a Re gião, pois, em nos so ter ri tó rio,

ve ri fi ca-se a exis tên cia de lo ca is que apre sen tam
con di ções par ti cu lar men te fa vo rá ve is à li ga ção das
mais im por tan tes ba ci as hi dro grá fi cas do con ti nen te
– a Ama zô ni ca e a Pla ti na.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, sal ta aos
olhos dos que se de bru çam so bre os da dos da nos sa
eco no mia que, ape sar do imen so ce le i ro agrí co la e da 
exis tên cia de ri que zas tan to mi ne ra is como de ecos -
sis te mas, a nos sa Re gião ain da não con se guiu ex plo-
rar su fi ci en te men te esse po ten ci al. Indu bi ta vel men te,
al guns pro je tos do pas sa do fo ram im por tan tes para
ala van car, em par te, a uti li za ção des ses re cur sos.

Nos anos 80, a Bol sa de Mer ca do ri as e Fu tu ros
pa tro ci nou o es tu do que teve como um dos seus prin -
ci pa is mé ri tos olhar para o lon go pra zo. Mais re cen te-
men te, esse mes mo or ga nis mo cons ta tou que o im -
pac to de um novo pro je to para o Cen tro-Oes te que
apon te na di re ção do Pa cí fi co com bi nam per fe i ta-
men te com uma nova con cep ção de ei xos con ti nen ta-
is de de sen vol vi men to, en vol ven do ga so du tos, fer ro-
vi as, ro do vi as, no vos por tos e hi dro vi as.

Essas mu dan ças le vam-nos a en fren tar o gran -
de de sa fio das duas pró xi mas dé ca das: o uso de re -
cur sos na tu ra is, com bi nan do a pro te ção ao meio am -
bi en te com a fi xa ção do ho mem em nos sas fron te i ras.
Pre ci sa mos com pa ti bi li zar es sas ações com po lí ti cas
que fa vo re çam a ex por ta ção de nos sos pro du tos.
Com a união de nos sas Ban ca das, aqui no Con gres-
so, a re gião po de rá ado tar como me tas pri o ri tá ri as
po lí ti cas de in cen ti vos para a cri a ção de zo nas pri má-
ri as de pro ces sa men to e para a fa ci li ta ção de im plan-
ta ção de áre as al fan de gá ri as.

A mar cha para o oes te ala van ca rá a pro du ção
bra si le i ra de grãos, que po de rá sal var para além dos
160 mi lhões de to ne la das, em 2010. Esta mos po li ti-
ca men te pre pa ra dos para pla ne jar, agir e le gis lar
com o pen sa men to re gi o nal lon ge das di ver gên ci as
par ti dá ri as, ide o ló gi cas e pró xi mos de me di das que
nos le vem à re du ção da po bre za e ao de can ta do
Fome Zero. 

Po de ría mos ci tar ain da que inú me ras es ta tís ti-
cas de mons tram a enor me im por tân cia da Re gião
Cen tro-Oes te para o de sen vol vi men to bra si le i ro. Po -
rém, bas ta o pou co que aqui foi re la ta do para que se
jus ti fi que a im por tân cia da cri a ção des se gru po que
lu ta rá com to das as suas for ças para de fen der os le gí-
ti mos in te res ses de par te tão rica e ain da tão pou co
ex plo ra da do Bra sil, vi san do dar-lhe a im por tân cia de -
vi da em todo o ce ná rio po lí ti co e eco nô mi co na ci o nal.

Fi nal men te, deve-se con si de rar a im por tân cia
do po ten ci al tu rís ti co da hi dro gra fia do Cen tro-Oes te,
as pec to ain da pou co ex plo ra do, em bo ra bas tan te

19370 Terça-fe i ra  22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju lho de 2003    409ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



pro mis sor. A ele va da pis co si da de de mu i tos dos seus
rios e de suas la go as, as nu me ro sas pra i as e ilhas flu -
vi a is, a ocor rên cia de fe nô me nos de res sur gên cia e o
atra ti vo re pre sen ta do pela lim pi dez de suas águas e
de suas que das d´água in clui-se en tre os ele men tos
que po dem acen tu ar a sua im por tân cia na va lo ri za-
ção re gi o nal. Há ain da a pri vi le gi a da si tu a ção de Bra -
sí lia, hoje ci da de mo nu men tal, pa tri mô nio cul tu ral da
hu ma ni da de, sede dos Po de res da Re pú bli ca e ain da
mu i to pou co co nhe ci da pelo pró prio povo bra si le i ro e
mal ex plo ra da como pólo de atra ção aos tu ris tas es -
tran ge i ros.

É opor tu no que se lem bre, nes te mo men to, de
que a úl ti ma gran de ação po lí ti ca de sen vol vi da no
Cen tro-Oes te e que con se guiu em par te re ver ter o
qua dro iso la ci o nis ta de ver da de i ra ilha que do mi na va
a re gião já che ga à casa de 50 anos. Como lem bra
mu i to bem o do cu men to ela bo ra do como pa u ta da re -
u nião pre pa ra tó ria de Par la men ta res da re gião, a
oca sião re sul tou na his tó ri ca ori gem da Fren te Par la-
men tar do Cen tro-Oes te. Mas, a des pe i to do tra ba lho
ma ra vi lho so do Ma re chal Cân di do Ron don, so men te
com a cons tru ção de Bra sí lia, ide a li za da e ina u gu ra-
da pelo gran de Esta dis ta Jus ce li no Ku bits check, a re -
gião ga nhou nova di men são eco nô mi ca e pas sou a
ser pólo de de sen vol vi men to re gi o nal.

Os efe i tos da de ter mi na ção e da li de ran ça po lí ti-
ca da que le gran de ho mem pú bli co, con si de ra do o es -
ta dis ta bra si le i ro do sé cu lo, são sen ti dos até hoje –
con for me o no bre Pre si den te, Se na dor Mão San ta,
sem pre faz ques tão de re gis trar em seus pro nun ci a-
men tos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o de fi ni ti-
vo de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al da re gião não 
pode es pe rar mais e tor na-se im pe ri o sa a Fren te Par -
la men tar do Cen tro-Oes te. Re fle tin do um pou co so-
bre o es pí ri to de tra ba lho des sa com po si ção par la-
men tar de de fe sa re gi o nal, jul go opor tu no in for mar a
cri a ção de qua tro im por tan tes co mis sões de tra ba lho,
qua is se jam: Co mis são de Re for ma Tri bu tá ria e Pre vi-
dên cia; Co mis são de De sen vol vi men to Re gi o nal, em
que se in se rem a Agên cia de De sen vol vi men to do
Cen tro-Oes te, a in dus tri a li za ção, a agri cul tu ra, o
agro ne gó cio e o tu ris mo; Co mis são de Infra-Estru tu ra
e Meio Ambi en te; e, por úl ti mo, Co mis são de Endi vi-
da men to dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes ta
oca sião, como Se na dor da Re pú bli ca re pre sen tan te
do Dis tri to Fe de ral, em bo ra pre o cu pa do com as gran -
des ques tões na ci o na is, vejo-me obri ga do a con cen-
trar mais o meu tra ba lho no Dis tri to Fe de ral, na re gião
do en tor no do Dis tri to Fe de ral e na Re gião do Cen -

tro-Oes te, pelo de ver do man da to e pe los com pro mis-
sos para com o in te res se pú bli co.

Essas são as ra zões por que acom pa nhei com
mu i ta ale gria a cri a ção da Re gião Inte gra da de De-
sen vol vi men to do Dis tri to Fe de ral e Entor no, Ride, cri -
a da em 1998 e fi nal men te re gu la men ta da pelo en tão
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, no ano de
2000.

A com ple xi da de da área al can ça da pela Ride,
em que, além do Dis tri to Fe de ral, se in te gram três
mu ni cí pi os de Mi nas Ge ra is e 19 de Go iás – se gun do
o Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal –, atin ge gra ves
ques tões cul tu ra is, so ci a is, am bi en ta is, eco nô mi cas,
es tra té gi cas, de se gu ran ça, en fim, de ci da da nia.

Essa mi cror re gião e suas di fe ren ças pre ci sam
ser con tem pla das no pro je to de de sen vol vi men to que
que re mos para a ma cro-re gião em que es ta mos in se-
ri dos, prin ci pal ob je ti vo do tra ba lho da Fren te Par la-
men tar do Cen tro-Oes te.

Sr. Pre si den te, não po de mos de i xar de pen sar
no fu tu ro da Ca pi tal da Re pú bli ca, em boa hora si tu a-
da exa ta men te no cen tro da re gião, hoje, gra ças a
Deus, ine vi tá vel pólo de con ver gên cia po lí ti ca re gi o-
nal e na ci o nal.

Assim pen san do, con si de ro que a aten ção de vi-
da pelo Go ver no à re gião e que os con se qüen tes be -
ne fí ci os que daí ad vi rão para o de sen vol vi men to na ci-
o nal se rão fun da men ta is para o ali nha men to dos
Esta dos de Go iás, Mato Gros so e Mato Gros so do Sul 
às ma i o res e mais de sen vol vi das Uni da des da Fe de-
ra ção, como tam bém se rão im por tan tes para a in clu-
são de fi ni ti va das re giões mais po bres do Dis tri to Fe -
de ral e do seu en tor no, com pre en den do al guns Mu ni-
cí pi os dos Esta dos de Go iás, de Mi nas Ge ra is e da
Ba hia, de pen den tes dos equi pa men tos pú bli cos da
Ca pi tal.

Em fun ção de tudo isso, ana li sei com mu i to cu i-
da do o Pro gra ma Espe ci al de De sen vol vi men to do
Entor no do Dis tri to Fe de ral, Pro ri de, da Se cre ta ria do
Cen tro-Oes te. Ano tei com de ta lhes as pa la vras do Mi -
nis tro Ciro Go mes, pro fe ri das no dia 09 de abril des te
ano, por oca sião da pos se do Dr. Ale xan dre Cé sar
como Se cre tá rio do Cen tro-Oes te. S. Exª ci tou como
uma das ma i o res dis pa ri da des de co nur ba ção exis-
ten tes no País a ques tão do Dis tri to Fe de ral e do seu
en tor no. Re i te rou ain da o re fe ri do Mi nis tro a im por-
tân cia do Cen tro-Oes te e a sua sus ten ta bi li da de,
quan do es te ve pre sen te em au diên cia pú bli ca na Co -
mis são de Ser vi ços e Infra-Estru tu ra. Dis se, in clu si ve,
que já co me ça ram os es tu dos para a cri a ção da
Agên cia de De sen vol vi men to do Cen tro-Oes te.
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Aque la cons ta ta ção mo ti vou-me a bus car con -
tri bu i ções e sa í das con cre tas que pu des sem ser pro -
pos tas ime di a ta men te. E o Pro gra ma de De sen vol vi-
men to Sus ten tá vel do Pan ta nal, Pro gra ma Pan ta nal,
ini ci a ti va dos Go ver nos do Mato Gros so e do Mato
Gros so do Sul, sur giu-me como bom exem plo. Obje to
de em prés ti mo jun to ao BID, no va lor de US$ 400 mi -
lhões para oito anos de exe cu ção, ini ci a do há dois
anos e com aval da União, o Pro gra ma Pan ta nal – e
es ti ve mos no Esta do há duas se ma nas, Sr. Pre si den-
te – apre sen ta-se como ex ce len te exem plo de pro je to
a ser apli ca do ini ci al men te à Ride, guar da das as de vi-
das pro por ções e si tu a ções par ti cu la ri za das.

Mo ti va do pela opor tu ni da de do mo men to, pelo 
en ga ja men to dos Go ver nos Esta du a is ao tra ba lho
da Fren te e pela fir me za de pro pó si tos e de en tu si-
as mo dos Par la men ta res que a in te gram, co mu ni-
quei ao Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, seu Pre si den te,
que vou pro por a exe cu ção de um Pro gra ma de De -
sen vol vi men to de Inte gra do Sus ten tá vel para a Re -
gião do Cer ra do do Cen tro-Oes te/Ride, de US$3 bi -
lhões em dez anos. Pa re ce mu i to, mas é o ne ces sá-
rio para o cres ci men to e o de sen vol vi men to des sa
enor me re gião.

No caso do nos so Pro je to, tra ta-se de pro gra ma
di men si o na do para uma Se cre ta ria do Cen tro-Oes te,
que, man ten do um de sem pe nho ge ren ci al, ad qui ri rá
ma tu ri da de su fi ci en te para trans for mar-se numa
agên cia re gi o nal.

Para isso, apre sen ta rei, em apro xi ma da men te
15 dias, um do cu men to pre li mi nar, ini ci al men te para a 
Fren te Par la men tar do Cen tro-Oes te, no in tu i to de re -
ce ber aper fe i ço a men tos, de ven do ser pos te ri or men te
en ca mi nha do ao Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o nal, Dr.
Ciro Go mes.

Ha ve rá di fi cul da des, sim! E enor mes são os de -
sa fi os que nos aguar dam nes sa ca mi nha da, mas é
sem pre o mo men to de fa zer jus ti ça à luta e ao es for ço
do Pre si den te JK em tra zer a Ca pi tal da Re pú bli ca
para o Pla nal to Cen tral e in cen ti var a ex plo ra ção do
in te ri or bra si le i ro.

Que Deus nos ilu mi ne e nos aju de nes sa ca mi-
nha da para a qual cha ma mos to dos os bra si le i ros e,
prin ci pal men te, as Srªs e os Srs. Par la men ta res para,
jun tos com o Po der Exe cu ti vo, com ple tar mos a obra
de J.K., ma te ri a li zan do seu so nho, que era o de sen-
vol vi men to da re gião cen tral bra si le i ra, a par tir da ins -
ta la ção, aqui, da nova ca pi tal.

Agra de ço a V. Exª o tem po que me foi dis pen sa do.
Era o que eu ti nha a di zer.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra ao no bre Se na dor João Ca pi be ri be, do PSB
do Ama pá.

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, o povo
bra si le i ro é cri a ti vo e em pre en de dor. No en tan to, para
que pos sa mos con cre ti zar nos sos pro je tos, nos sos
em pre en di men tos, ne ces si ta mos de cré di to. E V. Exª
foi Go ver na dor do Pi a uí e sabe mu i to bem da im por-
tân cia do mi cro cré di to, o cré di to para os po bres, por -
que os ri cos des te País sem pre ti ve ram aces so ao
cré di to, mas nem sem pre hon ra ram seus dé bi tos.

Por tan to, eu que ria fa lar da im por tân cia do mi -
cro cré di to e ci tar, par ti cu lar men te, dois exem plos:
um po si ti vo e ou tro mu i to fre qüen te na his tó ria do
Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal, que pas sa por uma
fase de des co ber ta de si tu a ções ir re gu la res, que
até po de ría mos clas si fi car, tal vez mais à fren te, de
cri mi no sas, como, por exem plo, a eva são de di vi sas
em Foz do Igua çu, pro vo ca da pela li be ra li da de do
Ban co Cen tral.

Qu e ria ci tar aqui que, em abril de 2000, de po is
de pelo me nos dois anos de pes qui sas, de tre i na men-
to e de ca pa ci ta ção, for ma mos uma equi pe para mon -
tar uma agên cia de fo men to, um ban co do povo para
ope rar o mi cro cré di to. Além de ca pa ci tar a equi pe,
tam bém in tro du zi mos prin cí pi os de éti ca e o com pro-
mis so com o su ces so do em pre en di men to, para de -
mons trar que é pos sí vel que o Esta do, por meio de
po lí ti cas, pode ope rar uma agên cia de cré di to, uma
agên cia de in ves ti men to com su ces so.

O nos so ob je ti vo, na ver da de, era pro var que po -
de mos fa zer po lí ti ca com cor re ção, em vez da qui lo
que co nhe ce mos, se gun do o con ce i to por que o ci da-
dão co mum de fi ne a po lí ti ca e os po lí ti cos, e que a po -
lí ti ca pode ser um in du tor, uma luz e um ca mi nho
cons tru ti vo para a so ci e da de.

Ora, nes ses dois anos – exa ta men te de abril de
2000 a abril de 2004 –, im plan ta mos e ope ra mos essa 
agên cia de in ves ti men to, to man do uma me di da im-
por tan te: co lo ca mos um pla car ca paz de pres tar con -
tas diá ri as do nú me ro de fi nan ci a men tos e de ina dim-
plen tes. Lem bro-me, ain da hoje, de al guns da dos de
abril de 2002, há mais ou me nos um ano. Em dois
anos de ope ra ção, fi ze mos pou co mais de 7 mil em -
prés ti mos, num to tal de R$12 mi lhões, ge ran do e
man ten do 8 mil em pre gos. Fo ram pe que nos cré di tos.

Ima gi nem um jogo em um es tá dio de fu te bol.
Um ci da dão de sem pre ga do, como mi lha res nes te
País, po dia aces sar um pe que no cré di to para ven der
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be bi das na por ta do es tá dio. Foi com esse tipo de cré -
di to de li be ra ção ime di a ta e sem bu ro cra cia que tra -
ba lha mos du ran te dois anos. O re sul ta do foi que,
além dos 8 mil em pre gos ge ra dos em uma po pu la ção
de 500 mil ha bi tan tes, o pro je to teve su ces so.

O ín di ce de ina dim plên cia foi sur pre en den te:
nun ca ma i or do que 2%. Esse fato re a fir ma o que V.
Exª men ci o nou em um dos seus pro nun ci a men tos, ou 
seja, que os po bres des te País são ho nes tos e pa gam
suas con tas.

Esta agên cia de fo men to do Ama pá, que é o
Ban co do Povo do Ama pá, é su ce dâ nea do Ban co do
Esta do do Ama pá. Qu e ro fa zer um bre ve his tó ri co do
que acon te ceu com este ban co.

Em se tem bro de 1997, o Ban co do Esta do do
Ama pá foi li qui da do ex tra ju di ci al men te por de ter mi-
na ção do Ban co Cen tral. O fato que mo ti vou o fe cha-
men to foi uma ten ta ti va de fra u de não con su ma da. O
Ban co do Ama pá emi tiu cer ti fi ca do de cus tó dia de tí -
tu los de pro pri e da des de ter ras ru ra is pri va das na
Ama zô nia, por um ab sur do va lor de R$6 bi lhões. Ao
se rem tra du zi dos para o in glês, os cer ti fi ca dos de
cus tó dia fo ram trans for ma dos em “cer ti fi ca dos de ga -
ran tia”, com a aqui es cên cia do ban co lo cal, agra van-
do e au men tan do as sus pe i tas so bre a ope ra ção.

Ao to mar co nhe ci men to des sa ope ra rão bi zar ra,
man dei can ce lá-la – eu era Go ver na dor do Ama pá – e 
co mu ni quei o fato ao Ban co Cen tral, man dan do ins ta-
lar uma sin di cân cia e pe din do à po lí cia para pro ce der
às in ves ti ga ções. O Ban co do Esta do não ha via li be-
ra do ne nhum re cur so, por tan to, o erro po dia ser re pa-
ra do sem pre ju í zos para a ins ti tu i ção. Mas a res pos ta
do Ban co Cen tral foi a li qui da ção ex tra ju di ci al do ban -
co – em ou tu bro de 1997 –, a qual foi im pos ta por in -
ter mé dio das ar mas da Po lí cia Fe de ral.

Pu bli ca men te a ação foi jus ti fi ca da por meio dos 
mes mos ar gu men tos – pas me, Sr. Pre si den te! – que
o Ban co Cen tral em pre gou para ou tor gar US$1,6 bi -
lhão a dois ban cos pri va dos – usa ram os mes mos ar -
gu men tos. Para fe char o Ban co do Esta do do Ama pá,
o Ban co Cen tral usou o mes mo ar gu men to para li be-
rar US$1,6 bi lhão. O Ba nap – Ban co do Esta do do
Ama pá – es ta ria co lo can do em ris co a es ta bi li da de da 
mo e da e o sis te ma fi nan ce i ro do País. Só que, no Ba -
nap, ha via ape nas R$11 mi lhões de dí vi da, duas
agên ci as e 50 mil pe que nos cor ren tis tas, com
R$100,00, R$200,00 etc. Na ver da de, o Ba nap apre -
sen ta va dé fi cit crô ni co, re sul tan te de cré di tos que fa -
vo re ci am pes so as e ins ti tu i ções in sol ven tes, fun da-
men ta do no cli en te lis mo e no apa dri nha men to po lí ti-
co, que é uma re gra no País, in fe liz men te.

Entre tan to, o que efe ti va men te con tes to é a for -
ma tru cu len ta, in tem pes ti va e de sa vi sa da como o
Ban co Cen tral tra tou a ques tão do Ban co do Esta do
Ama pá, sem le var em con ta as gra ves con se qüên ci as
eco nô mi cas, fi nan ce i ras e so ci a is que a li qui da ção
ex tra ju di ci al acar re ta ria a um Esta do po bre.

Embo ra pe que no, o Ban co do Esta do do Ama pá
exer cia pa pel im por tan te na eco no mia lo cal. A ma i or
par te dos pa ga men tos e re co lhi men tos efe tu a dos
pelo Esta do, bem como con tra tos e con vê ni os, tran si-
ta va pelo ban co. Além dis so, qua se 10% da po pu la-
ção de pen dia di re ta men te da ins ti tu i ção para suas
ope ra ções co ti di a nas, fato que não pode ser ou não
po de ria ter sido ne gli gen ci a do.

Com es sas me di das ex tre mas o Ban co Cen tral
pro vo cou uma ver da de i ra de sor dem eco nô mi ca e fi -
nan ce i ra no Ama pá. Os cor ren tis tas ti ve ram suas
con tas blo que a das du ran te qua se um ano, to dos os
con tra tos e con vê ni os do Esta do com a so ci e da de ci -
vil, Go ver no Fe de ral e or ga nis mos in ter na ci o na is fi ca-
ram blo que a dos. O que se es pe ra va numa si tu a ção
des sa é que as au to ri da des mo ne tá ri as – ou seja, o
Ban co Cen tral – as se gu ras sem um mí ni mo de equi lí-
brio e or dem eco nô mi ca, prin ci pal men te em re giões
des fa vo re ci das e que pro cu ram al ter na ti vas para sair
do sub de sen vol vi men to.

Mas não foi o que acon te ceu. O Ban co Cen tral,
na épo ca pre si di do pelo Sr. Gus ta vo Fran co, to mou
uma ati tu de ar ro gan te e des pro por ci o nal à si tu a ção
apre sen ta da. No caso do Ban co do Esta do do Ama pá
(Ba nap), bas ta ria uma in ter ven ção que as se gu ras se
aos cor ren tis tas a li ber da de de mo vi men tar seus ati -
vos, evi tan do-se as sim a pa ra li sia da eco no mia lo cal,
mes mo numa hi pó te se de fe cha men to da ins ti tu i ção
ban cá ria.

O tra ta men to dado aos Ban cos Mar ka e Fon te-
Ci dam, de tris te me mó ria, foi tam bém des pro por ci o-
nal, mu i to em bo ra em si tu a ção opos ta ao tra ta men to
dado a um pe que no ban co es ta du al. Por que eram
aven tu re i ros e pri va dos re ce be ram um apor te de re -
cur sos equi va len te ao Orça men to de três Esta dos da
Re gião Nor te do Bra sil – ima gi ne es ses US$1 bi lhão
e 600 mi lhões apli ca dos no Pi a uí, Sr. Pre si den te.

O di nhe i ro en tre gue aos dois ban cos pri va dos
em um só dia se ria su fi ci en te para cons tru ir uma es -
tra da do Oi a po que ao Chuí, mais de qua tro mil qui lô-
me tros de es tra da. Foi esse o mon tan te de di nhe i ro
que o Ban co Cen tral, por in ter mé dio do seu Pre si den-
te Gus ta vo Fran co – que ama nhã vai de por na CPI do
Ba nes ta do, que tra ta da eva são de di vi sas –, li be rou
para o Ban co Fon te Cin dam, ao mes mo tem po em
que de cre tou a li qui da ção ex tra ju di ci al, com po lí cia
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ar ma da na por ta, de um pe que no ban co com 50 mil
cor ren tis tas que ti ve ram seus re cur sos pre sos du ran-
te mais de um ano. E mu i to des se di nhe i ro es ta va pre-
vis to para cus te ar tra ta men tos de sa ú de ou até para
com pra de al guns equi pa men tos fun da men ta is na
vida des sas pes so as.

Obser vem o tra ta men to de si gual: en quan to dois 
ban cos con du zi dos por aven tu re i ros – um de les está
fo ra gi do e nun ca mais re tor nou ao Bra sil – re ce be ram
US$1,6 bi lhão, o ban co do meu Esta do re ce beu uma
pu ni ção. E, pas mem: o Ban co Cen tral já ti nha co nhe-
ci men to. Está va mos in ves ti gan do. A mi nha in ter ro ga-
ção é que essa ope ra ção de ten ta ti va de fra u de ti nha
acom pa nha men to do Ban co Cen tral. Fe chou-se um
ban co de Esta do em uma re gião em que qua se não
exis tem ban cos. As pes so as hoje pas sam ho ras na
fila para con se guir qual quer ser vi ço das agên ci as
ban cá ri as, que eram pou quís si mas. O ban co do Esta -
do ti nha essa fun ção de pres tar ser vi ços à co mu ni da-
de, e fi ca mos sem as duas agên ci as que re pre sen ta-
vam pra ti ca men te 30% de um to tal de seis ou sete
agên ci as no má xi mo. Ha via duas agên ci as do ban co
do Esta do e pelo me nos três ou qua tro de ou tros ban -
cos – Ban co do Bra sil, Ban co da Ama zô nia e ou tros
dois ban cos. E o Ban co Cen tral, de uma for ma in sen-
sí vel, dis cri mi na tó ria, ar ro gan te, fe cha esse ban co, ao 
mes mo tem po em que abre as por te i ras para a eva -
são de di vi sas em Foz do Igua çu. E o Ban co Cen tral
sa bia des sa eva são de di vi sas; sa bia da gran de la-
van de ria em que se trans for mou Foz do Igua çu. Qu al-
quer ci da dão que acu mu lou di nhe i ro de for ma ile gal
nes te País trans fe riu re cur sos para os la ran jas em
Foz do Igua çu e de lá para o mun do.

Por tan to, ama nhã o Sr. Gus ta vo Fran co de ve rá
ex pli car por que de um lado to mou de ci sões tão dra -
co ni a nas em uma si tu a ção em que isso não se ria ca -
bí vel; fo ram de ci sões des res pe i to sas, con si de ran-
do-se as di fe ren ças re gi o na is des te País. Em um
Esta do como o Ama pá, na mar gem es quer da do rio
Ama zo nas, um Esta do iso la do, qua se ca ri be nho,
qua se no pla tô das Gu i a nas, ele to mou a de ci são de
fe char o ban co, com po lí cia na por ta. Com re la ção
aos ban cos de aven tu re i ros, ele toma a de ci são de in -
ves tir bi lhões para sal var o sis te ma fi nan ce i ro na ci o-
nal. Um de les de via 10 mi lhões de re a is, di nhe i ro esse 
que nós es tá va mos vi a bi li zan do, não ha via di fi cul da-
de por que to dos os de pó si tos do Esta do eram fe i tos
no ban co. Assim, esse dé fi cit de 10 mi lhões de sa pa-
re ce ria em fun ção dos de pó si tos fe i tos pelo Esta do;
não ha ve ria pro ble mas, não ocor re ria ca lo te em nin -
guém, pois o ban co es ta va equi li bra do. Da mes ma
for ma que, mais tar de, con ce be mos, im plan ta mos e

fi ze mos um ban co de in ves ti men to de ta ma nho su-
ces so. É evi den te que o su ces so do nos so ban co se
deve à con du ção po lí ti ca, por que hoje a ins ti tu i ção
con vi ve com a ina dim plên cia por que sa í ram da li nha
cor re ta dos pe que nos in ves ti men tos para os po bres e
con cen tra ram e se con cen tra ram no va men te, guar da-
das as de vi das pro por ções, em gran des in ves ti men-
tos. Por isso o ban co de in ves ti men to do Ama pá, hoje, 
vive si tu a ção de di fi cul da de e já não pode em pres tar
aqui lo que é de ci si vo para o de sen vol vi men to. Mais
de 50% da eco no mia bra si le i ra vive na in for ma li da de.
O nos so ban co ti nha exa ta men te a fi na li da de de em -
pres tar para os em pre en de do res que es ta vam na in -
for ma li da de, a fim de fa zer com que eles en tras sem
na for ma li da de, re gis tras sem as suas em pre sas e daí
para fren te to cas sem os seus ne gó ci os no mar co da
le ga li da de. Por tan to, fica aqui essa ten ta ti va de re me-
mo rar um pou co a his tó ria do sis te ma fi nan ce i ro na ci-
o nal, que além de in je tar bi lhões e bi lhões para sal var
ban cos fa li dos, pu niu, em uma ten ta ti va de mos trar
que es ta va mo ra li zan do, um ban co pe que no, de uma
re gião pro fun da men te ne ces si ta da, ao mes mo tem po
em que des vi a va a aten ção da fuga de di vi sas de Foz
do Igua çu.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a

pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy, do PT do Esta -
do de São Pa u lo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Mão San ta, Srªs e Srs. 
Se na do res, na úl ti ma se ma na, jun ta men te com o Se -
na dor Ney Su as su na, a con vi te do Go ver no do Esta -
do de Isra el e do Emba i xa dor de Isra el no Bra sil, nós
fi ze mos uma vi si ta de três dias al ta men te fru tí fe ra
àque le país. O pro pó si to des sa vi si ta foi par ti ci par mos
de um co ló quio, de um sim pó sio ofe re ci do es pe ci al-
men te a par la men ta res da Amé ri ca do Sul e da Amé -
ri ca La ti na para co nhe ce rem de per to o pro ces so de
paz no Ori en te Mé dio.

Eu gos ta ria de re gis trar, Sr. Pre si den te, que ten -
do in for ma do ao Sr. Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil -
va des sa vi a gem, Sua Exce lên cia me fez por ta dor de
uma men sa gem tan to ao Pri me i ro Mi nis tro do Esta do
de Isra el, Ari el Sha ron, como ao Pre si den te da Au to ri-
da de Na ci o nal Pa les ti na, Yas ser Ara fat em ter mos se -
me lhan tes. Eu que ro aqui ler tan to a car ta para o Pri -
me i ro Mi nis tro, Ari el Sha ron, como tam bém a des ti na-
da ao Pre si den te Yas ser Ara fat.

Em fun ção de o Pri me i ro Mi nis tro Ari el Sha ron
es tar vi a jan do nos pri me i ros três dias – S. Exª es ta va
no Re i no Uni do e de po is na No ru e ga , eu en tre guei a
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car ta àque le que nos re ce beu e nos trans mi tiu que,
como Vice-Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res, o Di re-
tor-Ge ral do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, Yoav
Bi ran, eu po de ria en tre gar este ofí cio, pois ele se ria
en ca mi nha do di re ta men te ao Pri me i ro-Mi nis tro Ari el
Sha ron. Diz a car ta:

Se nhor Pri me i ro-Mi nis tro,
Apre sen to-lhe meus mais cor di a is

cum pri men tos e vo tos de boa sa ú de e fe li ci-
da de. Por in ter mé dio 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, Se na dor Edu ar do Su plicy, que
par ti ci pa de Se mi ná rio para Par la men ta res
da Amé ri ca La ti na or ga ni za do pelo Mi nis té-
rio das Re la ções Exte ri o res de Isra el, de se-
jo trans mi tir-lhe sin ce ra men sa gem de ami-
za de do povo bra si le i ro.

O Bra sil acom pa nha com aten ção e
es pe ran ça os es for ços de paz que vêm sen -
do em pre en di dos pelo Go ver no de Vos sa
Exce lên cia e pela Au to ri da de Na ci o nal Pa-
les ti na com vis tas à ob ten ção de uma paz
jus ta e du ra dou ra na re gião. Exor ta mos is ra-
e len ses e pa les ti nos a per se ve ra rem na
bus ca do fim do con fli to e na cri a ção de
con di ções para que o Esta do de Isra el e um 
Esta do pa les ti no in de pen den te con vi vam
lado a lado em har mo nia e se gu ran ça den -
tro de fron te i ras in ter na ci o nal men te re co-
nhe ci das.

O Go ver no bra si le i ro acre di ta que o
exem plo de con vi vên cia pa cí fi ca, em nos so
País, en tre bra si le i ros de ori gem ju da i ca e
ára be in di ca o ca mi nho para o es ta be le ci-
men to de uma era de to le rân cia e en ten di-
men to no Ori en te Mé dio que be ne fi cie to dos
os po vos da re gião e pro pi cie a in ten si fi ca-
ção de suas re la ções com to dos os po vos
ami gos.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var
a Vos sa Exce lên cia os sen ti men tos da mais
alta con si de ra ção.

Assi na o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va.
Os ter mos da car ta para Sua Exce lên cia, o Se -

nhor Yas ser Ara fat, Pre si den te da Au to ri da de Na ci o-
nal Pa les ti na são os se guin tes:

Se nhor Pre si den te,
Apre sen to-lhe meus mais cor di a is cum-

pri men tos e vo tos de boa sa ú de e fe li ci da de.
Por in ter mé dio do 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, Se na dor Edu ar do Su plicy,
que par ti ci pa de Se mi ná rio para Par la men ta-
res da Amé ri ca La ti na or ga ni za do pelo Mi nis-
té rio das Re la ções Exte ri o res de Isra el, de se-
jo trans mi tir-lhe sin ce ra e ca lo ro sa men sa gem
de ami za de do povo bra si le i ro.

O Bra sil acom pa nha com aten ção e es-
pe ran ça os es for ços de paz que vêm sen do
em pre en di dos pela Au to ri da de Na ci o nal Pa-
les ti na e pelo Go ver no de Isra el com vis tas à
ob ten ção de uma paz jus ta e du ra dou ra na
re gião. Exor ta mos pa les ti nos e is ra e len ses a
per se ve ra rem na bus ca do fim do con fli to e na 
cri a ção de con di ções para que se es ta be le ça
um Esta do Pa les ti no in de pen den te que con vi-
va lado a lado com o Esta do de Isra el, em
har mo nia e se gu ran ça den tro de fron te i ras in -
ter na ci o nal men te re co nhe ci das.

O Go ver no bra si le i ro acre di ta que o
exem plo de con vi vên cia pa cí fi ca, em nos so
País, en tre os bra si le i ros de ori gem ára be e
ju da i ca in di ca o ca mi nho para o es ta be le ci-
men to de uma era de to le rân cia e en ten di-
men to no Ori en te Mé dio que be ne fi cie to dos
os po vos da re gião e pro pi cie a in ten si fi ca-
ção de suas re la ções com to dos os po vos
ami gos.

Apro ve i to a opor tu ni da de, para re no var
a Vos sa Exce lên cia os sen ti men tos de mais
alta con si de ra ção.

Assi na o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va.
Agra de ço aqui a aten ção e a hos pi ta li da de do

Emba i xa dor bra si le i ro Sér gio Mo re i ra Lima. Des de o
mo men to em que eu e o Se na dor Ney Su as su na,
che ga mos a Isra el, S. Exª nos deu toda a aten ção.

Logo ao che gar, na se gun da-fe i ra, di ri gi-me a
Ra mal lah. De po is de atra ves sar a fron te i ra en tre Isra el
e a par te ad mi nis tra da pela Au to ri da de Na ci o nal Pa-
les ti na, ti ve mos a opor tu ni da de de ve ri fi car que nas
bar re i ras, quan do iden ti fi ca da a de le ga ção bra si le i ra –
eu, o mo to ris ta e o Emba i xa dor Sér gio Mo re i ra Lima –,
de pron to, os po li ci a is e as de ma is pes so as com quem
fa lá va mos eram mu i to aten ci o sos e sim pá ti cos.

Se gui mos em di re ção ao es cri tó rio do Pri me i-
ro-Mi nis tro Abu Ma zen, que se en con tra va em re u-
nião de tra ba lho. Não fora es ta be le ci do pre vi a men te
um ho rá rio para essa vi si ta, mas que ría mos cum pri-
men tar S. Exª. De pron to – es tá va mos adi an ta dos –,
veio en con trar-nos o Emba i xa dor Sobo, que por oito
anos ser viu no Bra sil, di zen do que o Pre si den te Yas-
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ser Ara fat es ta va nos es pe ran do para a au diên cia.
Se gui mos, en tão, à sede do Go ver no da Au to ri da de
Na ci o nal Pa les ti na e pu de mos ob ser var que ela é cer -
ca da por um muro e que fo ram des tru í dos mu i tos edi -
fí ci os que a cons ti tu íam. Como é sa bi do, hou ve ali, há
al gum tem po, um bom bar de io mu i to for te. Então, pu -
de mos no tar tam bém que, pela pre ci são dos mís se is
e obu ses que ata ca ram a sede do Go ver no, se ria per -
fe i ta men te pos sí vel às au to ri da des mi li ta res is ra e len-
ses, se ti ves sem de se ja do, des tru í rem tam bém o edi -
fí cio onde se en con tra va, e ain da se en con tra, Yas ser
Ara fat. Fo mos re ce bi dos por Ara fat e con ver sa mos
cer ca de 50 mi nu tos.

Há cer ca de três anos, jun ta men te com a en tão
De pu ta da Mar ta Su plicy, eu ti nha vi si ta do Yas ser Ara -
fat, as sim como Shi mon Pe res e tam bém a vi ú va de
Yitz hak Ra bin.

No tei que Yas ser Ara fat se en con tra re la ti va-
men te bem de sa ú de. Ele nos re ce beu com bom hu -
mor e mu i ta dis po si ção. Agra de ceu ao Pre si den te
Lula a aten ção de ter-lhe en vi a do a car ta que ci tei.
Qu an do lhe per gun tei como vê os es for ços de paz e
se acre di ta que há pos si bi li da de de esse es for ço
mais re cen te ser bem-su ce di do, ele dis se que de -
pen de rá mu i to do con tro le, da vi gi lân cia e do acom -
pa nha men to por par te do de no mi na do quar te to,
com pos to pelo Go ver no dos Esta dos Uni dos, pela
União Eu ro péia, pelo Go ver no da Rús sia e pe las
Na ções Uni das. Dis se que é pre ci so acom pa nhar o
pro ces so pas so a pas so.

Re gis tro que, des de que foi ini ci a do esse es for-
ço para se che gar a um novo ca mi nho de no mi na do
the road map – o mapa do ca mi nho –, faz 20 dias que 
não há qual quer ato bé li co ou de su i cí dio por par te
das mu lhe res ou dos ho mens-bom bas pa les ti nos.
Não tem ha vi do pro ble mas mu i to gra ves em qual quer
dos la dos. Há in di ca ções de que esse pro ces so para
bus car a paz po de rá ser bem-su ce di do.

Ain da on tem, hou ve um en con tro en tre o Pri me i-
ro-Mi nis tro Ari el Sha ron e o Pri me i ro-Mi nis tro Abu
Ma zen, res pec ti va men te de Isra el e da Au to ri da de
Na ci o nal Pa les ti na. E am bos irão en con trar-se, nos
pró xi mos dias, com o Pre si den te Ge or ge Bush, em
Was hing ton, quan do ten ta rão avan çar na ne go ci a ção
de paz. O Pri me i ro-Mi nis tro da Au to ri da de Na ci o nal
Pa les ti na, Abu Ma zen, tem in sis ti do na im por tân cia
de se au men tar a li ber ta ção de pre sos pa les ti nos
para que ele pos sa ter ma i or au to ri da de pe ran te o seu 
povo.

Nos inú me ros diá lo gos que ti ve mos com o
Emba i xa dor Yoav Bi ran, Di re tor-Ge ral do Mi nis té rio
de Re la ções Exte ri o res, como tam bém com ou tras

au to ri da des e o Pre si den te do Par la men to de Isra el,
que nos re ce beu jun ta men te com di ver sos ou tros
Par la men ta res, o Pre si den te da Knes set, Re u ven
Riv lin, e ou tros res sal ta ram que, da par te do Go ver no
de Isra el, há ma i or con fi an ça no Pri me i ro-Mi nis tro
Abu Ma zen em re la ção ao que ocor reu his to ri ca men-
te com o Pre si den te Yas ser Ara fat.

Eu tam bém gos ta ria de des ta car que, des de o
meu pri me i ro con ta to com o Emba i xa dor de Isra el no
Bra sil, dis se a S. Exª que se ria im por tan te de mons-
trar mos – as sim como fiz da ou tra vez que vi si tei Isra -
el – a ma ni fes ta ção do Go ver no, do Con gres so Na ci o-
nal e do povo bra si le i ro para os dois la dos, tan to de
Isra el quan to da Au to ri da de Pa les ti na. Por isso, le vei
ao Pri me i ro-Mi nis tro Ari el Sha ron e ao Pre si den te
Yas ser Ara fat a car ta do Pre si den te Lula.

Co nhe ce mos di ver sos lu ga res im por tan tes da
Ter ra San ta. Qu an do che guei, já ha via se ini ci a do a vi -
si ta. O Se na dor Ney Su as su na, que ama nhã trans mi-
ti rá suas im pres sões da vi a gem, pôde vi si tar Je ru sa-
lém e di ver sos lu ga res da an ti ga Je ru sa lém. Eu já co -
nhe cia a re gião da ou tra vi si ta que fiz.

Ou vi mos as im pres sões tan to de au to ri da des,
de mi nis tros, como tam bém de es pe ci a lis tas em se -
gu ran ça e em ques tões de ter ror. No diá lo go com cer -
ca de trin ta par la men ta res, um co lom bi a no per gun tou
a esse es pe ci a lis ta em ter ro ris mo: “Afi nal de con tas,
se os se nho res con si de ram o Pre si den te Yas ser Ara -
fat uma pes soa pe ri go sa e não con fiá vel, por que não
o ma ta ram quan do ata ca ram a sede do Go ver no,
como ocor reu na Co lôm bia, com um tiro fixo?” A mu i-
tos de nós, como eu pró prio, o Se na dor Ney Su as su-
na e ou tros que es ta vam ao nos so lado, a per gun ta
soou es tra nha, mas pro vo cou uma re a ção in te res-
san te. Aque le que tan to cri ti ca ra o Pre si den te Yas ser
Ara fat, de pron to, ex pli cou-nos que matá-lo se ria algo
mu i to ar ris ca do para Isra el, uma vez que o Pre si den te
Yas ser Ara fat foi ele i to di re ta men te, é uma au to ri da de
re co nhe ci da pelo povo pa les ti no e um sím bo lo de
gran de im por tân cia, as sim como, ob vi a men te, o Pri -
me i ro-Mi nis tro Ari el Sha ron é para os is ra e len ses,
cuja his tó ria se con fun de com a His tó ria de Isra el des -
de 1948. Ele dis se que, se as for ças ar ma das de Isra -
el ti ves sem atin gi do e ma ta do o Pre si den te Yas ser
Ara fat, po de ri am ter de sen ca de a do uma re a ção de tal 
or dem, que, even tu al men te, po de ri am até mes mo
per der ali a dos, in clu si ve os Esta dos Uni dos. Por isso
eles não se ar ris ca ri am a fa zer isso. 

O Sr. Hé lio Cos ta (PMDB – MG) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Se na dor Hé lio Cos ta, vou com ple tar a ex po si ção de

19376 Terça-fe i ra  22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju lho de 2003    415ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



al guns dos fa tos prin ci pa is e, com a ma i or hon ra, que -
ro con ce der o apar te que V. Exª está so li ci tan do.

O Pre si den te Yas ser Ara fat nos per gun tou mu i to
a res pe i to de como vai o Go ver no do Pre si den te Lula,
e eu dis se dos su ces sos na área do com ba te à in fla-
ção, da ma i or cre di bi li da de ad qui ri da pelo Go ver no,
dos es for ços para a er ra di ca ção da fome e da mi sé ria,
do Pro gra ma Fome Zero, do de ba te que está ha ven do
para aper fe i ço ar os pro gra mas de trans fe rên cia de
ren da e da gran de pre o cu pa ção para ini ci ar mos uma
nova fase de cres ci men to ace le ra do, so bre tu do em
fun ção de o de sem pre go es tar sen do uma pre o cu pa-
ção bas tan te gran de no País, de como o Go ver no
quer en fren tar esse gran de de sa fio.

Tam bém con ver sa mos a res pe i to do Ira que e
tive a opor tu ni da de de trans mi tir a S. Exª a pro po si ção
fe i ta pela Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal, de pron to apo i an do essa pro po si ção a Sér -
gio Vi e i ra de Mel lo, para que lá, no Ira que, eles pos -
sam se guir algo se me lhan te ao cons ti tu í do pelo Fun -
do Per ma nen te do Alas ca, que pro põe um di vi den do
pago a to dos os ha bi tan tes da que le lu gar. Isso, in clu-
si ve, está sen do ob je to da con si de ra ção pelo ad mi-
nis tra dor-che fe, Emba i xa dor dos Esta dos Uni dos no
Ira que, Paul Bre mer, con for me anún cio re a li za do em
23 de ju nho na Jor dâ nia.

Vi si ta mos o Par que Indus tri al Te fen, ide a li za do
por Step hen Wert he i mer, um in dus tri al que re u niu
cer ca de se ten ta a oi ten ta in dús tri as da mais alta tec -
no lo gia, num pólo in dus tri al no tá vel onde tra ba lham
50% de pa les ti nos e 50% de ju de us, mos tran do que
po dem per fe i ta men te con vi ver em har mo nia.

Vi si ta mos a in dús tria mi li tar is ra e len se, uma fá -
bri ca de mís se is e de ogi vas, e cons ta ta mos o avan ço
tec no ló gi co de Isra el nes sas áre as. Na área da Me di-
ci na, co nhe ce mos uma cáp su la pe que na em que há
uma câ me ra de ví deo com qua tro flas hes, que a pes -
soa pode en go lir. Uma vez no apa re lho di ges ti vo,
essa má qui na fo to gra fa em vi de o câ ma ra o es tô ma go.
Esse é um exem plo do avan ço tec no ló gi co al can ça do
por Isra el em mu i tas ou tras áre as da Me di ci na e, ob vi-
a men te, na área tec no ló gi ca da agri cul tu ra.

O nos so semi-ári do Nor des te que tem algo a
apren der e a in te ra gir com Isra el, como tem ocor ri do
nas úl ti mas duas dé ca das.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, la men ta mos in for mar que o tem po
pre vis to para o seu pro nun ci a men to está es go ta do.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Per mi ta-me ape nas re ce ber o apar te do Se na dor Hé -
lio Cos ta.

O Sr. Hé lio Cos ta (PMDB – MG) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, que ro ape nas cum pri men tar V. Exª
pelo êxi to da sua vi a gem ao Ori en te Mé dio 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, que V. Exª re pre sen ta mu i to bem, trans -
mi tin do os an se i os, as ex pec ta ti vas dos bra si le i ros
com re la ção a esse con fli to sem fim no Ori en te. Vejo
que V. Exª en con trou um ce ná rio bem di fe ren te da-
que le que en con tra mos na mes ma re gião há cer ca de 
ano e meio, quan do lá fui em mis são ofi ci al, jun ta men-
te com o seu co le ga de Par ti do, De pu ta do Mil ton Te -
mer, do PT do Rio de Ja ne i ro, e com o seu Co le ga de
Esta do, De pu ta do Anto nio Car los Pan nu zio. Na mes -
ma re gião que V. Exª foi, não con se gui mos se quer
pas sar pe los cha ma dos check po ints, pe las bar re i-
ras que se pa ram a ci da de de Je ru sa lém da ci da de de
Ha mal lah. Ti ve mos que en trar em Ha mal lah fur ti va-
men te, uti li zan do re cur sos de pes so as li ga das ao mo -
vi men to pa les ti no para po der mos che gar do ou tro
lado e ob ser var a tra gé dia que ha via sido o bom bar-
de io na ci da de de Ra mal lah. Não fa la mos com Yas ser
Ara fat, pois fo mos re ce bi dos por cin co tan ques do
Exér ci to is ra e len se, de fron te do quar tel-ge ne ral do Lí -
der Yas ser Ara fat.E nos dis se ram, na que le mo men to,
com o tes te mu nho dos De pu ta do Mil ton Te mer e
Antô nio Car los Pan nun zio, ri go ro sa men te o se guin te:
afas tem-se por que es ta mos au to ri za dos a dis pa rar os 
ca nhões, mes mo sa ben do que se tra ta va de uma de -
le ga ção de Par la men ta res bra si le i ros. Vejo que V. Exª
en con trou um ce ná rio di fe ren te. Espe ro que a in tran-
si gên cia do pas sa do, que per mi te e per mi tiu que um
lí der guer ri lhe i ro is ra e len se, como Me na hem Be gin,
che gas se a ser Pri me i ro-Mi nis tro de seu país, não
per mi tiu que um lí der guer ri lhe i ro, he rói dos pa les ti-
nos, que é Yas ser Ara fat, pu des se ser Pri me i ro-Mi nis-
tro de seu país. Teve de ser subs ti tu í do, a co man do
das For ças Ali a das (Esta dos Uni dos e Isra el), a fim de 
que ti ves se iní cio o pro ces so de paz. E por que, con -
for me dis se V. Exª, pou pa ram Yas ser Ara fat? Po de ri-
am ter bom bar de a do, sim, o quar tel-ge ne ral – es ti ve
lá e vi com que fa ci li da de aque les cin co tan ques po -
de ri am atin gir aque la casa sim ples no cen tro de Ra -
mal lah –, e Yas ser Ara fat não es ta ria mais en tre nós.
Foi pou pa do como o gran de lí der do povo pa les ti no,
que pre ci sa ser res pe i ta do. Este é o mo men to de tran -
si ção, em que Abu Ma zen as su me o pa pel de Pri me i-
ro-Mi nis tro. E, ine vi ta vel men te, lá na fren te, o gran de
lí der pa les ti no é Yas ser Ara fat. Mu i to obri ga do pe los
apar tes, Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
É mu i to in te res san te o que V. Exª nos traz como in for-
ma ção. Eu gos ta ria de lhe di zer que, na ver da de, pu -
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de mos, sim, atra ves sar o check po int, quan do es tá-
va mos pró xi mos, já a uns 500 me tros do es cri tó rio de
Ara fat, e vi mos ali ape nas um tan que is ra e len se.

No diá lo go com o Pre si den te Yas ser Ara fat, ele
nos dis se que uma das co i sas que o in co mo da vam,
por exem plo, era que ti nham fe i to um to que de re co-
lher, e que isso pre ju di ca va mu i to a vida em Ra mal-
lah, por que ha via ocor ri do, dois dias an tes, o de sa pa-
re ci men to, cre io, de um mo to ris ta is ra e len se. Esta-
vam pro cu ran do a pes soa e, por isso, ha vi am ins ti tu í-
do um novo to que de re co lher, não se sa bia por quan -
tos dias, e isso pre ju di ca va a nor ma li da de da vida em
Ra mal lah, in clu si ve das es co las, e as sim por di an te.
Qu an do ter mi nou o nos so diá lo go, que du rou das seis 
ho ras e dez mi nu tos as cin co para as sete, iría mos
pas sar no va men te no es cri tó rio de Abu Ma zen, o
Emba i xa dor Sobo nos acom pa nhou, e per gun tei-lhe:
– Será que po de mos ago ra cum pri men tar o Pri me i ro
Mi nis tro Abu Ma zen? Ele nos dis se que não se ria
pos sí vel, por que na que le mo men to iri am se re u nir os
mem bros da Co or de na ção da Au to ri da de Pa les ti na, o 
que sig ni fi cou que o Pre si den te Yas ser Ara fat es ta va
se en con tran do com o Pri me i ro Mi nis tro Abu Ma zen.
No dia se guin te, li no no ti ciá rio, que, de po is de al gum
tem po, am bos se re u ni ram para co or de nar os es for-
ços e acer ta rem os pon tos de vis ta. E li na im pren sa
hoje que o Pri me i ro Mi nis tro Abu Ma zen, já ten do um
ma i or en ten di men to com o Pre si den te Yas ser Ara fat,
en con trou-se no dia de on tem com o Pri me i ro Mi nis-
tro Ari el Sha ron. É im por tan te que te nha mos tido a
opor tu ni da de de tes te mu nhar os es for ços de paz
avan ça rem. Como di zem os ofí ci os de Lula a am bas
au to ri da des, é o de se jo do povo bra si le i ro, pois aqui
há tan to des cen den tes de ára bes quan to de ju de us,
numa de mons tra ção cla ra de que es ses po vos po-
dem vi ver com res pe i to mú tuo, em har mo nia, em co o-
pe ra ção e tra ba lhan do to dos jun tos.

Qu e ro com ple tar, Pre si den te Mão San ta, in for-
man do que tive a opor tu ni da de de vi si tar não ape nas
Je ru sa lém como tam bém o lu gar onde Je sus fez o
ser mão da mon ta nha, o lu gar onde foi ba ti za do, no rio 
Jor dão, por João Ba tis ta e tam bém o mar da Ga li léia,
onde re a li zou al guns de seus prin ci pa is mi la gres.
Apro ve i tei para ali fa zer ora ções para a paz e por to -
dos nós, in clu si ve para que pos sa mos ter um me lhor
en ten di men to para nós do PT, por que, se po de mos
co la bo rar para o en ten di men to en tre pa les ti nos e ára -
bes, te nho a con vic ção de que po de mos che gar a um
me lhor en ten di men to en tre to dos nos do PT para o
bem do Bra sil.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Le o nel Pa van e Re gi nal do
Du ar te 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 o edi to ri al in ti tu la do “Para fren te”, pu bli ca do
no jor nal O Glo bo, de 14 de ju lho do cor ren te, e que
tra ta de as sun to in ten sa e jus ta men te fes te ja do no
ple ná rio des sa casa, na se ma na pas sa da.

O tex to, que so li ci to seja in se ri do nos Ana is do
Se na do, faz um di ag nós ti co so ci al do Bra sil a par tir
dos da dos co nhe ci dos como Índi ce de De sen vol vi-
men to Hu ma no – IDH, ela bo ra do pelo Pro gra ma das
Na ções Uni das para o De sen vol vi men to – PNUD, da
ONU. Não foi por aca so. O Bra sil, se gun do es ses da -
dos, deu um for mi dá vel sal to de qua li da de.

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.)

O GLOBO

Editorial: opinião 14-7-03

“PARA FREN TE”

De vi do ao grau de pro ble mas que o País pre ci sa
en fren tar, mu i tas ve zes de i xa mos de dar va lor às trans -
for ma ções po si ti vas. Qu an do com pa ra do glo bal men te,
o Bra sil vis to de fora deu um sal to con si de rá vel nos úl ti-
mos 25 anos, a pon to de ter sido o país que mais gal gou
po si ções no Índi ce de De sen vol vi men to Hu ma no (IDH),
ela bo ra do pelo Pnud, ór gão das Na ções Uni das. Mes -
mo com to das as cri ses, o Bra sil su biu po si ções na es -
ca la do IDH de 2001, em re la ção a 2000.

E a ra zão para isso foi uma me lho ra em vá ri os
in di ca do res so ci a is, es pe ci al men te os que se re fe rem
à sa ú de e à edu ca ção. Embo ra o cres ci men to da ren -
da mé dia dos bra si le i ros te nha sido in sa tis fa tó ria nos
úl ti mos anos, não fora o sig ni fi ca ti vo es tru tu ral pela
qual pas sou a eco no mia di fi cil men te te ri am sido al -
can ça dos es ses avan ços so ci a is re cen tes, dado que
a fa lên cia do se tor pú bli co im pe dia qual quer es for ço
de in ves ti men to.
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O IDH mos tra que, in de pen den te men te no ní vel de
ren da, é pos sí vel ob ter con si de rá vel me lho ra na qua li da de
de vida da po pu la ção se o aces so à edu ca ção, à sa ú de e
a ou tros ser vi ços pú bli cos bá si cos fo rem uni ver sa is. E
nes se sen ti do o Bra sil tem an da do para a fren te, já que o
cres ci men to eco nô mi co mo des to aca bou sen do com pen-
sa do por uma re for ma que re o ri en tou a ação do Esta do
para os pro gra mas so ci a is de gran de en ver ga du ra.

O cres ci men to não é só de se já vel como ne ces-
sá rio para que se pos sa avan çar mais ra pi da men te
na re du ção das de si gual da des re gi o na is e de ren da.
As con di ções para isso vêm sen do cri a das ao lon go
dos úl ti mos anos.

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 ar ti go in ti tu la do “No colo do Di -
a bo”, pu bli ca do no jor nal Fo lha de S.Pa u lo, edi ção
de 14 de ju lho do cor ren te ano.

O ar ti go, que so li ci to seja in se ri do nos Ana is do
Se na do, des ta ca a in co e rên cia como mar ca da ges -
tão pe tis ta no Pa lá cio do Pla nal to.

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. 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 pró xi ma ses são de li be ra ti va or di ná ria, a
re a li zar-se ama nhã, ter ça-fe i ra, às 14 ho ras e 30 mi -
nu tos, a se guin te:

ORDEM DO DIA
Às 15:30 ho ras

– 1 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 11, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do Re que ri men to nº 583, de 2003 – art. 336, II)

Dis cus são, em tur no úni co, do 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 do em San ti a go, em 3 de abril de

2001, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 810, 2033, da Co mis-
são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal. Re la-
to ra ad hoc: Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes.

– 2 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 378, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do Re que ri men to nº 584, de 2003 – art. 336, II)

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 814, 2003, da Co mis-
são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal. Re la-
to ra ad hoc: Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes.

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 18 
mi nu tos.)

(OS: 15233/03)
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Ata da 15ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria,
em 22 de julho de 2003

1ª Sessão Legislativa Extraordinária da 52ª Legislatura

 Pre si dên cia dos Srs. José Sar ney, Pa u lo Paim, Edu ar do Si que i ra Cam pos,
Ro meu Tuma, Luiz Otá vio e Le o nel Pa van

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

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

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

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

So bre a mesa, Expe 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

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECER Nº 865, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre Pro je to de Re so lu ção do
Se na do nº 31, de 2003, de au to ria do Se -
na dor Tas so Je re is sa ti, que al te 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.).

Relator: Se na dor Edu ar do Aze re do

I – Re la tó rio

É sub me ti do à apre ci a ção des ta Co mis são o
Pro je to de Re so lu ção nº 31, de 2003, de au to ria do
Se na dor Tas so Je re is sa ti, que in clui dis po si ti vo ao art. 
2º da Re so lu ção nº 2, de 25 de ja ne i ro de 1999, do
Se na do Fe de ral.

Essa re so lu ção au to ri zou o Esta do do Ce a rá a
con tra tar ope ra ção de cré di to no âm bi to do pro gra ma
de apo io à re du ção da pre sen ça do se tor pú bli co es -
ta du al no sis te ma fi nan ce i ro. Os re cur sos daí ori un-
dos fo ram des ti na dos ao sa ne a men to fi nan ce i ro e pa -
tri mo ni al do BEC, com vis tas à trans fe rên cia de seu
con tro le aci o ná rio à União e sua pos te ri or pri va ti za-
ção ou ex tin ção.

No pro ces so de sa ne a men to do BEC, en tre ou -
tras me di das re la ci o na das à sua ca pi ta li za ção e à
cons ti tu i ção de fun dos para as con tin gên ci as fis ca is,
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tra ba lhis tas, cí ve is e atu a ri a is, foi o Esta do do Ce a rá
fi nan ci a do, pela União, com vis tas à aqui si ção de ati -
vos do BEC.

E, re la ti va men te a esse as pec to es pe cí fi co, a re -
so lu ção au to ri za ti va do Se na do Fe de ral es ti pu lou, na
alí nea d de seu art. 2º, a obri ga to ri e da de de que os
re cur sos ge ra dos pe los re fe ri dos ati vos ad qui ri dos
pelo Esta do do Ce a rá, in clu si ve os pro ve ni en tes de
sua ali e na ção, fos sem 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 de
suas di vi das com a União.

O PRS nº 31, de 2003, pro põe que par ce la des -
ses ati vos, equi va len te a no ven ta e qua tro mi lhões de
re a is, re la ti va aos tí tu los pú bli cos fe de ra is, ad qui ri dos
jun to ao BEC e man ti dos ca u ci o na dos pelo es ta do
em ga ran tia do sal do de ve dor de cré di tos ru ra is se cu-
ri ti za dos e trans fe ri dos à União, seja ex cep ci o na li za-
da da des ti na ção pre vis ta no re fe ri do art. 2º da Re so-
lu ção nº 2, de 1999.

Enfa ti za o au tor da pro po si ção que ape nas par te
des ses ati vos se ri am des vin cu la dos de sua des ti na ção
ori gi nal men te pre vis ta. E, para tan to, ar gu men ta:

Atu al men te os tí tu los pú bli cos fe de ra is 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 os
qua is fo ram ad qui ri dos. Des sa for ma, par te
des ses pa péis po de ria ser des vin cu la da 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 IBEC, dan -
do-lhes ou tra des ti na ção con for me in te res ses
do Esta do do Ce a rá.

O pro je to em aná li se pre vê tam bém que um
mon tan te de ses sen ta mi lhões de re a is, re la ti vos a tí -
tu los do FCVS, po de rá ser li be ra do, des de que uti li za-
do para a com pra de ati vos jun to à Admi nis tra ção Pú -
bli ca Fe de ral, di re ta e in di re ta. Mais es pe ci fi ca men te,
es ses re cur sos se ri am des ti na dos à com pra de imó -
ve is da Rede Fer ro viá ria Fe de ral, em pro ces so de ex -
tin ção, o que é ne ces sá rio para a cons tru ção do Me -
trô de For ta le za.

Esses são os ob je ti vos do Pro je to de Re so lu ção
nº 31, de 2003.

II – Aná li se

Sabe-se que os re cen tes pro ces sos de con so li-
da ção e de re fi nan ci a men to de dí vi das es ta du a is pela 
União, bem como as ações em pre en di das no sen ti do
de re du ção da pre sen ça do se tor pú bli co na ati vi da de
fi nan ce i ra, con tri bu í ram para a or de na ção das fi nan-
ças pú bli cas, par ti cu lar men te por que per mi ti ram re-
du zir o com pro me ti men to de par ce la ex pres si va das

re ce i tas pú bli cas com des pe sas fi nan ce i ras, de cor-
ren tes dos em prés ti mos e fi nan ci a men tos con tra ta-
dos ao lon go de vá ri os go ver nos.

Mais ain da, esse pro ces so de ter mi nou a ado-
ção de um con jun to de me di das que vi sa va não ape -
nas pro por ci o nar aos es ta dos con di ções mais ade-
qua das de pa ga men to de um dado es to que de obri -
ga ções fi nan ce i ras, mas tam bém, vin cu lar e com pro-
me ter a re ne go ci a ção des ses pas si vos com pro gra-
mas de mé dio e lon go pra zos de ajus tes e de re es tru-
tu ra ção fis cal, ad mi nis tra ti va e pa tri mo ni al dos es ta-
dos, con di ção essa jul ga da im pres cin dí vel à con se cu-
ção da re or de na ção das fi nan ças pú bli cas e, em con -
se qüên cia, a sus ten ta ção da es ta bi li da de mo ne tá ria
da eco no mia bra si le i ra.

A des pe i to da opor tu ni da de e dos efe i tos ad vin-
dos des ses avan ços, o fato é que, hoje, ain da per sis-
tem pres sões nas des pe sas pú bli cas, ori un das não
ape nas de de man das so ci a is, ain da não sa tis fa to ri a-
men te con tem pla das, como tam bém de cor ren tes do
pró prio pro ces so de re fi nan ci a men to pro ce di do, em
face das mu dan ças ocor ri das no am bi en te ma cro e co-
nô mi co, sob o qual se deu o re fe ri do pro ces so de re fi-
nan ci a men to. São por de ma is co nhe ci das as de man-
das so ci a is no sen ti do de mais am pla co ber tu ra e al -
can ce de ser vi ços pú bli cos, res tri tas nas pos si bi li da-
des de seu fi nan ci a men to em de cor rên cia dos re cen-
tes sur tos in fla ci o ná ri os que im pac ta ram, de for ma
de si gual, as re ce i tas e as dí vi das es ta du a is.

A des vin cu la ção con tra tu al, ora pre ten di da, na
sua acep ção ju rí di ca, per mi te que se pro ce da à ne-
ces sá ria re vi são dos con tra tos de re fi nan ci a men to
ce le bra dos pelo es ta do com a União, sem que para
tan to se in cor ra em des cum pri men to ou mes mo en-
gen drem-se pro ce di men tos con fli ti vos ou em de sa-
cor do com as di re tri zes, nor mas e ve da ções es ta be-
le ci das pela Lei Com ple men tar nº 101, de 2000 – a
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.

Em par ti cu lar, a ve da ção ex pres sa no art. 35 da
re fe ri da lei com ple men tar diz res pe i to aos me ca nis-
mos de re fi nan ci a men to, no va ção e pos ter ga ção de
pa ga men to de dí vi das con tra í das an te ri or men te. A
des vin cu la ção de par ce la de ati vos do es ta do, ori gi-
nal men te com pro me ti da com a amor ti za ção ex tra or-
di ná ria da dí vi da re fi nan ci a da, não se en qua dra nes -
sas ca te go ri as ve da das, uma vez que esse ins tru-
men to con sis te, fun da men tal men te, num ato que pos -
si bi li ta que par te de um de ter mi na do con tra to seja re -
ti fi ca da, mo di fi ca da, ou adi ta da, não sen do al te ra dos,
os de ma is ter mos con tra tu a is.

Como ex pres so no Pa re cer PGFN/CAF/Nº
1.033/2003, em aten di men to à con sul ta da Se cre ta ria
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do Te sou ro Na ci o nal, “de pre en de-se da re da ção da
Cláu su la Dé ci ma Pri me i ra do con tra to em re fe rên cia
que a amor ti za ção ali ci ta da diz res pe i to a uma amor-
ti za ção ex tra or di ná ria, vin cu la da a um even to (“re cur-
sos ge ra dos pe los ati vos”), fu tu ro e in cer to, e que, se -
não vier a acon te cer, não ge ra rá ne nhum acrés ci mo
no pra zo para li qui da ção da dí vi da ou qual quer tipo de 
pe na li da de para a par te obri ga da, mes mo por que a
sua efe ti va ção não está con di ci o na da a uma de ter mi-
na da data”.

Por for ça da Lei nº 9.496, de 1997, as uni da des
da Fe de ra ção re pac tu a ram um con jun to de dí vi das fi -
nan ce i ras ten do de in cor po rar me ca nis mos de pa ga-
men to que in clu íam, até mes mo, even tu a is re ce i tas
ex tra or di ná ri as e in cer tas, cri té rio pou co con di zen te
com o exer cí cio au tô no mo da ges tão fis cal e em des -
com pas so com as boas prá ti cas de sua ges tão.

A com pul so ri e da de de que os en tes fe de ra dos,
para fa zer jus à re fe ri da re pac tu a ção e sa ne a men to
de suas ins ti tu i ções fi nan ce i ras, com pro me tes sem os 
re cur sos, quan do e se ob ti dos, de de ter mi na dos ati-
vos com amor ti za ções ex tra or di ná ri as, sem dú vi da,
oca si o na sé ri as di fi cul da des e ri gi dez à ges tão fis cal
e fi nan ce i ra dos en tes da Fe de ra ção, res trin gin-
do-lhes a ca pa ci da de em alo car re cur sos para in ves ti-
men tos pri o ri tá ri os, o que pre ten de o Esta do do Ce a-
rá nos ter mos do pro je to de re so lu ção em aná li se.

Não é de ma is res sal tar que a já ci ta da Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal, em ver da de, es ta be le ce
todo um con jun to de prin cí pi os, nor mas e re gras de
um re gi me de ges tão fis cal res pon sá vel a se rem ob -
ser va dos pe los Esta dos e pe los Mu ni cí pi os, con sa-
gran do prin cí pi os cons ti tu ci o na is que re gem as fi nan-
ças pú bli cas e a con du ta das au to ri da des en car re ga-
das de geri- las. Intro duz, ain da, con ce i tos no vos
como os de res pon sa bi li da de e de trans pa rên cia e
cria me ca nis mos que ofe re cem as con di ções para o
cum pri men to dos ob je ti vos e me tas, es ta be le cen do
pe na li da des para as ad mi nis tra ções fis ca is, quan do
em de sa cor do com as re gras e nor mas pre vis tas.

E, como ex pres so na pró pria jus ti fi ca ção do pro -
je to de re so lu ção,

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 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 in clu si ve fi nan ce-
i ra men te atra ti va para a União.

Res sal ta, ain da, o alu di do pa re cer da PGFN,
que já foi ado ta do e ad mi ti do idên ti co pro ce di men to
para o Esta do do Rio Gran de do Nor te.

III – Voto

Em face do ex pos to, so mos pela apro va ção do
Pro je to de Re so lu ção do Se na do nº 31, de 2003.

Sala da Co mis são,Ra mez Te bet, Pre si den te –
Edu ar do Aze re do, Re la tor – Alo i zio Mer ca dan te –
Ana Ju lia Ca re pa – Edu ar do Su plicy – Anto nio
Car los Va la da res – Ge ral do Mes qui ta Ju ni or (PSB) 
– Fer nan do Be zer ra  – Ide li Sal vat ti – Mão San ta –
Ga ri bal di Alves Fi lho – João Alber to Sou za – Ger -
son Ca ma ta – Ce sar Bor ges – Efra im Mo ra is – Pa -
u lo Octa vio – Ro dolp ho Tou ri nho – Tas so Je re is-
sa ti – Alme i da Lima – Pa trí cia Sa bo ya Go mes.

PARECER Nº 866, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre a Men sa gem nº 148, de
2003, ( nº 327/03, na ori gem ) do Pre si-
den te da Re pú bli ca, que en ca mi nha ple i-
to do Esta do da Ba hia, so li ci tan do au to ri-
za ção do Se na do Fe de ral para con tra tar
ope ra ção de cré di to ex ter no, com ga ran-
tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil,
com o Ban co Inter na ci o nal para Re cons-
tru ção e De sen vol vi men to (BIRD), no va -
lor de US$ 30.000.000,00 (trin ta mi lhões
de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri-
ca), de prin ci pal, 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 do Esta do da Ba hia”.

Re la tor: Se na dor Tasso Jereissati

I – Re la tó rio

É en ca mi nha da para a apre ci a ção do Se na do
Fe de ral a Men sa gem nº 148, de 2003, por in ter mé dio
da qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à apre ci-
a ção do Se na do Fe de ral ple i to do Esta do da Ba hia,
para que pos sa con tra tar

ope ra ção de cré di to ex ter no, com ga ran tia da
União.

Como é sa bi do, as ope ra ções de cré di to in ter no
e ex ter no dos es ta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos mu ni-
cí pi os es tão su je i tas à ob ser vân cia e ao cum pri men to
das con di ções e exi gên ci as es ti pu la das pe las Re so-
lu ções nºs 40 e 43, de 2001. A pri me i ra tra ta do li mi te
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glo bal para a dí vi da con so li da da dos es ta dos, dos
mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe de ral.

Já a Re so lu ção nº 43, de 21-12-2001, tra ta das
ope ra ções de cré di to in ter no e ex ter no dos es ta dos,
do Dis tri to Fe de ral e dos mu ni cí pi os, in clu si ve con-
ces são de ga ran ti as, seus li mi tes e con di ções de au -
to ri za ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Com efe i to, cum pre des ta car que es sas re so lu-
ções, em ver da de, com pa ti bi li zam o exer cí cio do con -
tro le do pro ces so de en di vi da men to dos re fe ri dos en -
tes fe de ra dos com as dis po si ções con ti das na Lei
Com ple men tar Nº 101, de 4 de maio de 2000 (a de no-
mi na da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal).

Os re cur sos des sa ope ra ção de cré di to des ti-
nam-se ao fi nan ci a men to par ci al da 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 do Esta do da Ba hia”.

Se gun do in for ma ções con ti das no pa re cer da
Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal, o cus to to tal com o
pro gra ma, nes sa pri me i ra fase, está es ti ma do em
US$ 50,0 mi lhões, sen do que, além dos re cur sos de -
cor ren tes des se em prés ti mo pre ten di do, se rão apor -
ta dos, como con tra par ti da na ci o nal, US$ 20,0 mi-
lhões pelo Te sou ro do Esta do da Ba hia.

Des ta for ma, a ope ra ção de cré di to ex ter no pre -
ten di da será re a li za da nas se guin tes con di ções:

a) Cre dor: Ban co Inter na ci o nal para
Re cons tru ção e De sen vol vi men to (BIRD);

b) Ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do 
Bra sil, ten do como con tra ga ran ti as, como
de fi ni do no tex to da Lei Esta du al nº 7.706,
de 14 de se tem bro de 2000, au to ri za ti va do
em prés ti mo pre ten di do, as par ce las ne ces-
sá ri as e su fi ci en tes das co tas de re par ti ção
cons ti tu ci o nal das Re ce i tas Tri bu tá ri as de
que o Esta do da Ba hia é ti tu lar, na for ma
dos arts. 157 e 159 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
e ou tras ga ran ti as em di re i to ad mi ti das;

c) Va lor: US30.000.000,00 (trin ta mi-
lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca), equi va len tes a R$ 71.067.000,00

(se ten ta e um mi lhões, ses sen ta e sete 
mil re a is), em 29-4-2002;

d) Pra zo: 174 me ses;
e) Ca rên cia: 60 me ses;
d) Pra zo de De sem bol so: até 30 de se -

tem bro de 2007;
e) Mo da li da de de Emprés ti mo: Fi xed

Spre ad Loan;

f) Amor ti za ção: em 20 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 a pri-
me i ra em 15 de ju lho de 2008 e a úl ti ma em
15 de ja ne i ro de 2018.

g) Ju ros: Li bor de seis me ses para dó -
la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, mais
uma mar gem (spre ad) a ser de ter mi na da
na data da as si na tu ra do con tra to, se mes-
tral men te ven ci dos, in ci den te so bre o sal do
de ve dor do prin ci pal a par tir da data de
cada de sem bol so.

h) Co mis são de Com pro mis so: so-
bre o sal do de ve dor não de sem bol sa do, 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
ses sen ta dias após a as si na tu ra do con tra to,
sen do:

a) 0,85% a.a. du ran te os pri me i ros
qua tro anos, e

b) 0,75% a.a. du ran te o pra zo res tan te.
i) taxa ini ci al: 1% so bre o mon tan te

to tal do em prés ti mo, em uma úni ca par ce la
na data do pri me i ro de sem bol so e não mais
tar de que ses sen ta dias após a as si na tu ra
do con tra to.

II – Aná li se

A ope ra ção de cré di to pre ten di da pelo Esta do
da Ba hia al can ça o va lor de US$30.000.000,00 (trin ta
mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca),
e des ti na-se ao fi nan ci a men to par ci al da 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 do Esta do da Ba hia”.

A Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal emi tiu pa re-
ce res fa vo rá ve is ao ple i to e à con ces são de ga ran tia
da União nes sa ope ra ção de cré di to ex ter no. Nos pa -
re ce res são for ne ci das e dis po ni bi li za das in for ma-
ções acer ca da si tu a ção do Esta do da Ba hia no que
diz res pe i to ao cum pri men to das exi gên ci as e con di-
ções, de na tu re za fi nan ce i ra e pro ces su al, es ti pu la-
das nas re fe ri das Re so lu ções nºs 40 e 43, de 2001,
do Se na do Fe de ral, bem como re la ti vas às dis po si-
ções cons tan tes da Re so lu ção nº 96, de 1989, que
tra ta das pre mis sas a se rem ob ser va das para que
pos sa a União con ce der ga ran ti as em ope ra ções de
cré di to.

Assim é que, nos ter mos dos arts. 1º, 2º e 3º da
Re so lu ção nº 96, de 1989, do Se na do Fe de ral, a con -
ces são de qua is quer ga ran ti as por par te da
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União cor res pon de à ope ra ção de cré di to que
one ra os seus li mi tes de en di vi da men to, su je i tan do-a,
tão-so men te, para ope ra ções fi nan ce i ras ex ter nas,
ou in ter nas que ex tra po lem aque les li mi tes, a pré via
au to ri za ção do Se na do Fe de ral.

Essas ope ra ções fi nan ce i ras es tão, por tan to,
numa pri me i ra ins tân cia, su je i tas ao cum pri men to
das con di ções e exi gên ci as es ta be le ci das nas re fe ri-
das re so lu ções que, além da ob ser vân cia quan to aos
as pec tos de na tu re za es tri ta men te fi nan ce i ra, exi ge
que a União ob ser ve as se guin tes con di ções pré vi as
à pres ta ção de ga ran ti as:

1. ofe re ci men to de con tra ga ran ti as su fi ci en tes
para o pa ga men to de qual quer de sem bol so que a
União pos sa vir a fa zer se cha ma da a hon rar a ga ran tia;

2. adim plên cia do to ma dor do em prés ti mo para
com a União e com as en ti da des con tro la das pelo Po -
der Pú bli co Fe de ral.

De pre en de-se do pa re cer da Se cre ta ria do Te-
sou ro Na ci o nal que o ga ran ti do, Esta do da Ba hia, tem 
con di ções de cum prir com as obri ga ções fi nan ce i ras
a se rem ga ran ti das pela União. Isso por que:

a) há pre vi são do ofe re ci men to de ga ran ti as da
par te do Esta do da Ba hia, com pro van do a sua ca pa-
ci da de de hon rar os com pro mis sos as su mi dos. Para
tan to, é pre vis ta a for ma li za ção de con tra to en tre o es -
ta do e o Te sou ro Na ci o nal para a con ces são de con -
tra ga ran ti as, sob a for ma de vin cu la ção das co tas de
re par ti ção cons ti tu ci o nal das re ce i tas tri bu tá ri as es ta-
be le ci das nos arts. 157 e 159, com ple men ta das por
re cur sos pró pri os, nos ter mos do art. 167, in ci so 4º,
to dos da Cons ti tu i ção Fe de ral, e ou tras em di re i to ad -
mi ti das;

b) as sim sen do, po de rá o Go ver no Fe de ral re -
que rer as trans fe rên ci as de re cur sos ne ces sá ri os
para co ber tu ra dos com pro mis sos hon ra dos, di re ta-
men te das con tas cen tra li za do ras da ar re ca da ção do
es ta do. De acor do com es tu do ela bo ra do pela Co-
ref/STN acer ca do com pro me ti men to das trans fe rên-
ci as fe de ra is e re ce i tas pró pri as do Esta do da Ba hia,
ele dis põe de mar gens de re cur sos su fi ci en tes para
res sar cir a União, caso esta ve nha a hon rar com pro-
mis so na con di ção de ga ran ti do ra da ope ra ção de
cré di to pre ten di da.

Por ou tro lado, de acor do com in for ma ções con -
ti das no Pa re cer STN/COREF/GERFI nº 142, de 19
de maio de 2003, con sul ta re a li za da por meio ele trô-
ni co, na pre sen te data, in di cou a exis tên cia de dé bi tos
em nome da Com pa nhia de Na ve ga ção Ba hi a na, da
Fun da ção Cen tro de Pro je tos e Estu dos, da Fun da-
ção de Sa ú de do Esta do da Ba hia e do Fun do Esta -

du al de Assis tên cia So ci al, jun to à União e suas en ti-
da des con tro la das.

Em de cor rên cia, há inob ser vân cia do in ci so II
do § 9º do art. 3º da re fe ri da Re so lu ção nº 96, de
1989, e do § 2º do art. 40 da Lei Com ple men tar nº
101, de 2000 – a de no mi na da Lei de Res pon sa bi li da-
de Fis cal.

Como es sas en ti da des es tão com pre en di das na 
de fi ni ção de Esta do, nos ter mos es ta be le ci dos no §
3º do art. 12 da Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de
maio de 2000, seus dé bi tos para com a União ne ces-
si ta ri am ser equa ci o na dos pre li mi nar men te à con tra-
ta ção da re fe ri da ope ra ção de cré di to, con for me en fa-
ti za do no re fe ri do pa re cer da STN, a teor do art. 40, §
2º da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.

Enten de mos, en tre tan to, como tam bém, im pli ci-
ta men te, é re co nhe ci do pela pró pria STN, ser pos sí-
vel dis pen sar tra ta men to ex cep ci o nal a esse ple i to de
ga ran tia, pois (i) não ape nas são con si de ra das su fi ci-
en tes e ade qua das as con tra ga ran ti as a se rem pres -
ta das, como (ii) o es ta do apre sen ta ca pa ci da de de
pa ga men to do em prés ti mo, de acor do com Nota Téc -
ni ca STN/COREM nº 389, de 11 de abril de 2003, e
(iii) o Esta do da Ba hia con ta com re cur sos su fi ci en tes,
de vi da men te de mons tra dos, para o aten di men to das
con tra par ti das a seu car go, não im pon do, por tan to,
res tri ções à atu al si tu a ção fis cal do es ta do, nem atri -
bu in do ao Te sou ro Na ci o nal ris cos su pe ri o res àque -
les nor mal men te as su mi dos em ope ra ções já con tra-
ta das com agên ci as ofi ci a is de cré di to.

Ade ma is, não há re gis tro de pen dên ci as no âm -
bi to do Si a fi em re la ção à pres ta ção de con tas de re -
cur sos re ce bi dos da União, as sim como não há re gis-
tro de dé bi to em nome do Esta do da Ba hia em ope ra-
ções de cré di to já ga ran ti das, de acor do com in for ma-
ção pres ta da pela STN.

Des sa for ma, en ten de mos, es ta ri am sen do sa -
tis fa to ri a men te ob ser va das as exi gên ci as de fi ni das
no § 9º do art. 3º da Re so lu ção nº 96, de 1989.

Re la ti va men te aos as pec tos de na tu re za fi nan-
ce i ra, nos ter mos das con di ções e exi gên ci as de fi ni-
das na Cons ti tu i ção Fe de ral e nas

Re so lu ções nºs 96, de 1989, e 40 e 43, de 2001, 
do Se na do Fe de ral, apli cá ve is ao fi nan ci a men to pre -
ten di do, ca bem os se guin tes es cla re ci men tos:

a) os li mi tes de en di vi da men to da
União, es ti pu la dos nos ar ti gos 2º, 3º e 4º da
re fe ri da Re so lu ção nº 96, de 1989, são
aten di dos, con for me é in for ma do no Pa re cer
STN/COREF/GERFI nº 142, de 19 de maio
de 2003;
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b) o Pa re cer da Pro cu ra do ria-Ge ral da
Fa zen da Na ci o nal, PGN/COF/Nº 1.011/2003,
en ca mi nha do ao Se na do Fe de ral, no exa me
das cláu su las da mi nu ta con tra tu al, con clui
que elas são ad mis sí ve is e es tão de acor do
com a le gis la ção bra si le i ra apli cá vel à es pé-
cie, ten do sido ob ser va do o dis pos to no art. 5º
da Re so lu ção nº 96, de 1989, que veda dis-
po si ção con tra tu al de na tu re za po lí ti ca ou
aten ta tó ria à so be ra nia na ci o nal e à or dem
pú bli ca;

c) re la ti va men te à exi gên cia cons ti tu ci-
o nal de que pro gra mas ou pro je tos cons tem
do Pla no Plu ri a nu al e da Lei Orça men tá ria
Anu al, é in for ma do que os in ves ti men tos
pre vis tos no pro gra ma men ci o na do cons tam
do Pla no Plu ri a nu al do Esta do da Ba hia
para o pe río do 2000/2003 – Lei nº 7.525, de
22 de ou tu bro de 1999.

Ain da, as do ta ções pre vis tas na Lei Orça men tá-
ria Anu al do Esta do da Ba hia para o exer cí cio de 2003 
de ve rão ser su fi ci en tes para a sua exe cu ção nes te
exer cí cio. Con clui a Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal
que, con si de ran do o cro no gra ma de uti li za ção de re -
cur sos e as in for ma ções pres ta das pelo es ta do, “esta
Se cre ta ria en ten de que o mu tuá rio dis põe das do ta-
ções ne ces sá ri as à exe cu ção do Pro je to no cor ren te
exer cí cio”;

d) o Pa re cer STN/GTREC nº 4, de 7 de maio de
2002, ane xo à men sa gem en ca mi nha da ao Se na do
Fe de ral, res sal ta que a ope ra ção de cré di to pre ten di-
da pelo Esta do da Ba hia aten de aos li mi tes de fi ni dos
nas Re so lu ções nºs 40 e 43, de 2001, do Se na do Fe -
de ral, à ex ce ção do de fi ni do no in ci so II do art. 72, que 
tra ta do li mi te má xi mo de com pro me ti men to da re ce i-
ta cor ren te lí qui da com amor ti za ções, ju ros e de ma is
en car gos fi nan ce i ros da dí vi da con so li da da.

To da via, como en fa ti za do no re fe ri do pa re cer, a
ope ra ção de cré di to em exa me acha-se ex pli ci ta men-
te in se ri da no Pro gra ma de Re es tru tu ra ção e Ajus te
Fis cal do Esta do da Ba hia, es ta be le ci do nos ter mos
da Lei nº 9.496, de 1997, o que as se gu ra ao es ta do a
não-obri ga to ri e da de de cum pri men to do men ci o na do
li mi te, con for me ex cep ci o na li za ção con ti da no § 82 do 
art. 7º da Re so lu ção nº 43, de 2001. Mais ain da, é in -
for ma da que o es ta do tem cum pri do sa tis fa to ri a men-
te os com pro mis sos pac tu a dos e atin gi da a meta
acor da da con tra tu al men te com a União;

e) ade ma is, o Tri bu nal de Con tas do Esta do da
Ba hia ates ta o cum pri men to, pelo es ta do, do dis pos to
na de no mi na da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, en fa-
ti zan do, en tre ou tros as pec tos, os ex pli ci ta men te exi -
gi dos nos ter mos do in ci so IV do art. 21 da Re so lu ção
nº 43, de 2001, do Se na do Fe de ral;

Não é de ma is en fa ti zar que essa ope ra ção de
cré di to foi cre den ci a da pelo Ban co Cen tral do Bra sil,
nos ter mos da car ta de cre den ci a men to De cec/Di o-
pe/Su cre – 2003/156, de 4 de ju nho de 2003, evi den-
ci an do, por tan to, que ela aten de à po lí ti ca de cap ta-
ção de re cur sos ex ter nos do País.

Res sal te-se ain da que, de acor do com cál cu los
es ti ma ti vos re a li za dos pela Se cre ta ria do Te sou ro
Na ci o nal, a ope ra ção de cré di to pre ten di da de ve rá
im pli car um cus to efe ti vo equi va len te a 1,95% a.a.,
flu tu an te con for me a va ri a ção da Li bor, sen do, por -
tan to, in di ca ti vo de con di ções fi nan ce i ras ace i tá ve is
pela re fe ri da se cre ta ria.

As de ma is con di ções e exi gên ci as es ti pu la das
pe las Re so lu ções nºs 96, de 1989, 40 e 43, de 2001,
do Se na do Fe de ral, são aten di das pelo Esta do da Ba -
hia, con for me evi den ci a do pe los do cu men tos que
acom pa nham a men sa gem em ques tão.

III – Voto

Em con clu são, o ple i to en ca mi nha do pelo Esta -
do da Ba hia en con tra-se de acor do com o que pre ce i-
tu am as Re so lu ções nºs 96, de 1989, 40 e 43, de
2001, do Se na do Fe de ral, de ven do ser con ce di da a
au to ri za ção para a con tra ta ção da ope ra ção de cré di-
to ex ter no pre ten di da, nos ter mos do se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 32, DE 2003

Au to ri za o Esta do da Ba hia a con-
tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no, com
ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil, com o Ban co Inter na ci o nal para Re-
cons tru ção e De sen vol vi men to (BIRD),
no va lor de US$30.000.000,00 (trin ta mi-
lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca), de prin ci pal, 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 do Esta do da Ba hia”.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É o Esta do da Ba hia au to ri za do a con tra-

tar ope ra ção de cré di to ex ter no, com ga ran tia da
União, com o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção
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e De sen vol vi men to (BIRD), no va lor de
US$30.000.000,00 (trin ta mi lhões de dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca).

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos ad vin dos da ope -
ra ção de cré di to ex ter no re fe ri do no ca put des ti-
nam-se ao fi nan ci a men to par ci al da 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 do Esta do da Ba hia”.

Art. 2º A ope ra ção de cré di to re fe ri da no art. 12
de ve rá ser re a li za da nas se guin tes con di ções:

I – cre dor: Ban co Inter na ci o nal para
Re cons tru ção e De sen vol vi men to (BIRD);

II – ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil, ten do como con tra ga ran ti as, como 
de fi ni do no tex to da Lei Esta du al nº 7.706,
de 14 de se tem bro de 2000, au to ri za ti va do
em prés ti mo pre ten di do, as par ce las ne ces-
sá ri as e su fi ci en tes das co tas de re par ti ção
cons ti tu ci o nal das Re ce i tas Tri bu tá ri as de
que o Esta do da Ba hia é ti tu lar, na for ma
dos arts. 157 e 159, com ple men ta das pe los
re cur sos pró pri os, nos ter mos do art. 167, §
4º, to dos da Cons ti tu i ção Fe de ral, e ou tras
ga ran ti as em di re i to ad mi ti das;

III – va lor: US$30.000.000,00 (trin ta
mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca), equi va len tes a R$71.067.000,00
(se ten ta e um mi lhões, ses sen ta e sete mil
re a is), em 29-4-02;

IV – pra zo: 174 me ses;
V – ca rên cia: 60 me ses;
VI – pra zo de De sem bol so: até 30 de

se tem bro de 2007;
VII – mo da li da de de Emprés ti mo: Fi-

xed Spre ad Loan;
VIII – amor ti za ção: em 20 (vin te) 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 a pri me i ra em 15 de ju lho de 2008 e a 
úl ti ma em 15 de ja ne i ro de 2018;

IX – ju ros: Li bor de seis me ses para
dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca,
mais uma mar gem (spre ad) a ser de ter mi-
na da na data da as si na tu ra do con tra to, se -
mes tral men te ven ci dos, in ci den te so bre o
sal do de ve dor do prin ci pal a par tir da data
de cada de sem bol so;

X – co mis são de com pro mis so: so bre
o sal do de ve dor não de sem bol sa do, 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 ses-
sen ta dias após a as si na tu ra do con tra to,
sen do:

a) 0,85% (oi ten ta e cin co cen té si mos
por cen to) a.a. du ran te os pri me i ros qua tro
anos, e

b) 0,75% (se ten ta e cin co cen té si mos
por cen to) a.a. du ran te o pra zo res tan te;

XI – taxa ini ci al: 1% (um por cen to) so -
bre o mon tan te to tal do em prés ti mo, em
uma úni ca par ce la na data do pri me i ro de-
sem bol so e não mais tar de que ses sen ta
dias após a as si na tu ra do con tra to.

Pa rá gra fo úni co. As da tas de pa ga-
men tos do prin ci pal e dos en car gos fi nan ce-
i ros po de rão ser al te ra das em fun ção da
data de as si na tu ra do con tra to.

Art. 3º Fica a União au to ri za da a con ce der ga -
ran tia ao Esta do da Ba hia na ope ra ção de cré di to ex -
ter no re fe ri da no art. 1º des ta Re so lu ção.

Pa rá gra fo úni co. A au to ri za ção pre vis ta no ca-
put fica con di ci o na da a que o Esta do da Ba hia vin cu-
le, como con tra ga ran ti as à União, as par ce las ne ces-
sá ri as e su fi ci en tes das co tas de re par ti ção cons ti tu-
ci o nal das Re ce i tas Tri bu tá ri as de que o Esta do da
Ba hia é ti tu lar, na for ma dos arts. 157 e 159, com ple-
men ta das pe los re cur sos pró pri os, nos ter mos do art.
167, § 4º, to dos da Cons ti tu i ção Fe de ral, e ou tras ga -
ran ti as em di re i to ad mi ti das, me di an te for ma li za ção
de con tra to de con tra ga ran tia, po den do o Go ver no
Fe de ral re ter im por tân ci as ne ces sá ri as di re ta men te
das con tas cen tra li za do ras da ar re ca da ção do Esta -
do.

Art. 4º O pra zo má xi mo para o exer cí cio da pre -
sen te au to ri za ção é de 540 (qui nhen tos e qua ren ta)
dias, con ta dos a par tir de sua pu bli ca ção.

Art. 5º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, Ra mez Te bet, Pre si den te –
Tas so Je re is sa ti, Re la tor – Alo í zio Mer ca dan te,
(PT) – Ana Jú lia Ca re pa (PT) – Edu ar do Su plicy
(PT) – Anto nio Car los Va la da res (PSB) – Ge ral do
Mes qui ta Jú ni or (PSB) – Fer nan do Be zer ra (PTB)–
Mão San ta (PMDB) – Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB)
– João Alber to Sou za (PMDB) – Ger son Ca ma ta
(PMDB) Cé sar Bor ges (PFL) – Efra im Mo ra is (PFL)
– Ro dolp ho Tou ri nho (PFL) – Edu ar do Aze re do
(PSDB) – Alme i da Lima (PDT) – Pa trí cia Sa bo ya
Go mes (PPS).
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PARECER Nº 867, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre a Men sa gem nº 119, de
2003, que sub me te à apre ci a ção do Se na-
do Fe de ral o nome do Se nhor Luiz Alber -
to Este ves Sca lop pe, para exer cer o car-
go de Con se lhe i ro do Con se lho Admi nis-
tra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca – CADE do
Mi nis té rio da Jus ti ça, com man da to de 2
anos, a par tir de 18 de se tem bro de 2003.

A Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, em vo ta-
ção se cre ta re a li za da em 22 de ju lho de 2003, apre ci-
an do o re la tó rio apre sen ta do pelo Se nhor Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros so bre a Men sa gem nº 119, de
2003, opi na pela apro va ção da in di ca ção do Se nhor
Luiz Alber to Este ves Sca lop pe, para exer cer o car go
de Con se lhe i ro do Con se lho Admi nis tra ti vo de De fe-
sa Eco nô mi ca – CADE, por 18 vo tos fa vo rá ve is, 0
con trá rio(s) e ne nhu ma abs ten ção.

Sala das Co mis sões , 22 de ju lho de 2003. –
Pre si den te, Pa u lo Octá vio, Pre si den te em Exer cí cio
– Re la tor, Ante ro Paes de Bar ros – Alo i zio Mer ca-
dan te – Ana Jú lia Ca re pa – Edu ar do Su plicy –
Serys Slhes sa ren ko – 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 – Ro me ro Jucá
– Ger son Ca ma ta – Efra im Mo ra is – Jo nas Pi nhe i-
ro – Pa u lo Octá vio – Le o nel Pa van – Alme i da Lima
– Pa trí cia Sa bo ya Go mes.

RELATÓRIO

Re la tor: Se na dor Ante ro Paes de Bar ros

É sub me ti da à apre ci a ção do Se na do Fe de ral,
nos ter mos do art. 52, in ci so III, alí nea f da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, com bi na do com o art. 4º, § 4º da Lei nº
8.884, de 11 de ju nho de 1994, a in di ca ção do Se nhor
Luiz Alber to Este ves Sca lop pe, para exer cer o car go
de Con se lhe i ro do Con se lho Admi nis tra ti vo de De fe-
sa Eco nô mi ca – CADE do Mi nis té rio da Jus ti ça.

Tra ta-se de uma in di ca ção Pre si den ci al, fe i ta
atra vés da Men sa gem nº 119, (nº 224, de 28 de maio
de 2003, na ori gem) de 4 de ju nho de 2003. O Sr. Sca -
lop pe foi ini ci al men te in di ca do para com ple tar o man -
da to na vaga de cor ren te da re nún cia do Con se lhe i ro
Ro nal do Ma ce do Jú ni or. Pos te ri or men te, em 7 de ju -
lho do cor ren te, a Men sa gem nº 119 foi re ti fi ca da pela
Men sa gem nº 143, (nº 313, de 7 de ju lho de 2003, na
ori gem) de 2003, do Pre si den te da Re pú bli ca, que so -

li ci tou al te ra ção no pe río do da in di ca ção, que pas sou
a ser para man da to de dois anos, a par tir de 18 de se -
tem bro de 2003.

A Men sa gem veio acom pa nha da do cur ri cu-
lum vi tae do in di ca do. Encon tram-se ane xa dos ao
pro ces sa do fo to có pi as de exem pla res do Diá rio Ofi -
ci al re fe ren tes à no me a ção e exo ne ra ção de Ro nal do
Ma ce do Jú ni or, o an te ces sor do Se nhor Sca lop pe no
car go de Con se lhe i ro do CADE.

O Se nhor Luiz Alber to Este ves Sca lop pe nas -
ceu em Fer nan dó po lis, Esta do de São Pa u lo, em
1952. Ele re si de em Cu i a bá, Mato Gros so, onde ocu -
pa atu al men te os se guin tes car gos:

• Mem bro do Con se lho Di re tor da Fun da ção
Uni ver si da de Fe de ral de Mato Gros so;

• Di re tor-Ge ral da Fun da ção Esco la Su pe ri or
do Mi nis té rio Pú bli co em Mato Gros so, ele i to
biê nio 2000-2002, re e le i to biê nio 2002-2004;

• Pro cu ra dor de Jus ti ça do Esta do de Mato
Gros so (apro va do em con cur so pú bli co para
pro mo tor de Jus ti ça em 23-3-1980, pro mo vi-
do a 2ª. Instân cia em 1993);

• Pro fes sor Adjun to IV da Uni ver si da de Fe de ral
de Mato Gros so, Fa cul da de de Di re i to. Apro -
va do em con cur so pú bli co, em 1º lu gar, em
1º-3-1982.

O in di ca do pos sui três di plo mas de gra du a ção:

• Ba cha rel em Ciên ci as Ju rí di cas e So ci a is pela 
Uni ver si da de Fran cis ca na, em Bra gan ça Pa u-
lis ta, SP (1975);

• Ba cha rel em Admi nis tra ção de Empre sas
pela Fun da ção Edu ca ci o nal de Vo tu po ran ga,
SP (1978);

• Ba cha rel em Admi nis tra ção Pú bli ca pela Fun da-
ção Edu ca ci o nal de Vo tu po ran ga, SP (1979).

Ele con clu iu os se guin tes cur sos de pós-gra -
du a ção:

• Três cur sos de es pe ci a li za ção: Di re i to Admi -
nis tra ti vo,

• Di re i to Pro ces su al Pe nal e Di re i to do Tra ba-
lho, na Pon tifÍ cia Uni ver si da de Ca tó li ca de
São Pa u lo (1978 e 1979);

• Cur so de Pla ne ja men to Edu ca ci o nal na Uni -
ver si da de Fe de ral de Mato Gros so (1980);

• Mes tra do em So ci o lo gia na Pon ti fí cia Uni ver-
si da de Ca tó li ca de São Pa u lo: con clu são dos
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cré di tos, com pro je to de dis ser ta ção, sem de -
fe sa de tese (1986);

• Mes tra do em Edu ca ção Pú bli ca na Uni ver si-
da de Fe de ral de Mato Gros so: con clu são dos
cré di tos em 1993, com de fe sa e apro va ção da 
dis ser ta ção, em 1995;

• Dou to ra do em Fi lo so fia Ju rí di ca, Mo ral e Po lí-
ti ca pela Uni ver si da de de Bar ce lo na (Espa-
nha): cum pri dos cré di tos, com pro je to de tese
ins cri to e apro va do em se tem bro de 1997 e
de fe sa pre vis ta para 2003.

O cur ri cu lum vi tae lis ta as se guin tes pu bli ca-
ções e pes qui sas re cen tes:

• Co or de na ção de Pes qui sa “Di ci o ná rio de Prin -
cí pi os e Te o ri as na Li te ra tu ra Ju rí di ca” – 2002;

• Arti go “Ges tão Pú bli ca e Di re i to Admi nis tra ti vo:
• con tra ri e da des ao dis cur so co mum” in Re vis-

ta Ju di ce, Cu i a bá, ano II, nº 7, se tem bro/de-
zem bro de 2000;

• Li vro Inter na ci o na li za ção do Di re i to (or ga ni za-
dor). Edi ções Fun da ção Esco la, Cu i a bá, 2002;

• Li vro Trans for ma ções no Di re i to Cons ti tu-
ci o nal (or ga ni za dor). Edi ções Fun da ção
Esco la, Cu i a bá, 2003;

• Orga ni za ção das Co le ções com li vros pu bli-
ca dos: Trans for ma ções no Di re i to Na ci o nal,
Ca der nos de Apon ta men tos Esco la res e Po -
si ti vi da de e So ci e da de – Edi ções Fun da ção
Esco la.

As ati vi da des aca dê mi cas do in di ca do in clu em a
co or de na ção de vá ri os cur sos de es pe ci a li za ção. Ele foi 
pro fes sor do Cur so de Espe ci a li za ção da UFMT “Po lí ti-
cas Pú bli cas e Di re i to Ambi en tal”, pro fes sor dos Cur sos
de Espe ci a li za ção em Ciên ci as Pe na is I e II e Di re i to
Públi co I e II: “Intro du ção Epis te mo ló gi ca e His tó ri ca à
For ma ção do Pen sa men to Ju rí di co”.

O Sr. Sca lop pe exer ceu tam bém vá ri os car gos
de re le vo na Uni ver si da de Fe de ral de Mato Gros so
e no Mi nis té rio Pú bli co do Esta do de Mato Gros so.
Ele já par ti ci pou de nove re pre sen ta ções co le gi a-
das, en tre as qua is des ta ca mos o Con se lho Su pe ri-
or do Mi nis té rio Pú bli co do Esta do de Mato Gros so,
o Co lé gio de Pro cu ra do res de Jus ti ça do Esta do de
Mato Gros so e o con se lho edi to ri al de qua tro pu bli-
ca ções téc ni cas.

O cur ri cu lum cita cin co dis tin ções, en tre as
qua is o tí tu lo de Ci da dão de Cu i a bá – MT, o tí tu lo de
Ci da dão de Ron do nó po lis – MT, e três me da lhas de
ins ti tu i ções de en si no su pe ri or.

A for ma ção aca dê mi ca e pro fis si o nal do Sr. Luiz
Alber to Este ves Sca lop pe obe de ce aos re qui si tos ne -

ces sá ri os para a ocu pa ção do car go de Con se lhe i ro
do Con se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca –
CADE, para o qual foi in di ca do pelo Pre si den te da Re -
pú bli ca.

Des tar te, cum pri dos os trâ mi tes pro ces su a is
ne ces sá ri os, o nome em apre ço está em con di ções
de ser apre ci a do por esta Co mis são.

Sala da Co mis são, – Se na dor Pa u lo Octá vio,
Pre si den te em exer cí cio – Se na dor Ante ro Paes de
Bar ros, Re la tor.

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 865, de 2003, da Co mis são Assun -
tos Eco nô mi cos, lido an te ri or men te, con clu in do fa vo rá-
vel men te ao Pro je to de Re so lu ção nº 31, de 2003, de
au to ria do Se na dor Tas so Je re is sa ti, que al te 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 - Ba cen, em 12 de no vem bro de 1998,
no va lor de 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 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 (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 866, de 2003, da Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos, lido an te ri or men te, con-
clu in do pela apre sen ta ção de Pro je to de Re so lu ção
nº 32, de 2003 (MSF 148/2003), que au to ri za o
Esta do da Ba hia a con tra tar ope ra ção de cré di to ex -
ter no, com ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil, com o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e
De sen vol vi men to- BIRD, no va lor de trin ta mi lhões
de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, de prin -
ci pal, 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 do Esta do da Ba hia.

A pro po si ção fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te
cin co dias úte is a fim de re ce ber mais emen das, nos 
ter mos do art. 235, II, “f”, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) - 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
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 292, DE 2003

Alte ra o art. 54 da Lei nº 6.015, de 31 
de de zem bro de 1973, que dis põe so bre
os re gis tros pú bli cos, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 54 da Lei nº 6.015, de 31 de de zem-

bro de 1973 (Lei de Re gis tros Pú bli cos), pas sa a ter a
se guin te re da ção:

“Art. 54 ..................................................
10º) o tipo san guí neo e o fa tor Rh, que 

de ve rão ser in for ma dos pelo hos pi tal ou ma -
ter ni da de onde ocor reu o nas ci men to, e
cons ta rão da cer ti dão de nas ci men to, ob-
ser va do o dis pos to no art. 19 des ta lei;

11º) a cri an ça que não nas ceu em
hos pi tal ou ma ter ni da de terá seu san gue
iden ti fi ca do, quan to ao tipo e ao fa tor Rh,
por hos pi ta is e cen tros de sa ú de pú bli cos
em ses sen ta dias, a con tar da data do nas -
ci men to.(NR)”

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.

Jus ti fi ca ção

As ra zões jus ti fi ca do ras da pre sen te pro po si ção
são por si evi den tes: pri me i ro, por ser ba i xo o cus to da
iden ti fi ca ção san guí nea, tan to para o tipo quan to para
o fa tor Rh, de po is, por que essa me di da fa ci li ta rá a ado -
ção de cu i da dos mé di cos em qua is quer ur gên ci as.

O lan ça men to das in for ma ções san guí ne as bá -
si cas na cer ti dão de nas ci men to do re cém nas ci do,
em pa í ses que já su pe ra ram a ma i o ria de suas di fi cul-
da des so ci o e co nô mi cas, é con di ção de fi ni da como
es sen ci al.

Na Fran ça, por exem plo, não ape nas o tipo san -
guí neo (A, B, AB e O) e o fa tor Rh (po si ti vo ou ne ga ti-
vo) cons tam da cer ti dão de nas ci men to dos re-
cém-nas ci dos, como tam bém em um li vre to pró prio,
se me lhan te a um pas sa por te, são in for ma dos tam-
bém o sexo da cri an ça, a re gião do país e o lo cal de
nas ci men to, a cor da pele e dos olhos e ou tros fa to res
de iden ti fi ca ção fe no tí pi ca, as va ci nas re ce bi das, as
es co las que fre qüen tou ou em que se en con tra ma tri-
cu la da, for man do-se, ao fim, um có di go al fa nu mé ri co
iden ti fi ca dor que fa ci li ta não so men te as even tu a is
con du tas mé di cas emer gen ci a is, bem como até lo ca-
li zar e iden ti fi car a cri an ça even tu al men te pos ta em
si tu a ção ex cep ci o nal.

A pre sen te pro po si ção não che ga a tan to, aten ta
que está às nos sas li mi ta ções so ci o e co nô mi cas, e,

por isso, cin ge-se a fa zer cons tar no as sen to de nas ci-
men to e na res pec ti va cer ti dão o tipo san guí neo e o
fa tor Rh do re cém- nas ci do em hos pi ta is e ma ter ni da-
des, e a con ce der pra zo aos que, nas ci dos em casa,
tam bém pos sam dis por des sas in for ma ções em seus
re gis tros.

Sala das Ses sões, 22 de ju lho de 2003 . – Se na-
dor Ra mez Te bet.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.015. DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973

Dis põe so bre os re gis tros pú bli cos,
e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 54. O as sen to do nas ci men to de ve rá con ter:

(Re nu me ra do do art 55. nela Lei nº 6.216, de
30.6.1975)

1º) o dia, mês, ano e lu gar do nas ci men to e a
hora cer ta, sen do pos sí vel de ter mi ná-la, ou apro xi-
ma da;

2º) O sexo do re gis tran do; (Re da ção dada nela
Lei nº 6.216. de 30-6-1975)

3º) o fato de ser gê meo, quan do as sim ti ver
acon te ci do;

4º) o nome e o pre no me, que fo rem pos tos à cri -
an ça;

5º) a de cla ra ção de que nas ceu mor ta, ou mor -
reu no ato ou logo de po is do par to;

6º) a or dem de fi li a ção de ou tros ir mãos do mes -
mo pre no me que exis ti rem ou ti ve rem exis ti do;

7º) Os no mes e pre no mes, a na tu ra li da de, a pro -
fis são dos pais, o lu gar e car tó rio onde se ca sa ram, a
ida de da ge ni to ra, do re gis tran do em anos com ple tos,
na oca sião do par to, e o do mi cí lio ou a re si dên cia do
ca sal. (Re da ção dada nela Lei nº 6.140, de
28-.6-1974)

8º) os no mes e pre no mes dos avôs pa ter nos e
ma ter nos;

9º) os no mes e pre no mes, a pro fis são e a re si-
dên cia das duas tes te mu nhas do as sen to, quan do se
tra tar de par to ocor ri do sem as sis tên cia mé di ca em
re si dên cia ou fora de uni da de hos pi ta lar ou casa de
sa ú de. (Re da ção dada nela Lei nº 9.997. de 2000)

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

(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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O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – 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 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 593, DE  2003

So li ci to, nos ter mos do art. 101, in ci so I de 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 Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 49/2003. “que ins ti tui o Mapa de
Exclu são So ci al, es ta be le cen do me tas e nor mas vol ta-
das à res pon sa bi li da de na Ges tão So ci al do Esta do”.

Sala das Ses sões,  21 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Ro ber to Sa tur ni no, Vice– Lí der do Blo co de Apo -
io ao Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O re que ri-
men to lido será pu bli ca do e opor tu na men te in clu í do
em Ordem do Dia, nos ter mos do art. 255, II, c, 12, do
Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men tos que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 594, 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 PLC nº 51, de 
2003, de ori gem da Pre si dên cia da Re pú bli ca, que
“ins ti 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 ção”.

Sala das Ses sões ,  22 de ju lho de 2003. – Se na-
do ra Elo í sa He le na – Efra im Mo ra is (Lí der.) – Re-
nan Ca lhe i ros – Pe dro Si mon – Mão San ta – Ro-
meu Tuma – Edi son Lo bão –Du ci o mar Cos ta – Jef -
fer son Pé res – Lú cia Vâ nia – Le o nel Pa van – Au -
gus to Bo te lho – Mar ce lo Cri vel la – Edu ar do Aze re-
do – Ro me ro Jucá – Anto nio Car los Va la da res –
Ana Ju lia Ca re pa – Pa pa léo Paes – Ro dolp ho Tou -
ri nho – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ger son Ca ma ta.

REQUERIMENTO  Nº 595, DE 2003

Nos ter mos dos ar ti gos 336, II, com bi na do com
338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para a PRS nº 
31 de 2003, que “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 de 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 qua tro mil re a is)”.

Sa las das Co mis sões, 22 de Ju lho de 2003. –
Pre si den te,  – Ra mez Te bet – Edu ar do Aze re do, Re-
la tor – Alo i zio Mer ca dan te – Ana Ju lia Ca re pa (PT)
– Edu ar do Su plicy(PT) – Anto nio Car los Va la da-
res(PSB)– Ge ral do Mes qui ta Ju ni or (PSB) – Fer-
nan do Be zer ra(PTB) – Mão San ta, – Ga ri bal di
Alves Fi lho – João Alber to Sou za – Ger son Ca ma-
ta  – Cé sar Bor ges – Efra im Mo ra is –  Ro dolp ho
Tou ri nho – Edu ar do Aze re do – Tas so Je re is sa ti –
Alme i da Lima – Pa trí cia Sa bo ya Go mes.

REQUERIMENTO Nº 596, DE 2003

Nos ter mos do art. 336, II, com bi na do com o
338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia para o (PRS nº 
32/2003), que pro pões ao Se na do Fe de ral seja au to-
ri za da a con tra ta ção de ope ra ção e 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 US$30,000,000.00 (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 do Esta do da Ba hia”.

Sa las das Co mis sões, 22 de ju lho de 2003. –
Alo i zio Mer ca dan te – Ana Jú lia Ca re pa – Edu ar do
Su plicy – 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 – João Alber to Sou za – Cé -
sar Bor ges – Efra im Mo ra is – Ro dolp ho Tou ri nho
– Edu ar do Aze re do – Tas so Je re is sa ti – Alme i da
Lima – Pa trí cia Sa bo ya Go mes – Ger son Ca ma ta.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Os re que ri-
men tos li dos se rão vo ta dos após a Ordem do Dia, na
for ma do dis pos to no art. 140, II, do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 597, DE 2003

Nos ter mos do art. 218 do Re gi men to Inter no,
re que re mos a in ser ção em ata de voto de pe sar pelo
fa le ci men to, on tem, no Rio de Ja ne i ro, do Dr. João Pe -
dro Gou vêa Vi e i ra, que era Pre si den te do Con se lho
de Admi nis tra ção da Pe tró leo Ipi ran ga e da Re fi na ria
de Pe tró leo Ipi ran ga.

O Dr. João Pe dro Gou vêa Vi e i ra, um no tó rio em -
pre en de dor e ad vo ga do ta len to so, foi o res pon sá vel,
na dé ca da de 30, pela na ci o na li za ção da Pe tró leo Ipi -
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ran ga, da qual era aci o nis ta. Não obs tan te seu êxi to
como em pre sá rio, re ve lou a um de seus seis fi lhos,
Jor ge Hi lá no, que seu ma i or de se jo se ria o de ser
lem bra do como um bom ad vo ga do. E o foi.

Re que i ro que o voto de pe sar seja co mu ni ca do
aos fa mi li a res da que le téc ni co, à Re fi na ria de Pe tró-
leo Ipi ran ga e a Pe tró leo Ipi ran ga.

Sala das Ses sões, em 22 de ju lho de 2003. _
Arthur Vir gí lio, Sér gio Gu er ra e Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Este re-
que ri men to de pen de de vo ta ção, em cujo en ca mi nha-
men to po de rão fa zer uso da pa la vra os Srs. Se na do-
res que de se ja rem, por cin co mi nu tos.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Para en ca-
mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro -
ber to Sa tur ni no, por cin co mi nu tos.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil per -
deu on tem um dos seus gran des fi lhos, um gran de ci -
da dão: João Pe dro Gou ve ia Vi e i ra, ad vo ga do re no-
ma do, co or de na dor de uma das ban cas de ad vo ca cia
mais fa mo sas, re qui si ta das e res pe i ta das do Rio de
Ja ne i ro. Foi um em pre sá rio pro gres sis ta, que sem pre
pon ti fi cou sua atu a ção em de fe sa da eco no mia bra si-
le i ra e da em pre sa bra si le i ra. Li de rou um dos gran des
gru pos bra si le i ros da in dús tria e da dis tri bu i ção de pe -
tró leo. Enfim, um ci da dão que vi veu sem pre no Rio de
Ja ne i ro, em bo ra nas ci do em Pe tró po lis, e sem pre me -
re ceu o aca ta men to e o res pe i to de to dos os seus pa -
res. Foi Se na dor, atu ou nes te ple ná rio.

Eu era De pu ta do e me lem bro do Se na dor João
Pe dro Gou ve ia Vi e i ra com a sua pa la vra sem pre aba li-
za da, sé ria, lú ci da e res pe i ta da pe los seus Pa res, gran -
de ami go de Ge tú lio Var gas e de fen sor, en fim, da que la
li nha pro gra má ti ca que cons tru iu toda a in fra-es tru tu ra
em pre sa ri al e in dus tri al do Bra sil que per sis te até nos -
sos dias. Enfim, um gran de bra si le i ro, uma fi gu ra do ma -
i or res pe i to que, in fe liz men te, on tem foi per di da para
nós, bra si le i ros, e para nós do Rio de Ja ne i ro.

Por essa ra zão, pen so que o Se na do deve vo tar
este pe sar, com in ser ção na Ata de seus tra ba lhos, em
re ve rên cia à me mó ria de João Pe dro Gou ve ia Vi e i ra,
gran de bra si le i ro, gran de ad vo ga do, gran de em pre sá-
rio, gran de de fen sor das ca u sas jus tas des te País.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Não ha-
ven do quem peça a pa la vra para en ca mi nhar, pas-
sa-se à vo ta ção do 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.

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 598, DE 2003

Re quer in for ma ções ao Mi nis tro da
Sa ú de, acer ca da in ci dên cia e con tro le da 
tu ber cu lo se no Bra sil.

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. 50, § 2º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, que a Mesa so li ci te ao Se nhor Mi -
nis tro da Sa ú de, in for ma ções so bre os ín di ces de in ci-
dên cia de tu ber cu lo se no Bra sil, e o seu con tro le pe las
au to ri da des do Mi nis té rio da Sa ú de, nú me ro de pes so-
as afe ta das com a do en ça e se é ver da de que o País
não ofe re ce tra ta men to ade qua do à po pu la ção para evi -
tar o au men to do nú me ro de ca sos.

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 do
no ti ciá rio com in for ma ções a res pe i to, com base em
re la tó ri os da Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de.

Sala das Ses sões, 21 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 599, de 2003

Re quer in for ma ções ao Mi nis tro da
Sa ú de, acer ca da fal ta de me di ca men tos
para o tra ta men to do Mal de Alzhe i mer
no País.

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. 50, § 2º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, que a Mesa so li ci te ao Se nhor Mi -
nis tro da Sa ú de, in for ma ções so bre os ín di ces de in ci-
dên cia do Mal de Alzhe i mer no Bra sil, o seu con tro le pe -
las au to ri da des do Mi nis té rio da Sa ú de, bem como es -
cla re ci men tos a res pe i to da de nún cia do jor nal Cor re io
Bra zi li en se, se gun do a qual a en tre ga de me di ca men-
tos para o tra ta men to da do en ça so fre atra so e acar re ta
fa lhas no for ne ci men to aos ne ces si ta dos, por ex ces so
de me ca nis mos bu ro crá ti cos. Escla re cer se as fa lhas
são do Mi nis té rio da Sa ú de ou dos hos pi ta is aos qua is
se des ti nam os me di ca men tos.
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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, ba se io-me em no ti ciá rio do Cor re io Bra zi li-
en se a res pe i to do as sun to.

Sala das Ses sões, 21 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Arthur Vir gí lio.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – 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 Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma

 É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 600, DE 2003

Re ti ra da de Pro je to

Re que i ro, nos ter mos do art. 256 do Re gi men to
Inter no, a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti vo, do Pro je to
PLS nº 243/2000, de 8-11-2000.

Sala das Ses sões, 22 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Amir Lan do.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O re que ri-
men to que aca ba de ser lido será pu bli ca do e in clu í do
em Ordem do Dia opor tu na men te.

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 (Pa u lo Paim) – Tem V. Exª
a pa la vra, Se na do ra.

A SRª ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den-
te, peço a mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção
ina diá vel, nos ter mos do Re gi men to, quan do V. Exª
achar ade qua do.

A SRª IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Pois não,
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, da
mes ma for ma, re que i ro mi nha ins cri ção para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel, con for me o Re gi men to da
Casa.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre si den-
te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Se na dor
Osmar Dias, tem V. Exª a pa la vra.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre si den-
te, da mes ma for ma, ins cre vo-me para uma co mu ni-
ca ção ina diá vel as sim que for opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Na pror ro-
ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exªs te rão as se gu-
ra dos o uso da pa la vra por cin co mi nu tos, para uma
co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art. 158, §2º,
do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Há ora do-
res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Hé lio
Cos ta.

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, en con tram-se em
Bra sí lia hoje cen te nas de pre fe i tos do Esta do de Mi -
nas Ge ra is e de vá ri as uni da des da Fe de ra ção, que
vi e ram à ca pi tal do País para de fen der os in te res ses
das ci da des e dos mu ni cí pi os na Re for ma Tri bu tá ria.

Hoje mais do que nun ca, as ci da des têm de se
unir. Os pre fe i tos, os ve re a do res, as li de ran ças mu ni-
ci pa is têm de se mo bi li zar para mu dar a si tu a ção que
exis te hoje na di vi são do bolo tri bu tá rio.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, atu al-
men te, 63% de tudo o que se ar re ca da no País fica
com o Go ver no Fe de ral; 24% são des ti na dos aos
Esta dos. Aque les que de vem ao Go ver no Fe de ral,
como é o caso do Mi nas Ge ra is, ain da têm de de i xar
13% de tudo o que ar re ca dam para pa gar a dí vi da. As
ci da des re ce bem 13% ape nas. E aque las que se en -
di vi da ram no pas sa do já têm par te da ar re ca da ção
com pro me ti da e não têm se quer os 13%. Há ci da des,
no País, que re ce bem ape nas 7%, com o que é pra ti-
ca men te im pos sí vel to car a ad mi nis tra ção mu ni ci pal
de qual quer ci da de, gran de ou pe que na.

Por essa ra zão, os Pre fe i tos es tão hoje em Bra -
sí lia, re i vin di can do um me lhor po si ci o na men to das ci -
da des no mo men to em que es ti ver mos pro ce den do à
re for ma tri bu tá ria.

O ilus tre De pu ta do Vir gí lio Gu i ma rães, Re la tor
da re for ma tri bu tá ria, com sua sen si bi li da de, com o
co nhe ci men to que tem das ca u sas das pe que nas ci -
da des, no ta da men te as do Esta do de Mi nas Ge ra is,
com cer te za, po de rá mu dar a si tu a ção pre sen te, para 
aten der à gran de re cla ma ção das ci da des de Mi nas
Ge ra is e do País in te i ro.

Mas, Sr. Pre si den te, a cons tan te que da de re pas-
se do Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os tem le va do
cen te nas de Pre fe i tu ras bra si le i ras a anun ci a rem uma
ver da de i ra mo ra tó ria a seus for ne ce do res, bem como a
re du zi rem o ex pe di en te, pa ra li san do obras, cor tan do
ser vi ços pú bli cos que são es sen ci a is.
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Com pos to por re ce i tas pro ve ni en tes do Impos to
de Ren da e do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za-
dos, o FPM tem sido re du zi do de vi do a mu i tos anos
de que da da ati vi da de in dus tri al. Não se tra ta de algo
que acon te ce da no i te para o dia. Essa re du ção do
Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os ocor reu de po is
de vá ri os anos de de crés ci mo da ati vi da de in dus tri al
no País. 

A di mi nu i ção das par ce las do FPM, es ti ma da
em 43% en tre maio e ju lho des te ano, tem afe ta do
prin ci pal men te os me no res Mu ni cí pi os, que de pen-
dem do re pas se men sal para cus te a rem os ser vi ços
pú bli cos à po pu la ção, já que têm ar re ca da ção in sig ni-
fi can te de im pos tos, como o ISS (Impos to so bre Ser -
vi ços) e o IPTU (Impos tos Pre di al Ter ri to ri al Urba no).

Essa di mi nu i ção, Srªs e Srs. Se na do res, pre ju di-
ca a sa ú de, a edu ca ção, o trans por te es co lar, a agri -
cul tu ra fa mi li ar, o pro gra ma ha bi ta ci o nal para a pe-
que na ci da de do in te ri or. No meu Esta do de Mi nas
Ge ra is, dos 853 Mu ni cí pi os, mais de 500 têm me nos
de10 mil ha bi tan tes, e al guns de les, três a qua tro mil
ha bi tan tes.

Se gun do a Con fe de ra ção Na ci o nal de Mu ni cí pi-
os, os re pas ses do Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni-
cí pi os, no pe río do de ja ne i ro a ju nho des te ano, em
mé dia, fo ram de R$1,7 bi lhão ao mês; em ju nho, ca í-
ram para R$1,48 bi lhão. As pro je ções para ju lho e
agos to vão ain da mais ba i xo: R$1,28 bi lhão e 1,42 bi -
lhão, res pec ti va men te. Tra ta-se de uma que da con tí-
nua, per ma nen te. Ana li san do es ses nú me ros, ve ri fi-
ca-se que os Mu ni cí pi os re ce be rão R$300 mi lhões a
me nos de FPM por mês, o que da ria, por exem plo,
para im plan tar, ade quar e apa re lhar mais de três mil
uni da des de sa ú de. Isso sig ni fi ca, Srªs e Srs. Se na do-
res, a im plan ta ção de oito pos tos de sa ú de por dia,
du ran te todo o ano. Esses R$300 mi lhões não têm
sido re pas sa dos, por que não fo ram ar re ca da dos.
Com a di mi nu i ção da ati vi da de in dus tri al du ran te mu i-
tos anos, che gou-se a essa si tu a ção.

A cons tan te per da de re ce i tas que afe ta os Mu -
ni cí pi os bra si le i ros põe em ris co os ser vi ços bá si cos
para a po pu la ção, prin ci pal men te nas áre as de edu -
ca ção e sa ú de, o que, como dis se, com pro me te e
atin ge, prin ci pal men te, as po pu la ções mais ca ren tes
de nos so Esta do e do Bra sil in te i ro. São sem pre os
po bres, os mais ca ren tes que so frem mais com a es -
cas sez de re cur sos para ser vi ços pú bli cos es sen ci a-
is, como sa ú de e edu ca ção.

Com o mo de lo de ar re ca da ção con cen tra do, em 
que 63% das re ce i tas fi cam com a União e 24% com
os Esta dos, so bram aos Mu ni cí pi os ape nas 13%. Isso 
é pra ti ca men te im pos sí vel!

Além de fi car com a me nor fa tia dos re cur sos ar-
re ca da dos, o Mu ni cí pio ain da é co bra do di re ta men te
pelo ci da dão, que exi ge a pres ta ção dos ser vi ços pú -

bli cos es sen ci a is, como a me ren da es co lar, o aten di-
men to mé di co-hos pi ta lar e ou tros.

Di an te des se in jus to qua dro de com par ti lha-
men to de re ce i tas, vejo, Sr. Pre si den te, na re for ma tri -
bu tá ria, o mo men to opor tu no para in tro du zir mos as
mu dan ças ne ces sá ri as a um ma i or equi lí brio na dis -
tri bu i ção do bolo tri bu tá rio, pois atri bu ir aos Mu ni cí pi-
os a ta re fa de de sen vol ver os pro gra mas so ci a is,
sem, con tu do, ofe re cer con di ções eco nô mi cas para
sua ma nu ten ção não me pa re ce nem sen sa to, nem
efi caz.

Há vá ri os anos – qual quer Pre fe i to ou Ve re a dor
sabe – vem au men tan do o en car go das Pre fe i tu ras, a
res pon sa bi li da de dos Pre fe i tos.A cada ano, au men ta
a res pon sa bi li da de do po der pú bli co mu ni ci pal pelo
so ci al nas ci da des e, ao mes mo tem po, di mi nu em os
re cur sos que che gam aos pe que nos Mu ni cí pi os, às
ci da des do in te ri or.

De ve mos, tam bém, apro ve i tar o mo men to para
cor ri gir ou tras dis tor ções tri bu tá ri as. Ve jam o que
ocor re com o ICMS. Ci ta rei, como exem plo, uma ci da-
de de Mi nas Ge ra is e ou tra de São Pa u lo. Ibi ri té, em
Mi nas Ge ra is, com 150 mil ha bi tan tes, re ce be R$513
mil de ICMS por mês, e Pa u lí nea, no Esta do de São
Pa u lo, com um ter ço da po pu la ção de Ibi ri té, ou seja,
50 mil ha bi tan tes, re ce be R$23 mi lhões por mês, qua -
ren ta e qua tro ve zes. Pa re ce men ti ra, mas vou re pe tir:
150 mil ha bi tan tes em Ibi ri té re ce bem R$513 mil por
mês, ou seja, meio mi lhão, e 50 mil ha bi tan tes em Pa -
u lí nea, R$23 mi lhões. Algu ma co i sa tem que ser fe i ta,
Sr. Pre si den te. Não que Pa u lí nea não me re ça; deve
re ce ber, sim, pelo tra ba lho do seu povo, da sua gen te.
No en tan to, a lei é in jus ta, só vê a ci da de que tem uma 
es tru tu ra in dus tri al ex tra or di na ri a men te gran de, pro-
du ti va. Então, as ci da des com gran des in dús tri as con -
tam com toda a ar re ca da ção do ICMS, en quan to as
que lhe são vi zi nhas, que não têm in dús tria e apre-
sen tam, às ve zes, uma po pu la ção duas ve zes ma i or,
re ce bem um ter ço des sa ar re ca da ção.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Per fe i ta-
men te, Se na dor Sa tur ni no.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) –
Para cor ro bo rar os exem plos que V. Exª men ci o na,
po de ria tra zer os do meu Esta do, o Rio de Ja ne i ro.
Não te nho nú me ros, mas sei que há Mu ni cí pi os com
uma ar re ca da ção tão alta, que os Pre fe i tos, as au to ri-
da des e as Câ ma ras até têm cer ta di fi cul da de em
bus car apli ca ções que se jam, en fim, jus ti fi cá ve is, de
acor do com os pa drões nor ma is e ou tros mu ni cí pi os
que vi vem na pe nú ria. Quer di zer, há algo de er ra do
nes sa dis tri bu i ção. No meu Esta do, isso é agra va do
pela ar re ca da ção vin da dos ro yal ti es do pe tró leo,
que con tem pla pou cas ci da des mu i to ge ne ro sa men-
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te, en quan to ou tras vi vem na pe nú ria, re pi to. Mas,
tam bém pelo lado do ICMS, como V. Exª está sa li en-
tan do, há dis pa ri da des que pre ci sam ser cor ri gi das. É
pre ci so ha ver um mí ni mo de eqüi da de na dis tri bu i ção
des sas re ce i tas mu ni ci pa is. Cum pri men to V. Exª por
seu dis cur so, que abor da um as sun to de gran de im -
por tân cia.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no. É exa ta men te
o que acon te ce em Mi nas, no Rio de Ja ne i ro e mes mo
no Esta do de São Pa u lo, em vá ri as ci da des.

Em Mi nas Ge ra is, há um caso cé le bre: no meio
de duas ci da des in dus tri a is, Ipa tin ga e Ti mó teo, está
Co ro nel Fa bri ci a no, que não tem ne nhu ma in dús tria e 
que cer ta men te é a pri ma po bre do Vale do Aço. As
duas ci da des têm gran des in dús tri as, gran de mo vi-
men ta ção fi nan ce i ra, ao pas so que Co ro nel Fa bri ci a-
no não apre sen ta ri go ro sa men te nada, a não ser o
Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os.

Pre ci sa mos re ver essa po si ção para po der mos
aten der aos Mu ni cí pi os que pre ci sam de mais re cur-
sos, que têm res pon sa bi li da de com a sa ú de, a edu ca-
ção, a agri cul tu ra fa mi li ar, os pla nos ha bi ta ci o na is e
prin ci pal men te com os mais ca ren tes, com os que
não têm pri vi lé gi os, com os que pre ci sam do po der
pú bli co.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, di an te do
in jus to qua dro de com par ti lha men to de re ce i tas, vejo
na re for ma tri bu tá ria o mo men to opor tu no para in tro-
du zir mos as mu dan ças ne ces sá ri as a um ma i or equi -
lí brio na dis tri bu i ção do bolo tri bu tá rio.

Te nho ab so lu ta con fi an ça no tra ba lho que o De -
pu ta do Vir gí lio Gu i ma rães está re a li zan do. Esta mos
to dos con fi an tes em que, com seu co nhe ci men to e
sua de di ca ção a este tra ba lho, o re sul ta do vai aten der
aos an se i os dos Mu ni cí pi os.

Eu, que fiz um com pro mis so na mi nha cam pa-
nha de Se na dor de de fen der os in te res ses dos Mu ni-
cí pi os, faço um ape lo para que os Pre fe i tos se mo bi li-
zem, para que ve nham par ti ci par des ta dis cus são,
des te de ba te, uma vez que a re for ma tri bu tá ria –
como to dos sa be mos – está com seu re la tó rio adi a do,
pelo me nos por mais uma se ma na, para que se dê
toda ên fa se ao tra ba lho de di ca do nes te mo men to à
re for ma da pre vi dên cia. Este é o mo men to de os Srs.
Pre fe i tos e de os Srs. Ve re a do res se mo bi li za rem
para par ti ci par do de ba te da re for ma tri bu tá ria.

Atri bu ir aos Mu ni cí pi os a ta re fa de de sen vol ver
os pro gra mas so ci a is sem con tu do ofe re cer con di-
ções eco nô mi cas para sua ma nu ten ção não é, con-
for me eu dis se, sen sa to. Te mos de en con trar um ca -
mi nho di fe ren te.

Acre di to, Sr. Pre si den te, que um mo de lo tri bu tá-
rio me nos con cen tra do em ar re ca da ção pro por ci o na-
ria aos Mu ni cí pi os a pos si bi li da de de ofe re ce rem ser -
vi ços de me lhor qua li da de ao ci da dão que ali vive e
que ali pro duz, pres tan do-lhe a as sis tên cia que cons -
ti tu ci o nal men te está a car go do po der mu ni ci pal. Con -
for me eu dis se, nos úl ti mos anos, fo ram-se jo gan do
para cima do Mu ni cí pio to das as res pon sa bi li da des e
re ti ran do o seu po der de ar re ca da ção.

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 Hé lio
Cos ta?

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Per fe i ta-
men te, 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 Hé lio Cos ta, V. Exª faz um ba lan ço re a-
lís ti co da si tu a ção dos nos sos Mu ni cí pi os, cu jas re ce-
i tas vêm sen do re du zi das ao lon go do tem po. Tudo
co me çou quan do, pela vez pri me i ra após as fa mo sas
co tas dos Mu ni cí pi os, com a Cons ti tu i ção de 1967,
cri a ram-se o Fun do de Par ti ci pa ção do Esta dos e o
Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os. A cri a ção des -
ses dois fun dos re sol veu em gran de par te a si tu a ção
caó ti ca do pon to de vis ta fi nan ce i ro que vi vi am os
Esta dos e Mu ni cí pi os, prin ci pal men te os mais po bres
da nos sa Re gião Nor des te e tam bém de Mi nas Ge ra-
is, que V. Exª tão bem re pre sen ta nes ta Casa. Entre -
tan to, com a ins ti tu i ção do AI-5, o en tão Pre si den te
Cos ta e Sil va re du ziu pela me ta de o Fun do de Par ti ci-
pa ção. De po is hou ve uma pe que na re com po si ção,
mas de lá para cá, a não ser os Mu ni cí pi os que re ce-
bem ro yal ti es, como os pro du to res de pe tró leo ou de
ener gia elé tri ca, os de ma is Mu ni cí pi os, prin ci pal men-
te os das re giões mais po bres, fi cam à mer cê da re ce-
i ta do Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os. Por isso
é es sen ci al esta su ges tão que V. Exª está dan do de
que os Pre fe i tos e Ve re a do res se in te res sem pela
nos sa re for ma tri bu tá ria e ve nham ao Con gres so Na -
ci o nal de ba ter, como os Go ver na do res es tão de ba-
ten do, no sen ti do de mu dar al gu mas re gras que fo ram
es ti pu la das nes sa re for ma. Por tan to, sem que rer to-
mar-lhe mais o tem po, vol to a di zer que con si de ro da
ma i or im por tân cia a su ges tão de V. Exª, e que re ce i-
tas como aque las que se rão pre vis tas, da Cide e da
CPMF, te nham al gu ma par te de las di re ci o na da para
os Mu ni cí pi os, por que as sim fa zen do o Go ver no Fe -
de ral e o Con gres so Na ci o nal es ta rão fa zen do jus ti ça
aos Mu ni cí pi os que es tão as so ber ba dos com mu i tas
des pe sas, mas com pe que nas re ce i tas nos seus co -
fres. Meus pa ra béns a V. Exª.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Anto nio Car los Va la da res.
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O Con gres so Na ci o nal, no ta da men te o Se na do
da Re pú bli ca, tem fe i to o seu tra ba lho. V. Exª es ta va
pre sen te, par ti ci pou dos de ba tes, da vo ta ção, do mo -
men to em que de mos uma nova fe i tu ra à co bran ça do
ISS, ou seja, um novo ins tru men to para que as ci da-
des pos sam me lho rar a sua ar re ca da ção. No ta da-
men te, foi dado ago ra às ci da des o di re i to de ta xar os
ser vi ços ban cá ri os, mas ta xar mes mo. Há mu i tas ci -
da des que se es que cem que po dem fa zer isso. Algu -
mas abu sam. Te nho in for ma ções aqui de que al guns
Pre fe i tos, em al gu mas re giões do País, che gam a ta -
xar os ban cos, prin ci pal men te os ban cos ofi ci a is, em
15% e até 20%. Não é por aí. Mas tam bém não é jus to
ta xar no má xi mo em 5%. As ci da des de vem ter o di re i-
to de ta xar os ser vi ços ban cá ri os, como ago ra es tão
au to ri za das pelo Con gres so Na ci o nal. Isto cer ta men-
te vai me lho rar em cer ca de 25% a 30% a ar re ca da-
ção das ci da des em todo o País. 

O pro je to pre vê a co bran ça de ser vi ços que an -
tes não eram tri bu ta dos, como os ser vi ços de au to-
ma ção ban cá ria, os ser vi ços de in for má ti ca, in clu in do
a Inter net, a uti li za ção do solo mu ni ci pal – por exem -
plo, uma ci da de por onde pas sa um ga so du to ou onde 
pas sa um ole o du to, aque le ter re no per ten cen te ao
Mu ni cí pio ago ra pode co brar pra ti ca men te como se
fos se um alu guel da que le ter re no. Os Pre fe i tos pre ci-
sam se in te i rar de tudo que foi apro va do no ple ná rio
do Se na do na se ma na pas sa da, para que pos sam
exer ci tar, na ple ni tu de, to dos os seus di re i tos e con se-
guir me lhor ar re ca da ção para as suas ci da des.

Mas isso não é o bas tan te. Te mos que in clu ir na
re for ma tri bu tá ria a di vi são mais equâ ni me das re ce i-
tas, de for ma a tor nar o sis te ma tri bu tá rio na ci o nal um 
dis tri bu i dor de ren da. Isso é ta re fa im pres cin dí vel
para que os Mu ni cí pi os bra si le i ros pos sam aten der às 
de man das mí ni mas da nos sa po pu la ção. Des ta for ma
é que va mos fa zer a gran de re vo lu ção so ci al no País,
dan do às ci da des o di re i to de po der so bre vi ver não
úni ca e ex clu si va men te por meio do Fun do de Par ti ci-
pa ção dos Mu ni cí pi os, mas so bre tu do com vida pró -
pria.

Antes de en cer rar, Sr. Pre si den te, sa ú do de for -
ma mu i to es pe ci al os in te gran tes da Po lí cia Mo to ri za-
da da mi nha ter ra ho no rá ria, mi nha que ri da Uber lân-
dia, em Mi nas Ge ra is, que se en con tram na ga le ria do 
Se na do.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-

co/PSB – SE) – Sr. Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, V. Exª tem a pa la vra por
cin co mi nu tos, como Lí der do PSB.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Após a pa la vra da Se na do ra Iris de
Ara ú jo, se V. Exª me per mi te, que já es ta va ins cri ta e
aguar dan do des de o iní cio da ses são.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Agra de ço a 
gen ti le za do Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

Pas sa mos a pa la vra à Se na do ra Iris de Ara ú jo,
por ces são do Se na dor Luiz Otá vio.

V. Exª dis põe da pa la vra por até vin te mi nu tos.
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, quan do aqui che -
guei, por mais que ti ves se me pre pa ra do, es ta va de -
ma si a da men te vol ta da para a ques tão da cri a ção ou
do apri mo ra men to das leis exis ten tes. Hoje, per ce bo
que tão im por tan te quan to le gis lar é dis cu tir em ple -
ná rio, cri ti car ou apo i ar idéi as e pro je tos, con tri bu in do,
na prá ti ca, para a su pe ra ção do gran de de sa fio que o
Bra sil en fren ta nes te mo men to his tó ri co.

Por isso, que ro sa u dar a per ti nên cia da ques tão
le van ta da on tem pela Se na do ra Ide li Sal vat ti em re la-
ção às ne go ci a ções com o FMI, que co me çam em se -
tem bro. Tan to quan to a per ti nên cia, lou vo a ob je ti vi da-
de e a se re ni da de com que a no bre Se na do ra sou be
apre sen tar a ques tão. O Go ver no Lula já mos trou que
sabe da im por tân cia de hon rar con tra tos e pa gar dí vi-
das, res pe i tan do o que foi ne go ci a do en tre o Esta do
bra si le i ro e os or ga nis mos in ter na ci o na is. Por isso,
Lula é um go ver nan te com cre di bi li da de in ter na ci o-
nal.

Anco ra do na cre di bi li da de con quis ta da, cabe
ago ra ao nos so Pre si den te re ne go ci ar esse acor do. O 
Bra sil pre ci sa in ves tir em in fra-es tru tu ra, para ala van-
car a pro du ção, cri ar em pre go para os tra ba lha do res,
ge rar e dis tri bu ir ri que zas. Re co nhe cer e hon rar dí vi-
das é uma co i sa. Estar im pe di do de in ves tir em in-
fra-es tru tu ra por que – para o FMI – es ses in ves ti men-
tos são con si de ra dos sim ples men te gas tos, au men-
tan do o nos so dé fi cit, é co i sa mu i to di fe ren te.

Re co nhe ço a alta sig ni fi ca ção da con vo ca ção
fe i ta pela no bre Se na do ra Ide li Sal vat ti, apóio com
toda a con vic ção a pro pos ta, res sal van do a ne ces si-
da de de se en ca mi nhar o as sun to com fir me za, mas
com a se re ni da de ne ces sá ria, para que não se crie
um cli ma hos til, nada fa vo rá vel a quem pre ci sa ne go-
ci ar. Re cu pe rar a so be ra nia bra si le i ra so bre a des ti na-
ção dos re cur sos fi nan ce i ros é um gran de de sa fio que 
o nos so Pre si den te tem a en fren tar.
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To dos os que vo ta mos em Lula fi ze mos uma op -
ção pela mu dan ça, por um Bra sil mais jus to e equi li-
bra do so ci al men te. Essa foi a de ci são da ma i o ria dos
bra si le i ros. Ago ra, com o iní cio das ur gen tes re for-
mas, iden ti fi cam-se aque les que es tão, de fato, lu tan-
do por mu dan ças e os que se ma ni fes tam ape nas
para ga ran tir pri vi lé gi os, na vã ilu são de que tudo
deve con ti nu ar como está.

Inde pen den te men te de par ti do ou in cli na ção
po lí ti ca, os mais sen sa tos já se de ram con ta de que,
de ago ra em di an te, nada con ti nu a rá como está. Ou
aque les que têm a von ta de e o po der de mu dar agem
para aten der as ne ces si da des do País ou es ta re mos
ofe re cen do ar gu men tos aos ra di ca is, que so nham
com a so ci e da de to ta li tá ria. Um ide al que, além de es -
tar na con tra mão da his tó ria, tam bém é con trá rio ao
que ex pli ci ta men te de se jam os bra si le i ros, em sua
gran de ma i o ria. E que, como já fi cou pro va do, tam-
bém não é ca paz de re a li zar uma jus ta dis tri bu i ção da
ri que za.

O que se con se gui ria com a ra di ca li za ção? Ape -
nas mais vi o lên cia, mais so fri men to, mais in jus ti ça.
Por isso, ain da uma vez, ergo mi nha voz para con cla-
mar a to dos para o apren di za do da ne go ci a ção e até
mes mo da re nún cia. Por que, se nin guém re nun ci ar,
va mos fi car nes sa que da de bra ço, um des per dí cio de 
tem po e de ener gi as que de ve ri am es tar vol ta dos
para o in cre men to da pro du ção, a so lu ção dos pro ble-
mas.

Acre di to fir me men te que, no Bra sil, nes te mo-
men to his tó ri co, a pa la vra-cha ve na po lí ti ca seja dis -
tri bu ti vis mo. Já vi ve mos, em ple na di ta du ra mi li tar,
sob o bor dão re pe ti do pe las au to ri da des se gun do o
qual era pre ci so pri me i ro “fa zer cres cer o bolo, para
en tão dis tri bu ir”. Deu no que deu: a eco no mia an da va
bem, mas o povo ia mal, como foi ad mi ti do por um
pre si den te mi li tar.

Mas, na que le mo men to, as re i vin di ca ções po-
pu la res es ta vam su fo ca das sob a for ça da re pres são
e a im pren sa vi via cen su ra da. Hoje, as no tí ci as cor -
rem, as es ta tís ti cas so bre de si gual da des so ci a is se
re pe tem com re gu la ri da de e mo no to nia, sem pre
apon tan do para a des va lo ri za ção do tra ba lho. Há
anos, os es tu di o sos re pe tem que, para os po bres, as
pos si bi li da des de as cen são ma te ri al no Bra sil são tão 
es cas sas que, quan do isso acon te ce, tra ta-se de um
fe nô me no de “ca pi la ri da de so ci al”.

Por isso, no nos so caso, nem o cres ci men to
eco nô mi co por si só será ca paz de cons tru ir um país
mais jus to. Para que isso acon te ça, será pre ci so que
se es ta be le ça um novo pa drão de ges tão eco nô mi ca,
que pas se pela re dis tri bu i ção da ri que za, in clu in do

mais e mais bra si le i ros no gozo da ci da da nia. Mas,
para re dis tri bu ir e be ne fi ci ar a to dos, se faz ne ces sá-
rio que apren da mos a re nun ci ar.

Se olhar mos, por exem plo, para as dis cus sões
em tor no da re for ma da Pre vi dên cia, é o caso de nos
per gun tar mos como pode al guém se sen tir hu mi lha-
do, des qua li fi ca do, por re ce ber um sa lá rio aci ma de
R$7 mil, quan do mi lhões de bra si le i ros não es tão
con se guin do se quer um pos to de tra ba lho para ga-
ran tir a so bre vi vên cia. É a ló gi ca do dito “fa ri nha pou -
ca, meu fa i são pri me i ro!”

Não im por ta o pas sa do, não vale a pena fi car
olhan do para trás com o dedo acu sa dor, des co brir
quem er rou. To dos er ra mos. Ago ra, é pre ci so re o ri en-
tar os ru mos do País. E de onde a União, os Esta dos e 
os Mu ni cí pi os hão de ti rar di nhe i ro a não ser de im -
pos tos e ta xas e da boa ad mi nis tra ção do pou co que
se tem? O que me sur pre en de é que não são os me -
nos pri vi le gi a dos os que mais re cla mam, pelo con trá-
rio. E me per gun to o que es ta ri am es pe ran do es sas
pes so as quan do vo ta ram em Lula. Que se trans for-
mas se o Esta do numa es pé cie de cor nu có pia má gi-
ca, de onde o di nhe i ro jor ra sem li mi tes?

Pen so es pe ci al men te nos pre fe i tos – so bre essa 
ques tão, o ora dor que me an te ce deu, Se na dor Hé lio
Cos ta, fez uma aná li se pro fun da e da ma i or com pe-
tên cia; vou fa lar so bre o as sun to sem a mes ma pro -
fun di da de, mas com a mes ma pre o cu pa ção. Sem pre
vol ta da para as ques tões con cre tas, pres tei mu i ta
aten ção nas de cla ra ções do Pre si den te da Con fe de-
ra ção Na ci o nal dos Mu ni cí pi os, Pa u lo Zi ul kos ki, do
PMDB, atu al Pre fe i to da ci da de de Ma ri a na Pi men tel,
no Rio Gran de do Sul.

Se gun do da dos di vul ga dos pelo Pre fe i to Zi ul-
kos ki, en tre os me ses de maio e ju lho hou ve uma que -
da de 43% no re pas se do Fun do de Par ti ci pa ção dos
Mu ni cí pi os/FPM, que deve cair ain da mais 4% em
agos to. “Não te nho como in ter rom per a me ren da es -
co lar, de i xar de com prar re mé di os para hi per ten sos,
nem pa rar com a he mo diá li se”, afir ma o Pre fe i to com
ra zão. Per gun ta ele tam bém quem fi ca rá com a con ta
da dí vi da so ci al, uma vez que gran de par te dos pro -
gra mas des sa área re cai so bre o or ça men to dos Mu -
ni cí pi os.

São os pre fe i tos que en fren tam, nas ruas das ci -
da des ou nas es tra das dos Mu ni cí pi os, as hor das de
mi se rá ve is que, mo vi dos pela ex tre ma ne ces si da de e
– mu i tas ve zes – exal ta dos por aque les que apos tam
na ra di ca li za ção, in va dem ter ras e edi fí ci os par ti cu la-
res. Ante on tem pu de mos as sis tir, e hoje a im pren sa
toda no ti cia, à in va são de três ho téis, pa re ce-me, em
São Pa u lo, pelo MSTC. Isso está se tor nan do pe ri go-
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sa men te ba nal. Para não usar a pa la vra as sus ta dor,
eu di ria pe ri go sa men te ba nal.

Pes so al men te, te nho mu i ta sim pa tia pelo re pas-
se de de ter mi na dos re cur sos di re ta men te aos Mu ni-
cí pi os. Se fa zem par te do or ça men to das pre fe i tu ras,
por que ra zão de ve rão fi car pas se an do da bu ro cra cia
fe de ral para a es ta du al? Acre di ta o Pre si den te da
Con fe de ra ção Na ci o nal de Mu ni cí pi os que a ne go ci a-
ção en tre Go ver no Fe de ral e os Esta dos para li be rar
20% das re ce i tas vin cu la das há de com pli car ain da
mais a si tu a ção, pois, se gun do de nun cia ele, “há mu i-
tos Esta dos que pe gam o di nhe i ro da sa ú de e da edu -
ca ção e não apli cam, nem re pas sam para as pre fe i tu-
ras”.

Em re la ção a esse pro ble ma, vol to ao meu
ques ti o na men to ha bi tu al: é pre ci so fis ca li zar em to-
das as áre as! Boas leis só po dem ter efe i to se re al-
men te apli ca das, e, para sa ber se são apli ca das, é
ne ces sá rio que o Esta do con te, efe ti va men te, com
me ca nis mos de con tro le e fis ca li za ção.

É ver da de que, em de ter mi na das re giões, cu i-
da-se mais da sa ú de cri an do re des de dis tri bu i ção de
água tra ta da, por exem plo, do que in ves tin do em mais 
pos tos de aten di men to, por que é pre fe rí vel evi tar a
do en ça do que fi car tra tan do de di ar réi as crô ni cas e
ou tras en fer mi da des pro vo ca das pela água de má
qua li da de.

Mas é pre ci so pru dên cia e cu i da do, por que a
vin cu la ção de per cen tu a is or ça men tá ri os para a sa ú-
de e a edu ca ção teve ver da de i ra men te um efe i to po si-
ti vo so bre a vida das pes so as, como se pode cons ta-
tar pela di vul ga ção re cen te de da dos so bre o Índi ce
de De sen vol vi men to Hu ma no.

Há um ou tro exem plo: a re cen te dis cus são so -
bre a quem dar pre fe rên cia na dis tri bu i ção de ter ras
no Pon tal do Pa ra na pa ne ma, área onde os con fli tos
en tre ru ra lis tas e sem-ter ra se tor nam cada dia mais
sen sí ve is. Não sou do mes mo par ti do do Go ver na dor
Alkmin, mas isso não é mo ti vo para não re co nhe cer a
sua ra zão. Está cla ro que a pre fe rên cia da en tre ga de
ter ras deve ser dada àque les que pri me i ro se ca das-
tra ram, ob ser va do tam bém o seu lo cal de mo ra dia e a 
vo ca ção para a pro du ção agro pe cuá ria.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

A SRª IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Con -
ce do um apar te, com mu i to pra zer, a V. Exª.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na do ra Iris
de Ara ú jo, aten ta men te, es ta mos ou vin do o pro nun ci-
a men to de V. Exª. Qu e ro di zer que Deus está aqui do
meu lado e tam bém a Se na do ra Ro se a na Sar ney,

que go ver nou tão bem, por duas ve zes, o Esta do do
Ma ra nhão.A si tu a ção é mu i to pre o cu pan te. O fi ló so fo
já diz que a ig no rân cia é au da ci o sa, Se na dor Arthur
Vir gí lio. E sem pre digo que a mi nha ma te má ti ca é
pou ca, é a do pro fes sor Tra ja no. Sou mé di co, como o
Mi nis tro da Sa ú de, e sei pou co de ma te má ti ca. Fa la-
mos de pres são 12 por 8. Qu an do acu sa 42º, o ter mô-
me tro já que brou.Com 150 de gli ce mia, o pa ci en te já
está em coma, e as sim por di an te. Po rém, em cál cu-
los sim ples, que ro di zer que a si tu a ção é pre o cu pan-
te. Vi ve mos nos Mu ni cí pi os. O povo bra si le i ro não vive
em Bra sí lia, não. São qua se seis mil Mu ni cí pi os, Se -
na dor Arthur Vir gí lio. A Se na do ra Ro se a na Sar ney já
go ver nou, por exem plo, 217 de les. Um Go ver na dor de 
Esta do sabe que tem as se guin tes obri ga ções: des ti-
nar 25% dos re cur sos para a edu ca ção; 12% para a
sa ú de – já são 37% –; e, no mí ni mo, 13% para o pa ga-
men to da dí vi da. E são pou cos os que têm 13%. O Pi -
a uí ti nha mais, por que ti nha ou tras co i sas. São 15%,
16%, 18%. E a me ta de é do fun ci o na lis mo pú bli co.
Assim, não res ta ne nhum re cur so para in ves ti men tos.
E, fal tan do in ves ti men to, fal ta cres ci men to, fal ta tra ba-
lho. A fal ta de tra ba lho é de so be diên cia a Deus, que
diz: “Co me rás o pão com o suor do teu ros to”. Se não
há tra ba lho, há as ma ze las con se qüen tes da fal ta do
tra ba lho. É pre o cu pan te! O Go ver no deve fa zer uma
re fle xão. De vem-se so mar as ex pe riên ci as que es tão
dan do a go ver na bi li da de nes ta Casa, para que se ja-
mos a luz, para que o Bra sil pos sa avan çar. O País vai
mal. O gran de cla mor é exa ta men te a con se qüên cia
do de sem pre go. O res to é uto pia, é men ti ra. Este País 
só vai ter em pre go se cres cer de 6% a 7%, Sr. Pre si-
den te, Se na dor Luiz Otá vio. Caso cres ça mos nes se
per cen tu al, ain da as sim, só con se gui re mos ge rar 1,5
mi lhões de em pre gos por ano – por tan to, não será al -
can ça da a meta de 10 mi lhões de em pre gos. Essa é a 
re a li da de. Não é hora, por tan to, de co me mo rar nada,
mas sim de re fle tir. Já se rão com plen ta dos sete me -
ses de Go ver no, o que é tem po su fi ci en te até para
nas cer uma cri an ça.

A SRª IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Agra -
de ço ao no bre Se na dor Mão San ta o apar te. A ex pe-
riên cia de V. Exª, por ter go ver na do o seu Esta do do
Pi a uí, acres cen ta mu i to ao meu pro nun ci a men to, ao
qual dou con ti nu i da de.

Uma re for ma agrá ria ba se a da ape nas no dis tri-
bu ti vis mo não re sul ta rá na so lu ção de um pro ble ma e, 
sim, na cri a ção de ou tros: está mais do que cla ro que,
nas fi le i ras do MST, não es tão ape nas cam po ne ses
sem ter ra, mas ha bi tan tes das pe ri fe ri as das ci da des
que, por fal ta de tra ba lho, per de ram a ca pa ci da de de
ga ran tir um teto para suas fa mí li as.
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Em de ses pe ro, es sas pes so as agre gam-se aos
sem-ter ra, na es pe ran ça de con quis tar um pe da ço de
chão para mo rar. Não pos so con si de rá-los um erro,
nem me sin to ca paz de jul gá-los di an te das di fi cul da-
des que en fren tam. Mas, se, de po is de tan ta es pe ra, a 
re for ma agrá ria for en ca mi nha da sem cri té ri os, re sul-
ta rá em uma gran de de cep ção. Cabe às au to ri da des
a res pon sa bi li da de de aten der não ape nas à ne ces si-
da de, mas tam bém à ca pa ci da de de as pes so as re al-
men te se en ga ja rem na pro du ção ru ral.

Para os de sem pre ga dos das pe ri fe ri as ur ba nas,
é ne ces sá rio ou tro tipo de so lu ção. Re cen te men te, o
Ban co Cen tral mo di fi cou exi gên ci as pa tri mo ni a is,
pos si bi li tan do o cré di to a um uni ver so ma i or de co o-
pe ra ti vas. Esse tipo de ini ci a ti va já re pre sen ta uma
po lí ti ca de re dis tri bu i ção de ri que za, uma vez que de -
mo cra ti za o cré di to. No Bra sil todo, os cha ma dos
“ban cos do povo”, que ofe re cem mi cro cré di tos a ju ros
ba i xos, tor na ram-se uma ex pe riên cia che ia de êxi to,
efi ca zes nos seus ob je ti vos e com ba i xís si ma ina dim-
plên cia.

Mas é pre ci so mais, mu i to mais. Os bra si le i ros
con fi a ram em Lula. É pre ci so que fi que cla ro, no en -
tan to, que essa con fi an ça tem uma con tra par ti da con -
cre ta.

O Sr. João Ca pi be ri be (Blo co/PSB – AP) – Se -
na do ra Iris de Ara ú jo, per mi te-me V. Exª um apar te?

A SRª IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Con -
ce do-lhe o apar te com o ma i or pra zer.

O Sr. João Ca pi be ri be (Blo co/PSB – AP) – Se -
na do ra Iris de Ara ú jo, es ta mos di an te de um im pas se
da so ci e da de bra si le i ra, por que es ta mos vi ven do
uma era pós-in dus tri al, o que quer di zer que se es go-
tou a pos si bi li da de do de sen vol vi men to com ge ra ção
de em pre go na in dús tria. To das as ve zes que se re es-
tru tu ra a in dús tria, gera-se de sem pre go. Já exis te um
exér ci to imen so de de sem pre ga dos. Assim, te mos
que dis cu tir uma al ter na ti va, um novo mo de lo de de -
sen vol vi men to, por que o mo de lo fun da men ta do na
eco no mia de mer ca do ge rou de sem pre go e uma de -
pen dên cia cada vez ma i or dos ca pi ta is, dos flu xos de
ca pi ta is fi nan ce i ros, e acen tu ou as cri ses no nos so
País. Sa be mos, por exem plo, que a nos sa pro du ção
agrí co la cres ceu mu i to. O agro ne gó cio é algo es pe ta-
cu lar, mas é in su fi ci en te, por que gera, na ver da de,
pou cos em pre gos, em fun ção do uso de in su mos, de
equi pa men tos e tec no lo gia mo der na. Então, deve ha -
ver uma al ter na ti va para aten der os mi lhões de de-
sem pre ga dos no País. É cla ro que os ser vi ços es tão
cres cen do, mas não subs ti tu i rão ja ma is os em pre gos
per di dos na in dús tria. Há uma ou tra ques tão fun da-

men tal: quem são os sem-ter ra hoje? Pen so que são
aque les que es tão sem teto na ci da de e sem ter ra no
cam po, ou seja, aque les que so bra ram do mo de lo de
de sen vol vi men to in dus tri al. E há ou tro pro ble ma: um
mo de lo es go ta do, uma era pós-in dus tri al, com aglo -
me ra dos ur ba nos fan tás ti cos. A po pu la ção toda vive
nas áre as ur ba nas, com a vi o lên cia cres cen do, com
tudo o que es ta mos ven do aí. No meu pon to de vis ta,
a so lu ção é mes mo a re for ma agrá ria. É pre ci so avan -
çar a re for ma agrá ria e o de sen vol vi men to do cam po.
Mu i to obri ga do.

A SRª IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga da, no bre Se na dor.

Gos ta ria de con ce der um apar te ao no bre Se na-
dor Arthur Vir gí lio.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – O Se na dor
Arthur Vir gí lio so li ci tou a pa la vra pela Li de ran ça.

A SRª IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Foi o
que pen sei. Mas a Se na do ra Ro se a na pas sou-me
que tal vez S. Exª qui ses se fa zer um apar te. Agra de ço,
mas cer ta men te não fal ta rá oca sião para que eu me
sin ta hon ra da com um apar te de S. Exª.

Para ter mi nar, Sr. Pre si den te, não é hora de
con fron to so ci al. É pre ci so agir den tro da lei e ga ran tir
a de mo cra cia tão du ra men te re con quis ta da. Mas
tam bém não é hora de tro ca de ofen sas en tre au to ri-
da des. Até por que esse tipo de com por ta men to de te-
ri o ra a ima gem da au to ri da de em si. O des tem pe ro de 
uns com pro me te a cre di bi li da de de to dos. E, num mo -
men to como este, de pro ble mas gra vís si mos, a per da
do res pe i to e da con fi an ça na au to ri da de é o co me ço
do sal ve-se-quem-pu der.

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

Du ran te o dis cur so da Sra. Iris de Ara -
ú jo, 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. Luiz Otá vio.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Con ce do a 
pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na dor Mão
San ta.

Pos te ri or men te, usa rão da pa la vra o Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, como Lí der do PSB; o Se -
na dor Arthur Vir gí lio, como Lí der do PSDB; e o Se na-
dor Efra im Mo ra is, como Lí der da Mi no ria.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Pre si-
den te, eu pe di ria a V. Exª que me ins cre ves se para fa -
lar após a Ordem do Dia.
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – V. Exª é mi -
no ria para os ou tros; para mim, V. Exª será sem pre a
ma i o ria.

Com a pa la vra o Se na dor Mão San ta, do PMDB
do PI.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Se na dor Luiz Otá vio, do PMDB do gran di o so
Esta do do Pará, Srªs Se na do ras, Srs. Se na do res,
bra si le i ras e bra si le i ros aqui pre sen tes e aque les que
acom pa nham esta ses são pela TV Se na do ou pela
Rá dio Se na do, vol to a esta tri bu na para fa lar de sa ú-
de, área a que, des de a mi nha mo ci da de, te nho de di-
ca do aten ção es pe ci al. Os me lho res dias de mi nha
ado les cên cia fo ram gas tos na bus ca da ciên cia, para,
com ciên cia e cons ciên cia, ser vir ao Pi a uí e ao Bra sil.

A Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de reza que sa ú-
de não é ape nas a au sên cia de en fer mi da de ou de
do en ça, é o mais com ple to bem-es tar fí si co, so ci al e
men tal. Para o bem-es tar so ci al, ori en ta-nos a com-
ba ter a mi sé ria, o pa u pe ris mo, a fome e o de sem pre-
go.

Sem dú vi da ne nhu ma, essa de fi ni ção é o mo ti vo
pelo qual mu i tos pro fis si o na is de sa ú de, mé di cos, in -
gres sam na po lí ti ca. O ma i or exem plo des ses po lí ti-
cos, em 502 anos de Bra sil, foi Jus ce li no Ku bits chek
de Oli ve i ra. A Me di ci na é a mais hu ma na das ciên ci-
as, que faz de um mé di co um gran de ben fe i tor da hu -
ma ni da de. Aqui no Se na do so mos seis mé di cos: os
Se na do res Anto nio Car los Ma ga lhães, Tião Vi a na,
Au gus to Bo te lho, Pa pa léo Paes, Mo za ril do Ca val can ti
e este ora dor.

Ao bus car a sa ú de, que cons ti tui o bem-es tar
so ci al, en con tra mos na po lí ti ca e suas ações o ins tru-
men to por meio do qual po de mos le var sa ú de ao
povo.

O pro ble ma da sa ú de no Bra sil é gra ve. Se fi zer-
mos uma pes qui sa, Sr. Pre si den te, Se na dor Luiz Otá -
vio, que cor res pon da a um di ag nós ti co real, ve re mos
que as três ma i o res do en ças des te País são o de sem-
pre go, a vi o lên cia e a sa ú de.

No caso da sa ú de, os nos sos go ver nan tes, com
mu i ta sen si bi li da de, cri a ram o Sis te ma Úni co de Sa ú-
de. Foi um avan ço mu i to gran de, por que an tes só ti -
nham di re i to aos ser vi ços de sa ú de pú bli ca aque les
que ti nham a car te i ri nha dos an ti gos ins ti tu tos de pre -
vi dên cia: o IAPC, dos co mer ciá ri os; o IAPB, dos ban -
cá ri os; o IAPFESP, dos fer ro viá ri os; e o IAPI, dos in -
dus triá ri os. O pri me i ro go ver no da Re vo lu ção, de
Cas tel lo Bran co, uni fi cou to dos es ses ins ti tu tos e cri -
ou o gi gan te INPS, mas o aces so à sa ú de pú bli ca

con ti nu a va res tri to aos que ti nham a car te i ri nha. Foi
no Go ver no do Pre si den te Sar ney que se ins ti tu iu o
SUS, cuja in ten ção era ser como o sol, igual para to -
dos.

Mas, nes te mo men to, é gra ve a si tu a ção da sa ú-
de. Mes mo em Bra sí lia – esta ci da de po de ro sa, a Ca -
pi tal do País, a ilha da fan ta sia e da ri que za – o sis te-
ma de sa ú de está de fi ci tá rio, pas san do por di fi cul da-
des, haja vis ta as crí ti cas que di a ri a men te le mos na
im pren sa so bre o Hos pi tal de Base. Ima gi ne, en tão,
Sr. Pre si den te Luiz Otá vio, o que se pas sa com os
hos pi ta is das qua se seis mil ci da des bra si le i ras, do
lon gín quo Pará ou do in te ri or do Pi a uí!

O sis te ma de sa ú de como um todo no Bra sil, in -
fe liz men te, ca mi nha para o su ca te a men to, ape sar de
res pon der atu al men te por 6,5% do PIB, o que equi va-
le a cer ca de R$70 bi lhões e gera nada me nos que
dois mi lhões de em pre gos di re tos, além de ou tros cin -
co mi lhões de pos tos in di re tos de tra ba lho. Além do
as pec to so ci al, a sa ú de é uma das mais im por tan tes
fon tes de ge ra ção de em pre gos em nos so Bra sil, Se -
na dor Pa u lo Paim: sete mi lhões.

Os es ta be le ci men tos de sa ú de vêm con ta bi li-
zan do su ces si vas per das, des de a des va lo ri za ção
do real di an te do dó lar em 1999, e a gra ve cri se que 
se aba teu so bre o seg men to a par tir de en tão aca-
bou re sul tan do no fe cha men to de vá ri as uni da des
hos pi ta la res, na re du ção do nú me ro de le i tos e na
de mis são de fun ci o ná ri os. Se gun do da dos do IBGE, 
na úl ti ma dé ca da, a rede pri va da – que res pon de
por 70% dos le i tos dis po ní ve is no País – per deu
nada me nos do que oi ten ta mil le i tos hos pi ta la res
nes ses dez anos.

Ora, uma vez que o Esta do não con se gue pro -
ver as sis tên cia mé di co-hos pi ta lar à po pu la ção, boa
par te dela pas sa a de pen der da rede pri va da con ve-
ni a da ao SUS e do sis te ma su ple men tar, por meio
das ope ra do ras de pla nos de sa ú de que aten dem
hoje cer ca de 35 mi lhões de bra si le i ros.

Esse sis te ma su ple men tar en vol ve uma com ple-
xa en gre na gem com pos ta por usuá ri os, pres ta do res e
to ma do res de ser vi ços (ope ra do ras, se gu ra do ras, co o-
pe ra ti vas mé di cas e em pre sas de me di ci na de gru po).
No en tan to, ne nhu ma das par tes de mons tra sa tis fa-
ção com o mo de lo atu al men te pra ti ca do no País. Os
usuá ri os re cla mam do au men to das men sa li da des e
das res tri ções con tra tu a is; os pres ta do res já amar gam
seis anos de con ge la men to nos seus pre ços; os pla-
nos ale gam di fi cul da des ad vin das da obri ga to ri e da de
de am pli a ção das co ber tu ras; e os mé di cos vêm so-
fren do com as re du ções de seus ho no rá ri os.

Julho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  23 19409JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL442     



Vale lem brar que o se tor de sa ú de é o úni co da
eco no mia que ain da tem os seus pre ços con tro la dos
pelo Go ver no. Mes mo sem re ce ber qual quer re a jus te
em suas diá ri as, ta xas e co e fi ci en tes de ho no rá ri os
mé di cos des de 1997, os es ta be le ci men tos e ser vi ços
de sa ú de vêm ar can do com o au men to cons tan te dos
seus cus tos: au men tam os tri bu tos, au men tam as ta -
ri fas pú bli cas, au men tam a ener gia, au men tam a
água, au men tam o te le fo ne, re a jus tam os pre ços de
in su mos e ma te ri a is, além da do la ri za ção dos pre ços
de equi pa men tos mé di co-hos pi ta la res.

Com as uni da des cre den ci a das ao SUS, a si tu a-
ção tam bém não é di fe ren te, pois es tão há oito anos
sem re ce ber re a jus tes com pa tí ve is com a re a li da de
dos va lo res da ma i o ria dos seus pro ce di men tos. Em
con tra par ti da e, por for ça da na tu re za de sua ati vi da-
de, as uni da des hos pi ta la res não po dem se fur tar a
con ti nu ar in ves tin do em tec no lo gia e mo der ni za ção,
ad qui rin do equi pa men tos de pon ta e ar can do com o
tre i na men to e re ci cla gem dos seus pro fis si o na is.

Como se não bas tas sem to das es sas di fi cul da-
des, o seg men to de sa ú de aca ba de ser bom bar de a-
do por mais duas pés si mas no tí ci as: a sua ex clu são
do Sim ples (Sis te ma Inte gra do de Pa ga men to de
Impos tos e Con tri bu i ções) e o au men to má xi mo de
9,270%, a par tir de maio, au to ri za do pela ANS, às
ope ra do ras, quan do os ín di ces de in fla ção ofi ci a is
apon tam per cen tu a is bem su pe ri o res (cer ca de 19%).

Con vém res sal tar que a Agên cia Na ci o nal de
Sa ú de (ANS) é a úni ca agên cia re gu la do ra a fi xar
seus re a jus tes em per cen tu a is bem aba i xo dos ín di-
ces de in fla ção, não re pon do as per das do pe río do, o 
que só vem agra var ain da mais a cri se no se tor. Com
um re a jus te aba i xo das ex pec ta ti vas e re a is ne ces si-
da des, con se qüen te men te todo o sis te ma será afe -
ta do.

O veto do Go ver no à ex ten são do Sim ples à
área da sa ú de – um an ti go ple i to das en ti da des re pre-
sen ta ti vas dos pres ta do res de ser vi ço – foi mais um
gol pe so fri do pelo seg men to. Num pri me i ro mo men to,
a in clu são des te e de ou tros se to res, como ca sas lo -
té ri cas, fran qui as de cor re i os, cre ches e auto-es co las
no Sim ples es ta va pre vis ta na Me di da Pro vi só ria nº
66, co nhe ci da como mini re for ma tri bu tá ria. No en tan-
to, fo ram to dos ve ta dos quan do da sua con ver são no
Pro je to de Lei nº 10.637/02. Po rém, ago ra, o Go ver no
vol ta a si na li zar no sen ti do de con tem plar a ma i o ria
des ses se to res, ex ce to o da sa ú de, uma área vi tal e
res pon sá vel pelo aten di men to de mi lhões de pes so-
as, in clu si ve por meio do SUS. 

Não é pos sí vel con ce ber tal di fe ren ci a ção – e
por que não di zer dis cri mi na ção – a um se tor já tão

cas ti ga do e pe na li za do pela au sên cia de uma po lí ti ca
eco nô mi ca que zele pela sua so bre vi vên cia. Se o re -
ce io do Go ver no é ver sua ar re ca da ção di mi nu ir,
aten ta mos para o fato de que, com a ex ten são do
Sim ples à sa ú de, to dos sa i ri am ga nhan do, uma vez
que, ao se ter uma alí quo ta me nor, a ca pa ci da de de
re co lhi men to por par te dos es ta be le ci men tos se ria
na tu ral men te ma i or e, con se qüen te men te, o ín di ce
de ina dim plên cia ca i ria. Hoje, 80% da rede cre den ci a-
da ao SUS é for ma da por pe que nos hos pi ta is, lo ca li-
za dos nas re giões mais lon gín quas do País e com fa -
tu ra men to men sal in fe ri or a R$100 mil – 80% dos
hos pi ta is têm o seu or ça men to me nor que R$100 mil!
–, que não têm como ar car com a alta car ga tri bu tá ria
que lhes é im pos ta.

Já o ín di ce de re a jus te re cém-anun ci a do às
ope ra do ras tam bém afe ta rá os pres ta do res. Embo ra
te nha fi ca do mu i to aba i xo dos ín di ces ple i te a dos, a
ver da de é que, de 1999 para cá, as ope ra do ras fo ram
agra ci a das com mais de 40% de re a jus te au to ri za do
pelo Go ver no, en quan to que ab so lu ta men te nada
des te mon tan te foi re pas sa do aos pres ta do res, in vi a-
bi li zan do a so bre vi vên cia do seg men to como um
todo.

Os es ta be le ci men tos de sa ú de, como qual quer
ou tra em pre sa, pre ci sam ge rar re sul ta dos para hon -
rar seus com pro mis sos. O se tor urge por uma re a va li-
a ção dos va lo res hoje pra ti ca dos. Espe ra mos que o
Go ver no con si ga res ta be le cer uma re la ção sa dia en -
tre as em pre sas to ma do ras, os ser vi ços pres ta do res
e usuá ri os, a fim de que as di fi cul da des pos sam ser
su pe ra das e que o pa ci en te, ob je to ma i or da nos sa
exis tên cia, seja bem aten di do e te nha aces so a uma
me di ci na de alto ní vel, como lhe é de di re i to. Do con -
trá rio, mu i tas ou tras uni da des po de rão vir a ser fe cha-
das e pro fis si o na is dis pen sa dos, com pro me ten do o
aten di men to à po pu la ção.

Sr. Pre si den te, está a en cer rar o nos so tem po,
mas é tem po de en ten der mos, Se na dor Arthur Vir gí-
lio, que, no sis te ma de sa ú de, a ma i or au to ri da de não
é o Pre si den te da Re pú bli ca, mu i to me nos o Mi nis tro
da Sa ú de, mas, sim, o do en te.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Mão San ta,
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. Ro meu
Tuma, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, V. Exª pe diu a pa la vra como Lí der do
PSDB, por tan to, tem pre fe rên cia. É o pri me i ro ins cri to.
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De po is da Ordem do Dia, es tão ins cri tos Efra im Mo ra-
is, Anto nio Car los Va la da res, Alme i da Lima e Ney Su -
as su na.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela li de ran ça do PDT
quan do for pos sí vel.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – De po is
do Se na dor Arthur Vir gí lio, V. Exª terá a pa la vra.

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, não con si go ser jus to sem pre, mas
ten to. Enten do que car re i ra de Esta do é car re i ra de
Esta do e que é pre ci so mais sen si bi li da de do Go ver-
no ao tra ba lhar a sua re for ma e ao vi su a li zar o que se -
ri am as car re i ras de Esta do, es sen ci a is ao cum pri-
men to da mis são es tra té gi ca do Bra sil como povo e
na ção.

Por ou tro lado, sem que sig ni fi que isso uma ava -
li a ção do mé ri to do que re i vin di cam os Ma gis tra dos,
en ten den do que Ma gis tra tu ra é car re i ra de Esta do e
deve ser tra ta da de ma ne i ra di fe ren te, sim, até para
que pos sa mos pro te ger a Jus ti ça e evi tar a pre va ri ca-
ção, não me pos so pôr de acor do com a idéia da gre -
ve. Não pos so, por en ten der que fi ca ria uma li nha mu -
i to tê nue en tre a ma zor ca e a or dem ju rí di ca cons ti tu-
ci o nal, en tre o equi lí brio po lí ti co e a go ver na bi li da de,
e um prin cí pio de anar quia que não sa be mos se te ria
co bro em mé dio pra zo.

Por tan to, le van do aos Srs. Ju í zes a mi nha so li-
da ri e da de em re la ção aos maus tra tos que têm re ce-
bi do e da con fu são que faz o Go ver no em re la ção ao
que se ri am, se gun do ele, ape ti tes in con fes sá ve is,
mas que, de acor do com a mi nha opi nião, se ria uma
pre o cu pa ção de se ga ran tir es tra te gi ca men te o lon go
pra zo da Ma gis tra tu ra, faço um ape lo, em nome do
PSDB, para que os Srs. Ma gis tra dos não en trem em
gre ve, evi tan do esse pre ce den te, que não é cons tru ti-
vo para a de mo cra cia bra si le i ra.

Da mes ma ma ne i ra, Sr. Pre si den te, este País, a
meu ver, é ine xis ten te no ad mi nis tra ti vo, que fala uma
lin gua gem com ple ta men te equi vo ca da em re la ção
aos mar cos re gu la tó ri os. Isso está afu gen tan do ca pi-
ta is, pois há um mo vi men to de sa í da de em pre sas do
Bra sil sem que ou tras in gres sem em es for ço de re-
com po si ção cor res pon den te. Assim, não vejo como o
pró xi mo Co pom não re du za em pelo me nos três pon -
tos per cen tu a is a taxa bá si ca de ju ros, a Se lic (Sis te-
ma Espe ci al de Li qui da ção e Cus tó dia). Se a ba i xar-
mos em 2% – e o mer ca do fala mu i to em 1,5% e 2% –, 
te re mos, ain da, ju ros re a is em tor no de 17%, o que
sig ni fi ca, Se na dor Jef fer son Pé res, as fi xia da eco no-

mia, mais de sem pre go, me nos ati vi da de in dus tri al,
cré di to agrí co la e me nos pos si bi li da de de o Bra sil fu -
gir do gar ro te da re ces são, que está vir tu al men te im -
plan ta da en tre nós. Wer lang fala em 4%, mas, ca u te-
lo sa men te, falo em 3%, o que sig ni fi ca que de i xa ría-
mos, ain da, ju ros re a is de 15% ou 16%, algo ain da
mu i to for te para que se pos sa pen sar em re to ma da do 
cres ci men to eco nô mi co. Isso, no en tan to, se ria uma
si na li za ção.

A par tir de ati tu des mais fir mes e mais agres si-
vas em re la ção ao re ba i xa men to dos ju ros, o Bra sil
po de rá pen sar em sal var o pri me i ro tri mes tre de
2004, por que, a meu ver, o cres ci men to de 2003 está
ir re me di a vel men te com pro me ti do em fun ção do ex-
ces si vo con ser va do ris mo de um Go ver no que acer ta
no ma cro e co nô mi co e erra quan do é ex ces si va men te
con ser va dor; não é de sa ju i za do no ma cro e co nô mi co
e o é no mi cro e co nô mi co, sen do tam bém iner te no
ad mi nis tra ti vo.

Se sou con tra essa gre ve – e pro cu ro ser jus to
sem des co nhe cer o mé ri to de os Ma gis tra dos en ten-
de rem que a sua car re i ra deva ser tra ta da di fe ren ci a-
da men te, como de vem ser tra ta dos di fe ren te men te os 
mi li ta res, re co nhe ço isso tam bém –, devo, com uma
cer ta cons ter na ção, re fe rir-me à ma té ria de hoje da
jor na lis ta De ni se Chris pim Ma rin, do jor nal O Esta do
de S. Pa u lo, sob o tí tu lo “Amo rim quer di plo ma ta po li-
ti ca men te en ga ja do”, com sub tí tu lo: “Chan ce ler rom -
pe com o prin cí pio de que fun ci o ná rio deva es tar a
ser vi ço do Esta do e não do Go ver no”.

Se na dor Tas so Je re is sa ti, como ho mem de
clas se mé dia, quan do, em al gum mo men to, pen sei
que de ve ria bus car algo mais fixo para mim, pois não
sou em pre en de dor, eu po de ria tê-lo fe i to na Ma gis tra-
tu ra ou na Pro cu ra do ria, mas op tei pelo Rio Bran co,
pelo Ita ma raty. Fiz um exa me duro e, ape sar de ter
uma fi cha mu i to ruim nos Dops da vida e nos SNIs do
re gi me to ta li tá rio, ain da as sim con se gui in gres sar no
Ita ma raty.

Já di plo ma ta, du ran te o Go ver no de Ge i sel, eu
não era im pe di do de par ti ci par aber ta men te do Cen -
tro Bra sil De mo crá ti co, o Ce brad, que era a fa cha da
le gal do Par ti do Co mu nis ta Bra si le i ro. Meu che fe e
meus co le gas sa bi am que eu par ti ci pa va do Ce brad,
não me to ma vam con tas e eu atu a va pela re de mo cra-
ti za ção de acor do com os ins tru men tos que es ta vam
à mi nha mão na que le mo men to.

Hoje, devo cha mar a aten ção da Casa para o
fato de que S. Exª, o Chan ce ler Cel so Amo rim, pede
en ga ja men to po lí ti co para os di plo ma tas e de ma is
ser vi do res do Ita ma raty. Para mim, isso sig ni fi ca um
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bru tal re tro ces so em tudo o que o Rio Bran co tem re -
pre sen ta do ao lon go do tem po.

Um di plo ma ta é fun ci o ná rio do Esta do mu i to
mais do que do Go ver no. Ele tem que se en ga jar nas
ques tões do Esta do bra si le i ro e não nas da po lí ti ca in -
ter na. Isso sig ni fi ca um ar re me do de au to ri ta ris mo
que não cabe em um País vo ca ci o na do, como o nos -
so, para a de mo cra cia.

Fa rei uma de nún cia sé ria: quan do eu era Mi nis-
tro-Che fe da Se cre ta ria-Ge ral da Pre si dên cia da Re -
pú bli ca de um Go ver no que não per se guia pes so as,
tra ba lhou co mi go o di plo ma ta Cé sar Ama ral – ele co -
me teu esse pe ca do -, pes soa im pe cá vel, cor re ta e
dig na. Qu an do me de sin com pa ti bi li zei do Mi nis té rio
para me can di da tar ao Se na do pelo Esta do do Ama -
zo nas, foi para o meu lu gar o ín cli to Mi nis tro Eu cli des
Scal co, com quem Cé sar Ama ral, a meu pe di do, con -
ti nu ou tra ba lhan do – co me teu ou tro pe ca do aos olhos 
do Go ver no do PT.

O Mi nis tro Ama ral está sem pos to no ex te ri or,
sem de sig na ção fun ci o nal al gu ma den tro do País,
está sen do es pe zi nha do e hu mi lha do. De po is de ter
pro cu ra do o Emba i xa dor Sa mu el Pi nhe i ro Gu i ma-
rães*, Se cre tá rio-Ge ral do Ita ma raty, Cé sar Ama ral
ou viu a se guin te res pos ta: “Fi quei um ano e meio sem 
ter co mis são. Você só está há seis me ses e pode fi car
mais um pou co”. Pa re ceu-me vin gan ça – a vin gan ça
é mes qui nha -; pa re ceu-me algo como me di o cri da de
– a me di o cri da de é me di o cri da de mes mo, nós não
po de mos nos cur var a ela; pa re ceu-me algo como o
au to ri ta ris mo – que deve ser en fren ta do no nas ce-
dou ro.

Faço duas de nún ci as, uma bem tó pi ca: es tão
per se guin do o Mi nis tro Cé sar Ama ral por que tra ba-
lhou no Go ver no pas sa do e não lhe dão pos to no ex -
te ri or ou opor tu ni da de de tra ba lhar in ter na men te. Ao
mes mo tem po, digo isso com dor no co ra ção, pelo
res pe i to que sem pre tive ao Mi nis tro Cel so Amo rim,
S. Sª pre ga que os di plo ma tas, pela pri me i ra vez na
His tó ria, pois nem a di ta du ra mi li tar fez isso, en ga-
jem-se po li ti ca men te nas di re tri zes do Go ver no de
Lula.

Isso é algo que deve ser co lo ca do como ad ver-
tên cia a um Go ver no que, se for ce den do e fra que jan-
do, quan do pre ci sa ser for te, e sen do au to ri tá rio,
quan do ima gi na fra que za do ou tro lado, de des vãos
em des vãos esse Go ver no se per de rá no seu au to ri-
ta ris mo e na sua fra que za, a pon to de com pro me ter a
go ver na bi li da de e de per der o res pe i to das pes so as
que, como eu, in sis tem em res pe i tar um Go ver no ele i-
to le gi ti ma men te pelo povo. No en tan to, não pos so
con cor dar com a per se gui ção de um e com a ten ta ti va

de amor da çar e en xo va lhar a li ber da de in di vi du al de
cada ci da dão de uma car re i ra que um dia tam bém eu
abra cei.

Mu i to obri ga do.
Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce-

do a pa la vra ao Se na dor Jef fer son Pé res, como Lí der
do PDT.

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, sin to-me à von ta de sem pre que falo
do Po der Ju di ciá rio, por que sou ori un do de uma fa mí-
lia tra di ci o nal men te de Ma gis tra dos. Eu pró prio, tal -
vez, seja uma vo ca ção frus tra da de Ma gis tra do.

Sin to-me tam bém mais à von ta de ain da por que,
nes sa mal si na da re for ma pre vi den ciá ria, en ten do
que de ve ri am ter sido ga ran ti dos, como ago ra o foi,
após o re cuo do Go ver no, a in te gra li da de e a pa ri da-
de para to dos os ser vi do res, mais es pe ci fi ca men te
para os ma gis tra dos, se im pos sí vel para to dos.

Entre tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, não pos so con cor dar com a gre ve anun ci a da por
um gru po de ma gis tra dos. Ju í zes são mem bros de um 
Po der. Não faz sen ti do o Pre si den te da Re pú bli ca, ou
o Go ver na dor ou o Pre fe i to, que en car nam o Exe cu ti-
vo, fa zer gre ve! Não faz sen ti do Se na do res, De pu ta-
dos Fe de ra is, Ve re a do res, De pu ta dos es ta du a is, fa-
ze rem gre ve! É des ti tu í do de sen ti do e de ra ci o na li da-
de, por tan to, juiz fa zer gre ve! Pa re ce-me in cons ti tu ci-
o nal. Pa re ce-me que tira da ma gis tra tu ra a ima gem
de se re ni da de e de isen ção. Tor na di fí cil para a so ci e-
da de re ce ber de ci sões ju di ci a is. Como é que um Tri-
bu nal do Tra ba lho vai jul gar a le ga li da de de uma gre -
ve se os pró pri os mem bros do Tri bu nal ou da ins tân-
cia in fe ri or fa zem gre ve con tra a Cons ti tu i ção?!

Sr. Pre si den te, por mais jus tos que se jam os re -
cla mos dos ma gis tra dos, eles es tão, a meu ver, co-
me ten do um erro. Da mes ma for ma que não con cor do
com as in fra ções à lei por par te do MST e dos mo vi-
men tos dos sem-teto da vida, não pos so si len ci ar mu -
i to me nos di an te de atos ile ga is pra ti ca dos por mem -
bros do Po der Ju di ciá rio! Isso é al ta men te pre o cu pan-
te, Sr. Pre si den te!

Não im por tam os er ros que o Go ver no pos sa ter
co me ti do em re la ção à re for ma da pre vi dên cia – uma
sé rie de er ros –, in clu si ve ao pro por a que bra à ex tin-
ção da in te gra li da de e da pa ri da de e de po is re cu ar,
re co nhe cen do que isso não te ria ne nhum efe i to fis cal,
por que a eco no mia se ria a mes ma. Se já ha via fe i to
es ses cál cu los, por que in sis tiu em uma me di da an ti-
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pá ti ca e in jus ta, que cri ou tan tos pro ble mas po lí ti cos
para o Go ver no, Sr. Pre si den te?

O Go ver no er rou quan do achou que po dia se
en ten der com os Go ver na do res à re ve lia do Con gres-
so. Fez um cál cu lo ex tre ma men te equi vo ca do: a po -
pu la ri da de do Pre si den te mais a ban ca da go ver nis ta,
so ma das às ban ca das dos Go ver na do res, e o Con-
gres so apro va ria tudo que o Go ver no qui ses se. Ora,
Sr. Pre si den te, não é as sim! Sou ali a do po lí ti co e ami -
go pes so al do Go ver na dor do Ama zo nas; es ta rei aqui 
à dis po si ção dele para de fen der os in te res ses do
Esta do, en ca mi nhar os as sun tos de Go ver no, mas ja -
ma is aten de rei a qual quer pe di do do Go ver na dor em
re la ção a ques tões na ci o na is como esta! Meu voto é
sa gra do, e ele res pe i ta isso. Qu al quer acor do que ele
te nha fe i to com o Go ver no, eu não me vejo obri ga do
aqui a res pe i tá-lo. O Go ver no co me teu, por tan to,
mais esse erro. Mas se jam qua is te nham sido os er ros
do Go ver no – tal vez ain da ve nha a co me ter ou tros até 
o fi nal da vo ta ção des ta re for ma –, o ges to dos ma gis-
tra dos é ex tre ma men te in fe liz, pre o cu pan te, e es pe ro
que an tes de de fla grar o mo vi men to pa re dis ta re fli tam
me lhor e aten dam ao ape lo do pró prio Pre si den te do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, Mi nis tro Ma u rí cio Cor rêa,
e de sis tam des sa gre ve.

Para con clu ir, gos ta ria de di zer ao Se na dor
Arthur Vir gí lio que não me sur pre en de essa ati tu de
mes qui nha do Sr. Sa mu el Pi nhe i ro Gu i ma rães. Não
te nho má im pres são, te nho pés si ma im pres são des -
se ci da dão, que me pa re ce uma pes soa ra i vo sa, en -
ga ja da, sem isen ção. Ja ma is de ve ria es tar à fren te de
um car go tão im por tan te no Ita ma raty! Re ce ba e
trans mi ta ao Emba i xa dor Cé sar Ama ral a mi nha so li-
da ri e da de.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Fer nan do Be zer ra, como Lí der
do PTB, ao úl ti mo ora dor ins cri to da Hora do Expe di-
en te.

 V. Exª dis põe de cin co mi nu tos.
O SR. FERNANDO BEZERRA  (Blo co/PTB –

RN. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho jun tar-me a tan -
tos que, nes ta Casa, têm ex ter na do as suas pre o cu-
pa ções com o fato de que, des de a se ma na pas sa da,
cen te nas de Mu ni cí pi os es tão co lo can do suas an gús-
ti as e suas pre o cu pa ções com a que da de ar re ca da-
ção do FPM.

Pre fe i tos de todo o País de sem bar ca ram em
Bra sí lia hoje para dis cu tir e ava li ar a pos si bi li da de de
que ve nha a ter, por par te do Go ver no, uma so lu ção

em face da que da gra du al do re pas se do Fun do de
Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os nos três úl ti mos me ses.

O Pre si den te da Con fe de ra ção Na ci o nal dos
Mu ni cí pi os já so li ci tou au diên ci as com o Mi nis tro da
Fa zen da, Anto nio Pa loc ci, e com o Che fe da Casa Ci -
vil, Mi nis tro José Dir ceu.

Srªs e Srs. Se na do res, mu i tos Mu ni cí pi os anun -
ci a ram mo ra tó ria para os seus for ne ce do res, pelo
me nos nos pró xi mos 60 dias. Sem re cur sos, mu i tos
Pre fe i tos re du zi ram o ex pe di en te na ad mi nis tra ção
mu ni ci pal.

Gos ta ria de co lo car ain da, Sr. Pre si den te, que a
que da acu mu la da do FPM está es ti ma da em 43% en -
tre maio e ju lho des te ano, e isso afe ta prin ci pal men te
os Mu ni cí pi os po bres da nos sa Re gião Nor des te, Se -
na dor Mão San ta, que de pen dem fun da men tal men te
do re pas se men sal para pres ta rem ser vi ços à po pu la-
ção.

Qu e ro di zer que do bolo da ar re ca da ção tri bu tá-
ria ca bem ape nas cer ca de 13% para os Mu ni cí pi os.
Do Fun do de Par ti ci pa ção, des ses 13%, 15% são vin -
cu la dos aos gas tos de sa ú de e 25% vin cu la dos aos
gas tos de edu ca ção. Isso an te ci pa uma dis cus são
que cer ta men te to ma rá con ta des ta Casa tão logo
para cá ve nha a re for ma tri bu tá ria, uma vez apro va da
pe los Srs. De pu ta dos. Re fi ro-me à par ti ci pa ção dos
Mu ni cí pi os e dos Esta dos, por que a União hoje con -
cen tra a ma i or fa tia des sa ar re ca da ção.

Eu que ria jun tar-me aqui aos Se na do res Jef fer-
son Pé res e Arthur Vir gí lio nas ma ni fes ta ções de ad -
mi ra ção e de apre ço pelo Emba i xa dor Sér gio Ama ral.
Admi ra ção e apre ço que te nho eu, pes so al men te, ao
Emba i xa dor. Qu an do Mi nis tro de Esta do do Go ver no
Fer nan do Hen ri que Car do so, tive a hon ra de ter a sua
com pa nhia como au xi li ar de Go ver no. Por tan to, de i xo
aqui o meu tes te mu nho da sua com pe tên cia, hon ra-
dez e dig ni da de.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Pror ro go

a Hora do Expe di en te por 15 mi nu tos.

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ana
Jú lia Ca re pa, para uma co mu ni ca ção ina-
diá vel, nos ter mos do art. 158, §2º, do Re gi-
men to Inter no.

V. Exª dis põe de até 5 mi nu tos.
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.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pú -
bli co que nos ouve e que nos vê em todo o Bra sil, pú -
bli co aqui pre sen te, gos ta ria de fa zer um re gis tro im -
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por tan te e tam bém um con vi te a to dos os Par la men-
ta res e a to dos os pre sen tes.

Em maio des te ano, re a li zou-se, no Acre, o
work shop “Cul ti van do Di ver si da de”, que foi or ga ni-
za do pelo Gra in (Re cur sos Ge né ti cos Ação Inter na ci-
o nal), or ga ni za ção não-go ver na men tal de atu a ção in -
ter na ci o nal, em par ce ria com o GTA (Gru po de Tra ba-
lho Ama zô ni co), que é uma rede de or ga ni za ções em
prol da Ama zô nia e, prin ci pal men te, das po pu la ções
tra di ci o na is da Ama zô nia.

Re su mi rei, pois te nho pou co tem po. A Ama zon-
link.org ten tou fa ci li tar con ta tos en tre pro du to res ru ra-
is da Ama zô nia e com pra do res de pro du tos sus ten tá-
ve is no ex te ri or, fe i tos a par tir des sa idéia de de sen-
vol vi men to sus ten tá vel. Em no vem bro de 2002, a or -
ga ni za ção se de pa rou com al guns obs tá cu los re fe-
ren tes a pa ten tes e mar cas, ao ave ri guar a pos si bi li-
da de de ex por tar bom bons e do ces de cu pu a çu para
a Ale ma nha. Foi aí que sou be mos que o nome “cu pu-
a çu” ha via sido re gis tra do como mar ca na União Eu -
ro péia, res trin gin do o uso des se nome, sob ame a ça
de pa ga men to de US$10 mil de mul ta aos de ten to res
da mar ca, cujo nome é um ab sur do – Asa hi Fo ods –,
pois ten ta imi tar o som de uma fru ta tam bém ama zô-
ni ca, o açaí. 

Fo ram en con tra das vá ri as pa ten tes e mar cas
re gis tra das pela mes ma em pre sa, in clu si ve de âm bi to
mun di al, so bre a pro du ção de cho co la te de cu pu a çu,
mais co nhe ci do como cu pu la te, re sul ta do de pes qui-
sa pro fun da fe i ta pela Embra pa no Esta do do Pará – e 
aqui faço um re gis tro elo gi o so aos seus téc ni cos e
pes qui sa do res.

Isto que te nho aqui é bom bom de cu pu a çu.
Trou xe al guns e mu i tos que aqui es tão já ga nha ram e
ti ve ram opor tu ni da de de ex pe ri men tá-lo. São bom-
bons pro du zi dos prin ci pal men te por in dús tri as fa mi li-
a res. Por po vos da Ama zô nia o cu pu a çu é cul ti va do.

Por tan to, faço o con vi te para que to dos as si nem
a fa i xa de 14 me tros que está na Câ ma ra dos De pu ta-
dos, onde está es cri to: “O cu pu a çu é nos so!” Por quê? 
Por que foi, na ver da de, ini ci a da a par tir daí uma cam -
pa nha con tra a bi o pi ra ta ria em nos so País, que en vol-
ve en ti da des na ci o na is e in ter na ci o na is. Foi cri a do in -
clu si ve, no Bra sil, o Gru po de Tra ba lho con tra a Bi o pi-
ra ta ria.

Fo mos aler ta dos pelo Ita ma raty de que o pra zo
para con tes ta ção da mar ca ter mi na ria no dia 20 de
mar ço. Com a aju da da que la ins ti tu i ção, num es for ço
imen so, por in ter mé dio do es cri tó rio in ter na ci o nal Ba -
ker & Mcken zie, con se guiu-se, no dia 19 de mar ço,
con tes tar. É ne ces sá ria a re vi são ur gen te das leis,

prin ci pal men te dos acor dos in ter na ci o na is. Por quê?
Por que são eles que es tão cri an do a pos si bi li da de de
se pa ten te a rem co i sas não só da Ama zô nia, mas do
País in te i ro, como pro pri e da de in ter na ci o nal.

De acor do com o Mi nis tro Gu i do Man te ga, do
Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, o Pre si den te
Lula já ques ti o nou o caso do cu pu a çu. Tan to o Mi nis-
tro Gu i do Man te ga quan to o Mi nis tro Luiz Dul ci, da
Se cre ta ria-Ge ral da Pre si dên cia, já anun ci a ram, em
Ma na us...

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)
A SRª ANA JÚLIA CAREPA  (Blo co/PT – PA) –

(...) du ran te o lan ça men to do PPA, que, no caso es pe-
cí fi co do cu pu a çu, o Bra sil en tra rá com um ques ti o na-
men to na Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio para re -
ver ter o caso e de vol ver a pa ten te do cu pu a çu para
quem de fato tem di re i to a ela.

Faço o re gis tro de vá ri os even tos que vão acon -
te cer. Em Be lém do Pará, será or ga ni za do pelo Mu -
seu Emí lio Go el di e pelo GTA um even to so bre as im -
pli ca ções éti cas da bi o pi ra ta ria no tra ba lho dos pes -
qui sa do res ci en tí fi cos, prin ci pal men te os pes qui sa do-
res ci en tí fi cos bra si le i ros.

Faço este aler ta e con vi do a to dos para que não
per mi ta mos que, da qui a pou co, não só os nos sos
pro du tos na tu ra is, mas a nos sa cul tu ra, a nos sa vida,
se jam pa ten te a das por aque les que nada têm de do -
nos. Os ver da de i ros do nos des ses pro du tos, os ver -
da de i ros do nos des sas pa ten tes fi cam im pos si bi li ta-
dos, in clu si ve, de vi ver me lhor, por que o tra ba lho de -
les, Sr. Pre si den te, gera em pre gos e dis tri bui ren da
em toda a re gião ama zô ni ca.

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. José Sar ney, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra à no bre Se na do ra Ide li Sal vat ti.

Peço aos ora do res para que se ate nham ao
tem po, por que já foi ex tra po la do o ho rá rio de iní cio da
Ordem do Dia.

A SR. 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, o no ti ciá-
rio de hoje fala da de fla gra ção da gre ve do Ju di ciá rio
no mês de agos to. Mas o que me traz à tri bu na são
duas ou tras no tí ci as, re la ci o na das ao Ju di ciá rio, que
re pu to da mais alta gra vi da de.
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A pri me i ra de las diz res pe i to à CPI dos Com bus-
tí ve is, que fun ci o na na Câ ma ra dos De pu ta dos. Aque -
la co mis são con vi dou al guns ju í zes para pres ta rem
es cla re ci men tos a res pe i to da ver da de i ra in dús tria de 
li mi na res ins ta la da no País, be ne fi ci an do dis tri bu i do-
ras de com bus tí ve is que, ao ga nha rem as li mi na res,
de i xam de re co lher im pos tos.

Esta se ma na, uma das nos sas re vis tas na ci o na-
is traz re por ta gem mu i to elu ci da do ra so bre o mi la gre
da ga so li na, no ti ci an do que ju í za faz de ci da de que
não tem pe tró leo nem re fi na ria pólo de dis tri bu i ção de 
com bus tí vel no País. Por con ta das li mi na res, a ci da-
de de Fri bur go, no Rio de Ja ne i ro, aca ba se trans for-
man do na ver da de i ra ca pi tal bra si le i ra do pe tró leo.

Para que V. Exªs te nham uma idéia, as li mi na res
con ce di das re cen te men te fi ze ram com que so men te
uma das dis tri bu i do ras be ne fi ci a das de i xas se de re -
co lher im pos to so bre 33,5 mi lhões de li tros de ga so li-
na. A BR Dis tri bu i do ra, a ma i or em pre sa dis tri bu i do ra
do País, no mes mo pe río do, re ti rou da re fi na ria ape -
nas 22,3 mi lhões de li tros. A re cu sa a pres tar es cla re-
ci men tos é inad mis sí vel, não se con ce be no sis te ma
de mo crá ti co.

Mais gra ve é a no tí cia pu bli ca da on tem pelo Jor-
nal do Bra sil, com o se guin te tí tu lo: “Ju di ciá rio apre -
sen ta con ta”, em que diz: 

Ape sar do re ca do de Dir ceu [de que as mu dan-
ças na Re for ma da Pre vi dên cia che ga ram ao li mi te,
nada mais há a ce der], cres ce o in con for mis mo com a 
in ter ven ção do go ver no num acor do que fora fe cha do
en tre os ali a dos e o Ju di ciá rio, com o apo io do pre si-
den te da Câ ma ra, João Pa u lo Cu nha (PT-SP), e o mi -
nis tro da Pre vi dên cia, Ri car do Ber zo i ni. Um acor do no 
qual pe sou mu i to uma con ta le va da pelo pre si den te
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, mi nis tro Ma u rí cio Cor -
rêa. Ele mos trou aos par la men ta res que o go ver no
tem pen dên ci as ju di ci a is nos tri bu na is su pe ri o res
equi va len tes hoje a R$3 bi lhões. Pen dên ci as que se -
rão jul ga das até o fim do ano. Não fez ame a ças, mas
to dos en ten de ram que, se o Ju di ciá rio se sen tir pre ju-
di ca do na re for ma, o Pla nal to terá de fa zer ca i xa para
acer tar al tos acor dos na Jus ti ça.

Se isso for ver da de, será uma afron ta ao sis te-
ma de mo crá ti co bra si le i ro. O Pre si den te de um Po der
le var a con ta das ações que es tão pen den tes na Jus -
ti ça como um re ca do – cu i dem do que vão fa zer, por -
que, de pen den do do que for fe i to, va mos to mar de ci-
sões as sim ou as sa do – é algo que me re ce ria uma in -
ves ti ga ção do Con gres so.

As ne go ci a ções da re for ma da Pre vi dên cia es -
tão em an da men to; as pro pos tas apre sen ta das pelo

Ju di ciá rio, uma boa par te, já es tão in clu í das no re la tó-
rio do De pu ta do José Pi men tel. Mas o que acon te ce?
O Ju di ciá rio não se con ten ta. É tudo ou nada, tan to
que es tão de li be ran do a gre ve. A pro pos ta apre sen ta-
da, de am pli a ção da ida de, do tem po para ter aces so
à apo sen ta do ria, para ga ran tir a in te gra li da de, pode
ser al ta men te be né fi ca para o Ju di ciá rio, mas, para os 
ser vi do res, aque les de me no res sa lá ri os, pro fes so-
res, pra ças, sol da dos, aten den tes de hos pi ta is, é algo 
inad mis sí vel, por que os sa lá ri os são tão ba i xos, que
pre ci sar tra ba lhar mais al guns anos para ga ran tir a in -
te gra li da de é algo que vai exa ta men te na con tra mão
do in te res se da gran de ma i o ria dos ser vi do res. O Ju -
di ciá rio, que já teve vá ri as das suas ques tões con tem-
pla das no re la tó rio, não pode mais ter essa ati tu de de
afron ta ao re gi me de mo crá ti co do nos so País.

Eram es sas as ques tões que eu gos ta ria de tra -
zer à ses são, nes ta tar de. Agra de ço a V. Exª a con-
des cen dên cia, por que ul tra pas sei meu tem po em al -
guns se gun dos.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Como úl -
ti mo ora dor ins cri to para uma co mu ni ca ção ina diá vel,
con ce do a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. 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, os Pre fe i tos do
Pa ra ná es tão pra ti ca men te can ce lan do o ex pe di en te
de suas Pre fe i tu ras. A si tu a ção não pode con ti nu ar
como está, prin ci pal men te a das pe que nas Pre fe i tu-
ras, que têm uma de pen dên cia qua se que ex clu si va
do Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os. E es tão ou -
vin do, com nós no Se na do, que a re for ma tri bu tá ria
será fe i ta ao gos to dos Go ver na do res.

Aqui re pre sen ta mos os Esta dos, e eu, como re -
pre sen tan te do Esta do do Pa ra ná, gos ta ria de di zer
que o Esta do não pode e nem deve iso lar os Pre fe i tos
des se de ba te. Se as Pre fe i tu ras fo rem in vi a bi li za das,
fa tal men te os Pre fe i tos ba te rão às por tas do Pa lá cio
de Go ver no de cada Esta do. E os Go ver na do res, que
ago ra pen sam es tar ga nhan do a dis pu ta por mais ver -
bas na re for ma tri bu tá ria, po de rão es tar, na ver da de,
as su min do um com pro mis so que não con se gui rão
cum prir nos Mu ni cí pi os. É pre ci so lem brar que as
obri ga ções dos Mu ni cí pi os cres ce ram, sem que isso
fos se acom pa nha do de um cor res pon den te au men to
de re cur sos, de re ce i tas.

Acre di to que de ve mos, na re for ma tri bu tá ria,
con ser tar os equí vo cos. Mas, no mo men to em que os
Mu ni cí pi os têm uma par ti ci pa ção de ape nas 13% da
ar re ca da ção to tal da União – esta fi can do com 63%, e 
os Esta dos com 24% –, é qua se inad mis sí vel que os
Pre fe i tos não es te jam sen do ou vi dos na dis cus são da 
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re for ma tri bu tá ria, na qual os Go ver na do res es tão
pra ti ca men te im pon do sua von ta de.

No Se na do Fe de ral, que ro vo tar um pro je to de
re for ma tri bu tá ria que ofe re ça mais jus ti ça, para que
to dos pos sam pa gar de for ma igual, mas de se jo tam -
bém vo tar um pro je to de re for ma tri bu tá ria que res ta-
be le ça a au to no mia dos Mu ni cí pi os, que lhes dê a for -
ça ne ces sá ria, para que pos sam cum prir seus com-
pro mis sos com a po pu la ção, que ele geu o Pre fe i to,
para que este des se con ta da edu ca ção, da sa ú de, da 
se gu ran ça pú bli ca, da ilu mi na ção pú bli ca, da me ren-
da es co lar, do trans por te es co lar.

Os re cur sos se quer es tão sen do re pas sa dos
pe los Go ver nos es ta du a is para as Pre fe i tu ras. Te mos
que con ser tar esse as pec to, por que a União re pas sa
re cur sos ao Esta do, que os de ve ria re pas sar aos Mu -
ni cí pi os. Mas os Esta dos, via de re gra, es tão obri gan-
do os Pre fe i tos a as su mi rem um pa pel que não lhes
cabe. Ao as su mi rem o trans por te es co lar, os Pre fe i tos
de i xam de cum prir ou tras atri bu i ções, ou tras ta re fas.
Cito um dado: cer ca de 7% do or ça men to das Pre fe i-
tu ras es tão sen do em pe nha dos com o trans por te es -
co lar, o que é mu i to di an te da pe nú ria em que hoje vi -
vem os Mu ni cí pi os, Sr. Pre si den te.

O Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os caiu
10%, do ano pas sa do para este, no mes mo pe río do,
em fun ção prin ci pal men te da que da do de sem pe nho
da in dús tria em nos so País.

Fa la mos em re for ma tri bu tá ria e numa dis tri bu i-
ção mais jus ta, em que a CPMF tam bém seja re pas-
sa da aos Mu ni cí pi os – de fen do uma par ti ci pa ção de
pelo me nos 22,5%, para que os Mu ni cí pi os tam bém
pos sam de sem pe nhar seu pa pel em re la ção à sa ú de
–, bem como a Cide, para que não te nha mos que ver
a sa fra sen do trans por ta da em es tra das aban do na-
das, sem ne nhu ma con di ção de su por tar o trá fe go de
ca mi nhões car re ga dos. Tam bém de fen do que os Mu -
ni cí pi os te nham os re cur sos re la ti vos ao trans por te
es co lar re pas sa dos, o que não vem sen do fe i to pe los
Esta dos. Alguns Go ver na do res ale gam ra zões até
inex pli cá ve is para não re pas sa rem os re cur sos.

Di an te dis so, que ro di zer que vou vo tar uma re -
for ma tri bu tá ria, mas não a que sa cri fi que ain da mais
os Mu ni cí pi os. Se a re for ma tri bu tá ria que for vo ta da
aqui pre ju di car ain da mais os Mu ni cí pi os, como se
pre ten de fa zer, não con ta rá com o meu voto.

Sr. Pre si den te, pre ten do ofe re cer emen das,
para que o sis te ma tri bu tá rio bra si le i ro seja mais jus to
tam bém com os Mu ni cí pi os, a fim de que pos sa mos
con ter o êxo do que hoje su fo ca as gran des ci da des,
pela ab so lu ta in ca pa ci da de que os pe que nos e mé di-
os Mu ni cí pi os têm de con ter a po pu la ção tra ba lhan do.
Com isso, po de re mos des cen tra li zar a eco no mia e
be ne fi ci ar a po pu la ção bra si le i ra.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
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 a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, como Pre si den te da Co mis são
de Re la ções Exte ri o res, ten do em vis ta a ma ni fes ta-
ção do Se na dor Arthur Vir gí lio, se gun do o qual não
es ta ria o Emba i xa dor Sér gio Ama ral exer cen do as
suas fun ções de Emba i xa dor do Bra sil na Fran ça,
sen ti-me na res pon sa bi li da de de te le fo nar para o Mi -
nis tro Cel so Amo rim, que pe diu que eu ex pli cas se
que, de fato, S. Exª as está exer cen do. Há pou cos
dias, S. Exª es te ve com o Emba i xa dor Sér gio Ama ral
na Fran ça.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, está ha ven do uma con fu são a res -
pe i to de no mes. Se gun do me in for ma a Mesa, o Se -
na dor Arthur Vir gí lio não fa lou so bre o Emba i xa dor do 
Bra sil em Pa ris, Sér gio Ama ral, mas sim so bre o Mi -
nis tro de 2ª Clas se Cé sar Ama ral, que tem nome se -
me lhan te, é fun ci o ná rio do Ita ma raty e se en con tra
em Bra sí lia.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Então, vou ob ter tam bém o es cla re ci men to a res pe i to,
já que di ver sos Se na do res aqui co men ta ram essa
ques tão, como o Se na dor Jef fer son Pé res, o Se na dor
Fer nan do Be zer ra e o pró prio Se na dor Tião Vi a na.

To dos es tra nha mos o fato, até por que o Mi nis tro
Cel so Amo rim es cla re ceu o im por tan te epi só dio ha vi-
do com o avião do Go ver no fran cês, que en trou em
ter ri tó rio bra si le i ro. So bre esse as sun to, eu gos ta ria
que fos se re gis tra da a nota do Mi nis tro Cel so Amo-
rim, en tre gue ao Emba i xa dor da Fran ça no Bra sil, es -
cla re cen do que há gran de in te res se do Go ver no bra -
si le i ro em man ter boas re la ções com a Fran ça. Mas,
no que diz res pe i to a esse epi só dio, o Go ver no bra si-
le i ro la men ta os acon te ci men tos que en vol ve ram a
pre sen ça de avião e de ci da dãos fran ce ses em ter ri-
tó rio bra si le i ro, ma ni fes tan do sua sur pre sa por não ter 
sido pre vi a men te con sul ta do e por não ter sido in for-
ma do, de ma ne i ra tem pes ti va e pre ci sa, das cir cuns-
tân ci as que cer ca ram tal pre sen ça, ma ni fes tan do sua
cer te za de que acon te ci men tos de na tu re za se me-
lhan te não se re pe ti rão.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
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(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

O Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res cum pri-
men ta a Emba i xa da da Fran ça e tem a hon ra de in for-
mar que o Go ver no bra si le i ro tem gran de apre ço pe -
las suas re la ções com a Fran ça e o Go ver no fran cês,
as qua is tem todo in te res se em apro fun dar, tan to em
seus as pec tos po lí ti cos como eco nô mi cos, bi la te ra is
e mul ti la te ra is, con for me re fle ti do nos re sul ta dos da
re cen te Re u nião da Co mis são Ge ral Bra sil-Fran ça e
nos fre qüen tes con ta tos en tre os Che fes de Esta do.

2. O Go ver no bra si le i ro en ten de que o res pe i to
mú tuo é a pre mis sa in dis pen sá vel des se re la ci o na-
men to.

3. Nes se sen ti do, o Go ver no bra si le i ro la men ta
os acon te ci men tos que en vol ve ram a pre sen ça de
avião e de ci da dãos fran ce ses em ter ri tó rio bra si le i ro.
O Go ver no bra si le i ro ma ni fes ta sua sur pre sa por não
ter sido pre vi a men te con sul ta do e por não ter sido in -
for ma do de for ma tem pes ti va e pre ci sa das cir cuns-
tân ci as que cer ca ram tal pre sen ça.

4. Go ver no bra si le i ro ma ni fes ta sua cer te za de
que acon te ci men tos de na tu re za se me lhan te não se
re pe ti rão.

Bra sí lia, 21 de ju lho de 2003.
A SRª IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra a V. Exª.
A SRª IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Pela or -

dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, gos ta ria de in da gar se o Se na do foi
co mu ni ca do, avi sa do, con sul ta do a res pe i to de uma vi -
a gem, que acon te ceu na se ma na pas sa da, de uma co -
mi ti va en ca be ça da pelo Pre si den te da Câ ma ra, De pu-
ta do João Pa u lo Cu nha; pelo Pre si den te do Mer co sul,
De pu ta do Dr. Ro si nha; pelo Pre si den te do Par la ti no,
De pu ta do Ney Lo pes; pela Vice-Pre si den te da Co mis-
são de Re la ções Exte ri o res e vá ri os ou tros De pu ta dos
Fe de ra is, que es ti ve ram na Argen ti na, fa zen do tra ta ti-
vas com vis tas à ins ta la ção do Par la men to do Mer co-
sul, in clu si ve, man ten do con ta tos com o Pre si den te da
Câ ma ra, De pu ta do Edu ar do Ca ma ño, e com o Pre si-
den te do Se na do, Se na dor Da ni el Sci o li.

Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de um es cla re ci men-
to. Como Mem bro da Co mis são Mis ta do Mer co sul,
ca u sou-me bas tan te es tra nhe za o fato de não ter mos
tido co nhe ci men to pré vio da vi a gem. Enten do ser
bas tan te es tra nha a au sên cia de re pre sen ta ção do
Se na do da Re pú bli ca em uma ati vi da de des se por te,
de tra ta ti va do Par la men to do Mer co sul. Por tan to,
gos ta ria de sa ber se o Se na do foi ques ti o na do ou avi -
sa do de que a vi a gem iria ocor rer, para que nos as so-

ciás se mos, ten do em vis ta que a ini ci a ti va é al ta men-
te me ri tó ria.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na do ra
Ide li Sal vat ti, o Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta-
dos, para or ga ni zar uma mis são da que la Casa, não
tem a obri ga ção le gal de co mu ni car o Se na do Fe de ral
a res pe i to. O Se na do Fe de ral, por tan to, ape nas sabe
do que V. Exª nos está di zen do, que o Pre si den te da
Câ ma ra foi à Argen ti na em mis são da Pre si dên cia da
Câ ma ra. Espe ro que S. Exª te nha cum pri do a sua
mis são mu i to bem, por que se tra ta de um ho mem
com gran des ser vi ços pú bli cos pres ta dos ao País e
de gran de ex pe riên cia.

A SRª IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Sr.
Pre si den te, agra de ço as in for ma ções.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, men sa gem pre si den ci al que será lida pelo Sr.
1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lida a se guin te:

MENSAGEM Nº 90 DE 2003 – CN

MENSAGEM Nº 344

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Em adi ta men to à Men sa gem nº 288, de 30 de

ju nho de 2003, so li ci to a Vos sas Exce lên ci as in clu ir
na ses são le gis la ti va ex tra or di ná ria as ma té ri as aba i-
xo re la ci o na das, em tra mi ta ção na Câ ma ra dos De pu-
ta dos:

PL nº 4.476/01 – Acres cen ta in ci sos aos arts. 10 
e 11 da Lei nº 9.394, de 20 de de zem bro de 1996, que
“Esta be le ce as di re tri zes e ba ses da edu ca ção na ci o-
nal” e dá ou tras pro vi dên ci as (trans por te es co lar).

PL nº 7.136/02 – Trans for ma os car gos de Au xi li-
ar Ju di ciá rio, cri a dos pela Lei nº 9.607, de 18 de fe ve-
re i ro de 1998, do Qu a dro de Pes so al da Se cre ta ria do 
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

PDC nº 383/03 – Sus ta o De cre to nº 3.860, de 9
de ju lho de 2001, que 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.

Bra sí lia, 21 de ju lho de 2003. – Luiz Iná cio Lula
da Sil va.

Avi so nº 741 – Su par/C. Ci vil

Em 21 de ju lho de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ro meu Tuma
Pri me i ro Se cre tá rio do Se na do Fe de ral
Assun to: Adi ta men to à con vo ca ção ex tra or di ná ria

Se nhor Pri me i ro Se cre tá rio,
Enca mi nho a essa Se cre ta ria Men sa gem com a

qual o Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli-
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ca so li ci ta in clu ir ma té ri as na ses são le gis la ti va ex tra-
or di ná ria.

Aten ci o sa men te, – José Dir ceu de Oli ve i ra e
Sil va, Mi nis tro de Esta do Che fe da Casa Ci vil da Pre -
si dên cia da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A men sa-
gem lida vai à pu bli ca ção no Diá rio do Se na do Fe de-
ral e no Diá rio do Con gres so Na ci o nal e en ca mi-
nha da, me di an te ofí cio, à Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, pro je tos de lei do Se na do que se rão li dos pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes:

SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 293, DE 2003

Insti tui o ano de 2006 como “Ano
Na ci o nal San tos Du mont”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do o ano de 2006 como “Ano

Na ci o nal San tos Du mont”.
Art. 2º Fi cam fa cul ta das ao Po der Exe cu ti vo a

pro gra ma ção e a co or de na ção dos even tos co me mo-
ra ti vos alu si vos ao fato.

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

Jus ti fi ca ção

O ob je ti vo pre cí puo do pro je to de lei é pres tar,
des de já, a ho me na gem de vi da pelo País a um dos
seus mais ilus tres ci da dãos: Alber to San tos Du mont,
o Pai da Avi a ção.

A pre sen te pro po si ção ins ti tui o “Ano Na ci o nal
San tos Du mont”, como for ma de atri bu ir ao ano de
2006, por via le gis la ti va, um epí te to que o

hon ra, as sim como a to dos os bra si le i ros, pela
ce le bra ção dos fe i tos do gran de in ven tor.

A 23 de ou tu bro de 1906, no cam po de Ba ga tel-
le, em Pa ris, San tos Du mont re a li zou o pri me i ro vôo
me câ ni co do mun do, pi lo tan do o 14-Bis, pro je ta do,
cons tru í do e con du zi do pelo ge ni al bra si le i ro.

Tal fato, por si só, jus ti fi ca ria a ho me na gem que
ora pro po mos, uma vez que es ta re mos ce le bran do o
cen te ná rio de um fe i to de fi ni ti vo para o imen so de sen-
vol vi men to tec no ló gi co vi vi do pela hu ma ni da de no
sé cu lo XX.

Con vém lem brar, en tre tan to, que, ao de di car-se
ao es tu do e ao de sen vol vi men to do vôo do mais pe -
sa do que o ar, San tos Du mont tor nou-se um dos pi o-
ne i ros das ciên ci as ae ro náu ti cas de todo o mun do,

não ape nas por al çar vôo com um ar te fa to me câ ni co,
como, tam bém, por so lu ci o nar a ques tão da na ve ga-
bi li da de e da di ri gi bi li da de dos en ge nhos aé re os, vi a-
bi li zan do os mo to res a com bus tão.

Ape sar de ter sido agra ci a do, à épo ca, com as
mais im por tan tes co men das da avi a ção, o ilus tre in-
ven tor, des pren di do das hon ras mun da nas, re pas sa-
va seus prê mi os à equi pe que com ele tra ba lha va e
ma ni fes tou-se sem pre a fa vor da in te gra ção pa cí fi ca
en tre os po vos.

Como for ma de imor ta li zar seu gran de fe i to, a
For ça Aé rea bra si le i ra con fe riu a San tos Du mont a
pa ten te de ma re chal-do-ar, ele gen do-o seu pa tro no,
em 19 de ou tu bro de 1971.

Pelo ex pos to, en ten de mos que a ho me na gem
ora pro pos ta e opor tu na e per ti nen te e o Se na do Fe -
de ral es ta rá con tri bu in do para o re co nhe ci men to na -
ci o nal do bra si le i ro que é, sem ne nhum fa vor, um dos
ma i o res in ven to res de to dos os tem pos.

Nes se sen ti do, con vic tos do mé ri to do pre sen te
pro je to de lei, es pe ra mos a sua aco lhi da pe los ilus tres
pa res.

Sala das Ses sões, 2 de ju lho de 2003. – Se na-
do ra Serys Slhes sa ren ko.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 294, DE 2003

Dis põe so bre a ven da di re ta de lo tes
de ter re no da União, por in te res se so ci al,
aos ocu pan tes de boa-fé, al te ra a Lei nº
9.636, de 15 de maio de 1998 e a Lei nº
8.666, de 21 de ju nho de 1993.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Ha ven do in te res se pú bli co e so ci al de vi-

da men te jus ti fi ca dos, a União po de rá, dis pen sa dos
os pro ce di men tos do art. 24 da Lei nº 9.636, de 15 de
maio de 1998, ven der di re ta men te lo tes de ter re nos
si tu a dos em áre as ur ba nas, ou pas sí ve is de se rem
ur ba ni za das, aos ocu pan tes de boa-fé, para cons tru-
ção de uni da de ha bi ta ci o nal, obe de ci das as nor mas
so bre par ce la men to do solo ur ba no e am bi en ta is.

Pa rá gra fo úni co. Para efe i tos des ta lei, con si de-
ra-se ocu pan te ape nas a pes soa fí si ca.

Art. 2º Para ha bi li tar-se à aqui si ção dos lo tes de
ter re nos per ten cen tes à União, o ocu pan te de boa-fé
de ve rá, con cor ren te men te:

I – es tar, no dia 31 de de zem bro de 2002, na
pos se do lote de ter re no há mais de ano e dia;

II – pos su ir jus to tí tu lo;
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III – pro var que pa gou ou está pa gan do pelo lote
de ter re no;

IV – es tar qui te com as obri ga ções tri bu tá ri as re -
la ti vas à ocu pa ção;

V – as si nar ter mo de com pro mis so de que uti li-
za rá o imó vel para cons tru ção ou fi xa ção de seu do -
mi cí lio.

§ 1º A pos se po de rá ser pro va da por qual quer
dos me i os em di re i to ad mi ti dos.

§ 2º Con si de ra-se jus to tí tu lo o con tra to ou qual -
quer ou tro ins tru men to fir ma do en tre o pos su i dor e o
em pre en de dor do lo te a men to ou su pos to pro pri e tá-
rio.

§ 3º O con tra to de com pra e ven da será res cin-
di do, de ple no di re i to, in de pen den te men te de in ter pe-
la ção ju di ci al ou ex tra ju di ci al, se o com pra dor pres tar
de cla ra ção fal sa no pro ces so de ha bi li ta ção à com-
pra, hi pó te se em que fará jus à de vo lu ção das quan ti-
as even tu al men te pa gas, sem re a jus te ou cor re ção,
sem pre ju í zo das san ções pe na is ca bí ve is.

Art. 3º O ocu pan te só po de rá ad qui rir, na for ma
des ta lei, um úni co lote de ter re no no Esta do ou no
Dis tri to Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. É ve da do ao côn ju ge, ao com -
pa nhe i ro e aos des cen den tes me no res do ocu pan te
ad qui rir lote de ter re no na for ma des ta lei.

Art. 4º A ven da di re ta será sem pre pre ce di da de
ava li a ção efe tu a da com base no va lor do lote de ter re-
no, ex clu í das as ben fe i to ri as pro mo vi das pelo efe ti vo
ocu pan te.

Art. 5º A ven da po de rá ser par ce la da, me di an te
pa ga men to de si nal cor res pon den te a, no mí ni mo,
dez por cen to do va lor de ava li a ção e o res tan te em
até cen to e vin te pres ta ções men sa is e con se cu ti vas,
ob ser va das as con di ções pre vis tas nos arts. 27 e 28
da Lei nº 9.636, de 1998.

Art. 6º O con tra to de com pra e ven da, ain da que
o pa ga men to in te gral do lote de ter re no seja fe i to à
vis ta, con te rá cláu su la im pe di ti va de o ad qui ren te, no
pra zo de cin co anos, ven der, pro me ter ven der ou ce -
der, a qual quer tí tu lo, seus di re i tos so bre o lote de ter -
re no ad qui ri do na for ma des ta lei.

Art. 7º Os re cur sos ade ri dos nas ven das di re tas
dos lo tes de ter re nos se rão des ti na dos à cons tru ção
de mo ra di as po pu la res nos Esta dos e no Dis tri to Fe -
de ral e a obras de in fra-es tru tu ra nos as sen ta men tos
ha bi ta ci o na is para po pu la ções de ba i xa ren da.

Art. 8º O § 1º, do art. 23, da Lei nº 9.636, de 15
de maio de 1998, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 23......... .........................................

§ 1º A ali e na ção ocor re ra quan do não
hou ver in te res se em man ter o imó vel no do -
mí nio da União, nem in con ve niên cia quan to
à pro te ção am bi en tal e à de fe sa na ci o nal,
no de sa pa re ci men to do vín cu lo de pro pri e-
da de. (NR)”

Art. 9º O art. 24, da Lei nº 9.636, de
1998, pas sa a vi go rar com a se guin te re da-
ção:

“Art. 24. A ven da de bens imó ve is da
União será fe i ta, pre fe ren ci al men te, me di an-
te con cor rên cia ou le i lão, ob ser va das as se -
guin tes con di ções: (NR)”

Art. 10. Inclua-se, no in ci so I do art. 17
da Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, a
se guin te alí nea g:

“Art. 17... ...............................................
I – ......... ................................................
............ ..................................................
g) ali e na ção di re ta de lo tes de ter re nos

si tu a dos em áre as ur ba nas ou pas sí ve is de
se rem ur ba ni za das aos ocu pan tes de
boa-fé, na for ma da lei. (NR)”

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A apre sen ta ção des te pro je to foi mo ti va da pelo
dra ma com par ti lha do por cer ca de 500 mil pes so as
no Dis tri to Fe de ral, que mo ram nos de no mi na dos
con do mí ni os ir re gu la res e há tem pos con vi vem com a 
ame a ça de se rem des po ja das de lo tes e ter re nos que 
ad qui ri ram de boa-fé.

É fato no tó rio que, nos úl ti mos anos, o Dis tri to
Fe de ral con vi ve com o pro ble ma da mul ti pli ca ção de
con do mí ni os e lo te a men tos em ter ras pú bli cas. Da-
dos ofi ci a is apon tam a exis tên cia de mais de 300 (tre -
zen tos).

A ques tão dos con do mí ni os si tu a dos em ter ras
pú bli cas no DF é com ple xa e pode ser as sim re su mi-
da: al guns es tão su pos ta men te ins ta la dos em áre as
pú bli cas da União, ou tros so bre ter ras do GDF. Ou-
tros, ain da, si tu am-se par te em ter ras pú bli cas, par te
em áre as par ti cu la res; uns apre sen tam pro ble mas de
ade qua ção à le gis la ção am bi en tal, ou tros, apa ren te-
men te, es tão em des con for mi da de com as pos tu ras
ur ba nas lo ca is.

O pre sen te pro je to de lei visa a con ce der ao Po-
der Pú bli co va li o so ins tru men to para a re so lu ção do
pro ble ma das ocu pa ções ir re gu la res em áre as ur ba-
nas em todo País – e não ape nas no Dis tri to Fe de ral
–, pos si bi li tan do a ven da di re ta de lo tes de ter re nos
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per ten cen tes à União Fe de ral, aos ocu pan tes de
boa-fé que aten dam aos re qui si tos da lei.

A Cons ti tu i ção Fe de ral, no art. 5º, in ci so XXIII,
dis põe que a pro pri e da de aten de rá a sua fun ção so ci-
al. Mais do que sim ples nor ma pro gra má ti ca, a fun ção
so ci al da pro pri e da de cons ti tui-se prin cí pio nu cle ar
do tex to cons ti tu ci o nal vi gen te.

Di ver sos dis po si ti vos da Car ta, en tre os qua is
po de mos men ci o nar os arts. 170, in ci so III, e 182, §
2º, con di ci o nam o di re i to de usar, go zar e dis por à fun -
ção so ci al, ou seja, a uma fi na li da de pú bli ca e não
ape nas pri va da.

Ao con di ci o nar o di re i to de pro pri e da de ao cum -
pri men to da fun ção so ci al, o le gis la dor cons ti tu in te
teve por ob je ti vo pre cí puo im pe dir que o pro pri e tá rio
uti li zas se o bem em de tri men to da co le ti vi da de.

A pro pri e da de deve sem pre aten der a sua fun -
ção so ci al, pou co im por tan do a qua li da de do pro pri e-
tá rio, seja ele pes soa fí si ca ou ju rí di ca, de di re i to pú -
bli co ou pri va do.

Assim, ao abrir ex ce ção à obri ga to ri e da de da li -
ci ta ção, esta pro po si ção bus ca dar ma i or efe ti vi da de
ao § 2º, do art. 182, da Lei Ma i or, que con sa gra a fun -
ção so ci al da pro pri e da de ur ba na.

Para atin gir seus ob je ti vos e har mo ni zar-se com 
o dis pos to no art. 37, in ci so XXI, do tex to cons ti tu ci o-
nal (re gra da li ci ta ção), a pro po si ção res trin ge os ca -
sos em que o Po der Pú bli co po de rá ven der lo tes de
ter re no aos ocu pan tes de boa-fé. Nes se sen ti do, o ar-
ti go 2º da pro po si ção tra ça li mi tes bem de fi ni dos para
que o ocu pan te pos sa fa zer jus à aqui si ção do bem.

Opor tu no des ta car que a ven da di re ta de bens
pú bli cos não cons ti tui no vi da de em nos so or de na-
men to ju rí di co, bas tan do ci tar a Lei nº 8.025, de 12 de
abril de 1990, que au to ri zou a ali e na ção dos de no mi-
na dos imó ve is fun ci o na is da União.

Re cen te men te, em 9 de ju lho de 2003 (Acór dão
nº 831/2003 – TCU – Ple ná rio), em res pos ta à con sul-
ta for mu la da pela 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, o Tri bu nal
de Con tas da União con si de rou vá li da a apli ca ção da
Lei nº 9.262, de 1996. Este di plo ma le gal per mi te a
ven da di re ta, in de pen den te men te de pro ce di men to li-
ci ta tó rio, de ter ras da União lo ca li za das na Área de
Pro te ção Ambi en tal do Rio São Bar to lo meu, no Dis tri-
to Fe de ral.

Impor tan te res sal tar que as con si de ra ções te ci-
das pela Egré gia Cor te de Con tas à re fe ri da con sul ta
fo ram in cor po ra das a este pro je to de lei.

Em face de todo o ex pos to, so li ci to o apo io dos
ilus tres se na do res e de pu ta dos para o fim de apro var

a pre sen te ini ci a ti va le gis la ti va que en cer ra in dis cu tí-
vel in te res se pú bli co.

Sala das Ses sões, 22 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Pa u lo Octá vio, PFL – DF.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.636, DE 15 DE MAIO DE 1998

Dis põe so bre a re gu la ri za ção, ad mi-
nis tra ção, afo ra men to e ali e na ção de
bens imó ve is de do mí nio da União, al te ra
dis po si ti vos dos De cre tos-Leis nºs 9.760,
de 5 de se tem bro de 1946, e 2.398, de 21
de de zem bro de 1987, re gu la men ta o § 2º
do art. 49 do Ato das Dis po si ções Cons ti-
tu ci o na is Tran si tó ri as e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

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. 23. A ali e na ção de bens imó ve is da União
de pen de rá de au to ri za ção, me di an te ato do Pre si den-
te da Re pú bli ca, e será sem pre pre ce di da de pa re cer
da SPU quan to à sua opor tu ni da de e con ve niên cia.

§ 1º A ali e na ção ocor re rá quan do não hou ver in -
te res se pú bli co, eco nô mi co ou so ci al em man ter o
imó vel no do mí nio da União, nem in con ve niên cia
quan to à pre ser va ção am bi en tal e à de fe sa na ci o nal,
no de sa pa re ci men to do vín cu lo de pro pri e da de.

§ 2º A com pe tên cia para au to ri zar a ali e na ção
po de rá ser de le ga da ao Mi nis tro de Esta do da Fa zen-
da, per mi ti da a sub de le ga ção.

SEÇÃO I
Da Ven da

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

LEI Nº 8.666,DE 21 DE JUNHO DE 1993

Re gu la men ta o art. 37, in ci so XXI, da 
Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui nor mas
para li ci ta ções e con tra tos da Admi nis-
tra ção Pú bli ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 17. A ali e na ção de bens da Admi nis tra ção
Pú bli ca, su bor di na da à exis tên cia de in te res se pú bli-
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co de vi da men te jus ti fi ca do, será pre ce di da de ava li a-
ção e obe de ce rá às se guin tes nor mas:

I – quan do imó ve is, de pen de rá de au to ri za ção
le gis la ti va para ór gãos da Admi nis tra ção di re ta e en ti-
da des au tár qui cas e fun da ci o na is, e, para to dos, in-
clu si ve as en ti da des pa ra es ta ta is, de pen de rá de ava -
li a ção pré via e de li ci ta ção na mo da li da de de con cor-
rên cia, dis pen sa da esta nos se guin tes ca sos:

a) da ção em pa ga men to;

b) do a ção, per mi ti da ex clu si va men te para ou tro
ór gão ou en ti da de da Admi nis tra ção Pú bli ca, de qual -
quer es fe ra de go ver no;

c) per mu ta, por ou tro imó vel que aten da aos re -
qui si tos cons tan tes do in ci so X do art. 24 des ta lei;

d) in ves ti du ra;
II – quan do mó ve is, de pen de rá de ava li a ção

pré via e de li ci ta ção, dis pen sa da esta nos se guin tes
ca sos:

a) do a ção, per mi ti da ex clu si va men te para fins e
uso de in te res se so ci al, após ava li a ção de sua opor -
tu ni da de e con ve niên cia só cio-eco nô mi ca, re la ti va-
men te à es co lha de ou tra for ma de ali e na ção;

b) per mu ta, per mi ti da ex clu si va men te en tre ór -
gãos ou en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca;

c) ven da de ações, que po de rão ser ne go ci a das
em bol sa, ob ser va da a le gis la ção es pe cí fi ca;

d) ven da de tí tu los, na for ma da le gis la ção per ti-
nen te;

e) ven da de bens pro du zi dos ou co mer ci a li za-
dos por ór gãos ou en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli-
ca, em vir tu de de suas fi na li da des;

f) ven da de ma te ri a is e equi pa men tos para ou -
tros ór gãos ou en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca,
sem uti li za ção pre vi sí vel por quem de les dis põe.

§ 1º Os imó ve is do a dos com base na alí nea b do 
in ci so I des te ar ti go, ces sa das as ra zões que jus ti fi ca-
ram a sua do a ção, re ver te rão ao pa tri mô nio da pes -
soa ju rí di ca do a do ra, ve da da a sua ali e na ção pelo be -
ne fi ciá rio.

§ 2º A Admi nis tra ção po de rá con ce der di re i to
real de uso de bens imó ve is, dis pen sa da li ci ta ção,
quan do o uso se des ti na a ou tro ór gão ou en ti da de da
Admi nis tra ção Pú bli ca.

§ 3º Enten de-se por in ves ti du ra, para os fins
des ta lei, a ali e na ção aos pro pri e tá ri os de imó ve is lin -
de i ros de área re ma nes cen te ou re sul tan te de obra
pú bli ca, área esta que se tor nar ina pro ve i tá vel iso la-
da men te, por pre ço nun ca in fe ri or ao da ava li a ção e
des de que esse não ul tra pas se a 50% (cin qüen ta por
cen to) do va lor cons tan te da alí nea a do in ci so II do
art. 23 des ta lei.

§ 4º A do a ção com en car go po de rá ser li ci ta da,
e de seu ins tru men to cons ta rão, obri ga to ri a men te, os
en car gos, o pra zo de seu cum pri men to e cláu su la de
re ver são, sob pena de nu li da de do ato.
.................. ..................................................................

Art. 24. A ven da de bens imó ve is da União será
fe i ta me di an te con cor rên cia ou le i lão pú bli co, ob ser-
va das as se guin tes con di ções:

I – na ven da por le i lão pú bli co, a pu bli-
ca ção do edi tal ob ser va rá as mes mas dis-
po si ções le ga is apli cá ve is à con cor rên cia
pú bli ca;

II – os li ci tan tes apre sen ta rão pro pos-
tas ou lan ces dis tin tos para cada imó vel;

III – a ca u ção de par ti ci pa ção, quan do
re a li za da li ci ta ção na mo da li da de de con cor-
rên cia, cor res pon de rá a 10% (dez por cen-
to) do va lor de ava li a ção;

IV – no caso de le i lão pú bli co, o ar re-
ma tan te pa ga rá, no ato do pre gão, si nal cor -
res pon den te a, no mí ni mo, 10% (dez por
cen to) do va lor da ar re ma ta ção, com ple-
men tan do o pre ço no pra zo e nas con di ções
pre vis tas no edi tal, sob pena de per der, em
fa vor da União, o va lor cor res pon den te ao
si nal e, em fa vor do le i lo e i ro, se for o caso, a 
res pec ti va co mis são;

V – o le i lão pú bli co será re a li za do por
le i lo e i ro ofi ci al ou por ser vi dor es pe ci al men-
te de sig na do;

VI – quan do o le i lão pú bli co for re a li za-
do por le i lo e i ro ofi ci al, a res pec ti va co mis-
são será, na for ma do re gu la men to, de até
5% (cin co por cen to) do va lor da ar re ma ta-
ção e será paga pelo ar re ma tan te, jun ta-
men te com o si nal;

VII – o pre ço mí ni mo de ven da será fi -
xa do com base no va lor de mer ca do do imó -
vel, es ta be le ci do em ava li a ção de pre ci são
fe i ta pela SPU, cuja va li da de será de seis
me ses;

VIII – de ma is con di ções pre vis tas no
re gu la men to e no edi tal de li ci ta ção.

§ 1º Na im pos si bi li da de, de vi da men te
jus ti fi ca da, de re a li za ção de ava li a ção de
pre ci são, será ad mi ti da ava li a ção ex pe di ta. ..

§ 2º Para re a li za ção das ava li a ções de 
que tra ta o in ci so VII, po de rão ser con tra ta-
dos ser vi ços es pe ci a li za dos de ter ce i ros,
de ven do os res pec ti vos la u dos, para os fins
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pre vis tos nes ta lei, ser ho mo lo ga dos pela
SPU, quan to à ob ser vân cia das nor mas téc -
ni cas per ti nen tes. ..........................................

§ 3º Po de rá ad qui rir o imó vel, em con -
di ções de igual da de com o ven ce dor da li ci-
ta ção, o ces si o ná rio de di re i to real ou pes-
so al, o lo ca tá rio ou ar ren da tá rio que es te ja
em dia com suas obri ga ções jun to à SPU,
bem como o ex pro pri a do. ..............................

§ 4º A ven da, em qual quer das mo da li-
da des pre vis tas nes te ar ti go, po de rá ser
par ce la da, me di an te pa ga men to de si nal
cor res pon den te a, no mí ni mo, 10% (dez por
cen to) do va lor de aqui si ção e o res tan te em 
até qua ren ta e oito pres ta ções men sa is e
con se cu ti vas, ob ser va das as con di ções pre -
vis tas nos arts. 27 e 28..................................

....................................................................................
Art. 26. Em se tra tan do de pro je to de ca rá ter so -

ci al, para fins de as sen ta men to de fa mí li as de ba i xa
ren da, a ven da do do mí nio ple no ou útil ob ser va rá os
cri té ri os de ha bi li ta ção fi xa dos em re gu la men to, po-
den do o pa ga men to ser efe ti va do me di an te um si nal
de, no mí ni mo, 5% (cin co por cen to) do va lor da ava li-
a ção, per mi ti do o seu par ce la men to em até duas ve -
zes, e do sal do em até tre zen tas pres ta ções men sa is
e con se cu ti vas, ob ser van do-se, como mí ni mo, a
quan tia cor res pon den te a 30% (trin ta por cen to) do
va lor do sa lá rio mí ni mo vi gen te.

§ 1º Qu an do o pro je to se des ti nar ao as sen ta men-
to de fa mí li as ca ren tes, será dis pen sa do o si nal, e o va -
lor da pres ta ção não po de rá ser su pe ri or a 30% (trin ta
por cen to) da ren da fa mi li ar do be ne fi ciá rio, ob ser van-
do-se, como mí ni mo, o va lor de que tra ta o art. 41.

§ 2º As si tu a ções de ba i xa ren da e de ca rên cia
se rão de fi ni das e com pro va das, por oca sião da ha bi li-
ta ção e pe ri o di ca men te, con for me dis pu ser o re gu la-
men to.

§ 3º Nas ven das de que tra ta este ar ti go apli -
car-se-ão, no que cou ber, a con di ção pre vis ta no ar ti-
go se guin te, não sen do exi gi do, a cri té rio da Admi nis-
tra ção, o pa ga men to de prê mio men sal de se gu ro,
nos pro je tos de as sen ta men to de fa mí li as ca ren tes.

Art. 27. As ven das a pra zo se rão for ma li za das
me di an te con tra to de com pra e ven da ou pro mes sa
de com pra e ven da em que es ta rão pre vis tas, den tre
ou tras, as se guin tes con di ções:

I – ga ran tia, me di an te hi po te ca do do-
mí nio ple no ou útil, em pri me i ro grau e sem
con cor rên cia, quan do for o caso;

II – va lor da pres ta ção de amor ti za ção
e ju ros cal cu la dos pela Ta be la Pri ce, com
taxa no mi nal de ju ros de 10% (dez por cen -
to) ao ano, ex ce to para as ali e na ções de
que tra ta o ar ti go an te ri or, cuja taxa de ju ros
será de 7% (sete por cen to) ao ano;

III – atu a li za ção men sal do sal do de ve-
dor e das pres ta ções de amor ti za ção e ju ros
e dos prê mi os de se gu ros, no dia do mês
cor res pon den te ao da as si na tu ra do con tra-
to, com base no co e fi ci en te de atu a li za ção
apli cá vel ao de pó si to em ca der ne ta de pou -
pan ça com ani ver sá rio na mes ma data;

IV – pa ga men to de prê mio men sal de
se gu ro con tra mor te e in va li dez per ma nen te
e, quan do for o caso, con tra da nos fí si cos
ao imó vel;

V – na amor ti za ção ou qui ta ção an te ci-
pa da da dí vi da, o sal do de ve dor será atu a li-
za do, pro rata die, com base no úl ti mo ín di-
ce de atu a li za ção men sal apli ca do ao con-
tra to, no pe río do com pre en di do en tre a data
do úl ti mo re a jus te do sal do de ve dor e o dia
do even to;

VI – ocor ren do im pon tu a li da de na sa-
tis fa ção de qual quer obri ga ção de pa ga-
men to, a quan tia de vi da cor res pon de rá ao
va lor da obri ga ção, em mo e da cor ren te na -
ci o nal, atu a li za do pelo ín di ce de re mu ne ra-
ção bá si ca dos de pó si tos de pou pan ça com
ani ver sá rio no pri me i ro dia de cada mês,
des de a data do ven ci men to até a do efe ti vo
pa ga men to, acres ci do de mul ta de mora de
2% (dois por cen to) bem como de ju ros de
0,033% (trin ta e três mi lé si mos por cen to)
por dia de atra so ou fra ção;

VII – a fal ta de pa ga men to de três
pres ta ções im por ta rá o ven ci men to an te ci-
pa do da dí vi da e a ime di a ta exe cu ção do
con tra to;

VIII – obri ga ção de se rem pa gos, pelo
ad qui ren te, ta xas, emo lu men tos e des pe sas
re fe ren tes à ven da.

Pa rá gra fo úni co. Os con tra tos de com pra e
ven da de que tra ta este ar ti go de ve rão pre ver, ain-
da, a pos si bi li da de, a cri té rio da Admi nis tra ção, da
atu a li za ção da pres ta ção ser re a li za da em pe ri o di ci-
da de su pe ri or à pre vis ta no in ci so III, me di an te re-
cál cu lo do seu va lor com base no sal do de ve dor à
épo ca exis ten te.
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Art. 28. O tér mi no dos par ce la men tos de que tra -
tam os arts. 24, § 4º, 26, ca put, e 27 não po de rão ul -
tra pas sar a data em que o ad qui ren te com ple tar oi -
ten ta anos de ida de.
....................................................................................

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

XXIII – a pro pri e da de aten de rá a sua fun ção so ci al;
....................................................................................

Art. 37. A ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta e in di re ta
de qual quer dos Po de res da União, dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os obe de ce rá aos prin -
cí pi os de le ga li da de, im pes so a li da de, mo ra li da de, pu -
bli ci da de e efi ciên cia e, tam bém, ao se guin te:”

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

....................................................................................
XXI – res sal va dos os ca sos es pe ci fi ca dos na le -

gis la ção, as obras, ser vi ços, com pras e ali e na ções
se rão con tra ta dos me di an te pro ces so de li ci ta ção pú -
bli ca que as se gu re igual da de de con di ções a to dos os 
con cor ren tes, com cláu su las que es ta be le çam obri -
ga ções de pa ga men to, man ti das as con di ções efe ti-
vas da pro pos ta, nos ter mos da lei, o qual so men te
per mi ti rá as exi gên ci as de qua li fi ca ção téc ni ca e eco -
nô mi ca in dis pen sá ve is à ga ran tia do cum pri men to
das obri ga ções.
....................................................................................

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

III – fun ção so ci al da pro pri e da de;
....................................................................................

Art. 182. A po lí ti ca de de sen vol vi men to ur ba no,
exe cu ta da pelo Po der Pú bli co mu ni ci pal, con for me di -
re tri zes ge ra is fi xa das em lei, tem por ob je ti vo or de nar
o ple no de sen vol vi men to das fun ções so ci a is da ci da-
de e ga ran tir o bem-es tar de seus ha bi tan tes.
....................................................................................

....................................................................................
§ 2º A pro pri e da de ur ba na cum pre sua fun ção

so ci al quan do aten de às exi gên ci as fun da men ta is de
or de na ção da ci da de ex pres sas no pla no di re tor.
....................................................................................

LEI Nº 8.025, DE 12 DE ABRIL DE 1990

Dis põe so bre a ali e na ção de bens
imó ve is re si den ci a is de pro pri e da de da
União, e dos vin cu la dos ou in cor po ra dos
ao FRHB, si tu a dos no Dis tri to Fe de ral, 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:
....................................................................................

LEI Nº 9.262, DE 12 DE JANEIRO DE 1996

Dis põe so bre a ad mi nis tra ção da
Área de Pro te ção Ambi en tal (APA) da Ba-
cia do Rio São Bar to lo meu, lo ca li za da no
Dis tri to Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – As pro po-
si ções que aca bam de ser li das se rão pu bli ca das e te -
rão a sua tra mi ta ção ini ci a da em 1º de agos to.

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 601, DE 2003
Re que i ro, nos ter mos do art. 218 do Re gi men to

Inter no, a in ser ção em ata de voto de pe sar pelo fa le-
ci men to, em Be lém, no dia 18 de ju nho pró xi mo pas -
sa do, do jor na lis ta Edwal do Mar tins, bri lhan te pro fis-
si o nal, que atra vés de suas in for ma ções de qua li da-
de, pres tou re le van tes ser vi ços ao povo do meu Esta -
do do Pará.

Re que i ro, ain da, que o voto de pe sar do Se na do
seja co mu ni ca do à sua fa mí lia e ao jor nal O Li be ral,
pe rió di co pa ra en se onde o jor na lis ta es cre via a co lu-
na que le va va seu nome.

Sala das Ses sões,  22 de ju lho de 2003.– Se na-
dor Luiz Otá vio.

Julho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  23 19423JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL456     



O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dên cia en ca mi nha rá o voto de pe sar.

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 602, DE 2003

So li ci ta in for ma ções do Sr. Mi nis tro de
Esta do dos Trans por tes so bre a in ter rup ção
do trá fe go da BR-101 no Esta do de Ser gi pe.

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro a Vos sa Exce lên cia, com base no art. 50,

§ 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral e nos ter mos dos arts. 215,
I, a e 216 do Re gi men to in ter no do Se na do Fe de ral, seja
so li ci ta do do Mi nis tro de Esta do dos Trans por tes, Sr.
Ander son Ada u to Pe re i ra, o qual po de rá co lher in for ma-
ções jun to ao De par ta men to de Estra das de Ro da gem
do Esta do de Ser gi pe, os de vi dos es cla re ci men tos acer -
ca dos mo ti vos téc ni cos, eco nô mi cos e ad mi nis tra ti vos,
de opor tu ni da de e con ve niên cia, pe los qua is foi in ter rom-
pi do o tre cho da BR-101 no Esta do de Ser gi pe; acres ci-
das das se guin tes in da ga ções:

a) Qual a pre vi são de re to ma da das
obras de in fra-es tru tu ra na BR-101, tre chos
do Esta do de Ser gi pe? E qual a pre vi são de
con clu são des sas obras?

b) Qu a is me di das al ter na ti vas se rão
ado ta das, en quan to pen den tes de iní cio as
exe cu ções das obras de in fra-es tru tu ra da
BR-101 no Esta do de Ser gi pe, ob je ti van do a
não com ple ta in ter rup ção do trá fe go, ge ra triz
de pre ju í zos ao abas te ci men to do Nor des te, o 
que, po ten ci al men te, po de rá en ca re cer o cus -
to de vida da re gião; além de enor mes da nos
aos ca mi nho ne i ros, em pre sas de trans por te,
in dus tri a is e de co mér cio?

c) Já hou ve o sa ne a men to do con tra to
de re cu pe ra ção da BR-101 no Esta do de Ser -
gi pe apon ta do pelo Tri bu nal de Con tas União,
quan do da res pec ti va au di to ria des se con tra-
to? Qu a is me di das, ad mi nis tra ti vas, es tão
sen do to ma das para cor ri gir a má cu la de su-
per fa tu ra men to, a pu ni ção dos res pon sá ve is e 
o res sar ci men to dos co fres pú bli cos?

Jus ti fi ca ção

A pés si ma si tu a ção das es tra das bra si le i ras é
um pro ble ma que já se ar ras ta al gum tem po, sem que
me di das efi ca zes te nham sido ado ta das. É bem ver -
da de que o atu al Go ver no está bus can do equa ci o nar
o pro ble ma, pois são cris ta li nas a sen si bi li da de e von -
ta de po lí ti ca para essa ques tão, cujo gra va me se deve 
à cri se eco nô mi ca – com cla ra ame a ça de re tor no de

in fla ção, com que a ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral foi
re ce bi da em 1º de ja ne i ro des te ano.

Em au diên cia pú bli ca, que con tou com a pre-
sen ça de re pre sen tan tes do Mi nis té rio Pú bli co Fe de-
ral (MPF), do De par ta men to Na ci o nal de Infra-es tru-
tu ra de Trans por tes (DNJT), da Po lí cia Ro do viá ria Fe -
de ral (PRF) e do Tri bu nal de Con tas da União (TCU),
a qual res tou a ex pec ta ti va de que den tro de 60 dias
fos se con clu í da a re cu pe ra ção da pon te so bre o rio
Vaza-Bar ris na ci da de de Ita po ran ga d’Ajuda, com
dis pen sa de li ci ta ção, e en quan to isso o trá fe go con ti-
nu a ria li vre para ca mi nhões com me nos de 25 to ne la-
das e com des ti no à Ca pi tal Ser gi pe, vis to que aque le
tre cho é o úni co aces so para a Ca pi tal.

Lem bro que as obras de du pli ca ção da BR-101 no 
Esta do de Ser gi pe fo ram au di ta das pelo TCU e ques ti o-
na men tos so bre su per fa tu ra men to fo ram le van ta dos,
oca si o nan do o em bar go das obras em no vem bro de
2002, de modo que de ve rá ocor rer a re pac tu a ção, a fim
de que os pre ços dos ser vi ços, ma te ri a is e obras se jam
re a jus ta dos aos pre ços da ta be la do Dnit.

To da via, não po de mos de i xar de res sal tar que o
De par ta men to de Estra das de Ro da gem de Ser gi pe
to mou uma me di da drás ti ca por ca u sa das pés si mas
con di ções da BR-101. Sim ples men te in ter rom peu o
seu trá fe go, nos tre chos do Esta do de Ser gi pe. Com o 
de vi do res pe i to, mas tal me di da é com ple ta men te de -
sar ra zo a da e nos lem bra um jar gão po pu lar, onde se
diz que para jo gar a água suja da ba cia, a cri an ça não
pode ser jo ga da tam bém!

Ora, de qual quer modo a con se qüên cia ime di a-
ta para tal me di da é a ame a ça de de sa bas te ci men to
do Nor des te, qui çá do pró prio

Esta do de Ser gi pe, po ten ci al men te ge ran do au-
men to no cus to de vida da re gião, afi nal de con tas cer ca
de 5 mil ca mi nhões pas sam pelo tre cho da es tra da em
Ser gi pe to dos os dias, com des ti no a di ver sas ou tras re -
giões do Nor des te. Ade ma is, pelo des vio, os ca mi nho-
ne i ros vão se guir pela BR-110, 116, para só en tão no
Esta do de Ala go as vol tar a BR-101. São pelo me nos
tre zen tos qui lô me tros a mais de vi a gem.

Em en tre vis ta pres ta da aos Jor na is, o re pre sen-
tan te do DER no Esta do de Ser gi pe diz que “esta de -
ci são foi do ór gão. Até por que nós po de ría mos fu tu ra-
men te, pelo Mi nis té rio Pú bli co es ta du al e fe de ral, ser
cri mi nal men te ci ta dos se al gum aci den te vi es se a
acon te cer”. Lem bro que pe los prin cí pi os da mo ra li da-
de, le ga li da de e im pes so a li da de, to dos ins cul pi dos no 
art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral, a Admi nis tra ção Pú -
bli ca deve bus car pro te ger os in te res ses da so ci e da-
de e não os pes so a is de seus ser vi do res, além do
que, res ta ine gá vel a omis são do Po der Pú bli co para
com esse par ti cu lar pro ble ma da BR-101.

Por tan to, no va men te se diz que os mo ti vos das
pés si mas con di ções das es tra das de vem ser en fren ta-
dos, seja com uma per ma nen te fis ca li za ção na pe sa-
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gem dos ca mi nhões de trans por te, qui çá com re a ti va-
ção das ba lan ças que fo ram com ple ta men te aban do na-
das pe los go ver nos pas sa dos, e na re a li za ção de obras
de re cu pe ra ção da ro do via e de sua pre ser va ção.

Em bus ca jun to ao Si a fi, vis lum bra mos pí fi os re -
cur sos li be ra dos para a res ta u ra ção de ro do vi as fe de-
ra is no Esta do de Ser gi pe, além de ne nhu ma exe cu-
ção do or ça men to para ou tras re giões do Nor des te.

Assim, a pre ser va ção da in te gri da de fí si ca dos
ci da dãos, o di re i to de les se lo co mo ve rem por todo o
ter ri tó rio na ci o nal, além do de ver de abs ten ção do
Esta do de não pro i bir o li vre trân si to de mer ca do ri as
lí ci tas, – to dos di re i tos cons ti tu ci o na is ina li e ná ve is -,
pre ci sam ser le va dos em con si de ra ção quan do de
uma de ci são ad mi nis tra ti va como a ado ta da. Os ór -
gãos cons ti tu í dos es ta du a is e a so ci e da de ci vil ser gi-
pa na tam bém pre ci sam ser ou vi dos, vis to que não é
por que se tra ta de uma ro do via fe de ral que a de ci são
pos sa ser ado ta da so men te pe las en ti da des fe de ra is.
A au to no mia do Esta do de Ser gi pe de ve rá, sem pre,
ser res pe i ta da.

Sala das Ses sões,  22 de Ju lho de 2003. –  Se -
na dor Anto nio Car los Va la da res, PSB/SE.

(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 re gi men ta is.

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 603, de 2003

Re que re mos, nos ter mos do art. 222 do Re gi-
men to Inter no do Se na do Fe de ral, seja apro va da Mo -
ção de Apo io e So li da ri e da de ao povo de São Tomé e
Prín ci pe, ma ni fes tan do o nos so fir me de se jo de que
seja en con tra do, o mais bre ve pos sí vel, o ca mi nho da
paz e da har mo nia, em prol da con vi vên cia de mo crá-
ti ca das na ções e da ma nu ten ção dos la ços fra ter nos
que unem o Bra sil àque le país ami go.

Sala da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -
fe sa Na ci o nal, 17 de ju lho de 2003. – Se na dor Mar ce-
lo Cri vel la

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re que-
ri men to lido será pu bli ca do e des pa cha do à Co mis-
são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

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 604, de 2003 

Re que i ro, nos ter mos do art. 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, se jam so li ci ta das in for-
ma ções ao Mi nis té rio da De fe sa por via do Co man do
da Ae ro náu ti ca, De par ta men to de Ae ro náu ti ca Ci vil –
DAC, so bre qua is as li nhas aé re as res pec ti vas ro tas e 
es ca las em ope ra ção para o con ti nen te afri ca no com
em bar ques no ter ri tó rio na ci o nal bem como as li nhas
pro je ta das ou já au to ri za das para pa í ses da que le
con ti nen te, po rem, ain da não ope ra das pe las com pa-
nhi as de vi a ção aé rea bra si le i ra.

Sala das Ses sões, 22 de ju lho de 2003. –  Se na-
dor Mar ce lo Cri vel la.

(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 re gi men ta is.

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes:

Ofí cio nº 104/2003 – GLDBAG

Bra sí lia, 22 de ju lho de 2003

Se nhor Pre si den te,
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Ve nho por meio des te in di car a Se na do ra Ana
Jú lia Ca re pa, mem bro da ban ca da do PT no Se na do,
para in te grar, na qua li da de de ti tu lar, a Co mis são Par -
la men tar Mis ta de Inqué ri to cri a da pelo Re que ri men to
nº 5, de 2003-CN, em subs ti tu i ção ao Se na dor Ro ber-
to Sa tur ni no.

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.

Ofi cio nº 0757-L-PFL/2003 

Bra sí lia, 22 de ju lho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do José

Tho maz Nonô para in te grar, como ti tu lar, a Co mis são
Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria
nº 124, de 11 de ju lho 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”, em subs ti tu i ção ao
an te ri or men te in di ca do.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do José Car los Ale -
lu ia, Lí der do PFL.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se rão fe i-
tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, na pre sen te ses-
são, va mos pro ce der à ele i ção de dois ci da dãos para
in te gra rem o Con se lho da Re pú bli ca, com man da to
de três anos, con ta dos a par tir da pos se, pre vis to no
in ci so VII do art. 89 da Cons ti tu i ção Fe de ral e re gu la-
do pela Lei nº 8.041, de 1990. 

Escla re ço ao Ple ná rio que a úni ca ele i ção que o
Se na do Fe de ral re a li zou para o Con se lho ocor reu no
dia 26 de ou tu bro de 1994. Os man da tos es tão ex tin-
tos. Escla re ço ain da que está pre vis ta para ama nhã a
pos se dos no vos in te gran tes do Con se lho da Re pú bli-
ca in di ca dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca e dos ele i-
tos pela Câ ma ra dos De pu ta dos.

De po is de con sul tar os Lí de res dos di ver sos
Par ti dos na Casa, su ge ri mos os no mes dos Exmºs
Srs. Drs. Pa u lo Bros sard de Sou za Pin to e Cel so Fur -
ta do para in te gra rem a de le ga ção do Se na do no Con -
se lho da Re pú bli ca.

Pen san do no equi lí brio da Fe de ra ção, que esta
Casa re pre sen ta, es co lhe mos um nome do Rio Gran -
de do Sul e um nome do Nor des te, duas gran des ex -
pres sões do País, que hon ra rão sem dú vi da o Se na-
do Fe de ral e o Con se lho da Re pú bli ca.

Como é da tra di ção, va mos pro ce der a essa ele i-
ção pelo pa i nel ele trô ni co. Con vo co ao ple ná rio os Srs.
Se na do res que se en con tram nas ou tras de pen dên ci as
da Casa, para que pos sa mos pro ce der à vo ta ção.

Enquan to aguar da mos os Srs. Se na do res, va -
mos sub me ter ao Ple ná rio os itens cons tan tes da
Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) –

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 11, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do Re que ri men to nº 583, de 2003 – art. 336, II)

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 810, 2003, da Co mis-
são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, Re la-
to ra ad hoc: Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.(Pa u sa)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – 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 ao Se na dor Tião Vi a na para en ca mi nhar.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para en ca mi-
nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, ape nas para ins tru ir a Ban ca da. Tra ta-se de ma té ria
de mé ri to in ques ti o ná vel, um ajus te das re la ções co-
mer ci a is en tre o Bra sil e o Chi le, um for ta le ci men to do
in ves ti men to do flu xo de ca pi ta is e a con so li da ção de
uma re la ção co mer ci al. Já exis tem acor dos se me lhan-
tes en tre o Bra sil e ou tros 20 pa í ses, como é o caso da
Argen ti na, Equa dor, Chi le e Pa ra guai, que já têm um
acor do nos mes mos ter mos com o nos so País.

Enca mi nho pela apro va ção no Se na do Fe de ral,
com os cum pri men tos ao Po der Exe cu ti vo.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Não ha-
ven do mais ora do res, vou sub me ter a ma té ria a vo tos.

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam o

acor do que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 11, DE 18-3-2003

(Nº 1.644/2002 , na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to a Con ven ção en tre a
Re pú bli ca 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 Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to da Con ven ção en -

tre a re pu bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e a Re pu 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.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são da re fe ri da Con ven ção, bem como
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.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 2:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 378, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
 do Re que ri men to nº 584, de 2003 – art. 336, II)

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 814, 2003, da Co mis-
são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, Re la-
to ra ad hoc: Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 378, DE 2003

(Nº 40/2003, 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 da Áfri ca do Sul so -
bre Co o pe ra ção Téc ni ca, ce le bra ção na ci-
da de do Cabo, em 1º de mar ço 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 da Áfri ca do Sul so bre Co o pe ra ção Téc ni ca,
ce le bra ção na ci da de do Cabo, em 1º de mar ço 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.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dên cia con sul ta os Srs. Lí de res e o Ple ná rio so bre a
in clu são de ma té ri as na pa u ta da Ordem do Dia de
hoje. (Pa u sa.)

Não ha ven do ob je ção, va mos co lo car em vo ta ção
duas Men sa gens do Po der Exe cu ti vo que sub me tem à
apre ci a ção do Se na do o nome de dois Emba i xa do res,
para a Re pú bli ca da Cos ta Rica e para a Re pú bli ca de
São Tomé e Prín ci pe, res pec ti va men te; e, ain da, a in di ca-
ção de um Con se lhe i ro para o Con se lho Admi nis tra ti vo
de De sen vol vi men to Eco nô mi co – CADE.

Peço aos Srs. Se na do res e às Srªs Se na do ras
que se en con tram em ou tras de pen dên ci as da Casa
que com pa re çam ao ple ná rio, pois va mos ter vo ta-
ções no mi na is. (Pa u sa.)

 O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Peço aos
Srs. Se na do res que com pa re çam ao ple ná rio. Esta-
mos pro ce den do a uma vo ta ção se cre ta para a es co-
lha de mem bro do Con se lho da Re pú bli ca: o Sr. Pa u lo
Bros sard de Sou za Pin to. (Pa u sa.)

Faço um ape lo às Srªs e Srs. Se na do res que se
en con tram em seus ga bi ne tes e em ou tras de pen-
dên ci as da Casa para que com pa re çam ao ple ná rio.
Esta mos pro ce den do à vo ta ção se cre ta para es co lha
de mem bro do Con se lho da Re pú bli ca, o Sr. Mi nis tro
Pa u lo Bros sard de Sou za Pin to.

Ain da há qua tro vo ta ções em se gui da a esta.
(Pa u sa.)

Como se tra ta de ma i o ria sim ples e já ten do sido 
al can ça do o quo rum, se to dos os Se na do res já vo ta-
ram, pro ce de rei à apu ra ção.(Pa u sa.)

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 48 Srs. Se na do res; e NÃO, 05.

Hou ve 02 abs ten ções.
To tal: 55 vo tos.
Apro va da a in di ca ção do Dr. Pa u lo Bros sard de

Sou za Pin to como mem bro do Con se lho da Re pú bli ca.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Va mos

pro ce der ago ra à es co lha do nome do Pro fes sor Cel -
so Mon te i ro Fur ta do para mem bro do Con se lho da
Re pú bli ca.

O pa i nel está pre pa ra do, as Srªs e os Srs. Se na-
do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção.)
 O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – So li ci to a 

pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª tem 

a pa la vra pela or dem.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or dem.

Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, en quan to se 
pro ce de à vo ta ção des ta ma té ria – se gu ra men te, é
um or gu lho para cada Se na dor da Re pú bli ca dar um
voto à nos sa re fe rên cia na ci o nal e his tó ri ca Cel so
Fur ta do, ex-Mi nis tro, in te lec tu al da mais alta en ver ga-
du ra des te País – eu gos ta ria de in da gar a V. Exª so -
bre o an da men to da Re for ma do Ju di ciá rio na Co mis-
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Foi as su mi do como um com pro mis so do Se na-
do Fe de ral du ran te o pe río do de con vo ca ção ex tra or-
di ná ria o an da men to e o apro ve i ta men to des se mo -
men to de con vo ca ção para que pu dés se mos aper fe i-
ço ar a pro pos ta de Re for ma do Ju di ciá rio, que tra mi ta
na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. V.
Exª de mons trou a mes ma pre o cu pa ção que es tou ex -
ter nan do ago ra, a mes ma sen si bi li da de e a mes ma
so li da ri e da de. Sei que essa ma té ria saiu da res pon-
sa bi li da de di re ta de V.Exª e está nas mãos do Re la tor
Se na dor José Jor ge.

Com pre o cu pa ção, Sr. Pre si den te, in da go a V.
Exª a res pos ta da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia so bre o an da men to des sa ma té ria. O
Bra sil in te i ro ob ser va aten ta men te o Se na do Fe de ral
e co bra o an da men to da Re for ma do Ju di ciá rio. Sei
que V. Exª tem pron ta e to tal sen si bi li da de e so li da ri e-
da de ao bom an da men to da ma té ria.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Pre si den-
te, so li ci to a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa
pre ten dia pe dir ao Sr. Re la tor Se na dor José Jor ge, já
que S. Exª foi ci ta do, que des se as ex pli ca ções que
ago ra, de von ta de pró pria, está a nos ofe re cer.

O SR. JOSÉ JORGE (PL – PE. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sr. Se na dor
Tião Vi a na, eu gos ta ria de es cla re cer que fui de sig na-
do há cer ca de três se ma nas Re la tor da emen da que
tra ta da Re for ma do Po der Ju di ciá rio. Esse pro je to de
emen da cons ti tu ci o nal é ori gi ná rio da Câ ma ra, a cha -
ma da PEC nº 29. Ela está tra mi tan do no Se na do há
cer ca de dois anos, ten do fi ca do na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia sob a res pon sa bi li-
da de da re la to ria do Se na dor Ber nar do Ca bral. No fi -
nal da le gis la tu ra pas sa da, esse pro je to foi apro va do
na CCJ, veio a ple ná rio, mas não foi vo ta do.

Ao as su mir a Pre si dên cia da Casa, V. Exª pro fe-
riu um des pa cho, le van do esse pro je to no va men te
para a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, onde será re dis cu ti do, jun ta men te com as emen -
das que fo ram apre sen ta das em ple ná rio. Esta mos
es tu dan do a fim de ela bo rar o pa re cer para ser ago ra
vo ta do. Escla re ço tam bém que ini ci a re mos au diên ci-
as pú bli cas ama nhã. Cer ca de seis ou sete pes so as
do se tor es tão con vo ca das por ini ci a ti va de um re que-
ri men to do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães. Esta -
mos pro cu ran do di a lo gar com os di ver sos lí de res, in -
clu si ve com o Lí der do Go ver no, Se na dor Alo i zio Mer -
ca dan te. Aliás, já ti ve mos al gu mas re u niões com S.
Exª e com o Se cre tá rio de sig na do pelo Mi nis tro Már -
cio Tho maz Bas tos, para tra tar des se as sun to no Se -
na do. Foi cri a da uma se cre ta ria es pe cí fi ca para tra tar
da re for ma do Ju di ciá rio.

Nós, en tão, fi ze mos um es for ço, aten den do a
um ape lo do Pre si den te José Sar ney, do Lí der Alo i zio
Mer ca dan te e dos de ma is Lí de res, para ten tar vo tar
algo na con vo ca ção ex tra or di ná ria. Mas, em ver da de,
esse pro je to, por ser ori gi ná rio da Câ ma ra, so men te
pode ser vo ta do na sua in te gra li da de, não pode ser
di vi di do. E, por con ta dis so, fi cou im pos si bi li ta do de
ser vo ta do ain da nes ta con vo ca ção. Ama nhã, na re u-
nião, ire mos dis cu tir um cro no gra ma e ini ci a re mos es -
sas au diên ci as pú bli cas.

Sr. Pre si den te, Sr. Lí der Tião Vi a na, te nho cer te-
za de que, en cer ra das as au diên ci as pú bli cas, ra pi da-
men te po de rei for ne cer o meu pa re cer.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te,e, com
isso, fica es cla re ci do.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se to dos
os Srs. Se na do res já vo ta ram, vou en cer rar a vo ta ção.
(Pa u sa.)

Vo ta ram SIM 46 Se na do res; NÃO 8.
Hou ve uma abs ten ção.
To tal: 55 vo tos.

Apro va da a in di ca ção do nome do Pro fes sor
Cel so Fur ta do como mem bro do Con se lho da Re pú-
bli ca.

Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -
si den te da Re pú bli ca.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) –
Sr. Pre si den te, eu acom pa nha va os tra ba lhos da
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to de Eva são de
Di vi sas e, por essa ra zão, che guei tar di a men te
para a vo ta ção que con sa grou o ex-Se na dor e
ex-Mi nis tro Pa u lo Bros sard para o Con se lho da
Re pú bli ca.

La men to mu i to não ter po di do es bo çar o meu
ges to. Não há lei, não há Cons ti tu i ção, não há nada
que me im pe ça de di zer aber ta men te, ape sar de o
voto ser se cre to, que te nho mu i to or gu lho da fi gu ra
pú bli ca, hu ma na, do bra si le i ro Pa u lo Bros sard de
Sou sa Pin to.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Ata re -
gis tra rá a ma ni fes ta ção de V.Exª, Se na dor Arthur Vir -
gí lio.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 3:

MENSAGEM Nº 128, DE 2003
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

Men sa gem nº 128, de 2003 (nº
249/2003, na ori gem), pela qual o Pre -
si den te da Re pú bli ca sub me te à de li-
be ra ção do Se na do a es co lha do Se-
nhor Fran cis co So a res Alvim Neto, Mi -
nis tro de Se gun da Clas se da Car re i ra

de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma nen te
do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res,
para exer cer o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to à Re pú bli ca da Cos ta
Rica.

Con ce do a pa la vra ao Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Ro meu Tuma, para a le i tu ra do pa re cer.

É lido o se guin te

PARECER Nº 868, DE 2003

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Lê pa re cer.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o nome do
Sr. Fran cis co So a res Alvim Neto, Mi nis tro de Se -
gun da Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro
Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o-
res, in di ca do para exer cer o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to à Re pú bli ca da Cos ta Rica foi apro -
va do pela Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -
fe sa Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O pa re-
cer é fa vo rá vel.

Em dis cus são o pa re cer. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Pas sa-se à vo ta ção que, de acor do com a de li-
be ra ção do Se na do do dia 6 de maio de 1998, e nos
ter mos do dis pos to no art. 383, in ci so VII, do Re gi-
men to Inter no, deve ser pro ce di da por es cru tí nio se -
cre to, em ses são pú bli ca.

A Pre si dên cia de ter mi na à Se cre ta ria-Ge ral
da Mesa que pre pa re o com pu ta dor de vo ta ção.
(Pa u sa.)

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se-
cre ta.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Encer ra-
da a vo ta ção.

Vo ta ram SIM 39 Srs. Se na do res; e NÃO 12.
Hou ve 2 abs ten ções.
To tal: 53 vo tos.
A in di ca ção do nome do Sr. Fran cis co So a res

Alvim Neto foi apro va da.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 4:

MENSAGEM Nº 138
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

Men sa gem nº 138, de 2003 (nº
282/2003, na ori gem) pela qual o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra-

ção do Se na do a es co lha do Se nhor Pa u-
lo Dyrceu Pi nhe i ro, Mi nis tro de Pri me i ra
Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a-
dro Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la-
ções Exte ri o res, para exer cer o car go de
Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca
De mo crá ti ca de São Tomé e Prín ci pe.

Con ce do a pa la vra ao Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Ro meu Tuma, para a le i tu ra do pa re cer.

É lido o se guin te

PARECER Nº 869, DE 2003

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Lê pa re cer.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o nome do Sr. Pa u lo
Dyrceu Pi nhe i ro, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i ra
de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das
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Re la ções Exte ri o res, in di ca do para exer cer o car go de
Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca De mo crá ti ca de
São Tomé e Prín ci pe foi apro va do pela Co mis são de Re -
la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O pa re-
cer é fa vo rá vel.

Em dis cus são o pa re cer. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.

Pas sa-se à vo ta ção que, de acor do com a de li-
be ra ção do Se na do do dia 6 de maio de 1998, e nos
ter mos do dis pos to no art. 383, in ci so VII, do Re gi-
men to Inter no, deve ser pro ce di da por es cru tí nio se -
cre to, em ses são pú bli ca.

A Pre si dên cia de ter mi na à Se cre ta ria–Ge ral da
Mesa que pre pa re o com pu ta dor de vo ta ção. (Pa u sa.)

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se cre ta.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Encer ra-
da a vo ta ção.

Vo ta ram SIM 47 Srs. Se na do res; e Não 11.
Hou ve 01 Absten ção.
To tal: 59 vo tos.
A in di ca ção do nome do Sr Pa u lo Dyrceu Pi nhe-

i ro foi apro va da.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor

Pre si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 5:

PARECER Nº 867, DE 2003
(Esco lha de Au to ri da de)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa-
re cer nº 867, de 2003, da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros, so bre a Men sa-
gem nº 119, de 2003 (nº 224/2003, na ori -
gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli-
ca sub me te à de li be ra ção do Se na do a
es co lha do Se nhor Luiz Alber to Este ves
Sca lop pe para exer cer o car go de Con-
se lhe i ro do Con se lho Admi nis tra ti vo de
De fe sa Eco nô mi ca – Cade.
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Em dis cus são o pa re cer. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Pas sa-se à vo ta ção que, de acor do com o dis -

pos to no art. 383, in ci so VII, do Re gi men to Inter no,
deve ser pro ce di da por es cru tí nio se cre to.

A Pre si dên cia de ter mi na à Se cre ta ria-Ge ral da
Mesa que pre pa re o com pu ta dor de vo ta ção. (Pa u sa.)

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção.)

 O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem, ao no bre Se na dor Tião Vi a na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, so li ci to a aten ção dos par la men ta res do
Blo co de apo io ao Go ver no a fim de que ve nham ao
ple ná rio vo tar a ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dên cia, mais uma vez, ape la às Srªs e aos Srs. Se na-
do res que se en con tram em ou tras de pen dên ci as da
Casa ou em seus ga bi ne tes que com pa re çam ao ple -
ná rio. Esta mos pro ce den do à vo ta ção se cre ta para
es co lha de Emba i xa dor. (Pa u sa.)

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vou pro -
ce der à apu ra ção.

Vo ta ram SIM 44 Srs. Se na do res; e NÃO, 15.
Hou ve 1 abs ten ção.
To tal: 60 vo tos.
A in di ca ção do nome do Sr. Luiz Alber to Este ves

Sca lop pe foi apro va da.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Pre si den te

da Re pú bli ca.
 O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre -

si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª tem 

a pa la vra.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre -

si den te, peço que cons te o meu voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor

Ro me ro Jucá, a Ata vai re gis trar que V. Exª te ria a in -
ten ção de vo tar.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa
con sul ta o Ple ná rio se, ama nhã, a ses são de li be ra ti va
or di ná ria mar ca da para ter iní cio às 14 ho ras e 30 mi -
nu tos po de rá ini ci ar-se às 11 ho ras, em face de es tar
em pa u ta um item de gran de in te res se, que é o pro je-
to que dis põe so bre ven da e por te de ar mas, para o
qual é pre vis ta lon ga dis cus são. Então, co me çan do a
ses são nes se ho rá rio, ini ci a ría mos a Ordem do Dia
bem mais cedo, o que da ria me lho res con di ções ao
Se na do Fe de ral de vo tar a ma té ria. (Pa u sa.)

Não ha ven do ob je ção dos Srs. Lí de res nem dos
de ma is Se na do res so bre a ques tão, a ses são de li be-
ra ti va de ama nhã terá iní cio às 11 ho ras.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem a pa -
la vra V. Exª.

A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Pre si-
den te, ten do em vis ta a con vo ca ção para a ses são
ama nhã, às 11 ho ras, eu gos ta ria de co mu ni car aos
Srs. Se na do res que fa zem par te da Co mis são de
Assun tos So ci a is que pas sa re mos a re u nião para as
9 ho ras. Te mos qua tro pro je tos de ex tre ma im por tân-
cia que pre ci sam ser vo ta dos ama nhã.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem a pa -
la vra V. Exª.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si-
den te, a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, além dos pro je tos que tem de vo tar ama nhã, ain -
da ou vi rá em au diên cia pú bli ca o Pro cu ra dor-Ge ral da 

Re pú bli ca. Nes sas con di ções, peço aos mem bros da
Co mis são que com pa re çam à re u nião às 9 ho ras e 30 
mi nu tos, a fim de que pos sa mos en ca mi nhar es sas
duas ques tões.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª tem 
a pa la vra, pela or dem, Se na dor Le o nel Pa van.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Eu gos -
ta ria de me ins cre ver para fa lar pela Li de ran ça.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O nome
de V. Exª já cons ta da lis ta para fa lar como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Esgo ta-
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Pas sa-se ago ra à apre ci a ção do Re que ri men to
nº 594, de 2003, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para 
o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 51, 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.
Não ha ven do ob je ção do Ple ná rio, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da ses são de ama nhã.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Apre ci a-

ção do Re que ri men to nº 595, de 2003, de ur gên cia,
lido no Expe di en te, para o Pro je to de Re so lu ção nº
31, de 2003.

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.
Não ha ven do ob je ção do Ple ná rio, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da ses são de ama nhã.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Apre ci a-

ção do Re que ri men to nº 596, de 2003, de ur gên cia,
lido no Expe di en te, para o Pro je to de Re so lu ção nº
32, de 2003.

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.
Não ha ven do ob je ção do Ple ná rio, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da ses são de ama nhã.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vol ta-se

à lis ta de ora do res.
Está ins cri to para fa lar, como Lí der, o Se na dor

Efra im Mo ra is, Lí der do Blo co da Mi no ria. (Pa u sa.)
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem. Por hora, S.
Exª ain da é o Lí der da Mi no ria.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa
agra de ce a re ti fi ca ção de V. Exª.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te des ta
ses são, Se na dor José Sar ney, Srªs e Srs. Se na do res,
ini ci al men te, fa rei um bre ve re gis tro.

Fa le ceu on tem, na ci da de de Cam pi na Gran de,
um con ter râ neo da Pa ra í ba, o jor na lis ta, es cri tor e
ex-De pu ta do Jó rio de Lima Ma cha do, aos 68 anos de
ida de, ví ti ma de um aci den te au to mo bi lís ti co e em
con se qüên cia dis so teve uma pa ra da car di or res pi ra-
tó ria.

Tive a hon ra de ser De pu ta do Esta du al jun ta-
men te com Jó rio Ma cha do, que foi De pu ta do Esta du-
al pelo PMDB no pe río do de 1982 a 1986 e jor na lis ta
por mais de 40 anos, ten do de i xa do um le ga do de
pro fis si o nal de dig ni da de, hon ra dez, de cên cia e mu i ta
co ra gem.

O jor na lis ta re a li zou o so nho ma i or de vá ri os co -
le gas pro fis si o na is ao fun dar, na Pa ra í ba, dois jor na is:
O Mo men to e O Com ba te, ten do sido o jor nal O Mo -
men to o mais lido da Pa ra í ba nos idos dos anos 80.

Era o re gis tro que que ria fa zer so bre o fa le ci-
men to des se gran de pa ra i ba no, jor na lis ta – re pi to –,
es cri tor e ex-De pu ta do Jó rio de Lima Ma cha do. Peço
à Mesa que trans cre va es sas no tas so bre esse gran -
de pa ra i ba no e as re gis tre nas Atas dos nos sos tra ba-
lhos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as fre-
qüen tes bra va tas que te mos ou vi do de mem bros do
Go ver no Fe de ral têm cus ta do um bo ca do a nos sa
tran qüi li da de, além de ser se gu ra fon te de ri sos aos
mais bem-hu mo ra dos ob ser va do res da re a li da de na -
ci o nal.

O re sul ta do mais vi sí vel dis so são as mar chas e
con tra mar chas que as re for mas pro pos tas pelo Pre si-
den te da Re pú bli ca têm sub me ti do ao Par la men to.

Não sa tis fe i tos com a in co e rên cia de seus atos,
es pe ci al men te quan do con fron ta dos com o dis cur so
que os le vou ao po der, nos sos di ri gen tes fe de ra is re -
sol ve ram ig no rar a His tó ria, tal vez a ma i or das agres -
sões ao bom sen so que po lí ti cos com for ma ção de
es quer da po dem co me ter.

Ao des de nhar a mo vi men ta ção do fun ci o na lis-
mo pú bli co em de fe sa de seus di re i tos, con fi gu ra da,
in fe liz men te, em mo vi men to pa re dis ta, o Se nhor Pre -
si den te da Re pú bli ca Luiz Iná cio Lula da Sil va, se gun-
do a im pren sa, de cla rou: “A gre ve não atra pa lha as
re for mas, não pre ju di ca o Go ver no e nem a vo ta ção;
ela é di re i to do tra ba lha dor.” Mes mo con cor dan do
com o fi nal da afir ma ti va, devo in for mar ao Se nhor

Pre si den te que a gre ve pre ju di ca, e mu i to, o Go ver no.
Tal vez, se o atu al Go ver no já ti ves se efe ti va men te ini -
ci a do suas ações, per ce be ria isso. 

O Esta do não pode pres cin dir de seus fun ci o ná-
ri os. Qu al quer pes soa que te nha um mí ni mo de in for-
ma ção his tó ri ca sabe que a for ma ção do Esta do con -
tem po râ neo está in ti ma men te li ga da à for ma ção des -
se cor po ad mi nis tra ti vo es pe ci a li za do. E foi essa es -
pe ci a li za ção que per mi tiu ao Esta do ocu par o es pa ço
que hoje, efe ti va men te, ocu pa em to dos os pa í ses,
em ma i or ou me nor grau.

Espa ços na ci o na is sem Esta do cons ti tu í do de -
sin te gram-se no caos. E não exis te Esta do sem o cor -
po de ser vi do res. A ação go ver na men tal em so ci e da-
des de gran de por te, prin ci pal men te na que las de no -
tá vel com ple xi da de como a nos sa, de pen de, por tan-
to, do fun ci o na lis mo pú bli co.

Sem, ne ces sa ri a men te, con cor dar com a di-
men são gi gan te do Esta do no Bra sil, so mos for ça dos
a re co nhe cer que mes mo as pro pos tas mais li be ra is
de re du ção do ta ma nho do Esta do res pe i tam a exis -
tên cia de uma se rie de fun ções e atri bu i ções pú bli cas
que de vem ter con ti nu i da de e, cer ta men te, im pli cam
a exis tên cia, pro fis si o na li za ção e va lo ri za ção do fun -
ci o ná rio pú bli co de car re i ra.

Mu i tos de nós aqui pre sen tes te mos pas sa gens
im por tan tes de nos sas vi das em fun ções pú bli cas
não ele ti vas. Sa be mos, por tan to, a dose de vo ca ção
ne ces sá ria para aque les que op tam pela car re i ra pú -
bli ca, es pe ci al men te di an te da in cer te za eco nô mi ca,
para não di zer pre ca ri e da de, que os tem pos atu a is
im põem aos Go ver nos da União, Esta dos e Mu ni cí pi-
os. Te mos uma ten dên cia a só olhar para o topo do
fun ci o na lis mo, ma gis tra dos, mem bros do Mi nis té rio
Pú bli co, al tos di ri gen tes, con sul to res es pe ci a li za dos,
es que cen do que tam bém são im pres cin dí ve is a pro -
fes so ra pri má ria da es co la pú bli ca, o gari, o aten den-
te, o fun ci o ná rio anô ni mo do pro to co lo.

Mu i to de nos sa boa atu a ção nes ta Casa, Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pode ser cre di ta da
ao fato de o Le gis la ti vo bra si le i ro con tar, por exem plo,
com um sig ni fi ca ti vo cor po de fun ci o ná ri os es pe ci a li-
za dos que ga ran tem, com sua atu a ção com pe ten te,
res pal do téc ni co às de ci sões po lí ti cas que nos cabe
ge rar. E es pe ci a lis tas es tran ge i ros, em vi si tas re cen-
tes, têm ates ta do, até com cer ta dose de sur pre sa, a
qua li da de dos fun ci o ná ri os da Casa.

Ca be ria ao Po der Exe cu ti vo, em lu gar de con -
fron tar e afron tar o fun ci o na lis mo, ga ran tir pa drão se -
me lhan te de ex ce lên cia, não des cu i dan do, como in fe-
liz men te vem fa zen do, dos pro ce di men tos de se le-
ção, for ma ção e atu a li za ção per ma nen te de seus re -

19436 Qu ar ta-fe i ra  23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju lho de 2003    469ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



cur sos hu ma nos. São ações re la ti va men te sim ples,
ca pa zes de res ta u rar aos pou cos a dig ni da de da car -
re i ra pú bli ca que, em úl ti ma aná li se, vai pro pi ci ar efi-
cá cia, efi ciên cia e efe ti vi da de à ação go ver na men tal e 
ga ran tir que al can ce mos o ob je ti vo úl ti mo de bem
aten der o bra si le i ro em suas ne ces si da des.

Da mes ma for ma, é ne ces sá rio es tu dar me i os
de re com por, den tro das pos si bi li da des do País, a re -
mu ne ra ção do fun ci o na lis mo. Isso vai evi tar a per da
dos bons fun ci o ná ri os para o se tor pri va do, per da
essa que, em vá ri as áre as nas qua is a pre sen ça do
Exe cu ti vo é ne ces sá ria, tem res trin gi do a ca pa ci da de
de pro por, im ple men tar, acom pa nhar e ava li ar po lí ti-
cas pú bli cas vi ta is a nos sa so bre vi vên cia como Na-
ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, como
bem lem brou ou tro dia o Se na dor Le o nel Pa van, está
na hora de de i xar mos de de mo ni zar o fun ci o na lis mo
pú bli co. Igno rar as ne ces si da des das car re i ras pú bli-
cas é con de nar o Esta do à ina ção, ao de sa pa re ci-
men to.

Um se tor pú bli co mo der no, efi ci en te, cor re ta-
men te di men si o na do, for ma do por pes so as ex pe ri en-
tes, ver da de i ra men te vo ca ci o na das, com es pa ços de
atu a ção bem de fi ni dos, é im pres cin dí vel para a re a li-
za ção de nos sos ma i o res ob je ti vos na ci o na is. To dos
os pa í ses que por ve zes ci ta mos nes ta tri bu na como
bons exem plos a se rem se gui dos são do ta dos des-
ses es pe ci a lis tas.

Pro fis si o na li zar a ges tão es ta tal, com a con so li-
da ção das car re i ras pú bli cas, ao lado do exer cer ple -
na men te a de mo cra cia, são, po de ría mos di zer, as
gran des ta re fas in ter nas que ca rac te ri zam a cons tru-
ção dos gran des Esta dos con tem po râ ne os.

E a de mo cra cia, que bus ca mos ga ran tir a cada
dia de fun ci o na men to do Le gis la ti vo, é ca paz de im -
pe dir que a vir tu de da si tu a ção que de se ja mos se
trans for me no seu opos to, o ví cio tec no crá ti co.

Esse, ao con trá rio do que mu i tos pen sam, não
se ca rac te ri za pelo go ver no dos ver da de i ros es pe ci a-
lis tas. Cos tu ma ser o exer cí cio da ad mi nis tra ção ba -
se a do em um re cru ta men to res tri to de fun ci o ná ri os,
se le ci o na dos an tes pelo grau de ali nha men to ide o ló-
gi co em re la ção a um gru po go ver nan te que pela ca -
pa ci da de téc ni ca ou ha bi li da de ge ren ci al.

É o ris co que cor re mos, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, se as ver da de i ras vo ca ções não en -
con tra rem es pa ço de re a li za ção nos vá ri os ní ve is da
ad mi nis tra ção pú bli ca em nos so País. Os ta len tos vão 
se afas tar e ce der es pa ço para os aven tu re i ros.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SR. SENADOR EFRAIM MORAIS.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res: as fre qüen tes bra va tas
que te mos ou vi do de mem bros do Go ver no Fe de ral
têm cus ta do um bo ca do à nos sa tran qüi li da de, além
de se rem se gu ra fon te de ri sos aos mais bem-hu mo-
ra dos ob ser va do res da re a li da de na ci o nal.

O re sul ta do mais vi sí vel dis so são as mar chas e
con tra mar chas a que as re for mas pro pos tas pelo Pre -
si den te da Re pú bli ca têm sido sub me ti das no Par la-
men to.

Não sa tis fe i tos com a in co e rên cia de seus atos,
es pe ci al men te quan do con fron ta dos ao dis cur so que
os le vou ao po der, os nos sos di ri gen tes fe de ra is re -
sol ve ram ig no rar a His tó ria, tal vez a ma i or das agres -
sões ao bom sen so que po lí ti cos com for ma ção de
es quer da po dem co me ter.

Ao des de nhar a mo vi men ta ção do fun ci o na lis-
mo pú bli co em de fe sa de seus di re i tos, con fi gu ra da,
in fe liz men te, em mo vi men to pa re dis ta, o Sr. Pre si den-
te da Re pú bli ca Luiz Iná cio Lula da Sil va, se gun do a
im pren sa, de cla rou que “a gre ve não atra pa lha as re -
for mas, não pre ju di ca o go ver no e nem a vo ta ção; ela
é di re i to do tra ba lha dor”. Mes mo con cor dan do com o
fi nal da afir ma ti va, devo in for mar ao Sr. Pre si den te
que a gre ve pre ju di ca, e mu i to, o go ver no. Tal vez, se o
atu al go ver no já ti ves se efe ti va men te ini ci a do suas
ações, per ce be ria isso.

O Esta do não pode pres cin dir de seus fun ci o ná-
ri os. Qu al quer pes soa que te nha um mí ni mo de in for-
ma ção his tó ri ca sabe que a for ma ção do Esta do con -
tem po râ neo está in ti ma men te li ga da à for ma ção des -
se cor po ad mi nis tra ti vo es pe ci a li za do. E foi essa es -
pe ci a li za ção que per mi tiu ao Esta do ocu par o es pa ço
que hoje efe ti va men te ocu pa em to dos os pa í ses, em
ma i or ou me nor grau.

Espa ços na ci o na is sem Esta do cons ti tu í do de -
sin te gram-se no caos. E não exis te Esta do sem o cor -
po de ser vi do res. A ação go ver na men tal em so ci e da-
des de gran de por te, prin ci pal men te na que las de no -
tá vel com ple xi da de como a nos sa, de pen de, por tan-
to, do fun ci o na lis mo pú bli co.

Sem ne ces sa ri a men te con cor dar com a di men-
são gi gan te do Esta do no Bra sil, so mos for ça dos a re -
co nhe cer que mes mo as pro pos tas mais li be ra is de
re du ção do ta ma nho do Esta do res pe i tam a exis tên-
cia de uma sé rie de fun ções e atri bu i ções pú bli cas
que de vem ter con ti nu i da de e, cer ta men te, im pli cam
a exis tên cia, pro fis si o na li za ção e va lo ri za ção do fun -
ci o ná rio pú bli co de car re i ra.

Mu i tos de nós aqui pre sen tes te mos pas sa gens
im por tan tes de nos sas vi das em fun ções pú bli cas
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não ele ti vas. Sa be mos, por tan to, a dose de vo ca ção
ne ces sá ria para aque les que op tam pela car re i ra pú -
bli ca, es pe ci al men te di an te da in cer te za eco nô mi ca,
para não di zer pre ca ri e da de, que os tem pos atu a is
im põem aos Go ver nos da União, Esta dos e Mu ni cí pi-
os. Te mos uma ten dên cia a só olhar para o topo do
fun ci o na lis mo, ma gis tra dos, mem bros do Mi nis té rio
Pú bli co, al tos di ri gen tes, con sul to res es pe ci a li za dos,
es que cen do que tam bém são im pres cin dí ve is a pro -
fes so ra pri má ria da es co la pú bli ca, o gari, o aten den-
te, o fun ci o ná rio anô ni mo do pro to co lo.

Mu i to de nos sa boa atu a ção nes ta Casa pode
ser cre di ta da ao fato do Le gis la ti vo bra si le i ro con tar,
por exem plo, com um sig ni fi ca ti vo cor po de fun ci o ná-
ri os es pe ci a li za dos que ga ran tem, com sua atu a ção
com pe ten te, res pal do téc ni co às de ci sões po lí ti cas
que nos cabe ge rar. E es pe ci a lis tas es tran ge i ros, em
vi si tas re cen tes, têm ates ta do, até com cer ta dose de
sur pre sa, a qua li da de dos fun ci o ná ri os da Casa.

Ca be ria ao Po der Exe cu ti vo, em lu gar de con -
fron tar e afron tar o fun ci o na lis mo, ga ran tir pa drão se -
me lhan te de ex ce lên cia, não des cu i dan do, como in fe-
liz men te vem fa zen do, dos pro ce di men tos de se le-
ção, for ma ção e atu a li za ção per ma nen te de seus re -
cur sos hu ma nos. São ações re la ti va men te sim ples,
ca pa zes de res ta u rar aos pou cos a dig ni da de da car -
re i ra pú bli ca que, em úl ti ma aná li se, vai pro pi ci ar efi-
cá cia, efi ciên cia e efe ti vi da de à ação go ver na men tal e 
ga ran tir que al can ce mos o ob je ti vo úl ti mo de bem
aten der o bra si le i ro em suas ne ces si da des.

Da mes ma for ma, é ne ces sá rio es tu dar me i os
de re com por, den tro das pos si bi li da des do país, a re -
mu ne ra ção do fun ci o na lis mo. Isto vai evi tar a per da
dos bons fun ci o ná ri os para o se tor pri va do, per da
essa que, em vá ri as das áre as nas qua is a pre sen ça
do Exe cu ti vo é ne ces sá ria, tem res trin gi do a ca pa ci-
da de de pro por, im ple men tar, acom pa nhar e ava li ar
po lí ti cas pú bli cas vi ta is à nos sa so bre vi vên cia como
Na ção.

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se-
na do res,

Como bem lem brou ou tro dia o Se na dor Le o nel
Pa van, está na hora de de i xar mos de de mo ni zar o
fun ci o na lis mo pú bli co. Igno rar as ne ces si da des das
car re i ras pú bli cas é con de nar o Esta do à ina ção, ao
de sa pa re ci men to.

Um se tor pú bli co mo der no, efi ci en te, cor re ta-
men te di men si o na do, for ma do por pes so as ex pe ri en-
tes, ver da de i ra men te vo ca ci o na das, com es pa ços de
atu a ção bem de fi ni dos, é im pres cin dí vel para a re a li-
za ção de nos sos ma i o res ob je ti vos na ci o na is. To dos
os pa í ses que por ve zes ci ta mos nes ta tri bu na como

bons exem plos a se rem se gui dos são do ta dos des-
ses es pe ci a lis tas.

Pro fis si o na li zar a ges tão es ta tal, com a con so li-
da ção das car re i ras pú bli cas, ao lado do exer cer ple -
na men te a de mo cra cia, são, po de ría mos di zer, as
gran des ta re fas in ter nas que ca rac te ri zam a cons tru-
ção dos gran des Esta dos con tem po râ ne os.

E a de mo cra cia, que bus ca mos ga ran tir a cada
dia de fun ci o na men to do Le gis la ti vo, é ca paz de im -
pe dir que a vir tu de da si tu a ção que de se ja mos se
trans for me no seu opos to, o ví cio tec no crá ti co.

Esse, ao con trá rio do que mu i tos pen sam, não
se ca rac te ri za pelo go ver no dos ver da de i ros es pe ci a-
lis tas. Cos tu ma ser o exer cí cio da ad mi nis tra ção ba -
se a do em um re cru ta men to res tri to de fun ci o ná ri os,
se le ci o na dos an tes pelo grau de ali nha men to ide o ló-
gi co em re la ção a um gru po go ver nan te que pela ca -
pa ci da de téc ni ca ou ha bi li da de ge ren ci al.

É o ris co que cor re mos, Se nho ras e Se nho res
Se na do res, se as ver da de i ras vo ca ções não en con-
tra rem es pa ço de re a li za ção nos vá ri os ní ve is da ad -
mi nis tra ção pú bli ca em nos so país. Os ta len tos vão
se afas tar e ce der es pa ço para os aven tu re i ros.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Efra im Mo -
ra is, 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. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 2º Vice-Pre si-
den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – A Mesa pros se gue na prá ti ca de in ter ca lar os
Lí de res ins cri tos com os ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Pri me i ro Vice-Pre si den te
des ta Casa, Se na dor Pa u lo Paim. 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. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pre o cu pa do mais
uma vez com o de sem pre go, ve nho a esta tri bu na
para fa lar so bre o Ato De cla ra tó rio nº 35, de 15 de ju -
lho de 2003.

Sr. Pre si den te, o se tor vi ti vi ní co la bra si le i ro, e
par ti cu lar men te a ca de ia pro du ti va da uva e do vi nho
lá do meu Rio Gran de do Sul, fi cou per ple xa com a
edi ção pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral do Ato De -
cla ra tó rio nº 35, que in tro du ziu novo en qua dra men to
aos vi nhos na ci o na is para efe i to de pa ga men to de IPI
(Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos).
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Esse re en qua dra men to é pe ri go so em di ver sos
as pec tos, Srªs e Srs. Se na do res. De vi do à com ple xa
me câ ni ca de cál cu lo do IPI em re la ção aos vi nhos, a
me di da vai de sen ca de ar au men tos des se tri bu to para 
o vi nho na ci o nal que em cer tos ca sos po de rá atin gir
até 700%. 

Pro du tos se me lhan tes que con cor rem na mes -
ma fa i xa de pre ço fo ram clas si fi ca dos com va lo res di -
fe ren tes no im pos to. Isso ocor re por que o re en qua-
dra men to to mou por base mar ca co mer ci al. O que
não nos pa re ce o me lhor pa râ me tro para de ter mi nar
a qua li da de e o tipo de pro du to.

Esse au men to da car ga tri bu tá ria ca u sa rá um
acrés ci mo ime di a to em tor no de 10% no pre ço fi nal
do pro du to, com sen sí ve is pre ju í zos para os con su mi-
do res de vi nhos na ci o na is e na tu ra is im pac tos nas
me tas de in fla ção per se gui das pelo Go ver no.

E o con su mi dor, Sr. Pre si den te, já com ba li do em 
seu po der de com pra, cada vez me nor – nos úl ti mos
12 me ses, o po der de com pra do bra si le i ro caiu em
tor no de 14% –, com cer te za, re a gi rá ao au men to do
im pos to, re du zin do ain da mais o seu po der de com -
pra. Isso, in fe liz men te, vai ali men tar aque la ter rí vel
es pi ral in ver sa de me nor con su mo, me nor ati vi da de,
me nos pro du ção, me nos em pre gos, me nos im pos tos
ar re ca da dos e me nos in ves ti men tos; mais só mes mo
os pro ble mas so ci a is que, nes se caso, Sr. Pre si den te,
pas sa rão a ter um peso ne ga ti vo com a car ga que o
im pos to acar re ta.

Não bas tas sem es ses efe i tos ime di a tos so bre
os pre ços, o au men to do im pos to car re ga tam bém um 
alto grau de in jus ti ça, pois di mi nui ain da mais a pos si-
bi li da de de o vi nho bra si le i ro com pe tir com os vi nhos
im por ta dos e se cons ti tui em fa tor de de ses tí mu lo à
pro du ção na ci o nal.

E isso po de rá ocor rer exa ta men te num mo men-
to, Sr. Pre si den te, de afir ma ção dos vi nhos na ci o na is,
cuja qua li da de fez com que con quis tás se mos mais de 
500 me da lhas de pre mi a ção in ter na ci o nal, nos úl ti-
mos tem pos.

Ape sar des sa qua li da de in ter na ci o nal men te re -
co nhe ci da, a in dús tria na ci o nal con ce de aos vi nhos
im por ta dos 50% do mer ca do in ter no de vi do exa ta-
men te à ine fi ciên cia com pe ti ti va ex tre ma men te agra -
va da pelo nos so in jus to sis te ma tri bu tá rio, que aca ba
pri vi le gi an do o pro du to es tran ge i ro em de tri men to da
pro du ção na ci o nal.

A vi ti vi ni cul tu ra é uma das mais im por tan tes ati -
vi da des do agro ne gó cio bra si le i ro, es tan do hoje dis -
se mi na da por mais de dez Esta dos. Tem for te co no ta-
ção so ci al ao fi xar o ho mem no cam po, es pe ci al men-

te no Rio Gran de do Sul, onde o mo de lo exis ten te na
ser ra ga ú cha – e sou na tu ral da que la re gião, pre ci sa-
men te de Ca xi as do Sul – pode ser vir de exem plo
bem-su ce di do de re for ma agrá ria.

Os pe que nos pro du to res ins ta la dos nes sa e em
ou tras re giões, que cul ti vam uvas em pro pri e da des
de até dois hec ta res, po de rão so frer gra ves pre ju í zos
com o au men to do IPI so bre o vi nho, pro vo can do re al-
men te um de ses tí mu lo à pro du ção, com in de se já ve is
con se qüên ci as como o êxo do ru ral.

É pre ci so des ta car tam bém que es ta mos fa lan-
do de uma ati vi da de de ba i xo re tor no e de giro len to. É
ne ces sá rio um es pa ço de cin co anos en tre o plan tio
de uma vi de i ra e a pro du ção do vi nho.

Há ain da um ou tro fa tor que de ve ria ser le va do
em con si de ra ção pe las au to ri da des tri bu tá ri as: o con -
su mo per ca pi ta de vi nho, no Bra sil, é de ape nas dois 
li tros por ano, quan do na Fran ça, é de 62 li tros; na Itá -
lia, de 60 li tros; na Espa nha, de 55 li tros; na Argen ti na,
de 42 li tros e no Uru guai, de 34 li tros. Para ci tar mos
al guns exem plos.

Con si de ran do que o vi nho, quan do be bi do mo -
de ra da men te e du ran te as re fe i ções, é be né fi co à sa -
ú de hu ma na – como de mons tram inú me ros es tu dos
ci en tí fi cos que têm como pro va a di fe ren ça de lon ge-
vi da de en tre fran ce ses e ame ri ca nos, atri bu í da ao
ele va do con su mo de vi nho na Fran ça –, en ten de mos
que o seu con su mo no Bra sil de ve ria ser es ti mu la do,
na tu ral men te com a re co men da ção de mo de ra ção.

Di an te do ex pos to, Sr. Pre si den te, en ten de mos
que a Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral de ve ria re ver o
Ato De cla ra tó rio ba i xa do na se ma na pas sa da para
que uma ati vi da de tão im por tan te para a eco no mia
na ci o nal, num mo men to em que se dis cu te prin ci pal-
men te o de sem pre go, não seja mais uma vez atin gi-
da. Qu e ro aqui, par ti cu lar men te, di zer que para a eco -
no mia ga ú cha é mu i to im por tan te a pro du ção de
uvas, de vi nho, o con su mo in ter no e, con se qüen te-
men te, a ex por ta ção. Não que re mos que a vi ti vi ni cul-
tu ra cor ra o ris co de su cum bir por ter a sua pos si bi li-
da de de com pe ti ção ain da mais com pro me ti da pela
evo lu ção da car ga tri bu tá ria.

Sr. Pre si den te, es tou en ca mi nhan do hoje um re -
que ri men to ao Sr. Mi nis tro da Fa zen da, ex-De pu ta do
Fe de ral, Anto nio Pa loc ci, para que re ve ja esse ato de -
cla ra tó rio. Não é au men tan do a car ga tri bu tá ria de
quem tra ba lha na la vou ra, de quem pro duz uvas,
como é o caso des sa mi nha re gião, que va mos co la-
bo rar para com ba ter o de sem pre go, o êxo do ru ral,
não é des sa for ma que va mos apon tar uma sa í da que 
ga ran ta a per ma nên cia do ho mem no cam po, do ho -
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mem que tra ba lha, que pro duz, fa zen do com que a
ali men ta ção che gue mais ba ra ta à mesa do ci da dão
que vive na área ur ba na.

Esse é o ape lo que faço, num pri me i ro mo men-
to, à Re ce i ta Fe de ral, para que re ve ja esse ato de cla-
ra tó rio, e fa rei tam bém o mes mo ape lo aos Mi nis té ri-
os do Pla ne ja men to, da Fa zen da e tam bém do Tra ba-
lho, por que hoje, Sr. Pre si den te, como te nho dito sem -
pre que ve nho à tri bu na, o que mais me pre o cu pa não 
é ape nas a re for ma da Pre vi dên cia ou a po lí ti ca, mas,
prin ci pal men te, o de sem pre go, que, sem som bra de
dú vi da, as sus ta toda a po pu la ção do País.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -

pos) – De acor do com a lis ta de ora do res, con ce do a
pa la vra ao no bre Lí der Anto nio Car los Va la da res, do
PSB do Esta do de Ser gi pe.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de ve mos apro -
ve i tar esse tem po que nos é ce di do gra ças ao Re gi-
men to para fa lar mos não ape nas de um as sun to, mas 
de vá ri os que nos ocor ram, des de que se jam im por-
tan tes para o Se na do e para a co mu ni da de bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, co me ço pe las pres sões, de cer to
modo, jus tas, le gí ti mas, que es tão sen do le va das a
efe i to du ran te a tra mi ta ção da re for ma tri bu tá ria, na
Câ ma ra dos De pu ta dos, pe los mais di fe ren tes seg-
men tos: Go ver na do res, fun ci o ná ri os pú bli cos, mem-
bros do Po der Ju di ciá rio. São re i vin di ca ções que es -
tão sen do le va das ao Con gres so Na ci o nal, à Câ ma ra
dos De pu ta dos e que de mons tram, mais uma vez,
que es ta mos vi ven do numa de mo cra cia e que te mos
um Con gres so que res pe i ta a le gi ti mi da de dos ple i-
tos, dos pe di dos, das re i vin di ca ções des ses seg men-
tos a que me re fe ri.

Con tu do, Sr. Pre si den te, se, de um lado, tudo
isso é le gí ti mo, tudo isso é con si de ra do nor mal em
uma de mo cra cia, de ou tro lado, co me ço a ima gi nar
se foi po si ti vo en tre gar, pra ti ca men te, aos Go ver na-
do res a de ci são da in clu são des te ou da que le pon to
na re for ma da Pre vi dên cia ou na re for ma tri bu tá ria.

Per ce bam que não sou con tra os Go ver na do-
res, não sou con tra a luta de les para ob te rem ma i or
vo lu me de re cur sos para que pos sam re a li zar obras
em fa vor de suas co mu ni da des. Mas o Go ver no está
as su min do pra ti ca men te so zi nho, sem a par ti ci pa ção
mais efe ti va dos Esta dos, os des gas tes – como os
acar re ta dos pela re for ma da Pre vi dên cia e a tri bu tá ria
– por re for mas con cer nen tes aos in te res ses da União 

e dos Esta dos. Nes sa al tu ra dos acon te ci men tos,
pen so que o Go ver no está como aque le ci da dão que,
em um am bi en te in fes ta do de mu ri ço cas, para onde
gira, re ce be uma pi ca da.

Sr. Pre si den te, des de o iní cio, o Go ver no vem di -
zen do que ne nhu ma re for ma será fe i ta sem o “apro -
ve-se” dos Go ver na do res. Ora, se es ta mos em um
sis te ma fe de ra ti vo, os Go ver na do res não po dem ter
pri o ri da de em re la ção a es sas re for mas, cu jos in te-
res ses de vem ser os da União, dos Esta dos e dos Mu -
ni cí pi os en tre la ça da men te. Como o pro ces so está
ocor ren do, pa re ce-me que o do mí nio das re for mas
está nas mãos dos Go ver na do res, e, na re a li da de, sa -
be mos que mu i tos de les não têm um voto se quer na
Câ ma ra dos De pu ta dos e não con tro lam suas Ban ca-
das no Se na do Fe de ral.

Por tan to, cre io ser te me rá rio co lo car nas mãos
dos Go ver na do res o bô nus, en quan to o ônus fi ca rá
nas cos tas do Pre si den te da Re pú bli ca e, fu tu ra men-
te, nos om bros do Con gres so Na ci o nal – da Câ ma ra e 
do Se na do. O me lhor se ria que, des de o iní cio, os Go -
ver na do res fos sem ou vi dos. Afi nal de con tas, os im -
pos tos são co bra dos nos Esta dos, que têm pro ble-
mas pre vi den ciá ri os, e eles de ve ri am ser ou vi dos.
Mas não se deve dar a im por tân cia ím par que es tão
dan do à par ti ci pa ção dos Go ver na do res. Se hou ves-
se re ci pro ci da de, ain da vá lá! 

Mas, Srs. Se na do res, aten tem para o que no ti-
cia hoje a Fo lha Onli ne – in for ma ção que ob ti ve pela
Inter net –, às 12h09min: “Go ver na do res fe cham lis ta
de re i vin di ca ções para re u nião com Lula”. Aliás, essa
re u nião deve es tar ocor ren do ago ra à tar de. Ou tra no -
tí cia é que os Go ver na do res não apo i a rão, de for ma
ne nhu ma, as re for mas, tan to a da Pre vi dên cia como a 
tri bu tá ria, se seus ple i tos não fo rem aten di dos.

Então, ve jam que não está ha ven do um jogo de
mão du pla, mas, sim, in te res ses pe cu li a res aos Srs.
Go ver na do res. Se o Go ver no não os aten der como
eles que rem, não ha ve rá re for ma ne nhu ma.

Leio aqui de cla ra ções de al guns dos Go ver na-
do res mais im por tan tes des te País: “O pro ces so da
Pre vi dên cia não foi o ade qua do. Espe ro que ago ra, na 
tri bu tá ria, o Go ver no Fe de ral re com po nha a re la ção
de har mo nia com os Esta dos” – dis se Aé cio Ne ves.
“Se uma re for ma não for bem cons tru í da, ela atin ge a
ou tra” – diz Ger ma no Ri got to, Go ver na dor do Rio
Gran de do Sul. Con clui-se, as sim, que es tão vin cu-
lan do a re for ma da Pre vi dên cia à re for ma tri bu tá ria.

Ora, Sr. Pre si den te, essa mis tu ra de duas re for-
mas para aten der aos re cla mos dos Srs. Go ver na do-
res e à am bi ção de les – que con si de ro até le gí ti ma  de 
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en che rem os co fres para re sol ver seus pro ble mas, a
meu ver, pode ge rar um im bró glio mu i to gran de, uma
cri se fu tu ra para o Go ver no do Pre si den te Lula. Se ria
me lhor que, des de o iní cio da re for ma, prin ci pal men te
da pre vi den ciá ria, a ta xa ção dos ina ti vos, a pa ri da de,
a in te gra li da de, tudo isso fos se co lo ca do como res-
pon sa bi li da de dos Exe cu ti vos, com apro va ção das
Assem bléi as Le gis la ti vas de cada Esta do. E as sim
não es ta ría mos, a essa al tu ra dos acon te ci men tos,
sen do cha ma dos a apro var re for mas que, mu i to em -
bo ra, no con jun to, se jam do in te res se do País, pre ci-
sam ter a res pon sa bi li da de dos che fes dos Exe cu ti-
vos es ta du a is. Se hou ver des gas te com re la ção à
União, de ve mos as su mir, por que é res pon sa bi li da de
nos sa. Po rém, em re la ção aos Esta dos, é um ab sur-
do, é inad mis sí vel que mu i tos Go ver na do res che-
guem em seus Esta dos e di gam: “Re for ma da Pre vi-
dên cia, ta xa ção dos ina ti vos, cor te de sa lá rio de ju í-
zes?! Não te mos nada com isso. É o Pre si den te da
Re pú bli ca, Lula. É a Câ ma ra dos De pu ta dos. É o Re -
la tor ‘A’ ou o Re la tor ‘B’!”

Mu i to bem, se é as sim, já te nho uma emen da
pron ta, Sr. Pre si den te, que apre sen ta rei quan do a
PEC che gar ao Se na do Fe de ral. Sou da Co mis são de 
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e te nho esse di re i to.
E os Se na do res aqui apre ci a rão mi nha pro pos ta.

Com re la ção a tudo o que diz res pe i to à Pre vi-
dên cia nos Esta dos, nós abri re mos uma opor tu ni da-
de para que os Srs. Go ver na do res di men si o nem suas 
res pon sa bi li da des e con cre ti zem seus de se jos, pos -
si bi li tan do a eles con sul ta rem suas Assem bléi as Le -
gis la ti vas – que, em úl ti ma aná li se, po dem de ci dir so -
bre a ques tão. E que o Se na do Fe de ral não ve nha a
ser cha ma do para re sol ver pro ble mas com os qua is
não se en vol veu. Por exem plo, se mu i tos Esta dos hoje 
es tão com os co fres va zi os e so fren do de ane mia fi -
nan ce i ra, em mu i tos ca sos, isso se deve à ir res pon sa-
bi li da de de ad mi nis tra ções que ven de ram o pa tri mô-
nio do País e jo ga ram o di nhe i ro fora com obras ele i-
to re i ras e opor tu nis tas, sem ne nhum sen ti do so ci al,
que re dun da ram nes sa si tu a ção caó ti ca por que pas -
sam os Esta dos.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PSDB – TO)
– Se na dor Anto nio Car los Va la da res, con ce de-me V.
Exª um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Con ce do, com mu i to pra zer, o apar te
ao emi nen te Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PSDB – TO)
– Em pri me i ro lu gar, Se na dor Anto nio Car los Va la da-
res, pa ra be ni zo V. Exª pela co ra gem ao tra tar de um

as sun to que, afi nal de con tas, en vol ve to dos os seg -
men tos do País, e os Go ver na do res, sem dú vi da al -
gu ma, são par te im por tan te. Já dis se mais de uma
vez nes ta Casa que essa re for ma po de ria ter co me-
ça do até com a pro pos ta de uma nova Pre vi dên cia.
Tra ta-se de uma re for ma di fí cil, pois afe ta in te res ses,
e nin guém quer ter o in te res se fe ri do. E, quan do se
fala em di re i to ad qui ri do, Se na dor Anto nio Car los Va -
la da res, te mos sem pre de nos lem brar da que les mi -
lhões de bra si le i ros que não têm di re i to al gum, que
não ad qui ri ram nada até o pre sen te mo men to. Com
eles, sim, pre o cu po-me. É per fe i ta men te ra zoá vel que 
o Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, que os re -
pre sen tan tes da as so ci a ção dos Ju í zes e que os Go -
ver na do res ex ter nem sua po si ção. Lem bro a V. Exª,
que foi Go ver na dor, que uma co i sa me pre o cu pa. À
me di da em que a União foi cri an do con tri bu i ções em
vez de im pos tos, como a pre ten são de trans for mar a
CPMF num im pos to per ma nen te, os bo los do IPI e do
Impos to de Ren da dos Esta dos es tão gra da ti va men te
ca in do e as con tri bu i ções, au men tan do, e es sas re ce-
i tas não são com par ti lha das. Ou seja, o Go ver no cria
a CPMF, mas os Go ver na do res não com par ti lham
des sa re ce i ta. O mes mo ocor re com a Cide. Então, já
há a ques tão do con su mo, do des ti no; há uma in se gu-
ran ça mu i to gran de. Os Go ver na do res têm aten ção
es pe ci al, pois o pró prio Pre si den te da Re pú bli ca re fe-
riu-se a S. Exªs como ân co ras e só ci os sig na tá ri os da
pro pos ta ori gi nal da Pre vi dên cia. Mes mo ten do ha vi-
do um re cuo, uma mu dan ça, que não que ro nem qua -
li fi car, pen so que te mos de apro var a pro pos ta, o que
im pli ca con ces sões. Se é im por tan te a po si ção dos
Go ver na do res na ques tão da Pre vi dên cia, é tam bém
ne ces sá rio ouvi-los com re la ção à re for ma tri bu tá ria.
Mas os Go ver na do res vêm per den do, gra da ti va men-
te, ano após ano – de 80% para 40% –, no que foi mu i-
to bem en gen dra do na Assem bléia Na ci o nal Cons ti-
tu in te, o FPM e o FPE. O fato de o Go ver no Fe de ral
cri ar no vas con tri bu i ções com esse tí tu lo para não
com par ti lhar com os Esta dos além de one rar a po pu-
la ção não per mi te que os Esta dos pos sam re com por
as suas fi nan ças. Con cor do com V. Exª: mu i tos Esta -
dos fo ram ir res pon sá ve is, mas não to dos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Ga ran to que o Esta do de V. Exª não
foi, por que V. Exª e o ex-Go ver na dor Si que i ra Cam-
pos, pai de V. Exª, fo ram exem plos de dig ni da de, de
cor re ção. Ain da hoje há uma re per cus são mu i to gran -
de so bre as obras fe i tas em To can tins, não só re fe ren-
tes a es tra das, como as re a li za das no se tor ener gé ti-
co, que vão aju dar, sem dú vi da al gu ma, no caso de
um pos sí vel apa gão em nos so País.
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O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PSDB – TO)
– Agra de ço a V. Exª pelo de po i men to. Re al men te o
To can tins está na clas si fi ca ção “A”. A nos sa fo lha do
Exe cu ti vo é 32% e, se so mar mos às dos ou tros po de-
res, não che ga aos 40%. Ti ve mos a res pon sa bi li da de
fis cal. Ago ra fico pre o cu pa do. Cre io que V. Exª há de
con vir co mi go que, se for trans for mar a CPMF em
con tri bu i ção per ma nen te, o Go ver no há de en con trar
uma for ma de com par ti lhá-la com os Esta dos. Qu an to
à Pre vi dên cia, con cor do com V. Exª, o ônus não pode
ser de só um. Exis tem pre fe i tu ras, Esta dos que já es -
tão ta xan do os ina ti vos, mas é pre ci so uma dis cus são
pro fun da. Va mos ter de de ba ter mu i to nes ta Casa. E
V. Exª dá uma gran de con tri bu i ção com um belo pro -
nun ci a men to.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Agra de ço a V. Exª, Se na dor Edu ar do
Si que i ra Cam pos. Além da ques tão a que V. Exª se re -
fe riu, com re la ção às con tri bu i ções que o Go ver no Fe -
de ral, ao lon go do tem po, vem co bran do, a exem plo
da CPMF, da Co fins e de tan tas ou tras, exis te a re-
nún cia fis cal. A União re nun cia – fa rei um dis cur so so -
bre o as sun to em ou tra opor tu ni da de – uma re ce i ta
R$23,9 bi lhões. Essa san gria vem, sem dú vi da al gu-
ma, re du zin do o vo lu me de re cur sos do Go ver no Fe -
de ral a ser in ves ti do na área so ci al.

Lo gi ca men te, so mos fa vo rá ve is a de ter mi na dos
ti pos de re nún cia fis cal. No caso da re es tru tu ra ção da
Su de ne, por exem plo, será obri ga tó ria uma re nún cia
fis cal que seja de vi da men te acom pa nha da, mo ni to ra-
da, fis ca li za da pelo Go ver no Fe de ral, para que não se 
re pi tam fa tos como os que ocor re ram no pas sa do,
quan do se mon ta ram in dús tri as fan tas mas e se es va-
í ram re cur sos, que de sa pa re ce ram pelo ralo da cor -
rup ção – e quem so freu foi a co mu ni da de bra si le i ra.
Assim ocor reu com a Su dam.

As con tri bu i ções re al men te têm de ser re par ti-
das não só com os Esta dos, não só com a União, mas
os Mu ni cí pi os tam bém têm de ter o seu pe da ço, o seu
qui nhão de par ti ci pa ção, por que sa be mos que os Mu -
ni cí pi os são a base da Na ção. São eles que sus ten-
tam, na re a li da de, a po lí ti ca do Bra sil. Qu an do falo em 
po lí ti ca, re fi ro-me à po lí ti ca in te gral, à po lí ti ca so ci al e
à po lí ti ca de dis tri bu i ção de ren das. Os Mu ni cí pi os
são os lo ca is em que se ar re ca dam os re cur sos da
União, dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os. Por tan to, a par-
ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os é mais do que im por tan te na 
dis tri bu i ção do bolo tri bu tá rio do nos so País.

Sr. Pre si den te, no tem po que me res ta, fa la rei
so bre o re que ri men to que apre sen tei hoje à tar de, re -
la ci o na do ao fe cha men to de um tre cho da BR–101,
no Esta do de Ser gi pe, que in clui a pon te so bre o rio

Vaza Bar ris, no Mu ni cí pio de Ita po ran ga d’Ajuda.
Essa pon te é o elo en tre os Esta dos de Ser gi pe e da
Ba hia e é usa da para quem vai ao nor te do País, aos
Esta dos de Ala go as, de Per nam bu co, da Pa ra í ba etc.
O fe cha men to des sa ro do via de veu-se, úni ca e ex clu-
si va men te, ao es ta do pre cá rio des sa pon te, que não
pode re ce ber, sob pena de ca u sar um aci den te, ca mi-
nhões pe sa dos, com mais de 25 to ne la das. Esse fe -
cha men to acar re tou, nos dias que se pas sa ram, pre -
ju í zos enor mes. Ape nas três em pre sas do Esta do de
Ser gi pe es ta vam ten do R$1 mi lhão de pre ju í zo por
dia com o fe cha men to des se tre cho, por que os ca mi-
nhões eram obri ga dos a fa zer um tra je to cir cu lar de
mais de 300 qui lô me tros para che gar ou para sair de
Ara ca ju e para ir ao Esta do da Ba hia ou ao sul do
País. A nos sa Ca pi tal, Ara ca ju, es ta va qua se ilha da e
com di fi cul da des de re ce ber até gê ne ros ali men tí ci os
pro ve ni en tes de ou tras par tes do País.

Por tan to, Sr. Pre si den te, hou ve uma aber tu ra
mo men tâ nea de ter mi na da pelo Mi nis té rio dos Trans-
por tes, mas a pre ca ri e da de da pon te con ti nua. E o pe -
ri go con ti nua. Por isso, es tou fa zen do um re que ri men-
to, in da gan do ao Mi nis té rio dos Trans por tes so bre as
pro vi dên ci as que es tão sen do ado ta das no sen ti do da 
re cu pe ra ção des sa pon te tão im por tan te exis ten te na
BR–101, lo ca li za da no Esta do de Ser gi pe.

Sa be mos que, de vi do à pre ca ri e da de das es tra-
das bra si le i ras, o nos so co mér cio tem so fri do con se-
qüên ci as, o nos so trans por te está fa li do, e mu i tas
pes so as es tão mor ren do, em aci den tes, nas es tra-
das, a cada mi nu to nes te País. Des de o Go ver no
pas sa do que este Se na do Fe de ral en che os seus
Ana is com dis cur sos até re pe ti ti vos de Se na do res
que re cla ma vam do Go ver no an te ri or e que re cla-
mam do Go ver no atu al no sen ti do de im por um pro -
je to na ci o nal re fe ren te à re cu pe ra ção to tal das nos -
sas es tra das.

Apro ve i to a opor tu ni da de para ho me na ge ar
Dom Ma u ro Mo rel li, ar ce bis po de Du que de Ca xi as,
que foi aci den ta do na ro do via Fer não Dias jus ta-
men te pela sua ir re gu la ri da de. Sr. Pre si den te, esse
fato, em qual quer país ci vi li za do, ca u sa ria não ape -
nas o cla mor da so ci e da de, mas, aci ma de tudo, um
pe di do de in de ni za ção ao Go ver no Fe de ral pe los ma -
les fí si cos e psi co ló gi cos ca u sa dos a um re pre sen tan-
te da Igre ja.

Lo gi ca men te, Dom Ma u ro Mo rel li, que tra ba lhou
com se gu ran ça ali men tar, ao lado de José Gra zi a no,
para o es ta be le ci men to do Pro gra ma Fome Zero, não
está pen san do em in de ni za ção. S. Rev ma deve es tar
pen san do, nes ta al tu ra dos acon te ci men tos, que mi-
lha res de vida po dem ser sal vas se o Go ver no Fe de ral
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ado tar um pro gra ma con sis ten te de re cu pe ra ção de
ro do vi as em nos so País.

É isso que es pe ro do nos so Pre si den te Lula.

Du ran te o dis cur so do Sr. Anto nio
Car los Va la da res, 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) – Embo ra
o Re gi men to Inter no não per mi ta, cum pri men to os
sin di ca lis tas pre sen tes na ses são de hoje, bem como
os Pre fe i tos Sér gio Bi a si Sil ves tre, de Alfre do Wag-
ner; La u de li no de Andra de, de Ange li na; e o Ve re a dor
José Ro gé rio Hoff man, de São Pe dro de Alcân ta ra.

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,
Se na dor Au gus to Bo te lho.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mu ni do de pro -
fun do sen ti men to de gra ti dão e en tu si as mo, ocu po
esta tri bu na, no dia de hoje, para pro fe rir meu dis cur-
so ina u gu ral.

Sin to que vem a bom tem po este pro nun ci a-
men to que, como é de cos tu me, dá-se nos pri me i ros
dias, a par tir do iní cio da Le gis la tu ra.

Pre fe ri a ca u te la de quem aden tra es pa ço ain da
pou co co nhe ci do a me lan çar numa nova jor na da com 
di ze res que não cor res pon dam à im por tân cia po lí ti ca
do Se na do da Re pú bli ca.

Nun ca ocu pei man da to ele ti vo e, nes te pri me i ro
se mes tre, de for ma con tí nua, pro cu rei ou vir, apren-
den do com meus pa res, pes so as por quem te nho o
mais pro fun do res pe i to.

Per ce bi que, nes tes pou cos me ses de nova Le -
gis la tu ra, que esta Casa, não res tam dú vi das, pos sui
pes so as vin das dos me lho res qua dros do ce ná rio po -
lí ti co na ci o nal: ex-Go ver na do res, ex-Mi nis tros, Se na-
do res for ma dos a par tir de im por tan tes mo vi men tos
so ci a is e até egres sos de lu tas con tra o re gi me de ex -
ce ção. O qua dro dos Se na do res traz em sua ba ga-
gem rico ma nan ci al de ex pe riên ci as. Por isso meu de -
le i te em ter opor tu ni da de de con vi ver e apren der,
abe be ran do-me de fon te ine xa u rí vel e pri vi le gi a da
para que eu pos sa bem ser vir ao meu Esta do e ao
meu País. 

Sem nun ca ter ocu pa do um car go ele ti vo, ob ti ve
ex pres si va vo ta ção, o que de mons tra a gran de con fi-
an ça de po si ta da em mim pelo povo do meu Esta do.
Esse fato me en va i de ce e, ao mes mo tem po, tor-
na-me por ta dor de uma gran de res pon sa bi li da de:

bus car so lu ções viá ve is para os pro ble mas que mais
afli gem o povo ro ra i men se, que se li gam ba si ca men te
aos pro ble mas fun diá ri os, de de sem pre go, de se gu-
ran ça, sa ú de e edu ca ção.

Tra go em mi nha ba ga gem di ver sas ex pe riên ci-
as de mi nha que ri da ter ra, Ro ra i ma. Para além dos
pro ble mas da sa ú de, área em que tra ba lho até hoje e
de que co nhe ço bem os pro ble mas, tra go e re pre sen-
to os an se i os e an gús ti as de mi lha res de ro ra i men-
ses. São es ses an se i os e an gús ti as que pro cu ra rei
aco lher e co lo car como pla ta for ma de mi nha atu a ção
par la men tar, não es que cen do, é cla ro, dos in te res ses
ma i o res des te nos so que ri do País.

Ro ra i ma, como to dos sa bem, é um Esta do re -
cen te. De fato, na pro mul ga ção da Cons ti tu i ção Fe de-
ral em 1988, o Ter ri tó rio Fe de ral de Ro ra i ma foi ele va-
do à ca te go ria de Esta do mem bro da Fe de ra ção. O
nome do Esta do foi ins pi ra do em um dos mais im po-
nen tes mar cos na tu ra is do País, o Mon te Ro ra i ma*,
mo ra da de Ma cu na í ma, o deus dos ín di os da tri bo ca -
i a pó.

A his tó ria de Ro ra i ma é re cen te: em 1775, qua -
se três sé cu los após a des co ber ta do Bra sil, foi que
se con so li dou a pre sen ça por tu gue sa na re gião,
opor tu ni da de em que foi cons tru í do o For te de São
Jo a quim, a úni ca obra ar qui te tô ni ca exis ten te em meu 
País da épo ca do Impé rio.

A po pu la ção do Esta do se for mou a par tir da
mis ci ge na ção in dí ge na. Os pri me i ros al de a men tos
fo ram for ma dos en tre 1775 e 1777. De po is da pre sen-
ça in dí ge na, a Co roa por tu gue sa, para efe ti var a co lo-
ni za ção do Rio Bran co, in tro du ziu o gado nas mar -
gens do rio Ura ri co e ra e do Rio Bran co atra vés de
Lobo d’Almada, che fe do For te de São Jo a quim. Nes -
sa épo ca, foi fun da da a Inten dên cia de Boa Vis ta do
Rio Bran co e cri a das fo ram as con di ções para fi xa ção
do ho mem na mi nha ter ra.

Após lon go pe río do de aban do no, a aber tu ra de
uma pi ca da na sel va, no per cur so en tre Ma na us e
Boa Vis ta – que hoje re pre sen ta a BR-174 –, con so li-
dou-se um flu xo mi gra tó rio de nor des ti nos para a re -
gião. É mar can te tam bém, nes se pe río do, a pre sen ça
de mis sões re li gi o sas. Devo fa zer, aqui, re fe rên cia es -
pe ci al ao Exér ci to bra si le i ro, que, por meio do 6º Ba ta-
lhão de Enge nha ria de Cons tru ções, fez a li ga ção por
ter ra de Ro ra i ma ao Bra sil, pela BR– 174.

Mar cos fun da men ta is para o de sen vol vi men to
do Esta do de Ro ra i ma fo ram a aber tu ra, en tre 1964 e
1985, das Ro do vi as BR-174 (Boa Vis ta – Ma na us),
BR-210 (Pe ri me tral Nor te), hoje pra ti ca men te aban-
do na da, e a BR-401 (Boa Vis ta-Bon fim/Nor man dia).
Essas ro do vi as es ti mu la ram o sur gi men to de no vos
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Mu ni cí pi os e fo men ta ram o pro ces so de mi gra ção
para Ro ra i ma.

Mas foi na épo ca do ga rim po do ouro e ou tros
mi ne ra is, no pe río do en tre 1985 e 1990, que Ro ra i ma
ob ser vou sua ma i or ex plo são po pu la ci o nal e de de-
sen vol vi men to eco nô mi co. Só para se ter uma idéia,
no pe río do men ci o na do, o Ae ro por to Inter na ci o nal de
Boa Vis ta che gou por vá ri os me ses a ser o ae ro por to
de ma i or mo vi men to no Bra sil.

De fato, Ro ra i ma sem pre teve vo ca ção para o
re ce bi men to de pes so as. Sua po pu la ção se for mou a
par tir de di ver sos flu xos mi gra tó ri os ocor ri dos du ran te
a sua his tó ria.

Ain da hoje, o Esta do de Ro ra i ma é um dos úl ti-
mos re du tos de ex plo ra ção eco nô mi ca do País. Cons -
ti tui-se em área de in ten sa imi gra ção de pes so as vin -
das de ou tros Esta dos em bus ca de opor tu ni da des de 
vida. Se gun do da dos do pró prio Go ver no, nos pri me i-
ros cin co me ses des te ano, apro xi ma da men te 6 mil
pes so as che ga ram a Ro ra i ma. Po de mos di zer que
qua se 2% da nos sa po pu la ção de 340 mil ha bi tan tes.

No pe río do com pre en di do en tre 1985 e 2000,
Ro ra i ma ex pe ri men tou um cres ci men to de mo grá fi co
de 128,4%, en quan to que o res tan te do Bra sil, no
mes mo pe río do, apre sen tou um cres ci men to de
28,9%. Ou seja, em 15 anos, a nos sa po pu la ção mais
do que do brou.

Ro ra i ma pos sui atu al men te uma po pu la ção de
346.871 ha bi tan tes, se gun do o IBGE, dis tri bu í da em
15 Mu ni cí pi os. Vale des ta car que uma das ma i o res
po pu la ções in dí ge nas do Bra sil está lo ca li za da no
meu Esta do. São cer ca de 26.420 pes so as, com po-
nen tes de vá ri as tri bos. As prin ci pa is tri bos são: Ma -
cu xi, Ta u re pang, Wa pi xa na, Inga ri kó, Ya no ma mi, Ma -
i on gong, Wa i mi ri, Wai/Wai e Atro a ri. Cito seus no mes,
por que cada um de les cor res pon de a uma lín gua fa la-
da no meu Esta do. So mos um Esta do que te mos um
povo, te mos vá ri as lín guas, mas ain da não so mos do -
nos da nos sa ter ra, por que, até hoje, não foi re gu la-
men ta da a si tu a ção fun diá ria do meu Esta do.

Esse al tís si mo cres ci men to da po pu la ção, de ri-
va do so bre mo do das imi gra ções, tem ge ra do uma
gran de de man da por obras e ser vi ços pú bli cos. Ao
cer to, a fuga do ho mem do cam po para a ci da de, de ri-
va da das de mar ca ções de ter ras in dí ge nas e por
ações do Incra, vi san do à re de fi ni ção de áre as de co -
lo ni za ção, tem em pur ra do as pes so as para os cen-
tros ur ba nos do Esta do, so bre tu do para Boa Vis ta.
Com isso, a es tru tu ra ur ba na vem sen do so bre car re-
ga da, com re per cus sões ne ga ti vas nos ín di ces de de -
sen vol vi men to hu ma no.

A eco no mia de Ro ra i ma está ba se a da na pro du-
ção agro pe cuá ria, no ex tra ti vis mo e na mi ne ra ção.

Para ilus trar, de 1991 a 2001, o nos so re ba nho
pas sou de 345.650 ca be ças de gado bo vi no para 438
mil, se gun do da dos do IBGE.

Este atra so, que em qual quer Esta do de ve ria
es tar em tor no de um mi lhão e meio de ca be ças, se
de veu à fal ta de as sis tên cia téc ni ca, à fal ta de fi nan ci-
a men to, à fal ta de de fi ni ção fun diá ria e tam bém à ex -
pul são de pe que nos pro du to res das áre as em que es -
ta vam alo ca dos para trans for má-las em áre as in dí ge-
nas.

Para ilus trar, o ar roz ir ri ga do pro du zi do em nos -
sas vár ze as tem al can ça do óti ma pro du ti vi da de e boa 
qua li da de. Ser ve para abas te cer o Esta do e seu ex ce-
den te é co mer ci a li za do em Ma na us e Be lém. Em
1985, pro du zi mos 22.725 to ne la das, pas san do, em
2001, para 53 mil to ne la das de ar roz de boa qua li da-
de. Nes te ano, va mos co lher 90 mil to ne la das em ape -
nas 10 mil hec ta res de área cul ti va da. Devo fa zer aqui
um pa rên te se a fim de di zer que nos sa sa fra de grãos
é pro du zi da du ran te a en tres sa fra em ou tros Esta dos
do País. Em Ro ra i ma, nos 10 mil hec ta res de ar roz ir -
ri ga do, há duas sa fras. É esse o mo ti vo da nos sa pro -
du ti vi da de.

Qu an to à pro du ção in dus tri al de Ro ra i ma, so-
mos pe que nos. Pro du zi mos ape nas ma de i ra ser ra da,
al guns com pen sa dos e al guns ele men tos como por -
tas, ca i xi lhos e pro du tos que são ex por ta dos para a
Ve ne zu e la.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PPS – RR) – No -
bre Se na dor Au gus to Bo te lho, V. Exª me per mi te um
apar te?

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR) – Pois 
não, no bre Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PPS – RR) – Se -
na dor Au gus to Bo te lho, gos ta ria ape nas de cum pri-
men tá-lo e de dar meu tes te mu nho da im por tân cia de
V. Exª no Se na do Fe de ral, em bo ra como bem fri sou,
sem nun ca ha ver ocu pa do um car go pú bli co, seja de
Ve re a dor, De pu ta do Esta du al, De pu ta do Fe de ral,
Pre fe i to ou Go ver na dor. V. Exª pos sui a tra di ção po lí ti-
ca de seu pai, que ocu pou vá ri os car gos no en tão Ter -
ri tó rio de Ro ra i ma, in clu si ve o de De pu ta do Fe de ral.
Por tan to, V. Exª tem a vi são com ple ta do que é a ati vi-
da de po lí ti ca no sen ti do sa dio da pa la vra. E aqui re -
pre sen ta, com mu i ta dig ni da de, o povo do Esta do de
Ro ra i ma. Qu e ro di zer da mi nha sa tis fa ção de tê-lo
como co le ga – além de co le ga mé di co, co le ga Se na-
dor – para de fen der mos jun tos nos so Esta do, que in -
fe liz men te só é no tí cia quan do acon te ce al gu ma co i-
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sa ruim. V. Exª não só está tra zen do da dos es ta tís ti-
cos im por tan tes como fa zen do um re la to da his tó ria e
da ge o gra fia do nos so Esta do. Por tan to, pa ra be ni zo V. 
Exª e de se jo-lhe mu i to êxi to no seu man da to.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – PB) – Pas -
so a pa la vra ao Se na dor Alme i da Lima, do meu Par ti-
do PDT.

O Sr. Alme i da Lima (PDT – SE) – Se na dor Au -
gus to Bo te lho, eu não po de ria, nes te ins tan te em que
V. Exª es tréia na tri bu na do Se na do Fe de ral, de i xar de 
apar teá-lo na me di da em que sig ni fi ca para mim uma
gran de hon ra ter um com pa nhe i ro como V.Exª, re pre-
sen tan do o Esta do de Ro ra i ma, in te gran do o nos so
bra vo Par ti do De mo crá ti co Tra ba lhis ta – PDT. V. Exª
aca ba de con fes sar ser este seu pri me i ro man da to, o
de Se na dor da Re pú bli ca, um man da to da mais alta
im por tân cia, e te nho cer te za ab so lu ta que aqui V. Exª
se en con tra de vi do ao me re ci men to, o ca ri nho e o
apre ço que V. Exª tem jun to ao povo do seu Esta do.
Con gra tu lo-me com V. Exª pela sua es tréia na tri bu na
da mais alta Cor te Le gis la ti va do País, e mais uma
vez faço a de fe sa da qui lo que, em ou tras pa la vras, V.
Exª tam bém está a afir mar: a ne ces si da de da re di vi-
são ter ri to ri al do nos so País. V. Exª dá o exem plo do
Esta do de Ro ra i ma, com pou cos anos de exis tên cia,
em bo ra o Bra sil já co nhe ça e re ve ren cie esse nome
há mu i to tem po de vi do à con di ção de ter ri tó rio que
os ten tou por lon gos anos e como Esta do a par tir da
Cons ti tu i ção de 1988. Te nho cer te za ab so lu ta de que
este País será mais gran di o so a par tir do ins tan te em
que a clas se po lí ti ca en ten der que o nos so ter ri tó rio,
mais de 8,5 mi lhões km², é gran de o su fi ci en te para
ter apro xi ma da men te 50 ou 60 Esta dos e não ape nas
26 e mais o Dis tri to Fe de ral. Te mos a vi zi nha Argen ti-
na, que tem apro xi ma da men te 25% a 27% do ter ri tó-
rio bra si le i ro, e pos sui 24 pro vín ci as que são aná lo-
gos aos nos sos Esta dos; tam bém aqui per to te mos o
Chi le, com algo em tor no de 10% do ter ri tó rio bra si le i-
ro e 13 re giões, in clu si ve a re gião me tro po li ta na de
San ti a go. O que de mons tra a im por tân cia da di vi são
ter ri to ri al. Está aqui V. Exª mos tran do os da dos que
essa re gião pas sou a os ten tar a par tir de sua au to no-
mia em 1988. Ou tros exem plos: Mato Gros so do Sul
e, mais re cen te men te, o Esta do de To can tins, dan do
uma de mons tra ção da ne ces si da de da ocu pa ção do
ter ri tó rio bra si le i ro. Para tan to, apre sen ta mos uma
pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção, cujo re la tor de -
sig na do, to mei co nhe ci men to, é o Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães, pelo Esta do da Ba hia. Nos sa PEC
tem nº 53/2003 e te nho cer te za de que nela en con-
tra-se a pre vi são da cons ti tu i ção de uma co mis são de
es tu dos para re di vi são ter ri to ri al des te País e que por

cer to, as sim como Ro ra i ma, To can tins, Mato Gros so
do Sul, Ama pá e tan tas ou tras áre as ter ri to ri a is bra si-
le i ras po de rão os ten tar a con di ção de Esta dos au tô-
no mos, pois so be ra no é o País para a gran de za da
nos sa Pá tria, para o nos so de sen vol vi men to. Meus
pa ra béns a V. Exª, Se na dor Au gus to Bo te lho, in te-
gran te do meu Par ti do, re pre sen tan do o Esta do de
Ro ra i ma. Mi nha sa u da ção a V. Exª.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR) –
Agra de ço o apar te de V. Exª, Se na dor Alme i da Lima,
e do no bre Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, que mu i to
en ri que ce rão meu dis cur so.

Ro ra i ma apre sen ta bri lhan tes ex pec ta ti vas do
co mér cio in ter na ci o nal em fun ção de sua pro xi mi da-
de com a Ve ne zu e la, Gu i a na e o Ca ri be. Nos úl ti mos
anos, tes te mu nha ram uma in ten si fi ca ção sem pre ce-
den tes nas re la ções bi la te ra is com a Ve ne zu e la. Os
dois pa í ses en vi da ram es for ços para que as as pi ra-
ções de vá ri as ge ra ções se tor nas sem re a li da de.
Hoje, es tão fi si ca men te uni dos pela es tra da BR–174,
que liga Ma na us a Boa Vis ta e a Ca ra cas. No Bra sil,
como bem ob ser vou o Pre si den te Hugo Chá vez, em
sua úl ti ma es ta da aqui, essa ima gem de fron te i ra
como ele men to de união de i xou de ser uma ex clu si vi-
da de do sul do País.

A ele tri ci da de é ou tro fa tor de in te gra ção para o
Esta do. Des de ju lho de 2001, Ro ra i ma re ce be ener -
gia da Hi dro e lé tri ca de Guri, si tu a da na Ve ne zu e la.

Há de se res sal tar, ain da, a pers pec ti va da cons -
tru ção de um arco ro do viá rio com um ex tre mo em Ma -
ca pá, de sen vol ven do-se pe las três Gu i a nas e ten do o 
ou tro ex tre mo em Boa Vis ta, Ro ra i ma – o Arco Nor te
–, que irá re du zir o iso la men to fí si co da re gião, fa ci li-
tan do a in te gra ção do seu sis te ma de trans por tes.
Vale lem brar aqui que já está sen do apre ci a do pelo
Con gres so o Acor do so bre Trans por te Inter na ci o nal
de Pas sa ge i ros e Car gas en tre o Bra sil e a Re pú bli ca
da Gu i a na, ce le bra do em Bra sí lia no dia 07 de fe ve re i-
ro, já no Go ver no do Pre si den te Lula. A re cu pe ra ção
de ro do vi as tem como ob je ti vo ime di a to as se gu rar o
trá fe go per ma nen te e re du zir os cus tos to ta is de
trans por te, con tri bu in do, as sim, para a for ma ção e
am pli a ção do es pa ço eco nô mi co re gi o nal.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Per mi te-me V. Exª um apar te, no bre Se na dor?

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR) –
Ouço, com todo o pra zer, o Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Se na dor Au gus to Bo te lho, evi den te men te não co nhe-
ço a atu a ção de V. Exª em Ro ra i ma, mas, pelo tem po
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que pas sei aqui nes ta Casa, pos so di zer o quan to V.
Exª é ca va lhe i ro, o quan to V. Exª é que ri do pe los seus
co le gas e como é en tu si as man te a ma ne i ra de tra ta-
men to lha no que V. Exª tem para com to dos nós. De
ma ne i ra que eu que ria fe li ci tar a Casa por ter V. Exª
como Se na dor, e es pe ro que, da qui para fren te, V. Exª
con ti nue a tra ba lhar pelo seu Esta do de Ro ra i ma.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR) – Se -
na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, agra de ço, sen si bi li-
za do, as pa la vras de V. Exª. Fico fe liz com o apar te.

O Esta do de Ro ra i ma é o mais se ten tri o nal do
País: 95% de nos sa área está no He mis fé rio Nor te.
Pos sui uma si tu a ção ge o po lí ti ca pri vi le gi a da en tre os
de ma is Esta dos da Re gião Nor te, pois apre sen ta al -
ter na ti vas viá ve is para o es co a men to da pro du ção
fren te aos mer ca dos im por ta do res da Ve ne zu e la, pa í-
ses do Ca ri be, Esta dos Uni dos e Eu ro pa. A ma lha viá -
ria fe de ral BR–174, que liga Boa Vis ta a Ve ne zu e la,
vi a bi li za de for ma rá pi da e eco nô mi ca o trans por te de
grãos pro du zi dos em Ro ra i ma para o ex te ri or por in -
ter mé dio do mar do Ca ri be – Pu er to Ordaz e Pu er to
La Cruz na Ve ne zu e la, dis tan tes de Boa Vis ta, por ro -
do via to tal men te as fal ta da e em boas con di ções, a
700km* e 1.200km*, res pec ti va men te.

Ro ra i ma está pla ne jan do, nes ses pró xi mos
anos, che gar à pro du ção de um mi lhão de to ne la das
de grãos, Se na dor Le o nel Pa van, para que pos sa mos
tam bém cres cer e ser in cor po ra dos nes te País, de
gran de pro du ção...

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (Blo co/PSB –
SE) – V. Exª con ce de-me um apar te, Se na dor Au gus-
to Bo te lho?

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR) –
Ouço o apar te de V. Exª com todo o pra zer, 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 Au gus to Bo te lho, ao tér mi no do dis-
cur so de V. Exª, eu não po de ria de i xar de ex pres sar,
ao lado dos ou tros Se na do res que se ma ni fes ta ram, o 
meu apre ço por V.Exª, a mi nha ad mi ra ção pelo tra ba-
lho de V. Exª como Se na dor, fe i to de for ma dis cre ta,
mas efe ti va, em fa vor do for ta le ci men to do seu Esta do
e tam bém do pres tí gio do Le gis la ti vo. V. Exª, como ho -
mem da sa ú de, to mou po si ções nes ta Casa, ao meu
lado e ao lado de tan tos ou tros Co le gas, con tra a ten -
ta ti va dos Srs. Go ver na do res de fa ze rem o des con to
dos re cur sos da sa ú de e da edu ca ção para au men tar
as suas re ce i tas. V. Ex.ª to mou po si ção cla ra aqui,
numa de mons tra ção elo qüen te de que seu tra ba lho lá 
em Ro ra i ma, sem pre ao lado dos mais po bres, tem
con ti nu i da de nes ta Casa. Meus pa ra béns a V.Exª. Te-

nho cer te za de que o Se na do ga nhou mu i to com a
sua vi tó ria para esta Casa. 

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR) –
Agra de ço, hon ra do, o seu apar te, Se na dor Va la da res,
e digo que con ti nu a rei na trin che i ra, para evi tar que as 
ver bas da sa ú de e da edu ca ção se jam des vi a das de
seus ob je ti vos.

A ri que za na tu ral do Esta do abre im por tan tes
por tas para os ne gó ci os. Ro ra i ma apre sen ta vas to
po ten ci al de ex plo ra ção do eco tu ris mo. Ao mes mo
tem po, a fra gi li da de e a ame a ça de de gra da ção de
sua ri que za na tu ral re que rem me di das com pa tí ve is
com a con ser va ção am bi en tal.

Sr. Pre si den te Le o nel Pa van, não po de ria de i xar
de men ci o nar, nes ta oca sião, os gran des pro ble mas
vi ven ci a dos pelo Esta do de Ro ra i ma. O pri me i ro de -
les está cen tra do na fal ta de ti tu la ção das terr ras, o
que ini be a en tra da de ca pi tal pro du ti vo.

To dos sa be mos que para se to mar um em prés ti-
mo, a exi gên cia mí ni ma da ins ti tu i ção fi nan ce i ra é a
da ti tu la ri da de da ter ra. Por tan to, o se tor pro du ti vo do
Esta do está pra ti ca men te fora das li nhas de cré di to
pri va das e até pú bli cas. Por ou tro lado, po de mos nos
per gun tar: qual em pre en di men to pro du ti vo te ria a co -
ra gem de se ins ta lar no Esta do em que pa i ra um cli ma
de to tal in se gu ran ça ju rí di ca quan to ao solo so bre o
qual vai se fir mar? Uma in dús tria pro du to ra de ál co ol,
por exem plo, di fi cil men te iria, hoje, para Ro ra i ma,
pois o lo cal onde ela plan tar a cana-de-açú car e ins ta-
lar sua fá bri ca po de rá, em face da for ma como está
cons ti tu ci o nal men te re gu la da a dis tri bu i ção de ter ras,
ser obri ga da a de so cu par o lo cal sob a ale ga ção da
União de que essa área pas sa rá a com por a am pli a-
ção de uma re ser va in dí ge na ou mes mo uma área de
pro te ção am bi en tal. Essa si tu a ção pre o cu pa a to dos
no meu Esta do.

Sr. Pre si den te, a am pli a ção de áre as para re ser-
vas in dí ge nas, so bre mo do si tu a das em área de fron -
te i ra e que pas sa ao lar go de qual quer pos si bi li da de
de in ter ven ção do Go ver no do Esta do, dos seus re -
pre sen tan tes, está efe ti va men te di fi cul tan do o cres ci-
men to do meu Esta do.

Os pró pri os ín di os, so bre tu do os não in te gra-
dos, que se ri am os be ne fi ciá ri os di re tos das de mar-
ca ções, vi vem em con di ção de qua se to tal de sam pa-
ro. E mes mo nos pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos de
de mar ca ção, os ín di os, às ve zes, nem são ou vi dos, fi -
can do para a Fu nai e al gu mas ONGs o pa pel de por -
ta-vo zes de ín di os que, na ver da de, nun ca ti ve ram
voz. Nem sem pre foi dada ao ín dio a opor tu ni da de de
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se ma ni fes tar ou mes mo sus sur rar suas le gí ti mas e
ver da de i ras as pi ra ções.

Nem os ín di os nem os não ín di os se be ne fi ci am
das ri que zas na tu ra is de meu Esta do. Não há pro je to
de de sen vol vi men to para re gião que per mi ta a am bos
se be ne fi ci a rem do rico pa tri mô nio que a re gião pos -
sui, ain da que esse de sen vol vi men to se des se nos
mol des de um de sen vol vi men to sus ten ta do, tão pro -
pug na do nos dias de hoje e tão bem apre en di do pela
Agen da 21.

O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – Se na dor
Au gus to Bo te lho, em vir tu de de V. Ex.ª ter ul tra pas sa-
do qua se vin te mi nu tos o tem po re gi men tal e para dar
opor tu ni da de a ou tros Se na do res de se pro nun ci a-
rem, da rei mais um mi nu to a V. Ex.ª para que pos sa
ter mi nar o pro nun ci a men to. V. Exª po de ria dar como
lido o res tan te. (Pa u sa.)

Se gun do in for ma ção da as ses so ria, V. Exª está
den tro do seu tem po.

Ape nas vou pror ro gar o tem po de V. Exª para
que ter mi ne seu pro nun ci a men to.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR) – Está 
bem.

Nem os ín di os nem os não ín di os se be ne fi ci am
das ri que zas na tu ra is de meu Esta do. As pro vín ci as
mi ne ra is são imen sas e, co in ci den te men te ou não,
es tão si tu a das em ba i xo das re ser vas in dí ge nas. Isso
pode ser cons ta ta do pelo cru za men to de ma pas, pelo 
qual se vê cla ra men te que as gran des re ser vas de
nió bio, por exem plo, im por tan te mi ne ral para o de sen-
vol vi men to no ter ce i ro mi lê nio, es tão si tu a das na re -
ser va dos Ia no mâ mis.

Não con si go, Sr. Pre si den te, Sr.as e Srs. Se na-
do res, as si mi lar bem essa si tu a ção.

Acre di to, sem medo de pro pa lar fal sas cren di-
ces ou ar gu men tos fa la ci o sos, que a in só li ta de mar-
ca ção de vul to sas gle bas de ter ra para fins de cri ar e
am pli ar re ser vas agri de fron tal men te nos sa so be ra-
nia, fa zen do-me pen sar que re al men te exis te um pro -
ces so de in ter na ci o na li za ção em cur so, não só em
Ro ra i ma, mas em toda a Ama zô nia Le gal. Não digo
uma in ter na ci o na li za ção tal como se deu em ter ri tó rio
ira qui a no e suas ri cas re ser vas de pe tró leo, em que
as ar mas, tan ques e ca nhões, des pre zan do as mais
co me zi nhas nor mas de Di re i to Inter na ci o nal, se fi ze-
ram vi sí ve is em todo o mun do.

A in ter na ci o na li za ção em cur so na Ama zô nia
Le gal e, em es pe ci al, em Ro ra i ma é uma in ter na ci o-
na li za ção que eu cha ma ria de “in ter na ci o na li za ção
bran ca”. Não se vêem na vi os de guer ra, sol da dos ar -
ma dos, tan ques, mís se is, ca nhões des tru in do e ma -

tan do pes so as. O que se vê é um pro ces so pa u la ti no
de so la pa men to da so be ra nia na ci o nal, seja com re -
cur so à am pli a ção de re ser vas, seja com re cur so à
cri a ção de áre as de pro te ção am bi en tal. Sob es sas
ru bri cas, im pe de-se que o povo bra si le i ro, úni co dono
das ri que zas da re gião, dela se be ne fi cie. A in ter na ci-
o na li za ção bran ca re ve la-se, tam bém, pela di fi cul da-
de de im plan ta ção de uni da des mi li ta res na fron te i ra.

Re cen te men te, no Mu ni cí pio de Ui ra mu tã, as
Ongs se mo bi li za ram mun di al men te, para im pe dir
que uma uni da de do Exér ci to bra si le i ro fos se ins ta la-
da den tro da sede do mu ni cí pio. Uni da de essa que só
leva be ne fí ci os para as co mu ni da des in dí ge nas, pois
pas sa rão a ter per ma nen te men te mé di cos, den tis tas,
as sis tên cia far ma cêu ti ca e trans por te para seus do-
en tes e seus aci den ta dos.

Uma co i sa deve ser ob je to de re fle xão de to dos
bra si le i ros. Se os ín di os não po dem ex plo rar os po-
ten ci a is na tu ra is e mi ne ra is da re gião, e os não ín di os
mu i to me nos, quem se be ne fi ci a rá des sas ri que zas?
Tal vez os ne tos dos se nho res dos pa í ses ri cos. Será
que os ín di os não es tão se tor nan do ou já se tor na-
ram os gran des guar diões dos in te res ses in ter na ci o-
na is no Esta do de Ro ra i ma?

É in te res san te apon tar nes te qua dran te que,
ain da hoje, per sis tem vi sões mis ti fi ca das dos po vos
in dí ge nas; vi sões que im pe dem que eles cons tru am
sua au to no mia e sus ten ta bi li da de em nos sa so ci e da-
de. Em Ro ra i ma, quan do se fala em po vos in dí ge nas,
não se pode ge ne ra li zar, Se na dor Alme i da Lima. Os
gra us de con ta to com a so ci e da de en vol ven te va ri am
mu i to. Uma si tu a ção es pe cí fi ca é a dos Ia no mâ nis,
que vi vem, em sua ma i o ria, iso la dos da so ci e da de.
Ou tra é a si tu a ção dos Ma cu xis e Ua pi xa nas, em cu -
jas ma lo cas exis tem es co las até de 2º grau, água en -
ca na da e luz elé tri ca. Esses ín di os pra ti cam agro pe-
cuá ria há dé ca das. Po de mos en con trar, tam bém, os
Ta u pe rangs e Inga ri cós, que vi vem na fron te i ra com a
Ve ne zu e la em es tá gio avan ça do de pro xi mi da de com
a so ci e da de en vol ven te. São ín di os que há dé ca das,
são co mer ci an tes. Enfim, em bo ra não ca i ba uma aná -
li se exa us ti va da si tu a ção dos po vos in dí ge nas de Ro -
ra i ma, bas ta-nos sa ber isso: não se pode tra tar a to -
dos igual men te. De ve mos sem pre nos re por tar ao
grau de in te gra ção so ci al de cada gru po ou et nia.

Sr. Pre si den te, pa ra le la men te à atu a ção dos ór -
gãos fe de ra is de tu te la do ín dio, como a Fu nai, vá ri as
ONGs in ter na ci o na is têm atu a do de modo per ver so
no Esta do de Ro ra i ma. Essas gran des ONGs, tra ves-
ti das de en ti da des pro te to ras do meio am bi en te e de
tu te la do ín dio, têm ser vi do como ver da de i ros pos tos
avan ça dos a ser vi ço do ca pi tal in ter na ci o nal, sem
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con tar com a atu a ção na pro mo ção da bi o pi ra ta ria –
te mos o exem plo do cu pu a çu, pre ga do nos cor re do-
res des ta Casa. O pró prio Pre si den te Luiz Iná cio Lula
da Sil va, em sua úl ti ma vi a gem ao Acre, afir mou que a 
pres são para a de mar ca ção de ter ras in dí ge nas e de
pre ser va ção am bi en tal é mu i to mais for te por par te
das ONGs in ter na ci o na is, do que dos par ti dos po lí ti-
cos do nos so País.

Nun ca fo mos con tra a de mar ca ção de re ser vas
in dí ge nas e nem mes mo con tra ONGs in ter na ci o na is
que atu am no ter ri tó rio de Ro ra i ma, mu i tas de las re al-
men te im bu í das de no bres ide a is, como a Mis são
Evan gé li ca da Ama zô nia, a Mis são No vas Tri bos do
Bra sil e a Asas do So cor ro, que já es tão há mais de 50 
anos em meu Esta do. So mos con tra, sim, os obs tá cu-
los que são cri a dos aos ín di os e não-ín di os ao apro -
ve i ta men to eco nô mi co das ri que zas do meu Esta do.
Acho que os ín di os de vem ter suas áre as onde pos -
sam man ter sua or ga ni za ção so ci al e cul ti var seus
cos tu mes, lín guas, cren ças e tra di ções; mas de vem
tam bém, atra vés de um ma ne jo sus ten tá vel e um
ope ran te di re ci o na men to de po lí ti cas pú bli cas, se be -
ne fi ci ar das ri que zas que os ten tam em suas áre as.

Sr. Pre si den te, ou tra ques tão gra vís si ma que
as so la meu Esta do é a dos co lo nos. Estes fa zem par-
te de um cír cu lo vi ci o so que en vol ve a de mar ca ção de 
ter ras in dí ge nas, as es cas sas e ine fi ca zes ações go -
ver na men ta is de fo men to e a fal ta de opor tu ni da de de 
em pre go.

De fato, a área Wai-Wai, que ti nha 350 mil hec ta-
res, foi am pli a da, há me nos de 15 dias, em mais 400
mil hec ta res, che gan do a qua se um mi lhão de hec ta-
res para ape nas 350 mil in di ví du os, no meu Esta do.
Exis tem ín di os Wai-Wai em Trom be tas, no Pará. São
1.500 ele men tos. Mas a dis tân cia de Trom be tas até a
nos sa área che ga a qua se 200 qui lô me tros.

Nun ca hou ve uma po lí ti ca con tun den te de as -
sen ta men to de co lo nos de fe nes tra dos de seus lo tes e 
nem se quer hou ve, em mu i tos ca sos, a de vi da in de ni-
za ção e re a lo ca ção dos mes mos.

Os pro je tos de as sen ta men to ca pi ta ne a dos
pelo Incra re ve la ram-se de gran de fra gi li da de e, por
isso, não atin gi ram nem de per to os ob je ti vos co li ma-
dos. Os as sen ta men tos fe i tos ten do como li nha mes -
tra a apli ca ção do Pro gra ma de Agri cul tu ra Fa mi li ar
fo ram um fra cas so.

Mes mo di an te das di fi cul da des que as so lam
meu Esta do, es tou es pe ran ço so em re la ção ao Go-
ver no do Pre si den te Lula. Pela pri me i ra vez, as sis ti-
mos a um Mi nis tro ir ao Esta do de Ro ra i ma, para ver
de per to a si tu a ção dos ín di os e não-ín di os. Isso de -
mons tra que, nes te Go ver no, a ques tão in dí ge na e a

fun diá ria vão ser tra ta das com a me re ci da im por tân-
cia que cabe ao meu Esta do. Cer ta men te, a ida do Mi -
nis tro Már cio Tho maz Bas tos ao meu Esta do re pre-
sen ta, a meu sen tir, um pas so im por tan te em bus ca
de uma so lu ção de fi ni ti va para os con fli tos fun diá ri os
ge ra dos pela fal ta de de fi ni ção das ter ras no meu
Esta do e tam bém para a so lu ção dos pro ble mas ad -
vin dos da fal ta de po lí ti cas pú bli cas efi ca zes do Go-
ver no Fe de ral.

Eu gos ta ria de con gra tu lar-me, tam bém, com a
Mi nis tra Ma ri na Sil va, que, por oca sião dos in cên di os
que as so la ram Ro ra i ma nes se iní cio de ano, vi si tou
nos sa ter ra e nos aju dou a com ba ter o fogo.

Fo ram en vi da dos gran des es for ços por par te do
Go ver no Fe de ral, nun ca vis tos an tes na his tó ria do
meu Esta do, para evi tar que o de sas tre am bi en tal, re -
pre sen ta do pe las que i ma das des se se mes tre, não
ob ti ves se re per cus sões ma i o res.

Por fim, Pre si den te Le o nel Pa van, en cer ra rei o
meu dis cur so ina u gu ral, re a fir man do o meu com pro-
mis so de vida, cal ca do no res pe i to à éti ca, ao ci da dão
e à mo ral cris tã. Pe din do a ben ção de Deus so bre to -
dos nós, agra de ço a to dos. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – Qu e re-
mos ape nas fa zer uma cor re ção e jus ti ça com o nos -
so que ri do ami go, Se na dor Au gus to Bo te lho. Na ver -
da de, S. Exª te ria mais tem po para fa lar, por que, após
a Ordem do Dia, o tem po des ti na do a S. Exª se ria de
50 mi nu tos. Mas o bri lhan te pro nun ci a men to de V.
Exº, cer ta men te, fi ca rá mar ca do nes ta Casa.

Tam bém gos ta ria de anun ci ar a pre sen ça do
Pre fe i to de Ange li na, Sr. La u de li no de Andra de, do
Pre fe i to Ser gio Bi a si Sil ves tre, de Alfre do Wag ner, do
Pre fe i to Di o ní sio Pa u lo, de São Pe dro de Alcân ta ra,
bem como de Mi guel Au gus to For beck Fa ra co, Se cre-
tá rio Exe cu ti vo da Asso ci a ção dos Mu ni cí pi os da Re -
gião da Gran de Flo ri a nó po lis.

Con for me o re ve za men to de um Se na dor ins cri-
to e um Lí der de Par ti do, o pró xi mo ins cri to é o Se na-
dor Alme i da Lima, pela Li de ran ça do PDT.

No bre Se na dor, em face do adi an ta do da hora –
já são 18 ho ras e 16 mi nu tos –, V. Exª dis põe exa ta-
men te de 14 mi nu tos para pro fe rir o seu dis cur so. Se
ne ces sá rio, a Pre si dên cia fará a de vi da pror ro ga ção.
Se V. Exª de se jar, po de rá di vi dir o ho rá rio com al-
guém.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Como Lí der.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, agra de ço a V. Exª pela com pre-
en são. Pro cu ra rei ser o mais bre ve pos sí vel.
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Srªs e Srs. Se na do res, há apro xi ma da men te 20
dias, a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia apre ci ou pro je to de lei, em ca rá ter ter mi na ti vo,
que ob je ti va a mu dan ça do sis te ma ele trô ni co de vo -
ta ção vi gen te. Na que la opor tu ni da de, ma ni fes tei-me
con trá rio à ma té ria e fui voto ven ci do.

Ime di a ta men te, apre sen tei re cur so à Mesa,
com as si na tu ras de apro xi ma da men te 12 Se na do res,
já que há exi gên cia re gi men tal de, no mí ni mo, nove
Se na do res.

Para mi nha sur pre sa, em bo ra seja um di re i to le -
gí ti mo dos Srs. Se na do res, no úl ti mo dia, no der ra de i-
ro ins tan te de en cer ra men to do pra zo, qua tro Se na-
do res re ti ra ram suas as si na tu ras, e o re cur so fi cou
im pos si bi li ta do de ter o seu se gui men to, com a apre -
ci a ção da ma té ria pelo Ple ná rio des ta Casa. Em prin -
cí pio, a apre ci a ção da Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça ti nha ca rá ter ter mi na ti vo, mas, com o re cur so,
a ma té ria se ria re a pre ci a da pelo Ple ná rio des ta Casa.

La men tei o fato. Embo ra ma té ria ven ci da, já en -
ca mi nha da à Câ ma ra dos De pu ta dos, ve nho à Tri bu-
na des ta Casa para es ta be le cer o meu pro tes to, por
en ten der que o Po der Le gis la ti vo, que o Se na do Fe -
de ral as su me uma po si ção de sub mis são di an te da
Jus ti ça Ele i to ral des te País. Te mos as in for ma ções
ne ces sá ri as para esta con clu são, di an te das in jun-
ções do TSE para a mu dan ça do sis te ma de vo ta ção,
que, pela le gis la ção atu al, exi ge que o voto seja im -
pres so, vis to pelo ele i tor, sem que ele pos sa tocá-lo.
Ao fi nal, ele con fir ma e o voto vai para a urna, po den-
do se es ta be le cer a con ve niên cia da re con ta gem de
vo tos pela pro va ma te ri al que lá fica de po si ta da. Mu i-
tas jus ti fi ca ti vas fo ram es ta be le ci das e pro cu rei apro -
fun dar, exa ta men te em cima de to das elas, um es tu do
e che guei à con clu são de que ne nhu ma de las se jus ti-
fi ca. Na ver da de, o que es ta mos ven do é a fra gi li za-
ção do sis te ma de vo ta ção nes te País, caso seja
apro va do pela Câ ma ra dos De pu ta dos e san ci o na do
pelo Pre si den te da Re pú bli ca, en fra que cen do a de-
mo cra cia, pois esta pres su põe a le gi ti mi da de do pro -
ces so ele i to ral e, como se pro põe, não se as se gu ra rá
a le gi ti mi da de, pois não ga ran te a se gu ran ça e a ho -
nes ti da de dos ple i tos.

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Per mi-
ta-me V. Exª um apar te?

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Con ce do o
apar te ao no bre Se na dor Edu ar do Aze re do, que foi o
Re la tor da ma té ria na Co mis são a que me re por tei.

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Sim,
Se na dor Alme i da Lima. Eu que ro di zer que, na ver da-

de, eu não fui Re la tor. Eu fui o au tor do pro je to, pro je to
esse que pro cu ra exa ta men te o opos to do que V. Exª
diz. Ele pro cu ra ga ran tir mais ain da a ho nes ti da de do
pro ces so, a in te gri da de do voto – é um avan ço. Veja
bem que nós não es ta mos mu dan do nada do sis te ma
de vo ta ção. A vo ta ção con ti nu a rá ele trô ni ca como foi
nos dois úl ti mos ple i tos ou nos três úl ti mos ple i tos.
Será ele trô ni ca do mes mo je i to. Nós va mos con ti nu ar
di gi tan do os nú me ros; vai apa re cer o re tra to do mes -
mo je i to; va mos ter que con fir mar do mes mo je i to. A
úni ca al te ra ção é que não há im pres são em pa pel.
Em vez da im pres são em pa pel, ha ve rá a di gi ta li za-
ção, a gra va ção no meio mag né ti co. A pos si bi li da de
de re con ta gem con ti nua exis tin do, só que, em vez da
re con ta gem ser a par tir do pa pel, ela será a par tir do
meio mag né ti co. Como ex pli quei na Co mis são, o voto
con ti nua ele trô ni co, que é um gran de avan ço que o
Bra sil con se guiu e que é mu i to me lhor que a vo ta ção
ma nu al de anos atrás. O que muda é ape nas a có pia
que, em vez de ser em pa pel, fi ca rá num meio mag né-
ti co, o que pos si bi li ta rá a re con ta gem da mes ma ma -
ne i ra. O pro gra ma que gra va rá es ses vo tos no meio
mag né ti co es ta rá à dis po si ção dos par ti dos 6 me ses
an tes das ele i ções. Então, tra ta-se, na ver da de, de
con fi ar mos na tec no lo gia, que não nos tem de i xa do
ne nhu ma mar gem para des con fi an ça nes se caso.
Dis cor do de V. Exª, pois o pro je to pode até in te res sar
ao TSE, mas ele é de mi nha au to ria, que sou da área
de com pu ta ção. For mei-me em Aná li se de Sis te mas
em 1970 e acom pa nho o voto no Bra sil há mu i to tem -
po. Em 1985, fiz uma vi a gem a vá ri os pa í ses para po -
der bus car al ter na ti vas para o voto no Bra sil. Fui fis cal
du ran te mu i tos anos da to ta li za ção ele trô ni ca nas ele -
i ções bra si le i ras. E a ori gem do pro je to foi mi nha. Re -
co nhe ço que o TSE con cor da com essa mo di fi ca ção,
por que ela sim pli fi ca e di mi nui o cus to. Entre tan to, o
mais im por tan te é o que es tou que ren do de i xar cla ro:
não há ne nhu ma mo di fi ca ção do pon to de vis ta do
voto do ele i tor. O ele i tor vota do mes mo je i to. Tam bém
pode ha ver a re con ta gem da mes ma ma ne i ra; ape-
nas, em vez de ser fe i ta a par tir do pa pel, ela é uma
re con ta gem a par tir de meio mag né ti co.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Agra de ço
o apar te de V. Exª e res pe i to sua po si ção, mas per mi-
ta-me con ti nu ar dis cor dan do e pres tar um es cla re ci-
men to: não so mos con tra. O meu Par ti do não é con tra
o voto ele trô ni co; so mos a fa vor. Não se pre ten de vol -
tar ao sis te ma an ti go, não! Mas a tec no lo gia per mi te
que avan ce mos, sem que haja pre ju í zo à le gi ti mi da-
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de. Esta mos ven do his to ri ca men te no qua dro com pa-
ra ti vo que te nho em mão o pro je to do en tão Se na dor
Ro ber to Re quião e o Subs ti tu ti vo do Se na dor Ro meu
Tuma em com pa ra ção ao apre sen ta do pelo TSE,
quan do era Pre si den te o ex-De pu ta do, hoje Mi nis tro,
Nel son Jo bim. E nós per ce be mos por esse qua dro
com pa ra ti vo e pela his tó ria des te Par la men to a ten-
dên cia per ma nen te do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral de
cri ar di fi cul da des para que os par ti dos pos sam es ta-
be le cer a fis ca li za ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é isto que
pre ci sa ser dito: não po de mos ver de for ma su bal ter-
na o Po der Le gis la ti vo di an te do Po der Ju di ciá rio. E
digo mais: este pro je to que foi apro va do na Co mis são
não as se gu ra le gi ti mi da de, não! Enquan to o ci da dão
mar ca o nú me ro, di gi ta o nú me ro 1, por exem plo, e sai 
a foto, não se sabe e não se pode ga ran tir se lá in ter-
na men te fica re gis tra do o nú me ro 1 ou ou tro nú me ro
que trans fe ri ria o voto para ou tro can di da to.

Exis te a pro pos ta da as si na tu ra ele trô ni ca. Mas
há uma di fe ren ça! Estu dei o as sun to com téc ni cos.
Per ce bi que a as si na tu ra é co lhi da ao fi nal de todo o
pro ces so de vo ta ção e não de for ma per ma nen te.
Não sou con tra a as si na tu ra ele trô ni ca ao fi nal, mas é
pre ci so que ela ve nha pa ra le la men te com a pro va
ma te ri al. É tão ver da de i ra essa ne ces si da de que um
De pu ta do ame ri ca no pro pôs, ao dis cu tir a sis te má ti ca
ele i to ral – e te nho em mão o seu pro nun ci a men to –, o
pro ces so ele trô ni co com o com pro van te ma te ri al es -
cri to, por que nin guém ga ran te que, ao fi nal, sem a
pro va ma te ri al, a as si na tu ra ele trô ni ca não seja ou tra.

O nos so Par ti do, o PDT, é gato es cal da do nes sa
ma no bra. Quem não se re cor da do caso, no Rio de
Ja ne i ro, da PRÓ – Con sult, que der ro tou o nos so Pre -
si den te Na ci o nal, Le o nel Bri zo la? Após re pe ti das de -
nún ci as e o co nhe ci men to in ter na ci o nal, aque les que
co me ça ram a pra ti car as in jun ções e as ile ga li da des
se re co lhe ram e o pro ces so foi re ver ti do, com a par ti-
ci pa ção de téc ni cos, de pes so as li ga das ao Ser vi ço
Na ci o nal de Infor ma ções – SNI. Não po de mos ace i tar
esse tipo de ma ze la. Não po de mos ace i tar a pro va
ma te ri al.

No Esta do de Ser gi pe, na úl ti ma ele i ção, não
hou ve ne nhum re cla mo, ne nhum pro ble ma com a
urna ele trô ni ca. Onde foi im plan ta da, não hou ve dú vi-
da a res pe i to do re sul ta do da vo ta ção, nem pe di do de
re con ta gem de vo tos, por que ne nhu ma fra u de hou ve.

O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – Se na dor
Alme i da Lima, para evi tar que a re u nião se en cer re às 

18 ho ras e 30 mi nu tos e para que V. Exª pos sa ter mi-
nar seu bri lhan te pro nun ci a men to, pror ro go a re u nião
por 5 mi nu tos.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Agra de ço
a V. Exª e, com mu i to pra zer, con ce do um apar te ao
Se na dor Ney Su as su na.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – No bre Se -
na dor Alme i da Lima, a pre o cu pa ção de V. Exª é per fe-
i ta men te ca bí vel, mas que ro ci tar ou tros pro ble mas.
Por exem plo, no Tri bu nal Ele i to ral da Pa ra í ba, tra mi ta
uma re pre sen ta ção pelo fato de que mais de mil má -
qui nas fo ram ma ni pu la das na ma dru ga da. A pro va
des sa ma ni pu la ção é que a me mó ria gra vou a hora
da in ter ven ção: 3 ou 4 ho ras da ma dru ga da, quan do,
há mu i to, a ele i ção ha via en cer ra do. Po rém a má-fé,
me lhor di zen do, a má-von ta de de to dos os que elo gi-
am as má qui nas é tan ta, que, quan do se fala a res pe i-
to, ouve-se: “Ho mem, isso era me lhor de i xar. Os mo -
de los no vos de ve rão ter al gu mas ou tras tra vas que
não per mi tam a in ter ven ção”. Mas a ver da de é que
está em tra mi ta ção e o ex-Go ver na dor e o Se na dor
José Ma ra nhão en tra ram na Jus ti ça, e há, como S.
Exªs mos tram no re la tó rio, cen te nas de má qui nas
que ti ve ram, na ma dru ga da, seus re la tó ri os mo di fi ca-
dos.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Agra de-
ço-lhe o apar te e digo mais: esta é a ten dên cia que
vem es bo çan do o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral. Nes se
qua dro com pa ra ti vo, pelo pro je to ini ci al do Se na dor
Ro ber to Re quião e pelo subs ti tu ti vo do Se na dor Ro -
meu Tuma, es ta be le cia-se, por exem plo, que 3% das
ur nas se ri am sor te a das, ao fi nal da ele i ção, para uma
ve ri fi ca ção. E a pro pos ta que fi cou pre va le cen do, vin -
da do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, vem ex pres sa na Lei 
Jo bim, de nº 10.408/2002, que es ta be le ceu que esse
sor te io de ve ria ser pré vio à ele i ção. É como, numa
par ti da de fu te bol, fa zer-se o sor te io an ti do ping an -
tes do jogo, não após.

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Se na-
dor Alme i da Lima, V. Exª me per mi te mais um apar te?

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Con ce de-
rei. Te nho cer te za de que V. Exªs co nhe cem, to dos
co nhe ce mos a obra “O Espí ri to das Leis”, de Mon tes-
qui eu, que, en tre tan tos en si na men tos, nos de i xou
um le ga do que foi o da tri par ti ção dos Po de res no
Esta do em Exe cu ti vo, Le gis la ti vo e Ju di ciá rio.

Apren di nos ban cos es co la res que cabe ao Po -
der Le gis la ti vo, com a par ti ci pa ção do Exe cu ti vo, a
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ela bo ra ção das leis e ao Ju di ciá rio cum pri-las. Mas
pa re ce-me que nes te País é o Po der Ju di ciá rio que
de se ja ela bo rar as leis e é o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to-
ral que in ter vém, fre qüen te men te, na ela bo ra ção de
leis, atra vés de re so lu ções ou na in jun ção di re ta jun to
ao Par la men to, quan do en ten de mos que eles po dem,
le gi ti ma men te, ter par ti ci pa ção nas dis cus sões, mas
de vem aguar dar a edi ção das leis para fazê-las cum -
prir, fun ção do Po der Ju di ciá rio, não se in tro me ten do
na ela bo ra ção das leis, que é o que es ta mos pre sen-
ci an do no es tu do apro fun da do que se faz so bre a ma -
té ria.

Con ce do, mais uma vez, o apar te ao Se na dor
Edu ar do Aze re do.

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Per -
doe-me re tor nar ao as sun to. Eu gos ta ria so men te de
lem brar que o voto, como está vi go ran do, por que o
pro je to ain da tem que ser apro va do na Câ ma ra, não
per mi te ao ele i tor ver a im pres são no pa pel. Ela é in -
ter na, den tro da má qui na. O que foi apro va do, pelo
pro je to do Se na dor Ro ber to Re quião, é que, de po is
de di gi ta do o nú me ro, de apa re cer a fo to gra fia, de
con fir ma do o voto, há uma im pres são in ter na na má -
qui na, que joga um pe da ci nho de pa pel den tro da má -
qui na. E o ele i tor não vê o pa pel.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Se na dor
Edu ar do Aze re do, por amor ao de ba te... A im pres são
é vis ta pelo ele i tor, que con fir ma o voto fi nal. Foi as sim
no meu Esta do, Se na dor!

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Não, V.
Exª está en ga na do! Ele con fir ma na tela, não con fir-
ma no pa pel, até por que isso que bra ria a con fi den ci a-
li da de do voto. Ele não vê no pa pel, mas na tela. A im -
pres são em pa pel é para re gis tro no caso de ha ver
ne ces si da de de re con ta gem.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Há im pres-
são no pa pel, que pas sa por um duto que con duz à
urna, sem que ele pos sa to car.

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Ele não 
vê o voto no pa pel, só na tela. Qu e ro di zer isto: ele não 
vê no pa pel!

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Ele con fir-
ma exa ta men te o voto no pa pel.

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Con fir-
ma o voto ele trô ni co, como fa ze mos aqui.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Por amor
ao de ba te... De vol ve rei a pa la vra a V. Exª.

O art. 59, §4º, da Lei, por que é a essa que me
re por to, diz tex tu al men te:

A urna ele trô ni ca dis po rá de me ca nis mo que
per mi ta a im pres são do voto, sua con fe rên cia vi su al e
de pó si to au to má ti co, sem con ta to ma nu al, em lo cal
pre vi a men te la cra do, após con fe rên cia pelo ele i tor.

O duto é trans pa ren te. Ele con fe re, mas não
pega, não man tém con ta to ma nu al com a cé du la.
Mas, con fe ri da, vai para a urna, que é um ou tro de pó-
si to.

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Se na-
dor, a con fe rên cia é na tela ele trô ni ca, onde se con fir-
ma. Isso vai con ti nu ar exis tin do, e o voto con ti nu a rá a
ser im pres so no dis que te. Ago ra, como V. Exª dis se
aqui, quem ga ran te que, quan do se di gi ta o nú me ro
um, é este que será com pu ta do? Por tan to, V. Exª não
pode vo tar aqui no Se na do Fe de ral, pois aqui tam bém
vo ta mos des sa ma ne i ra. V. Exª deve des con fi ar das
má qui nas da qui tam bém.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Pois foi o
que acon te ceu. V. Exª e o Bra sil todo têm co nhe ci-
men to.

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Não,
não foi isso que acon te ceu.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Acre di to
nas má qui nas. O que é pre ci so, Se na dor Edu ar do
Aze re do,...

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Não foi
isso que acon te ceu.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – O que é
pre ci so que se diga, e eu dis se na Co mis são, per mi-
ta-me V. Exª,...

O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – Se na dor
Alme i da Lima, a Pre si dên cia avi sa que V. Exª ul tra-
pas sou o tem po e pede que con clua o pro nun ci a men-
to.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Por amor
ao de ba te, te nha cer te za V. Exª, Se na dor Edu ar do
Aze re do, que po de re mos vol tar ao tema. Con cluo di -
zen do exa ta men te o que dis se na Co mis são de Cons -
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia: con fio nas má qui nas e
no avan ço tec no ló gi co. Mas quem leu O Prín ci pe, de
Ni co lau Ma qui a vel, sabe per fe i ta men te que não dá
para con fi ar nos ho mens, so bre tu do quan do o po der
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está em jogo. Nes te País e no mun do faz-se de tudo
por um man da to de ve re a dor, pre fe i to, go ver na dor,
de pu ta do, se na dor e pre si den te da Re pú bli ca, in clu si-
ve fra u dar ele i ções. A his tó ria tem re gis tra do isso. La -
men to não po der con fi ar nos ho mens. Nas má qui nas,
na sua tec no lo gia, con fio. Afi nal de con tas, foi o que
dis se na Co mis são.

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Mas as 
má qui nas são co man da das pe los ho mens, Se na dor.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Ao con clu-
ir, uma ho me na gem a San tos Du mont: o ci da dão
sobe em um avião, que é todo com pu ta do ri za do. Por -
tan to, con fio na má qui na, mas não dá para con fi ar
sem pre nos ho mens.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – Sa be-
mos que o de ba te ocor re rá por di ver sas ve zes nes ta
Casa. Po rém, fo mos obri ga dos, no bre Se na dor, a pe -
dir que V. Exª en cer ras se o seu pro nun ci a men to.

O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – So bre a
mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 605, DE 2003

Se nhor Pre si den te,

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, seja apro va-
do voto de pe sar pelo fa le ci men to do Jor na lis ta Ary
Car va lho, pre si den te do Gru po de Co mu ni ca ção O
Dia, no Rio de ja ne i ro, com apre sen ta ção de con do-
lên ci as à fa mí lia.

Sala das Ses sões,  22 de ju lho de 2003. – Anto -
nio Car los Ma ga lhães, Se na dor.

O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – A Mesa
en ca mi nha rá o voto de pe sar.

Os Srs. Se na do res Arthur Vir gí lio, Ante ro Paes
de Bar ros, Val mir Ama ral, Ro me ro Jucá, Sér gio Gu er-
ra, Le o nel Pa van, Te o tô nio Vi le la Fi lho, 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. 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, a aná li se de uma de ter mi na da épo ca
ou de um país pode ser ex pos ta mais fa cil men te pela
Fi lo so fia. Por isso, com as pas, cedo es pa ço a um fi ló-

so fo, que já vo tou no PT, o ilus tre pen sa dor ga ú cho
De nis Ro sen fi eld, pro fes sor da Uni ver si da de Fe de ral
do Rio Gran de do Sul.

Para ele, com as con tra di ções en tre te o ria e prá -
ti ca do par ti do do Pre si den te Lula, o PT pas sou a vi -
ver de de ma go gia des de que che gou ao go ver no. E
ago ra so fre as con se qüên ci as des ses de sa cer tos
que afe tam o Bra sil e tam bém o en tor no pe tis ta, aí in -
clu í do o cha ma do Mo vi men to dos Tra ba lha do res
Sem-Ter ra.

Teme o pro fes sor que, se os Sem-Ter ra man ti ve-
rem sua pos tu ra “re vo lu ci o ná ria” – e ele acre di ta que
sim – isso vai ge rar uma sé ria de sor ga ni za ção po ten-
ci al do seg men to que o Bra sil tem de mais re le van te
em sua pa u ta de ex por ta ções: o agro ne gó cio.

De fato – faço pa rên te ses – o País se vem ga -
ran tin do gra ças ao bom de sem pe nho da agri cul tu ra.
As de ma is ati vi da des es tão em fase mu i to di fí cil, di ria
mes mo re ces si va, como sus ten ta o pre si den te da Fe -
de ra ção das Indús tri as do Esta do de São Pa u lo, Ho -
ra cio La fer Piva, con for me no tí cia pu bli ca da na edi ção
de hoje de O Esta do de S.Pa u lo, que leio para que
pas se a cons tar dos ana is do Se na do Fe de ral:

São Pa u lo – Para o pre si den te da Fe de ra ção
das Indús tri as do Esta do de São Pa u lo (Fi esp), Ho rá-
cio La fer Piva, a si tu a ção dos in dus tri a is é de “de ses-
pe ro to tal” em re la ção à si tu a ção eco nô mi ca de suas
em pre sas. Entre vis ta do no pro gra ma “Pas san do a
Lim po”, da Rede Re cord, ele acen tu ou que nos úl ti-
mos dois me ses hou ve uma que da mu i to acen tu a da
na ati vi da de eco nô mi ca. “Não há cré di to ir ri gan do o
mer ca do, as ta xas de ju ros são al tís si mas, os pá ti os
das mon ta do ras es tão che ís si mos – e essa é uma ca -
de ia im por tan te de for ne ce do res; os es to ques das
em pre sas es tão al tos, as pra te le i ras do co mér cio es -
tão mu i to che i as e, ago ra, te mos ain da o dó lar che-
gan do a um pa ta mar pe ri go so, que pode com pro me-
ter o sal do da nos sa ba lan ça”. Se gun do La fer Piva, os
úni cos se to res que ain da es tão apre sen tan do uma
taxa de cres ci men to são os li ga dos à ex por ta ção e ao
agro ne gó cio. “To dos os de ma is, li ga dos ao mer ca do
in ter no, pela fal ta de mas sa sa la ri al e de uma ren da
que não cres ce, es tão ab so lu ta men te es tag na dos”.

Além des sa pre o cu pan te no tí cia, es tou ane xan-
do uma ou tra, pu bli ca da na edi ção de hoje de O Glo -
bo. É uma nota tipo du cha de água fria e, ao mes mo
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tem po, com pro van do ain da que a ba te ção de ca be-
ças con ti nua no go ver no do PT:

SÃO PAULO – O Mi nis tro da Fa zen da, Anto nio
Pa loc ci, jo gou um bal de de água fria na pos si bi li da de
de o go ver no anun ci ar um novo pro gra ma para in cen-
ti var a ven da de car ros de pas se io. Dis cur san do para
cer ca de 350 me ta lúr gi cos no Sin di ca to dos Me ta lúr-
gi cos do ABC, Pa loc ci dis se que “não exis tem má gi-
cas” e que o re a que ci men to do se tor au to mo ti vo no
país de pen de, em úl ti ma ins tân cia, da re com po si ção
de ren da dos con su mi do res: “Não se pode ima gi nar
que exis tam má gi cas pos sí ve is em se to res como a in -
dús tria au to mo ti va. Todo mun do fica es pe ran do a fór -
mu la do go ver no e não faz o prin ci pal, que é tra ba lhar,
fa zer as suas ati vi da des para a eco no mia vol tar ao
nor mal”.

O Mi nis tro do Tra ba lho, Ja ques Wag ner, dis se ra
na no i te de quin ta-fe i ra que o go ver no in clu iu num pa -
co te de es tí mu lo ao se tor au to mo bi lís ti co, ain da em
es tu do, uma nova ver são do apo io ao car ro po pu lar,
com o nome pro vi só rio de “car ro do tra ba lha dor”. O
go ver no po de ria ofe re cer fi nan ci a men to para pes so-
as de ren da até dez sa lá ri os-mí ni mos ou que te nham
ve í cu los com mu i tos anos de uso. “O car ro dito po pu-
lar já não é tão po pu lar as sim” – dis se Wag ner.

Como em todo o se tor in dus tri al, no au to mo bi lís-
ti co a cri se é uma tris te re a li da de. A Vols wa gen está
de mi tin do 4 mil fun ci o ná ri os e a FIAT co lo cou mais
em pre ga dos em fé ri as. Eis as no tí ci as:

Volk swa gen vai de mi tir 4 mil nas fá bri cas de Ta-
u ba té e Anchi e ta

Se gun da, 21 de Ju lho de 2003, 7h19 

Fon te: Re u ters Inves tor

A uni da de bra si le i ra da fa bri can te ale mã de au -
to mó ve is Volk swa gen AG irá cor tar cer ca de 4 mil em -
pre gos, em uma ten ta ti va de con tra ba lan çar o fra co
mer ca do no Bra sil e de seus mer ca dos de ex por ta-
ção, afir mou a em pre sa na no i te de do min go.

Os pos tos de tra ba lho se rão cor ta dos nas fá bri-
cas Ta u ba té e Anchi e ta, num to tal de 16% da for ça de
tra ba lho bra si le i ra de 25 mil fun ci o ná ri os, acres cen-
tou a em pre sa em co mu ni ca do.

“A di fí cil si tu a ção do mer ca do bra si le i ro nos for -
ça a re a li zar cor tes sig ni fi ca ti vos”, afir mou Pe ter
Hartz, mem bro do con se lho da VW e su per vi sor das
ope ra ções bra si le i ras.

A VW acres cen tou que pre ten de re co lo car a
ma i o ria dos fun ci o ná ri os afe ta dos em ou tras fá bri cas
da pró pria em pre sa ou em ou tros em pre gos.

So bre a FIAT bra si le i ra, leio no tí cia da mes ma
fon te, a Re u ters-Inver tia:

Se tor Au to mo ti vo

Fiat anun cia fé ri as co le ti vas para mil fun ci o-
ná ri os

Se gun da, 21 de Ju lho de 2003, 11h16

Fon te: INVERTIA

Atu a li za da às 11h45

A Fiat Au to mó ve is anun ci ou nes ta se gun da-fe i-
ra um novo pe río do de fé ri as co le ti vas para mil fun ci o-
ná ri os de sua fá bri ca de Be tim, Mi nas Ge ra is. A pa ra-
li sa ção co me ça hoje e vai até o pró xi mo dia 30. A
mon ta do ra de i xa rá de pro du zir 3.200 car ros até o fim
do mês com a pa ra li sa ção. A mé dia diá ria de pro du-
ção da mon ta do ra é de 1.600 a 1.700 car ros. Com a
pa ra li sa ção, cer ca de 400 car ros de i xa rão de sair das
li nhas de mon ta gem.

Em ju nho e no co me ço de ju lho, a em pre sa já
ha via dado fé ri as co le ti vas para uma par te dos tra ba-
lha do res. O ob je ti vo é adap tar o vo lu me de car ros pro -
du zi dos com a ba i xa pro cu ra.

Enquan to isso, Sr. Pre si den te, na Chi na, a si tu a-
ção na in dús tria au to mo bi lís ti ca é bem di ver sa da que 
o Bra sil amar ga, nes te go ver no do PT,como mos tra
essa no tí cia da Re u ters:

Indús tria Au to mo bi lís ti ca

Volk swa gen irá qua se do brar pro du ção na
Chi na

Fon te: Re u ters Inves tor

A mon ta do ra ale mã Volk swa gen AG e suas par -
ce i ras chi ne sas in for ma ram na se gun da-fe i ra que irão 
pra ti ca men te do brar sua ca pa ci da de de pro du ção na
Chi na, mer ca do de car ros que cres ce mais rá pi do no
mun do, para 1,36 mi lhão de ve í cu los até 2007.

A Volk swa gen in for mou que as ven das na Chi na
sal ta ram 62% nos pri me i ros cin co me ses do ano, em
re la ção ao mes mo pe río do do ano pas sa do. A gi gan te
au to mo bi lís ti ca ale mã, que con tro la cer ca de 40% do
mer ca do, ven deu 270.495 car ros de ja ne i ro a maio
em suas duas em pre sas chi ne sas.

Vol to ao fi ló so fo ga ú cho.
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A aná li se de Ro sen fi eld é mu i to opor tu na di an te
do que as li de ran ças do PT in sis tem em sus ten tar,
aqui nes te ple ná rio in clu si ve. Ao con trá rio das pre ga-
ções pe tis tas, o MST, pe los es tu dos do pro fes sor ga ú-
cho, não visa nem à re for ma agrá ria nem à jus ti ça so -
ci al . O que esse mo vi men to anar quis ta pre ten de é o
po der.

Tal vez se ex pli que por que o Mi nis tro Fur lan che -
gou a su ge rir que o MST se trans for me em par ti do po -
lí ti co.

Au tor de re cen te li vro so bre os de sen con tros do
PT, o pro fes sor Ro sen fi eld mos tra que, ao pre ten der
al can çar o po der, o MST quer para o Bra sil uma so ci e-
da de so ci a lis ta e, as se me lhan do-se a um par ti do, vol -
ta-se à for ma ção de qua dros su pe ra dos, me ros re pe-
ti do res de ve lhos re frões co mu nis tas, sem per ce ber
que o muro de Ber lim caiu em qua se todo o mun do.

Diz mais o pro fes sor da UFRG: “o MST, no fun -
do, é pro du to de um jogo com ple xo que ema na do
pró prio PT”. E de fi ne esse jogo como o jogo ele i to ral
que le vou o PT a es ca mo te ar suas di ver gên ci as.

A aná li se do fi ló so fo do Rio Gran de do Sul de -
tém-se tam bém no fra cas so da po lí ti ca so ci al anun -
ci a da mas não re a li za da pelo PT.Além da ra zão ide -
o ló gi ca, ele apon ta como ca u sa des se ma lo gro a in -
com pe tên cia ad mi nis tra ti va, que, a seu ver, leva mi -
nis tros a acu mu lar fun ções pa re ci das e fi car ba ten-
do ca be ça.

Por fa lar em ba te ção de ca be ças e de sen con-
tros, in cluo nes te pro nun ci a men to uma ou tra no tí cia,
tam bém de O Esta do de S.Pa u lo, em que o Mi nis tro
da Fa zen da, Anto nio Pa loc ci opõe re pa ros a uma das
mu i tas afir ma ti vas de sar ra zo a das do Pre si den te Lula:

Bra sí lia – O Mi nis tro da Fa zen da, Anto nio Pa -
loc ci, dis se hoje que o “es pe tá cu lo do cres ci men to”,
pro me ti do pelo pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va,
não tem data mar ca da para acon te cer. “Cres ci men to
não tem ato ina u gu ral, data mar ca da. Ele é mar ca do
por um iní cio de pro ces so em que as con di ções fun -
da men ta is para im pe dir a ex plo são in fla ci o ná ria po-
dem se co lo car de ma ne i ra mais ame na, hoje. O Co -
pom no mês pas sa do co me çou a re du zir ju ros. Se a
in fla ção con ti nu ar ca in do esse mo vi men to pode con ti-
nu ar”, dis se o mi nis tro, em en tre vis ta ao pro gra ma
Bom Dia Bra sil, da TV Glo bo.

Não crê o pro fes sor que seja cedo para se co -
brar as ju ras de Lula, que, como acres cen ta, pro me-
teu mun dos e fun dos. E es ses pri me i ros seis me ses
mos tram que di fi cil men te con se gui rá cum prir o pro-
me ti do.

Ro sen fi eld clas si fi ca o cha ma do Pro gra ma
Fome Zero de as sis ten ci a lis ta e mu i to in fe ri or ao que
exis tia no go ver no an te ri or, isto é, no go ver no Fer nan-
do Hen ri que Car do so. Na que la épo ca, os pro gra mas
– ana li sa o pro fes sor – pelo me nos es ta be le ci am con -
tra par ti da de quem re ce bia os be ne fí ci os, como man -
dar os fi lhos à es co la.

E aí mais de fi ni ção do fi ló so fo ga ú cho: em vez
de me lho rar o que exis tia – que, como ele re co nhe ce,
era bom – o PT re sol veu re in ven tar a roda. Deu nis so.

Sr. Pre si den te, re i te ra da men te ve nho fa zen do
ad ver tên ci as ao go ver no pe tis ta, di an te de seus su-
ces si vos ma lo gros. A res pos ta que re ce bo, de seus lí -
de res, vem sem pre com aque la fra se sur ra da e com -
ple ta men te dis pa ra ta da, fa lan do de uma pre ten sa
“he ran ça mal di ta.”

Por isso, hoje, em vez de tra zer mais uma ad ver-
tên cia, pre fe ri as as pas e cedi lu gar a um fi ló so fo ga ú-
cho, pro fun do es tu di o so das ques tões pe tis tas, ele
que foi ele i tor do PT, por tan to in sus pe i to. As aná li ses
do pro fes sor De nis Ro sen fi eld es tão na edi ção des ta
se ma na, em pá gi nas ama re las, da Re vis ta Veja.

Fe cho as as pas.
Era o que ti nha a di zer.
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 “Mi nis tro en -
tra pe los fun dos para es ca par de ser vi do res”, pu bli ca-
da no jor nal O Esta do de São Pa u lo, de 12 de ju lho
do cor ren te, e que re fle te uma re a li da de dos dias de
hoje no nos so país.

A ma té ria, que so li ci to seja in se ri da nos Ana is
do Se na do, des ta ca que a in co e rên cia que vem ca-
rac te ri zan do o go ver no pe tis ta já co me ça a ser va i a da
com mais in ten si da de nas ruas das nos sas ci da des.
Faço esta re fe rên cia de po is de ler a ma té ria que in for-
ma que o Mi nis tro-Che fe da Casa Ci vil, José Dir ceu,
“con se guiu es ca par on tem (dia 12) de cer ca de 20
ser vi do res fe de ra is gre vis tas que o aguar da vam no
pré dio onde se re a li za va o Fó rum Na ci o nal para a
Expan são do Por to de San tos”.

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. 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, na tu ral men te, o mun do vive em
cons tan te mu ta ção; con tu do, hoje, nos de pa ra mos
com uma re a li da de so ci al in te i ra men te nova, que se
tra duz em sé ri as e pro fun das im pli ca ções para a vida
in di vi du al e co le ti va. Por isso, é pre ci so que nos pre -
pa re mos ade qua da men te para me lhor en fren tá-la.
Faço es sas afir ma ti vas para lem brar que a po pu la ção
em todo o pla ne ta está en ve lhe cen do em rit mo bas -
tan te ace le ra do, bem mais rá pi do do que pre vi am,
ain da há pou co, os es tu di o sos da ma té ria, os de mó-
gra fos, obri ga dos ago ra a re ver inú me ras pro je ções. É
cer to que o Bra sil tam bém se de pa ra com essa si tu a-
ção: a re po si ção po pu la ci o nal ocor re de for ma mais
len ta e o con tin gen te de ido sos avan ça ra pi da men te,
dan do nova di men são ao seg men to so ci al que con-
for ma a cha ma da ter ce i ra ida de.

Essas cons ta ta ções im põem a to dos nós que
atu a mos na área pú bli ca um exer cí cio de re fle xão e a
ime di a ta e con se qüen te ela bo ra ção de po lí ti cas pú bli-
cas re a lis tas, de alto al can ce, com ca pa ci da de de as -
se gu rar aos in te gran tes des se gru po, que hoje re ú ne
qua se 15 mi lhões de pes so as, uma vida dig na e ple na
de sig ni fi ca dos, para eles mes mos e para toda a so ci-
e da de. É exa ta men te a isso que nos con vi da o novo
con ce i to de en ve lhe ci men to ati vo, que emer giu da as -
sem bléia mun di al so bre en ve lhe ci men to, ini ci a ti va da
Orga ni za ção das Na ções Uni das, re a li za da há pou co
mais de um ano na Espa nha, como sa li en tou ain da
re cen te men te, nes te ple ná rio, o emi nen te Se na dor
Edi son Lo bão, ao pe dir mais aten ção aos ido sos.

Des sa for ma, foi com mu i ta sa tis fa ção que to mei
co nhe ci men to da re a li za ção, em nos sa Ca pi tal, no
pe río do de 11 a 14 de agos to pró xi mo, do III Encon -
tro Mer co sul so bre Ter ce i ra Ida de, o III Mer co se ti,
or ga ni za do pela Se cre ta ria Espe ci al dos Di re i tos Hu -
ma nos, ór gão da Pre si dên cia da Re pú bli ca, com o
apo io de inú me ras ins ti tu i ções lo ca is e na ci o na is.

Du ran te qua tro dias, bra si le i ros, ar gen ti nos, uru-
gua i os e pa ra gua i os es ta rão aqui re u ni dos para pen -
sar e dis cu tir as inú me ras fa ce tas e pers pec ti vas de
uma ma té ria que diz res pe i to a toda a so ci e da de. O
Ido so e os de sa fi os para o de sen vol vi men to sus ten tá-
vel no ter ce i ro mi lê nio é o tema cen tral des te III Mer -
co se ti, even to que se des do bra em um gran de con -
jun to de ati vi da des como o III Con gres so Mul ti dis ci pli-
nar so bre a Ter ce i ra Ida de, a III Expo si ção de Pro je-

tos, Ciên cia e Tec no lo gia para a Ter ce i ra Ida de, o I
Encon tro de Téc ni cos so bre Cu i da do res de Ido sos e
o I Encon tro do Mer co sul so bre Tu ris mo da Ter ce i ra
Ida de.

Além de to dos es ses even tos pa ra le los, com a
par ti ci pa ção de es pe ci a lis tas tam bém da Espa nha,
do Chi le e da Co lôm bia, ocor re rão ain da me sas-re-
don das, ofi ci nas te má ti cas so bre a ter ce i ra ida de e a
apre sen ta ção de te mas li vres pre vi a men te ins cri tos.
No sim pa ti ca men te de no mi na do Espa ço Kro nos, ha -
ve rá lan ça men to de li vros e tar des de au tó gra fos em
tor no de obras que têm como foco o ido so; o lan ça-
men to do Prê mio Kro nos de Li te ra tu ra, em pro sa e
po e sia; mos tra de ci ne ma, te a tro, ar te sa na to e can to,
to dos vol ta dos para a ter ce i ra ida de.

Enfim, Sr. Pre si den te, en cer ran do esta cur ta in -
ter ven ção, que ro sa li en tar que é um pri vi lé gio para to -
dos nós, bra si li en ses, ver nos sa ci da de, a ca pi tal de
to dos os bra si le i ros, trans for mar-se, nes ses qua tro
dias de agos to, na ca pi tal da ter ce i ra ida de. Estou se -
gu ro de que o III Mer co se ti cum pri rá com o seu ob je-
ti vo de “con tri bu ir para pro mo ver um en ve lhe ci men to
dig no e com qua li da de de vida sa u dá vel, di vul gan do e 
ex pan din do as me lho res prá ti cas ve ri fi ca das nos pa í-
ses do Mer co sul”.

Con cluo ci tan do Sua San ti da de, o Papa João
Pa u lo II, jus ta men te com as pa la vras que es tão na
aber tu ra do li vre to de di vul ga ção do III Encon tro do
Mer co sul so bre a Ter ce i ra Ida de: “os an ciãos aju -
dam a con tem plar os acon te ci men tos ter re nos com
mais sa be do ria, por que as vi cis si tu des os tor na ram
mais ex pe ri men ta dos e ama du re ci dos. Eles são os
guar diões da me mó ria co le ti va e, por isso, in tér pre tes
pri vi le gi a dos do con jun to de idéi as e va lo res hu ma-
nos que man têm e gui am a con vi vên cia so ci al.
Excluí-los é re je i tar o pas sa do, onde pe ne tram as ra í-
zes do pre sen te, em nome de uma mo der ni da de sem
me mó ria”.

Mu i to obri ga do.
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, re cen tes es ti ma ti vas apon tam para a
pos si bi li da de de a po pu la ção mun di al che gar a 7 bi -
lhões de in di ví du os, nas pró xi mas duas dé ca das. Tal
pers pec ti va pre o cu pa a Ciên cia, ante a cons ta ta ção
de que a fome, já nos dias cor ren tes, in fe li ci ta 800 mi -
lhões de ví ti mas, e de que a sub nu tri ção ini be o de se-
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já vel “de sen vol vi men to fí si co e men tal de mais de 200 
mi lhões de cri an ças”.

Sur ge, daí, a ne ces si da de do au men to dos nu -
tri en tes dos ali men tos hoje uti li za dos, a par tir de mo -
di fi ca ções gê ni cas, ao lado de ma i or pro du ti vi da de,
pre ser va ção do meio am bi en te e li mi ta ção do uso de
agro tó xi cos.

So bre o tema, aca ba de vir a lume o li vro Trans-
gê ni cos: ba ses ci en tí fi cas da sua se gu ran ça, de
au to ria de Fran co Ma ria La jo lo, far ma cêu ti co-bi o quí-
mi co com dou to ra do pela Uni ver si da de de São Pa u lo
e pro fes sor ti tu lar do De par ta men to de Ali men tos e
Nu tri ção Ali men tar da Fa cul da de de Ciên ci as Far ma-
cêu ti cas, que se de di ca à for ma ção de pes qui sa do res
e ao de sen vol vi men to da Ciên cia de Ali men tos e Nu -
tri ção; e de Ma rí lia Re gi ni Nut ti, en ge nhe i ra de ali-
men tos, mes tre em Ciên ci as de Ali men tos pela Uni -
ver si da de de Cam pi nas e che fe-ge ral da Embra pa
Agro in dús tria de Ali men tos.

Em sín te se, os au to res re gis tram que es tu dos
pi o ne i ros na área de ge né ti ca e nu tri ção com pre en-
de ram nu me ro sos ali men tos. Às ve zes, para in tro du-
zir al te ra ções que au men tas sem a sua du ra bi li da de;
ou tras, para a sua de fe sa ante agres sões ex ter nas;
ou tras, ain da, para au men tar a quan ti da de de vi ta mi-
nas e mi ne ra is, re du zin do a de fi ciên cia nu tri ci o nal.

Ao dis cor re rem so bre be ne fí ci os, não de i xam de 
con si de rar a pos si bi li da de de ris cos, quan do da uti li-
za ção de pro du tos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos. Os
ali men tos trans gê ni cos são pre ju di ci a is à nu tri ção e à
sa ú de? Pre ju di cam o meio am bi en te?

A Orga ni za ção das Na ções Uni das para a Agri -
cul tu ra e Ali men ta ção (FAO) e a Orga ni za ção Mun di al
da Sa ú de (OMS), ór gãos das Na ções Uni das, pro cu-
ram as res pos tas, con si de ran do as pec tos agro nô mi-
cos, ge né ti cos e quí mi cos, para tan to re cor ren do a
mé to dos e es ta tís ti cas in ter na ci o nal men te re co nhe ci-
dos.

Há dois anos, a FAO es ta be le ceu mé to dos para
a aná li se do po ten ci al aler gê ni co dos ali men tos ge ne-
ti ca men te mo di fi ca dos. Em 2002, a So ci e da de de To -
xi co lo gia, in ter na ci o nal men te re co nhe ci da na área de 
se gu ran ça ali men tar, di vul gou que a con fi a bi li da de
dos ali men tos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos não di fe re
dos con ven ci o na is, à vis ta de se rem re du zi das as al -
te ra ções in tro du zi das com “cu i da do ci en tí fi co e sé-
rio”.

Para o Pro fes sor J.E. Du tra de Oli ve i ra, da Fa-
cul da de de Me di ci na da USP-Ri be i rão Pre to, no pre -
fá cio do li vro em co men to, a pro du ção agrí co la, com
os me lho ra men tos in tro du zi dos, tem sido su fi ci en te
para ali men tar a po pu la ção mun di al, sem au men to da 
área cul ti va da, des de os anos 50. 

As pers pec ti vas, po rém, ana li sa das a par tir dos
re sul ta dos dos úl ti mos anos, não são ani ma do ras, de -
ven do-se pre ver di fi cul da des na ali men ta ção caso
não se en con trem so lu ções no vas para o pro ble ma.
Por tan to, en ten de que “a dis po ni bi li da de de no vos ali -
men tos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos abre, sem dú vi-
da, uma pers pec ti va de ma i or pro du ção de ali men tos
com a ne ces sá ria pre ser va ção do meio am bi en te”.

A le gis la ção de vá ri os pa í ses, re la ci o na da à bi o-
tec no lo gia, ten de a di fe ren ci ar o ali men to ge ne ti ca-
men te mo di fi ca do, pela ro tu la gem. Na União Eu ro-
péia, dis põe que os ali men tos com mais de 1% de
Orga nis mos Mo di fi ca dos, ou de seus de ri va dos, de-
vem ser ro tu la dos, ao mes mo tem po em que se dis cu-
te a ex ten são des sa exi gên cia à sua in te gra li da de.

No Ja pão, de ter mi nou-se o ní vel de 5% para a
soja. Para o mi lho, ne nhu ma por cen ta gem foi es ta be-
le ci da, em con se qüên cia de sua po li ni za ção cru za da.
Na Aus trá lia e na Nova Ze lân dia, a ro tu la gem é dis -
pen sa da ape nas quan do in fe ri or a 1% a pre sen ça de
ali men to ge ne ti ca men te mo di fi ca do, com au to ri za ção
para o con su mo.

Re gis tra-se que a ro tu la gem pode ser dis pen sa-
da quan do o ali men to não con ti ver quan ti da des men -
su rá ve is da pro te í na, caso dos pro du tos ali men ta res
al ta men te re fi na dos, como a sa ca ro se e os óle os ve -
ge ta is, à con ta da des tru i ção de qual quer ma te ri al ge -
né ti co du ran te o pro ces so de re fi no.

Entre as nor mas bra si le i ras per ti nen tes, o De -
cre to 3.871, de 18 de ju lho de 2001, es ta be le ceu a ro -
tu la gem de ali men tos em ba la dos, com des ti na ção
para o con su mo hu ma no, quan do con te nham ou se -
jam pro du zi dos com or ga nis mo ge ne ti ca men te mo di-
fi ca do, em quan ti da de aci ma do per cen tu al de 4% do
pro du to. Nes sa hi pó te se, o ró tu lo do pro du to deve
con ter a ex pres são “ge ne ti ca men te mo di fi ca do”, ou
que con tém al gum tipo es pe cí fi co de in gre di en te al te-
ra do.

O Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia, pela Por-
ta ria 62, de 29 de ja ne i ro do ano pas sa do, de sig nou
Co mis são Inter mi nis te ri al para pro por “a re vi são,
com ple men ta ção e atu a li za ção” des se De cre to, e

Julho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  23 19457JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL490     



para dis cu tir e pro por me to do lo gia de de tec ção da
pre sen ça de or ga nis mo ge ne ti ca men te mo di fi ca do,
con si de ran do, in clu si ve, que os mé to dos hoje exis ten-
tes não con tam com va li da de in ter na ci o nal.

Ain da quan to à ro tu la gem, con si de ra-se, em vá -
ri os pa í ses, o im pac to de seu cus to na ca de ia pro du ti-
va. Em es tu dos de ter mi na dos pe las ad mi nis tra ções
pú bli cas da Aus trá lia e da Nova Ze lân dia, an tes men -
ci o na das, con fi gu rou-se que “quan to me nor o li mi te
para a pre sen ça não-in ten ci o nal de or ga nis mo ge ne-
ti ca men te mo di fi ca do em par ti das de ali men tos con-
ven ci o na is, ma i or será o acrés ci mo no cus to do pro -
du to fi nal”.

Por tan to, com base nes se cus to, os go ver nos
da que las na ções ex clu í ram os adi ti vos da ro tu la gem
obri ga tó ria, as sim como os “co ad ju van tes de tec no lo-
gia e in gre di en tes al ta men te re fi na dos, ob ti dos por
en ge nha ria ge né ti ca, nos qua is se ria pro vá vel de tec-
tar a pre sen ça de DNA ou pro te í na”.

No mer ca do na ci o nal de ali men tos, que é, no
mí ni mo, cin co ve zes ma i or do que o da Aus trá lia, o
cus to da im ple men ta ção do sis te ma de ro tu la gem se -
ria de cer ca de 483 mi lhões de dó la res, para um li mi te
zero de to le rân cia; de 349 mi lhões de dó la res, para
1% de to le rân cia; e de 262 mi lhões de dó la res, para o
li mi te de 5% de to le rân cia.

Qu an to às me di das de se gu ran ça, os au to res
re gis tram, ain da, que o Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no-
lo gia man tém a Co mis são Téc ni ca Na ci o nal de Bi os-
se gu ran ça.

Tra ta-se de ins tân cia co le gi a da mul ti dis ci pli nar,
ori en ta da à pres ta ção de apo io téc ni co con sul ti vo e
de as ses so ra men to ao Go ver no Fe de ral, para a for -
mu la ção, atu a li za ção e im ple men ta ção da Po lí ti ca
Na ci o nal de Bi os se gu ran ça, cri a da pela Lei 8.974, de
5 de ja ne i ro de 1995, no que se re la ci o na aos or ga nis-
mos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos.

É de sua atri bu i ção, tam bém, o es ta be le ci men to
de nor mas téc ni cas de se gu ran ça e a ela bo ra ção de
pa re ce res téc ni cos con clu si vos re la ci o na dos “à pro-
te ção da sa ú de hu ma na, dos or ga nis mos vi vos e do
meio am bi en te”, em ati vi da des per ti nen tes à cons tru-
ção, ex pe ri men ta ção, cul ti vo, ma ni pu la ção, trans por-
te, co mer ci a li za ção, con su mo, ar ma ze na men to, li be-
ra ção e des car te de Orga nis mos Ge ne ti ca men te Mo -
di fi ca dos e seus de ri va dos.

Des sa for ma, to das as eta pas do pro ces so de
de sen vol vi men to de um or ga nis mo ge ne ti ca men te
mo di fi ca do, des de o pro je to até os tes tes com ani ma-
is, quan do em ter ri tó rio na ci o nal, de vem ser re a li za-
dos em es ta be le ci men tos que pos su am o Cer ti fi ca do

de Qu a li da de em Bi os se gu ran ça, exi gin do o Co mi tê
Inter no de Bi os se gu ran ça – CIBio que os la bo ra tó ri os
com pro vem atu a ção den tro de pa drões de qua li da de,
no caso de cer ti fi ca ção de re co nhe ci men to in ter na ci-
o nal.

Os au to res sin te ti zam, por der ra de i ro, que a boa 
uti li za ção da en ge nha ria ge né ti ca, ali a da a téc ni cas
con ven ci o na is de me lho ra men to e ma ne jo, têm gran -
de po ten ci al para o au men to da pro du ti vi da de agrí co-
la, be ne fi ci an do o meio am bi en te e me lho ran do a
qua li da de dos ali men tos.

Não obs tan te a po lê mi ca so bre o seu uso, com -
pre en den do as pec tos so ci a is, eco nô mi cos, cul tu ra is,
am bi en ta is e ci en tí fi cos, os ali men tos ge ne ti ca men te
mo di fi ca dos são con si de ra dos se gu ros para a sa ú de
hu ma na e ani mal.

Em re su mo des sas apre ci a ções, a sin gu lar obra 
dos pro fes so res Fran co La jo lo e Ma rí lia Nut ti, dis cor-
ren do so bre as pec tos da mo der na tec no lo gia de pro -
du ção, abor da, com pro fun da ri que za ci en tí fi ca, a
ques tão dos ali men tos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos,
tema de fun da men tal im por tân cia para a se gu ran ça
ali men tar de hoje e do fu tu ro.

Era o que tí nha mos a di zer.
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
re gis trar as ma té ri as “Gre ve tem no vas ade sões”, pu -
bli ca da no Jor nal do Bra sil e “Pa ra li sa ção do INSS
de i xa 63 mil sem aten di men to em 6 Esta dos”, pu bli ca-
da no jor nal Fo lha de S.Pa u lo, am bas no dia 16 de ju -
lho do cor ren te ano, e que tra tam das pa ra li sa ções
dos ser vi do res pú bli cos em pro tes to con tra a pro pos-
ta de re for ma da Pre vi dên cia em tra mi ta ção na Câ-
ma ra dos De pu ta dos.

Ao so li ci tar que as ma té ri as se jam in se ri das
nos Ana is do Se na do, apro ve i to para di zer que o
go ver no Lula de ve ria abrir diá lo go e aban do nar a
sua pos tu ra ar ro gan te e au to ri tá ria que o tem ca -
rac te ri za do nos pro ces sos de ne go ci a ção de que
tem par ti ci pa do.

As ma té ri as, que pas so a ler, para que fi quem
in te gran do este pro nun ci a men to, são as se guin tes:

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA 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. 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, ocu po a tri bu na nes te mo men to para co -
men tar o ar ti go “SP de sa u to ri za pla no de Ros set to no 
Pon tal”, pu bli ca do no jor nal O Esta do de S.Pa u lo de
16 de ju lho do cor ren te.

Ao apro ve i tar a opor tu ni da de para so li ci tar que
a re fe ri da ma té ria seja in se ri da nos Ana is do Se na do,
pa ra be ni zo o Go ver na dor de São Pa u lo, Ge ral do
Alckmin, e o seu Se cre tá rio da Jus ti ça, Ale xan dre de
Mo ra es, pela ati tu de de in for mar que só irão as sen tar
na re gião do Pon tal do Pa ra na pa ne ma aque las fa mí li-
as que fo ram ca das tra das pelo go ver no es ta du al, em
con tra po si ção à de cla ra ção “in fe liz” do Mi nis tro do
De sen vol vi men to Agrá rio, Mi guel Ros se to, de que to -

das as fa mí li as acam pa das na que la re gião te ri am pri -
o ri da de.

De se jo, ain da, Sr. Pre si den te, so li ci tar seja pu -
bli ca do nos Ana is do Se na do Fe de ral ofí cio que en ca-
mi nhei ao Se nhor Pre si den te da Re pu bli ca no qual re -
fi ro-me à Lei nº 10.684, de 30.05.2003, san ci o na da
por Sua Exce lên cia.

São os se guin tes os tex tos que pas so a ler para
que fi quem in te gran do este pro nun ci a men to:

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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OF.EXT.GSLP Nº 540/2003

Bra sí lia, 22 de ju lho de 2003

Exce len tís si mo Se nhor
Luiz Iná cio Lula da Sil va
Pre si den te da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil

Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Cum pri men tan do-o, que ro re fe rir-me à Lei

10.684, de 30.05.2003, re cen te men te san ci o na da
por Vos sa Exce lên cia.

Tra ta-se do cha ma do “Novo Re fis”, ou como
de no mi na do pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, o
PAES – sen do um par ce la men to es pe ci al de dé bi-
tos jun to à Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, à Pro cu-
ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal e ao Insti tu to
Na ci o nal do Se gu ro So ci al. Enfim, é uma nova
opor tu ni da de de as pes so as fí si cas e ju rí di cas, em
dé bi to com o go ver no, de par ce la rem suas dí vi das.

Ain da que o tex to bus que a sim pli ci da de em
sua exe cu ção é de se aler tar que a ma i o ria das
em pre sas in te res sa das deve con tar com as ses so-
ria es pe ci a li za da, o que em mu i to atra sa a ade são.
Além de ou tros fa to res, como o pró prio des co nhe-
ci men to de como agir, ou a fal ta de co mu ni ca bi li da-
de en tre a em pre sa e a Se cre ta ria de Re ce i ta Fe -
de ral. Pelo me nos tem sido es sas as re cla ma ções
que te nho re ce bi do em meu Esta do, por par te de
em pre sá ri os e in te res sa dos.

Lem bro que, con for me am pla men te di vul ga-
do pela Impren sa, quan do do an ti go Re fis, um dos
mo ti vos para o gran de nú me ro de em pre sas ex clu-
í das, apro xi ma da men te 70% dos op tan tes, foi não
te rem ob ser va do os com pro mis sos as su mi dos
para sua per ma nên cia no pro gra ma, ou seja, a ne -
ces si da de de pres ta ção de ga ran ti as e de re co lher,
men sal men te, os tri bu tos e con tri bu i ções vin cen-
dos (PIS, Co fins, IRPJ etc.). É de se res sal tar que a
fal ta de as ses so ria ade qua da tam bém foi mo ti vo
para o ele va do nú me ro de ex clu í dos. Sen do que
em gran de par te dos ca sos, con tu do, foi pos sí vel a
re in te gra ção da em pre sa ao pro gra ma, me di an te
ações ju di ci a is, na que les ca sos de com pro va do
equí vo co da Re ce i ta e os de pe que nas fa lhas do
con tri bu in te fo ram re sol vi dos me di an te re cur so.

Ago ra, edi ta da nova Lei, de mes mo sen ti do, o 
se tor em pre sa ri al no va men te mos tra-se pre o cu pa-
do, pois que rem re gu la ri zar suas dí vi das, mas o

pra zo para a op ção é bas tan te exí guo, de fi ni ti va-
men te cur to, mu i tas das ve zes im pos si bi li tan do a
ade são dos in te res sa dos. E, com cer te za, não é
essa a in ten ção do Go ver no li de ra do por Vos sa
Exce lên cia.

Ora, o pra zo fi nal en cer ra-se em 31 de ju lho
pró xi mo, da qui a 9 dias, e mu i tos ain da não ade ri-
ram em vir tu de de vá ri os com pli ca do res, al guns já
men ci o na dos e ou tros como a ques tão de con fli tos
tri bu tá ri os re gi o na is que co lo cam em dú vi da va lo-
res a se rem ou não in cor po ra dos à to ta li da de a ser
ne go ci a da. Com um pra zo ma i or es sas ques tões
se ri am fa cil men te sa na das e o pre ten di do pela alu -
di da Lei se ria ple na men te al can ça do. Per ce ba que
não se tra ta de “não de se ja rem”, mas sim o de “não
con se gui rem”, pe los mo ti vos já re pe ti da men te re -
la ta dos.

Nes te sen ti do, so li ci to de Vos sa Exce lên cia
seja pror ro ga do o pra zo para a ade são aos be ne fí-
ci os de que tra ta a Lei 10.684, de 30.05.2003, para
no mí ni mo mais 120 dias, sob pena de que os ob je-
ti vos pre ten di dos se jam ine fi ca zes e, mais uma
vez, os em pre sá ri os que ge ram em pre gos e nu-
trem o de sen vol vi men to des te País, se jam os gran -
des pre ju di ca dos.

Res pe i to sa men te, – Se na dor Le o nel Pa van,
PSDB/SC.

O SR. TEOTÔNIO VILELA FILHO (PSDB –
AL. 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 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 “La ços de fa mí lia”, pu -
bli ca do na sua edi ção de 12 de ju lho de 2003. 

O re fe ri do edi to ri al, o qual so li ci to seja in se ri-
do nos Ana is do Se na do Fe de ral, ser ve para aler -
tar o Pre si den te Lula so bre os ris cos que o go ver-
no bra si le i ro está cor ren do com a ado ção de uma
po lí ti ca ex ter na que, en tre ou tras co i sas, ace i ta as
bar ba ri da des co me ti das pelo re gi me cu ba no.

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 TEOTÔNIO VILELA FILHO
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. 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, na sex ta-fe i ra pas sa da, dia 18, fiz um pro -
tes to pú bli co con tra a de ci são da Se cre ta ria da Re ce i-
ta Fe de ral de au men tar, em até 700 por cen to a ta xa-
ção so bre o vi nho na ci o nal.

Na que la oca sião, fa lan do à im pren sa do Rio
Gran de do Sul, eu dis se que a de ci são do go ver no vai
pro vo car uma que da sen sí vel no con su mo do pro du to
bra si le i ro e, com isso, se trans for mar em ame a ça aos
em pre gos da re gião.

Se gun do do cu men tos que re ce bi do Insti tu to
Bra si le i ro do Vi nho, a de ter mi na ção da Re ce i ta Fe de-
ral vai re pre sen tar um au men to mé dio de 10 por cen to
no vi nho bra si le i ro. Ora, isso é in to le rá vel por que di mi-
nui ain da mais a ca pa ci da de de a in dús tria na ci o nal
en fren tar a pro du ção es tran ge i ra. Como se sabe, pa -
ga mos no Bra sil ju ros in fi ni ta men te ma i o res dos que
os pra ti ca dos lá fora.

O pro du to na ci o nal vem con quis tan do mer ca-
dos e ga nhan do prê mi os no ex te ri or pela ex ce lên cia
na qua li da de, tan to que, de 1998 até hoje, fo ram 400
prê mi os in ter na ci o na is con fe ri dos ao vi nho bra si le i ro.

Eu la men to que um ramo da nos sa ati vi da de
eco nô mi ca que está flo res cen do tan to seja atin gi do
de for ma tão bru tal pela Re ce i ta Fe de ral. Essa ati tu de
é um ab sur do, um ver da de i ro abu so.

Cre io, pes so al men te, que os al tos es ca lões do
go ver no não fo ram in for ma dos des sa de ci são equi vo-
ca da. Só pos so atri buí-la a fun ci o ná ri os que não co -
nhe cem a pro du ção vi ní co la do país.

Acho in com pre en sí vel que o go ver no não te nha
de ba ti do a al te ra ção na tri bu ta ção com o se tor pro du-
ti vo. Essa fal ta de diá lo go fez com que pro du tos si mi-
la res fos sem en qua dra dos em alí quo tas di fe ren tes, o
que é inex pli cá vel.

Pen so que o Bra sil ne ces si ta, isso sim, de uma
clas si fi ca ção ri go ro sa do vi nho es tran ge i ro que en tra
no Bra sil com o pre ço sub fa tu ra do na ori gem e pa gan-
do ta ri fa me nor no por to, con cor ren do de for ma des le-
al com o pro du to na ci o nal.

Re pi to: esse au men to bru tal no IPI e os er ros na
clas si fi ca ção pa re cem co i sa de quem não co nhe ce
nada a res pe i to do vi nho bra si le i ro.

Pelo que fui in for ma do pelo Insti tu to Bra si le i ro
do Vi nho, san gri as, co que téis e ou tros sub pro du tos
do vi nho de ve ri am ser en qua dra dos com im pos to ma -
i or, mas, no en tan to, fo ram en qua dra dos em alí quo tas
me no res, em de tri men to do vi nho, que é um pro du to
na tu ral, sem mis tu ra e sa u dá vel.

Ou tro erro: pro du tos de se me lhan te fa i xa de
pre ço fo ram, en qua dra dos de ma ne i ra di ver sa, o que
é ex tre ma men te in jus to para al guns pro du to res.

Pelo que se sabe, o re en qua dra men to foi fe i to
com base na mar ca co mer ci al, que não é um pa râ me-
tro tec ni ca men te ace i to.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, faço este
pro tes to por que o Rio Gran de do Sul é o prin ci pal
Esta do pro du tor, sen do res pon sá vel por cer ca de
90% vi nho na ci o nal. Te mos uma área de pro du ção da
or dem de 29 mil hec ta res de vi nhe dos que pro du zi-
ram, em 2003, 381 mi lhões de qui los de uvas. A vi ni-
cul tu ra, no meu Esta do, está con cen tra da na pe que-
na pro pri e da de ru ral. Te mos cer ca de 15 mil fa mí li as
vi ven do da pro du ção de uva.

Te mos de in cen ti var a pro du ção na ci o nal por-
que o con su mo de vi nhos fi nos im por ta dos vem cres -
cen do mu i to, ten do pas sa do de 6 mi lhões para 30 mi -
lhões de li tros.

Te mos de re ver a ta xa ção do vi nho bra si le i ro.
Nos sos pro du tos pa gam cer ca de 42 por cen to de tri -
bu tos so bre o pre ço fi nal en quan to na Argen ti na e no
Chi le a ta xa ção é de 20%.

Encer ro, Sr. Pre si den te, cer to de que o Pre si-
den te Lula vai man dar re ver esta de ci são ar bi trá ria,
equi vo ca da e ab sur da.

Era o que ti nha a di zer.
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,

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, uma das mais im por tan tes con quis tas da
so ci e da de bra si le i ra é o fato de que a re pre sen ta ção
so ci al está se fa zen do cada vez mais pre sen te na
ges tão con cre ta das ques tões que di zem res pe i to à
cons tru ção de uma so ci e da de jus ta e har mo ni o sa.

E uma das gran des con quis tas de nos so pas sa-
do re cen te é a pro mul ga ção e en tra da em vi gor do
Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te, cujo 13º ani -
ver sá rio trans cor reu no dia 13 de ju lho pas sa do. Essa
foi uma gran de vi tó ria da ci da da nia no cam po le gal.
Fal ta, ain da, que se tor ne uma vi tó ria ma i or no cam po
das re la ções so ci a is efe ti vas.

Cri a do para dar pro te ção in te gral à cri an ça e ao
ado les cen te, o Esta tu to as se gu ra que: “ne nhu ma cri -
an ça ou ado les cen te será ob je to de qual quer for ma
de ne gli gên cia, dis cri mi na ção, ex plo ra ção, vi o lên cia,
cru el da de e opres são, pu ni do na for ma da lei qual -
quer aten ta do, por ação ou omis são, aos seus di re i tos
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fun da men ta is”. Essa é a meta a ser per se gui da no
pro ces so de im plan ta ção do es ta tu to no seio da so ci-
e da de.

Con tu do, Sr. Pre si den te, os obs tá cu los que têm
sido an te pos tos para que a Lei se cum pra atra vés dos 
ór gãos cri a dos exa ta men te com este fim, os Con se-
lhos Tu te la res, re ve lam-se enor mes. A co me çar pelo
fla gran te de sin te res se das au to ri da des mu ni ci pa is
em dar-lhes exis tên cia e fun ci o na li da de.

Encar re ga dos de ze lar pe los di re i tos das cri an-
ças e dos ado les cen tes, os Con se lhos de ve ri am exis -
tir em cada um dos mais de 5.500 Mu ni cí pi os bra si le i-
ros. Po rém, se gun do o IBGE, exis tem so men te 3.785
con se lhos, sen do que ape nas 1.001 es tão li ga dos ao
Sis te ma de Infor ma ção para a Infân cia e Ado les cên-
cia da Se cre ta ria Espe ci al de Di re i tos Hu ma nos do
Mi nis té rio da Jus ti ça. Ou seja, cer ca de um ter ço dos
mu ni cí pi os bra si le i ros ain da não cum prem a Lei de
pro te ção das cri an ças e ado les cen tes. Por isso, Srªs e 
Srs. Se na do res, tan tas de nún ci as ain da so bre maus
tra tos, pros ti tu i ção in fan til, se qües tros, tra ba lho in fan-
til, vi o lên cia do més ti ca e tan tas ou tras agres sões aos
mais ele men ta res di re i tos des ses jo vens bra si le i ros
de che ga rem a se tor nar ci da dãos na acep ção ple na
da pa la vra.

Jun te mos a essa inér cia ins ti tu ci o nal a in di fe-
ren ça da co mu ni da de a tudo que diga res pe i to aos ór -
gãos de sua ges tão. E com os con se lhos tu te la res
não é di fe ren te. Con quis ta da de mo cra cia, os con se-
lhos tu te la res não re ce be ram, até hoje, o me re ci do re -
co nhe ci men to da so ci e da de. Em sua gran de ma i o ria,
eles fun ci o nam com es tru tu ras ca ren tes e ne ces si da-
des que es tão mu i to aquém das de man das.

Cri a dos para aten der ao sis te ma se cun dá rio de
pro te ção – cri an ças e ado les cen tes vi ti mi za dos – os
con se lhos tu te la res são, de acor do com o ar ti go 131
do Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te, um “ór gão
per ma nen te e au tô no mo, não ju ris di ci o nal, en car re-
ga do pela so ci e da de de ze lar pelo cum pri men to dos
di re i tos da cri an ça e do ado les cen te, de fi ni dos nes ta
Lei”.

Essa au to no mia, Sr. Pre si den te, es ta be le ci da
com o ob je ti vo de ti rar dos con se lhos qual quer co no-
ta ção de ca rá ter po lí ti co, tem sido, ao lon go des ses
tre ze anos, o ma i or pro ble ma para que eles pos sam
se es tru tu rar e tra ba lhar como pre vis to na nor ma le -
gal.

Ele i tos pe las co mu ni da des lo ca is, sem vin cu la-
ção par ti dá ria, os con se lhe i ros não são fun ci o ná ri os
mu ni ci pa is, mas as pre fe i tu ras de vem dis por de re cur-
sos, cons tan tes da lei or ça men tá ria mu ni ci pal, que
ga ran tam o fun ci o na men to dos con se lhos.

O que a re a li da de tem mos tra do, ao lon go des se
tem po, é que mu i tos pre fe i tos não ace i tam apa re lhar
um ór gão que não lhes deve ex pli ca ções, que re qui si-
ta ser vi ços pú bli cos nas áre as de sa ú de, edu ca ção,
ser vi ço so ci al, pre vi dên cia, tra ba lho e se gu ran ça, se
isto for re le van te para o aten di men to da cri an ça e do
ado les cen te. Essa in de pen dên cia do Con se lho
vis-à-vis da pre fe i tu ra é, via de re gra, en ca ra do como
uma per da de po der por par te dos pre fe i tos, o que
obs ta cu li za for te men te a que as au to ri da des mu ni ci-
pa is cri em e pres ti gi em o fun ci o na men to des ses con -
se lhos.

E como só a au to ri da de ju di ciá ria tem po der
para re ver as de ci sões dos con se lhos tu te la res, isso,
efe ti va men te, tira dos pre fe i tos qual quer po der so bre
es ses ór gãos. Em re su mo, as pre fe i tu ras, obri ga das a 
agir para o cum pri men to do Esta tu to da Cri an ça e do
Ado les cen te, fi cam sob a ob ser va ção e con tro le do
Con se lho, o que só au men ta a re sis tên cia con tra a
im plan ta ção de um ór gão que não está sub mis so ao
po der do pre fe i to.

Se, por um lado, ain da é di fí cil mu dar a vi são do
exe cu ti vo mu ni ci pal, a so ci e da de hoje mos tra-se mais 
sen sí vel às ne ces si da des das nos sas cri an ças e ado -
les cen tes. Se, ao re ver so da so ci e da de nor te-ame ri-
ca na, te mos uma so ci e da de or ga ni za da a par tir da
pré-exis tên cia do Esta do, isso fez com que, ao lon go
des ses mais de cin co sé cu los de bra si li da de, nos sa
ci da da nia te nha se cons tru í do na de pen dên cia das
ações do po der cons ti tu í do, do Esta do. O exer cí cio
dos di re i tos da ci da da nia e a re i vin di ca ção de seu res -
pe i to é algo que ape nas co me ça a se fa zer pre sen te
na so ci e da de bra si le i ra. É, cer ta men te, na di re ção do
exer cí cio do po der de re gu la ção so ci al pela re pre sen-
ta ção co mu ni tá ria mais abran gen te que de ve mos ca -
mi nhar. E os Con se lhos Tu te la res são uma das for -
mas mais re le van tes que a so ci e da de bra si le i ra cri ou
no pas sa do re cen te. É ne ces sá rio que eles se tor nem
uma re a li da de em fu tu ro bre ve.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, cons ci en-
ti zan do a so ci e da de da im por tân cia dos con se lhos tu -
te la res e bus can do apo i os ex ter nos para apa re-
lhá-los, ga ran tin do seu fun ci o na men to como apre goa
a Lei, es ta re mos as se gu ran do aos jo vens bra si le i ros
de hoje as no ções de so li da ri e da de so ci al e per cep-
ção de co le ti vi da de in dis pen sá ve is para que nos sa
vida pos sa tor nar-se algo mais con di zen te com o pro -
je to de de sen vol vi men to que de se ja mos.

Fes te je mos o Esta tu to da Cri an ça e do Ado les-
cen te, las ti me mos que ain da fal te tan to para que os
Con se lhos nele pre vis tos es te jam fun ci o nan do a con -
ten do. Mas, ao mes mo tem po, fa ça mos com que essa 
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lei se tor ne um dos pi la res da cons tru ção do novo Bra -
sil que al me ja mos.

Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.
Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs. e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da pró xi ma ses são de li be ra ti va or di ná-
ria, a re a li zar-se ama nhã, às 11 ho ras, a se guin te:

ORDEM DO DIA
Às 12 ho ras

 – 1 – 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do Re que ri men to nº 582, de 2003, art. 336, II)

Dis cus são, em tur no úni co, do 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 03 de
ou tu bro de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal e dá ou -
tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 864, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Tas so Je re is sa ti, fa vo rá vel ao Pro je to, com as Emen -
das nºs 1 a 18 – CCJ, que apre sen ta, com voto em se -
pa ra do do Se na dor Antô nio Car los Va la da res.

 – 2 – 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 45, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do Re que ri men to nº 585, de 2003, art. 336, II)

Discus são, em tur no úni co, do 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 n° 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,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 730, de 2003, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor De mós te nes Tor res.

 – 3 – 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 292, DE 1999

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
 do Re que ri men to nº 589, de 2003, art. 336, II)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 292, de 1999, de au to ria do Se na dor Ger -
son Ca ma ta, que dis põe so bre o fa bri co, de pó si to,

trân si to e por te de arma de fogo e dá ou tras pro vi dên-
ci as, ten do

Pa re ce res sob nºs 549 e 550, de 2001, das Co -
mis sões

– de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e do Pro je to de Lei do Se na do nº 386, de
1999; e pela apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do
nº 614, de 1999, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce, com voto con trá rio da Se -
na do ra He lo í sa He le na, e em se pa ra do do Se na dor
Ro ber to Re quião;

– de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Pe dro Piva, fa vo rá vel à ma té ria, nos
ter mos da Emen da nº 2-CRE (Subs ti tu ti vo), que ofe -
re ce, e pelo ar qui va men to dos Pro je tos de Lei do Se -
na do nºs 386 e 614, de 1999, com abs ten ção do Se -
na dor Ge ral do Cân di do.

De pen den do de pa re ce res das Co mis sões de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

 – 4 – 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 386, DE 1999

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do Re que ri men to nº 589, de 2003, art. 336, II)

Discus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 386, de 1999, de au to ria do Se na dor Djal -
ma Fal cão, que acres cen ta dis po si ti vos à Lei nº
9.437, de 20 de fe ve re i ro de 1997, a fim de es ta be le-
cer cri té rio para o por te de ar mas de fogo, ten do

Pa re ce res sob nºs 549 e 550, de 2001, das Co -
mis sões

– de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e do Pro je to de Lei do Se na do nº 282, de
1999, e pela apro va ção do PLS nº 614, de 1999, nos
ter mos da Emen da nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re-
ce, com voto con trá rio da Se na do ra He lo í sa He le na, e 
em se pa ra do do Se na dor Ro ber to Re quião; e

– de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Pe dro Piva, pelo ar qui va men to da
ma té ria e do Pro je to de Lei do Se na do nº 614, de
1999, e pela apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do
nº 292, de 1999, nos ter mos da Emen da nº 2-CRE
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce, com abs ten ção do Se na-
dor Ge ral do Cân di do.

De pen den do de pa re ce res das Co mis sões de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.
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 – 5 – 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 614, DE 1999

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
 do Re que ri men to nº 589, de 2003, art. 336, II)

Discus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re ce res sob nºs 549 e 550, de 2001, das Co -
mis sões

 – de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, fa vo rá vel à ma té ria, nos
ter mos da Emen da nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re-
ce, e pela pre ju di ci a li da de dos Pro je tos de Lei do Se -
na do nºs 292 e 386, de 1999, que tra mi tam em con -
jun to, com voto con trá rio da Se na do ra He lo í sa He le-
na, e em se pa ra do do Se na dor Ro ber to Re quião; e

– de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Pe dro Piva, pelo ar qui va men to da
ma té ria e do Pro je to de Lei do Se na do nº 386, de
1999, e pela apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do
nº 292, de 1999, nos ter mos da Emen da nº 2-CRE
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce, com abs ten ção do Se na-
dor Ge ral do Cân di do.

De pen den do de pa re ce res das Co mis sões de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

 – 6 – 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 202, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do Re que ri men to nº 589, de 2003, art. 336, II)

Pro je to de Lei do Se na do nº 202, de 1999, de
au to ria do Se na dor Re nan Ca lhe i ros, que pro í be a
co mer ci a li za ção de ar mas de fogo e mu ni ções em
todo ter ri tó rio na ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as.

De pen den do de pa re ce res das Co mis sões de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

 – 7 – 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 51, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
 do Re que ri men to nº 594, de 2003, art. 336, II)

Discus são, em tur no úni co, do pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 51, de 2003, que ins ti 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, ten do

De pen den do de pa re ce res das Co mis sões de
Assun tos Eco nô mi cos e de Assun tos So ci a is.

 – 8 – 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 31, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do Re que ri-
men to nº 595, de 2003, art. 336, II)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so-
lu ção nº 31, de 2003, que al te 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), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 865, de 2003, da Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor
Edu ar do Aze re do.

 – 9 – 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 32, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do Re que ri-
men to nº 596, de 2003, art. 336, II)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so-
lu ção nº 32, 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 866, de 2003, Re la tor: Se na dor Tas so Je re is sa-
ti), que au to ri za o Esta do da Ba hia a con tra tar 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, com o Ban co Inter na ci o nal para
Re cons tru ção e De sen vol vi men to (BIRD), no va lor de 
US$ 30,000,000.00 (trin ta mi lhões de dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca), de prin ci pal, 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 do
Esta do da Ba hia”.

 – 10 – 
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 14, DE 2002

Dis cus são, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti-
vo do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 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 cer sob nº 781, de 2003, da Co mis são Di re-
to ra, Re la tor: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos,
ofe re cen do a re da ção do ven ci do.
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 – 11 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

 Nº 364, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 364, de 2003 (nº 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 811, de 2003, da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Val dir Ra upp.

 – 12 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 365, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 365, de 2003 (nº 1.697/2002,
na 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 812, de 2003, da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor ad hoc: Se na dor Gil ber to Mes tri nho.

 – 13 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

 Nº 366, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do 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 dos pela De ci são 9/98, do Con se-
lho Mer ca do Co mum, em 23 de ju lho de 1998, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 813, de 2003, da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor ad hoc: Se na dor Gil ber to Mes tri nho.

 – 14 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

 Nº 379, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 379, de 2003 (nº 726/2000, 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 , ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 815, de 2003, da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.

 O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 40 
mi nu tos.)

AGENDA CUMPRIDA PELO
 PRESIDENTE  DO SENADO FEDERAL 

SENADOR JOSÉ SARNEY

22-7-2003

Ter ça-fe i ra

13:00   –  Almo ço ofe re ci do pelo Pre si den te da Re-
pu bli ca Luiz Iná cio Lula da Sil va em ho me na gem ao
Pre si den te Ru nal do Ro nald Ve ne ti a an, Pre si den te
do Su ri na me.

Sala Rio de Ja ne i ro do Pa lá cio do Ita ma raty – Entra -
da pri va ti va do Mi nis tro.

15:30 – Ordem do Dia
Ple ná rio do Se na do Fe de ral

17:30   – Pro cu ra dor Cláu dio Le mos Fon te les, Pro cu-
ra dor-Ge ral da Re pu bli ca
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral
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Ata da 16ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria,
em 23 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,
Sér gio Zam bi a si, Jef fer son Pe res, Luiz Otá vio e Ro dolp ho Tou ri nho

ÀS 11 HORAS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SENADORES:

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

O SR. PRESIDENTE (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 74 Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de-
cla ro aber ta a ses são.

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

So bre a mesa, Men sa gens do Pre si den te da
Re pú bli ca que pas so a ler.

São li das as se guin tes

MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

– Nº 151, de 2003 (nº 342/2003, na ori gem), de
21 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 3, de 2003 (nº 1.728/99, na Casa de
ori gem), que de no mi na “Ae ro por to de Par na í ba –
Pre fe i to Dou tor João Sil va Fi lho” o ae ro por to lo ca li za-
do na ci da de de Par na í ba, Esta do do Pi a uí”, san ci o-
na do e trans for ma do na Lei nº 10.704, de 21 de ju lho
de 2003; e

– Nº 152, de 2003 (nº 343/2003, na ori gem), de
21 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 87, de 2002 (nº 4.014/2001, na
Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú-
bli ca, que con ce de pen são es pe ci al a Luiz Fe lip pe
Mon te i ro Dias, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº
10.705, de 21 de ju lho de 2003.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – As men sa gens li das vão à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, ofí ci os que pas so a ler.

São li das as se guin tes

Ofí cio nº 864/2003

Bra sí lia, 22 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 Nil ton Ba i-
a no, como ti tu lar, e o De pu ta do Fran cis co Appio,
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 124, de
11 de ju nho 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”.

Cor di al men te, – De pu ta do Pe dro Henry,Lí der.
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OF.PSDB/Nº 1.111/2003

Bra sí lia, 22 de ju lho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia Os De pu ta dos Ca sa-

ra E Car los Alber to Le réia, Como Mem bros Ti tu la res,
e os De pu ta dos Ze nal do Cou ti nho e Rom mel Fe i jó,
Como Mem bros Su plen tes, Para Inte gra rem A Co-
mis são Mis ta Des ti na da a ana li sar 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”, em subs ti tu i ção aos mem bros
an te ri or men te in di ca dos.

Res pe i to sa men te, – De pu ta do Ju nhay Ju ni or.

Of. PSDB/Nº 1.146/2003

Bra sí lia, 23 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

Cam pos, como mem bro ti tu lar, para in te grar 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, o por te e a co mer ci a li za-
ção de ar mas e mu ni ções, em subs ti tu i ção ao De pu-
ta do Cus tó dio Mat tos.

Res pe i to sa men te, – De pu ta do Jut hahy Ju ni or,
Lí der do PSDB.

Of. PSDB/Nº 1.149/2003

Bra sí lia, 23 de ju lho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia os De pu ta dos Antô -

nio Cam bra ia e Wal ter Feld man, como mem bros ti tu-
la res, e os De pu ta dos Se bas tião Ma de i ra e Jú lio Re -
dec ker, como mem bros su plen tes, para in te gra rem a
Co mis são Mis ta des ti na da a ana li sar a Me di da Pro vi-
só ria nº 120, de 2003, que “al te 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”, em subs ti tu i ção aos mem bros an te ri or-
men te in di ca dos.

Res pe i to sa men te, – De pu ta do Ju tahy Ju ni or,
Lí der do PSDB.

OF. PSDB/Nº 1.154/2003

Bra sí lia, 23 de ju lho de 2003.

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia os De pu ta dos Antô -

nio Car los Men des Tha me e Gon za ga Mota, como
mem bros ti tu la res, e os De pu ta dos Ita mar Ser pa e
Ro nal do Di mas, como mem bros su plen tes, para in te-

gra rem a Co mis são Mis ta des ti na da a ana li sar a Me -
di da Pro vi só ria nº 121, de 2003, que “dis põe so bre a
cri a ção de sub si diá ri as in te gra is do Bran co do Bra sil
S. A., para atu a ção no seg men to de mi cro fi nan ças e
con sór ci os”, em subs ti tu i ção aos mem bros an te ri or-
men te in di ca dos.

Res pe i to sa men te, De pu ta do Ju tahy Ju ni or, Lí -
der do PSDB.

OF. PSDB/Nº 1.159/2003

Bra sí lia, 23 de ju lho de 2003.

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia os De pu ta dos Bis-

marck Maia e Yeda Cru si us, como mem bros ti tu la res,
e os De pu ta dos Anto nio Car los Pan nun zio e Anto nio
Cam bra ia, como mem bros su plen tes, para in te gra-
rem a Co mis são Mis ta des ti na da a ana li sar a Me di da
Pro vi só ria nº 122, de 2003, que “Dis põe 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 das 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 mem bros an te ri or men te in di ca-
dos.

Res pe i to sa men te, De pu ta do Ju tahy Ju ni or, Lí -
der do PSDB.

OF. PSDB/Nº 1.164/2003

Bra sí lia, 23 de ju lho de 2003.

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia os De pu ta dos Ra fa el

Gu er ra e Thel ma. de Oli ve i ra, como mem bros ti tu la-
res, e os De pu ta dos Edu ar do Bar bo sa e Lob be Neto,
como mem bros su plen tes, para in te gra rem a Co mis-
são Mis ta des ti na da a ana li sar a Me di da Pro vi só ria nº
123, de 2003, que “De fi ne nor mas de re gu la ção para
o se tor far ma cêu ti co, cria a Câ ma ra de Re gu la ção do
Mer ca do de Me di ca men tos –  CMED, al te ra a Lei nº
6.360, de 23 de se tem bro de 1976, e dá ou tras pro vi-
dên ci as”, em subs ti tu i ção aos mem bros an te ri or men-
te in di ca dos.

Res pe i to sa men te, De pu ta do Ju tahy Ju ni or, Lí -
der do PSDB.

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.

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

19498 Qu in ta-fe i ra  24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2003    503ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Pela or dem, con ce do a pa la vra à no bre Se na-
do ra do PSDB de Go iás, Lú cia Vâ nia.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela or-
dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, gos ta ria de me ins cre ver para uma
co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Peço a pa la-
vra pela or dem, 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 Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, quan do
opor tu no, gos ta ria de fa zer uma co mu ni ca ção ur gen-
te e ina diá vel.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
si den te, da mes ma for ma, tam bém 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) – Fi cam V. Exªs ins cri tos para uma co mu ni ca ção
ina diá vel, nos ter mos do art. 158, §2º, do Re gi men to
Inter no.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si-
den te, gos ta ria de me ins cre ver como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Fica V. Exª ins cri to na con di ção de Lí der, para
fa lar no mo men to em que de se jar.

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, o
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 20 mi nu tos.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje à tar de, o Ple -
ná rio do Se na do vai vo tar o Esta tu to do De sar ma-
men to, que en glo ba to das as pro po si ções apre sen ta-
das, tan to no Se na do quan to na Câ ma ra, com res pe i-
to à ques tão das ar mas de fogo no Bra sil, res pon sá-
ve is, cer ta men te, por mi lha res e mi lha res de as sas si-
na tos em nos so País – cri mes que, na vi são do le gis-
la dor, po de ri am ser evi ta dos se já es ti ves se em vi gor
o Esta tu to que hoje está sen do sub me ti do ao Ple ná rio
do Se na do.

Re cor do-me de que, nas vi a gens que fiz como
cor res pon den te in ter na ci o nal da te le vi são bra si le i ra,
tive a opor tu ni da de de vi si tar o Ja pão exa ta men te
para fa zer um tra ba lho re la ci o na do com a vi o lên cia
nas gran des ci da des.

Lá che gan do, fui apre sen ta do ao che fe de po lí-
cia da ci da de de Tó quio, que me for ne ceu da dos ina -

cre di tá ve is. Se gun do os nú me ros apre sen ta dos, no
es pa ço de um ano – isso acon te ceu há apro xi ma da-
men te dez anos –, ti nha ha vi do, numa ci da de de en -
tão oito mi lhões de ha bi tan tes, ape nas qua tro as sas-
si na tos.

É evi den te que es ta mos fa lan do de uma cul tu ra
di fe ren te, de um país que tem um con tro le rí gi do so -
bre as ar mas de fogo, prin ci pal men te aque las de
cano cur to, que fi ca ram fa mo sas no mun do in te i ro
com o nome de sa tur day night spe ci al, ou seja, o
es pe ci al de sá ba do à no i te.

Mas o fato é que es ses nú me ros me de i xa ram
pro fun da men te im pres si o na do, por que con tras ta-
vam com os nú me ros re a is que tí nha mos no Rio,
em São Pa u lo, nas gran des ci da des bra si le i ras. Na
épo ca, em São Pa u lo, ha via, em mé dia, mais de
100 as sas si na tos por dia, e, no Ja pão, em uma ci -
da de de oito mi lhões de ha bi tan tes, qua tro as sas-
si na tos em um ano.

As leis que fo ram fe i tas lá são sim ples, ob je ti-
vas, cla ras, como aque las que hoje o Se na do da
Re pú bli ca apre ci a rá na ses são ple ná ria que ora se 
ini cia.

Cre io que não haja um Se na dor, uma Se na do ra,
um le gis la dor, um ci da dão que não se sin ta di mi nu í-
do, quan do vê uma pes soa ser as sas si na da de uma
for ma bru tal, fri a men te, como acon te ce to dos os dias
nas gran des ci da des bra si le i ras.

Entre nós, le gis la do res, Se na do res e Se na-
do ras, di fi cil men te se en con tra um de nós que não
co nhe ça uma pes soa que te nha sido vi ti ma da por
essa vi o lên cia, que está to tal men te fora de con tro-
le nos gran des cen tros e que já co me ça, aos pou -
cos, a che gar ao in te ri or, até às pe que nas ci da des.
Co nhe ço ci da des que há dez anos não ti nham um
úni co as sas si na to por ano e que hoje já têm um por
se ma na; isso há ape nas dez anos, numa ci da de do 
in te ri or. A que se deve isso, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res?

É cla ro e evi den te que há uma si tu a ção eco nô-
mi ca que pres si o na, que leva a atos im pen sa dos, a
cons tran gi men tos, à fal ta de ab so lu ta men te tudo, às
di fe ren ças en tre clas ses so ci a is. To dos os te mo res,
toda essa vi o lên cia são de cor ren tes, evi den te men te,
da si tu a ção eco nô mi ca la men tá vel que vi ve mos em
nos so País há vá ri os anos. 

Mas o pri me i ro pas so para se cor ri gir essa
ques tão tão gra ve está sen do dado hoje, no Ple ná rio
do Se na do, quan do será apre ci a do o re la tó rio so bre o 
Esta tu to do De sar ma men to, que pro põe me di das sé -
ri as, po si ções fir mes da par te das au to ri da des com
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re la ção ao por te e à pos se de arma, prin ci pal men te
abo lin do o por te de arma, tor nan do-o, in clu si ve, um
cri me ina fi an çá vel e au to ri zan do, com ex ce ções evi -
den te men te, a pos se, que é ter uma arma em casa. É
im por tan te que se faça essa dis tin ção en tre o por te e
a pos se.

O por te não é per mi ti do em país ne nhum. Em
qual quer país do mun do a que se vá – na Eu ro pa, na
pró pria Amé ri ca, nos pa í ses de Pri me i ro Mun do, ci vi li-
za dos –, não se per mi te que um ci da dão ca mi nhe na
rua com uma arma na cin tu ra; isso é co i sa do oes te
ame ri ca no, há du zen tos anos. E, mes mo no oes te
ame ri ca no, já ha via sido abo li do o por te de arma.
Acho que não é pre ci so lem brar aque les ve lhos fa ro-
es tes, em que al guns xe ri fes já não per mi ti am se quer
que os ban do le i ros che gas sem às pe que nas ci da des
e en tras sem com a arma no col dre, na cin tu ra; isso há 
du zen tos anos. E ain da há leis, no Bra sil, que per mi-
tem o por te da arma. Qu al quer ci da dão vai à au to ri da-
de com pe ten te, tira um por te, com pra uma arma, co -
lo ca-a na cin tu ra e está pron to para se en vol ver em
qual quer ato que pode levá-lo a pra ti car uma vi o lên-
cia. E quan tas e quan tas ve zes, nós mes mos vi ve mos
si tu a ções em que, se ti vés se mos uma arma, te ría mos
co me ti do um im pro pé rio.

Con fes so que, du ran te al gum tem po, fui fa vo rá-
vel ao por te e pos se da arma, por que vivi si tu a ções
ex tre ma men te di fí ce is. Du ran te mu i to tem po, fui apre -
sen ta dor de um pro gra ma de te le vi são que, toda se -
ma na, le van ta va cri mes bra vos, gra ves, bár ba ros, em
todo o País. E, por essa ra zão, ti nha até que an dar
com se gu ran ça ar ma da. Mas, aos pou cos, fui-me
con ven cen do de que não é ne ces sa ri a men te o por te
de ar mas que dá a se gu ran ça. Não é, obri ga to ri a men-
te, ter uma arma na cin tu ra que lhe dá a cer te za de
que está pro te gi do, até por que as es ta tís ti cas são
mu i to cla ras: 85% das ví ti mas de cri mes co me ti dos
com ar mas de cano cur to no País – que che gam a
61% de to dos os as sas si na tos pra ti ca dos – são sur -
pre en di das pelo as sas si no. O as sas si no não pára sua 
ví ti ma e anun cia que lhe dará um tiro para matá-la.
Não. Ele che ga de sur pre sa, de for ma ines pe ra da, dá
o bote. A ví ti ma nun ca sabe que ele está para co me ter
o cri me, mu i tas ve zes pe las cos tas, de lon ge; por que
a arma de fogo per mi te isso, que a ví ti ma es te ja lon ge
do seu agres sor.

Esses nú me ros são mu i to gra ves, Srªs e Srs.
Se na do res; co lo cam o Bra sil numa si tu a ção la men tá-
vel. Con for me dis se o Lí der do PMDB no seu dis cur-
so, esta se ma na, nes te ple ná rio, o Bra sil re pre sen ta
2,3% da po pu la ção do mun do e re pre sen ta 10% dos
cri mes pra ti ca dos com arma de fogo no pla ne ta. Isso

é um ab sur do, isso nos tira to das as pos si bi li da des,
to das as chan ces de pro je tar o Bra sil em um se tor in -
ter na ci o nal de tu ris mo, para mos trar as suas be le zas,
as be le zas do Pan ta nal, da nos sa Ama zô nia, as be le-
zas de Foz do Igua çu, dos nos sos pam pas do Rio
Gran de, das nos sas ci da des his tó ri cas de Mi nas Ge -
ra is, da nos sa ca pi tal Bra sí lia, do nos so Nor des te, do
nos so Rio de Ja ne i ro, de São Pa u lo, que é a lo co mo ti-
va eco nô mi ca des te con ti nen te. Por que as pes so as
têm medo de vir ao Bra sil. Qu al quer tu ris ta que es te ja
pen san do em vir ao Bra sil, tem de to mar uma de ci-
são, por que ele pode ir à Gré cia com a cer te za de que 
não será mo les ta do; pode pas sar até pelo Ori en te e
não ser mo les ta do. Mas, quan do o tu ris ta tem a op ção
de vir ao Bra sil, pri me i ro pas sa pela sua ca be ça a
pos si bi li da de de ser vi ti ma do nas ruas do Rio de Ja -
ne i ro, São Pa u lo ou de qual quer ca pi tal bra si le i ra. Re -
cen te men te, hou ve as sas si na tos de tu ris tas nas prin -
ci pa is ci da des bra si le i ras.

O tu ris mo re pre sen ta hoje a mais im por tan te in -
dús tria mun di al. O Bra sil par ti ci pa dele com o mí ni mo:
1,8%. La men ta vel men te, a vi o lên cia im pe de o País de 
ser re cep tor de mi lha res e mi lha res de eu ro pe us,
ame ri ca nos, la ti no-ame ri ca nos, ori en ta is, que gos ta-
ri am de vir ao Bra sil, mas que se sen tem amen dron ta-
dos com a vi o lên cia que aqui exis te.

Vol tan do aos nú me ros: 2,3% da po pu la ção
mun di al e 10% dos cri mes pra ti ca dos com ar mas
de fogo. Só no ano pas sa do, per de mos 50 mil vi das
pe las ar mas de fogo. Srªs e Srs. Se na do res, isso
equi va le a 10 anos de guer ra no Vi et nã, pe río do
em que mor re ram 50 mil ame ri ca nos. Em um ano,
no Bra sil, mor re ram 50 mil pes so as nas ruas das
nos sas ci da des vi ti ma das por ar mas de fogo. É
uma guer ra!

Esta é a guer ra que está sen do en fren ta da hoje
no ple ná rio do Se na do da Re pú bli ca, quan do va mos
apro var o Esta tu to do De sar ma men to, que leva, sim,
em con si de ra ção as pes so as de bem que pre ci sam
ter uma arma em sua re si dên cia, em sua pro pri e da-
de, que vi vem em lu ga res er mos, dis tan tes, que se
sen tem mais pro te gi das – e nes te caso há até uma ló -
gi ca ace i tá vel – com uma arma em casa. O Esta tu to
pre vê isso. O Esta tu to não é ver ti cal em es ta be le cer
que é ab so lu ta men te im pos sí vel ter-se uma arma de
qual quer for ma na cin tu ra ou em casa. Não! Ele pro í-
be o por te, tor na-o um cri me ina fi an çá vel, mas per mi-
te a pos se em casa, des de que o dono da arma a te -
nha re gis tra do, des de que ele te nha pas sa do por um
tes te psi co ló gi co, des de que ele te nha mos tra do às
au to ri da des a sua fi cha, des de que te nha uma bi o-
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gra fia lim pa na po lí cia, des de que sa i ba ma ne jar
uma arma. 

O Se na dor Ro meu Tuma sabe como é im por-
tan te sa ber ma ne jar uma arma. Não adi an ta ter uma
arma na cin tu ra e achar que está pro te gi do, por que
qual quer ban di do, em qual quer rua, sabe ati rar. E o ci -
da dão que acha que está pro te gi do com uma arma na 
cin tu ra ain da mor re com a arma na mão. 

Então, o Esta tu to pre vê isso, o mi ni mum mi ni-
mo rum de ins tru ção de como usar uma arma de fogo, 
con for me o re la tó rio apro va do na se ma na pas sa da na
co mis são mis ta cri a da pelo Pre si den te José Sar ney
para apre ci ar to das as ma té ri as aqui re la ci o na das e
da Câ ma ra dos De pu ta dos so bre a ques tão do ar ma-
men to das ar mas de fogo. O Esta tu to pre vê in clu si ve
um ple bis ci to, um re fe ren do, da qui a três anos, para
sa ber se de ve mos pro i bir a ven da de ar mas, por que
foi re ti ra da do tex to essa par te.

É evi den te que o Re la tor le vou em con si de ra ção
o fato de que a in dús tria de ar mas de cano cur to prin -
ci pal men te, se di a da no Rio Gran de do Sul, em pre ga
cer ca de 45 mil pes so as. Te mos de le var isso, sim, em
con si de ra ção. Sa be mos que a pro du ção de ar mas no
Bra sil é qua se toda de di ca da à ex por ta ção, mas é
fun da men tal que se evi te o re tor no des sas ar mas por
me i os ilí ci tos nas fron te i ras dos pa í ses vi zi nhos do
Bra sil, por que isso acon te ce to dos os dias, Sr. Pre si-
den te. V. Exª, como gran de es pe ci a lis ta nes ta área,
sabe que, in fe liz men te, qual quer ci da dão que atra-
ves sar a fron te i ra com o Pa ra guai vol ta de lá com uma 
arma e tem pou quís si mas pos si bi li da des de ser bar -
ra do na al fân de ga e im pe di do de in gres sar no País
com uma arma de fogo.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) –
Pos so apar teá-lo?

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Per fe i ta-
men te, Se na dor Sa tur ni no.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) –
Qu e ro cum pri men tar V. Exª e cor ro bo rar as ra zões
que apre sen ta so bre a ilu são que per me ia mu i tas
opi niões de que o ci da dão ar ma do está mais pro te-
gi do con tra o cri me do que o ci da dão não ar ma do.
Sa be mos que há mu i tas con di ções que apon tam
até o con trá rio. Quem está ar ma do so fre um ris co
ma i or: pri me i ro, por que pode não sa ber usar a arma
tão bem quan to o ban di do; se gun do, por que, como
V. Exª dis se, na ma i o ria das ve zes é apa nha do de
sur pre sa e, se tem uma arma, pode ser al ve ja do
com mais pro ba bi li da de; ter ce i ro, por que em ge ral o
ban di do não age so zi nho, ele tem dois ou três que o
pro te gem e são dois ou três ar ma dos con tra um. Ou

seja, o ris co de so frer fe ri men to e mor te é mu i to ma -
i or quan do a pes soa está ar ma da. A ilu são de que o
ci da dão ar ma do está mais pro te gi do pre ci sa ser
com ba ti da. Não é ver da de, pois as es ta tís ti cas
apon tam exa ta men te o con trá rio. É pre ci so es cla re-
cer para que, nes te ple bis ci to a que V. Exª está se
re fe rin do, a po pu la ção ve nha, cons ci en te des se
fato, a se pro nun ci ar cor re ta men te.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Mu i to
obri ga do pelo seu apar te, Se na dor Sa tur ni no. V. Exª,
que já di ri giu uma das mais bo ni tas e im por tan tes ci -
da des do País, o Rio de Ja ne i ro, sabe das con se-
qüên ci as la men tá ve is que a vi o lên cia traz ao tu ris mo,
à pre sen ça na que la ci da de de im por tan tes em pre sas
e, evi den te men te, ao ci da dão co mum que tem que se
des lo car da sua re si dên cia to dos os dias até o seu lo -
cal de tra ba lho.

Qu e ro cum pri men tar o Se na dor Cé sar Bor ges
pelo seu re la tó rio e o De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e-
nhalgh, que con den sou to das as pro pos tas, jun ta-
men te com o Se na dor Cé sar Bor ges. Pre ci sa mos,
nes ta tar de, en con trar o ca mi nho e dar mos o pri me i ro
e de ci si vo pas so em di re ção não do con tro le das ar -
mas de fogo, mas o pri me i ro pas so para aca bar com a 
vi o lên cia nas pe que nas e gran des ci da des, a vi o lên-
cia ur ba na, a vi o lên cia que to dos os dias está nos jor -
na is, nas pri me i ras pá gi nas, na te le vi são, rou ban do a
tran qüi li da de de cada um de nós. 

São vin te mi lhões de ar mas de fogo que exis tem
no País, e os nú me ros são mu i to cla ros: ape nas um
mi lhão e meio des sas ar mas são le ga li za das. Te mos,
por tan to, de zo i to mi lhões e meio de ar mas ile ga is que 
já ma ta ram, que con ti nu am ma tan do e que es ta rão
ma tan do se não fo rem en qua dra das nes se es ta tu to
que se pro põe a ser o pri me i ro pas so da con ten ção
da vi o lên cia no País.

Impor tan tís si mo lem brar mos que ele pro põe,
sim, o fim do por te de ar mas, tor nan do-o ina fi an çá-
vel: quem for apa nha do com arma a par tir da san -
ção da lei pe ga rá de dois a qua tro anos de pri são.
Isso, po rém, é pou co. Digo isso por que vivi em Nova 
Ior que como cor res pon den te in ter na ci o nal e sei
que, na que la ci da de, quem for apa nha do com uma
arma, com qual quer arma, qual quer ci da dão, é au -
to ma ti ca men te pre so por dois anos sem di re i to a
qual quer re cur so.

Ao apre sen tar esse es ta tu to, ao apro var esse
sis te ma de leis, es ta mos dan do uma chan ce às pes -
so as para que de po nham as suas ar mas. A lei é fe i ta
para o ci da dão co mum e não, la men ta vel men te, para
o ban di do. O ban di do tem que en ten der que a so ci e-
da de vai es tar ago ra, mais do que nun ca, pre o cu pa da
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em im pe dir as suas ações. A so ci e da de vai cor tar to -
dos os ca mi nhos que ele usa para ob ter uma arma,
para atu ar com essa arma, por tar essa arma e usá-la
con tra um ci da dão co mum.

Se na dor Ney Su as su na.
O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Eu que -

ria me so li da ri zar com V. Exª, por que, com toda
cer te za, esse é um as sun to no qual o Bra sil todo
pen sa a toda hora, a todo ins tan te. Já so fri na pele
as sal to, já le vei tiro em as sal to, per di a mi nha pri -
me i ra mu lher em as sal to e sei o quan to é do lo ro so
não po der se de fen der. No en tan to, sei tam bém
que quem vai se de fen der não con ta com o fa tor
sur pre sa que o ban di do tem a seu fa vor e mu i tas
ve zes não tem o tre i no nem o equi lí brio que o ban-
di do la men ta vel men te tem, pelo uso cons tan te da
arma. Pre o cu pa-me mu i to que um ci da dão pos sa
an dar ar ma do pe las ruas, mas eu acho que, nas
re si dên ci as, nós não po de mos abrir mão de ter
arma, pelo me nos para nos de fen der. Qu an to ao
por te de arma, eu con cor do in te i ra men te com V.
Exª. Não é à-toa que ve mos, nos fil mes de vá ri as
na ci o na li da des, que a pri me i ra co i sa que o ban di-
do faz é jo gar a arma fora, por que por tá-la re pre-
sen ta pri são cer ta – pode o res to todo não con tar,
mas o por te da arma re pre sen ta pri são cer ta.
Acho que, com o tem po, po de mos até pro mo ver o
de sar ma men to. Aliás, acho que V. Exª está sen do
oti mis ta quan do acha que são ape nas de zo i to mi -
lhões e meio de ar mas ile ga is, pois acho que há
mu i to mais. A pou ca vi gi lân cia em nos sas fron te i-
ras e nos sos pró pri os mi li ta res se en car re ga ram –
bem en ten di do, os maus mi li ta res – de re pas sar
uma gran de quan ti da de de ar mas. Ulti ma men te,
au men tou esse con tin gen te com os as sal tos aos
quar téis. Por tudo isso, esse é um as sun to que in -
te res sa a to dos nós; é pre ci so que se faça uma
cru za da para va ler para aca bar com a vi o lên cia.
Insis to, po rém, que se deve per mi tir arma em
casa, arma de vi da men te re gis tra da, le gal. Qu an-
to ao por te de arma nas ruas, eu con cor do em gê -
ne ro, nú me ro e grau com V. Exª: não há por que
per mi ti-lo, pois sa be mos que, quan do se per de a
ca be ça, numa hora de ir ri ta ção, fica mu i to fá cil co-
me ter um cri me se o ci da dão es ti ver ar ma do. Pa -
ra béns a V. Exª.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Mu i to
obri ga do pela ob ser va ção de V.Exª, Se na dor Ney Su -
as su na.

Encer ran do, Sr. Pre si den te, vol to a ci tar o fato
mais im por tan te da ma nhã de hoje: a apro va ção do
Esta tu to do De sar ma men to. É o pri me i ro pas so, é o

pas so de ci si vo, é o ca mi nho para se con ter a vi o lên-
cia que, la men ta vel men te, está fi can do ge ne ra li za-
da nas gran des e nas pe que nas ci da des. Cer ta-
men te, me di das des sa en ver ga du ra aju da rão mu i to
a di mi nu ir a vi o lên cia no País. Não te mos dú vi da,
po rém, de que a ver da de i ra so lu ção da ques tão
pas sa, tam bém, pelo so ci al. Per se guir mos uma me -
lhor dis tri bu i ção de ren da no País, ofe re cen do opor-
tu ni da des à nos sa gen te, pos si bi li tan do às po pu la-
ções mais ca ren tes o mí ni mo para o seu sus ten to e
dig ni da de são, tam bém, me di das im pres cin dí ve is
para se con ter a vi o lên cia.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Hé lio Cos ta, o
Sr. 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) – Com a
pa la vra o no bre Se na dor José Agri pi no, pela Li de ran-
ça do PFL.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a
pa la vra o Se na dor Le o nel Pa van, pela or dem.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, está
ocor ren do nes te mo men to, no Ane xo II, uma ver da de-
i ra afron ta aos tra ba lha do res bra si le i ros, aos fun ci o-
ná ri os pú bli cos.

O fato é que a Anfip, a Asso ci a ção Na ci o nal dos
Au di to res Fis ca is, nos pro cu rou para in for mar que os
ser vi do res es tão sen do pro i bi dos de en trar na Câ ma-
ra dos De pu ta dos, nos seus cor re do res.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor,
deve-se usar a pa la vra pela or dem ape nas nos ter -
mos do Re gi men to.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Qu e ro
pelo me nos de i xar re gis tra do que eles es tão apa-
nhan do, es tão de i ta dos, es tão sen do sur ra dos pela
po lí cia.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – É um as -
sun to para a Pre si dên cia da Câ ma ra.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Qu e ro
de i xar re gis tra do aqui o nos so pro tes to con tra
esse ato pra ti ca do por um Go ver no que tan to tra -
ba lhou em de fe sa dos di re i tos dos tra ba lha do res e
hoje usa a for ça po li ci al para ame dron tar mo vi-
men tos que, cer ta men te, re pre sen tam os di re i tos
dos tra ba lha do res pú bli cos. La men ta mos pro fun-
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da men te que a Câ ma ra Fe de ral tome ati tu des ra di-
ca is como essa.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a
pa la vra o Se na dor José Agri pi no.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre -
si den te, gos ta ria de me ins cre ver para fa lar como Lí -
der, por cin co mi nu tos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Eu já es ta va ins cri to, Sr. Pre si den te, ape nas
peço a V. Exª que ob ser ve a or dem de ins cri ção.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª po -
de rá fa lar em se gui da ao Se na dor José Agri pi no.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, eu gos ta ria de fa zer, ini ci al men te, um 
bre ve re la to das vi a gens que o meu Par ti do tem re a li-
za do por di ver sos Esta dos do Bra sil com o ob je ti vo de 
re u nir com pa nhe i ros, de ou vir a so ci e da de, de fa lar
pela im pren sa quem so mos, o que que re mos e o que
pen sa mos.

O ob je ti vo do PFL – e des sas vi a gens par ti ci-
pam o pre si den te, os lí de res na Câ ma ra e no Se na do,
se na do res, de pu ta dos, a pre si den te do PFL Mu lher, a 
me lhor re pre sen ta ção do Par ti do da Fren te Li be ral – é
mos trar ao Bra sil – e fa re mos isso Esta do por Esta do,
um após o ou tro – qua is são as ban de i ras fun da men-
ta is da for mu la ção pro gra má ti ca do PFL ou que es ta-
ri am con ti das na for mu la ção pro gra má ti ca do PFL, a
co me çar pela de fe sa da pri o ri da de à edu ca ção.
Enten de mos que é pela ver ten te da edu ca ção, pela
pri o ri da de na alo ca ção de re cur sos para gas tos com
a edu ca ção que este País vai ca mi nhar.

Os in di ca do res do IDH, re cen te men te di vul ga-
dos no Bra sil, mos tram cla ra men te que o ca mi nho
ado ta do pelo País nos úl ti mos oito anos, o de pri o ri zar
a edu ca ção, pro du ziu re sul ta dos efe ti vos, e a pri o ri-
da de à edu ca ção man tém-se como ban de i ra de luta
do Par ti do da Fren te Li be ral.

Ao lado da edu ca ção, a ge ra ção de em pre go, a
ma nu ten ção do em pre go, o fo men to à ge ra ção de
ocu pa ções para as pes so as. De i xa mos mu i to cla ra a
nos sa luta pela pre ser va ção e ge ra ção de em pre gos,
pelo com ba te à ten ta ti va per ma nen te do atu al Go ver-
no de au men to da car ga tri bu tá ria.

Nós, do PFL, te mos vo ta do sis te ma ti ca men te
con tra as pro pos tas de au men to de car ga tri bu tá ria,
quer di gam res pe i to ao Impos to de Ren da, à Con tri-
bu i ção So ci al so bre o Lu cro Lí qui do das em pre sas, à
Co fins, à Cide. Te mos vo ta do sis te ma ti ca men te con -
tra, por que en ten de mos que a car ga tri bu tá ria no Bra -
sil já atin giu pa ta ma res ab so lu ta men te in su por tá ve is

para uma eco no mia que pre ci sa, ao con trá rio, ge rar
em pre gos – essa car ga tri bu tá ria já atin giu o pa ta mar
de 41%. Te mos uma pro pos ta de emen da cons ti tu ci o-
nal que fixa em 35% o teto para a car ga tri bu tá ria no
Bra sil. De fen de mos a di mi nu i ção do ta ma nho do
Esta do e, nes se rumo, de fen de mos o pro ces so de pri -
va ti za ção e a au to no mia das agên ci as re gu la do ras.
De fen de mos as ga ran ti as in di vi du a is, o Esta do de di -
re i to e, em tor no des ses as sun tos, fa ze mos a nos sa
pre le ção.

Con co mi tan te men te com as en tre vis tas e de ba-
tes que te mos fe i to na te le vi são e com as en tre vis tas
co le ti vas da das para a im pren sa es cri ta, te mos ou vi-
do os re cla mos de seg men tos da so ci e da de, de em -
pre ga dos e em pre ga do res, nes sas vi a gens can sa ti-
vas que fa ze mos e que são obri ga ção de um par ti do
po lí ti co que quer se afir mar e que de fen de o for ta le ci-
men to da so ci e da de, que, por sua vez, deve se ma ni-
fes tar – an tes de por li de ran ças po lí ti cas – por meio
de par ti dos po lí ti cos que re pre sen tem o pen sa men to
de mu i tos. Nes ses con ta tos, ou vi mos a im pres são
que as pes so as têm do Bra sil lá fora, como aca bou de 
fa lar o Se na dor Le o nel Pa van: o Bra sil dos bra si le i ros
que, im pe di dos de pro tes tar le gi ti ma men te, es tão
apa nhan do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, por to dos
os lu ga res por que o PFL tem pas sa do, em Mi nas Ge -
ra is, no Rio Gran de do Sul, em San ta Ca ta ri na, no
Mato Gros so, no Mato Gros so do Sul, no meu Rio
Gran de do Nor te, em Per nam bu co, te mos vis to mu i ta
afli ção. Há uma afli ção ge ne ra li za da. Pe que nos pro -
pri e tá ri os de ter ras, no Rio Gran de do Sul, em San ta
Ca ta ri na, no Mato Gros so e em Mato Gros so do Sul,
es tão in qui e tos, es tão afli tos, para não di zer apa vo ra-
dos, com os mo vi men tos do MST, que, sob a égi de da
re for ma agrá ria – que to dos de fen de mos –, têm ex tra-
po la do o di re i to à ter ra, que é um di re i to do ci da dão, e
in va di do pos tos de pe dá gio. Além dis so, blo que i am
es tra das e pré di os pú bli cos e fa zem sa ques a ca mi-
nhões para rou bar ali men tos. Isso tudo ca u sa uma
cer ta in qui e ta ção na que les que pro du zem e que es -
tão ge ran do os su pe rá vits da ba lan ça co mer ci al do
Bra sil. Vi o mi la gre eco nô mi co real do Mato Gros so,
do Mato Gros so do Sul, de Go iás e do Rio Gran de do
Sul, mas es ses pe que nos pro pri e tá ri os es tão in se gu-
ros por que se vêem ame a ça dos na ques tão das suas
ga ran ti as in di vi du a is: é o Esta do de di re i to. Em al guns
Esta dos, a re in te gra ção de pos se é ga ran ti da; em ou -
tros, no en tan to, isso não acon te ce.

O epi só dio do boné pro vo cou imen sa afli ção
no Bra sil. E é essa afli ção que es tou re co lhen do
em nome do meu Par ti do e trans mi tin do ao Ple ná-
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rio do Se na do, para que este ra ci o ci ne so bre o Bra-
sil real que está fora de Bra sí lia, que está fora das
pa re des do Con gres so, que está nas ruas: o Bra sil
afli to. É nos so de ver ver ba li zar essa afli ção, pro -
tes tar e aler tar.

Te mos vis to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, mu i ta frus tra ção. Há frus tra ção de ser vi do res pú -
bli cos, que até acre di ta ram no Go ver no que está ad -
mi nis tran do o Bra sil, no Go ver no que pro me teu o que
não está fa zen do, no Go ver no que con ce deu o au -
men to de 1% e que está dis cu tin do uma pro pos ta de
re for ma pre vi den ciá ria que co me ça pela ta xa ção dos
apo sen ta dos, o que an tes foi ne ga do com ve e mên cia
por aque les que fa zem o atu al Go ver no. Isso gera a
con se qüen te frus tra ção que aqui de nun cio. Foi o que
re co lhi em di ver sos Esta dos do Bra sil.

Pude cons ta tar essa frus tra ção tam bém em re u-
niões com em pre sá ri os. Re gis tro uma re u nião na Fe -
de ra ção do Co mér cio do meu Esta do com em pre sá ri-
os do co mér cio, em que vi, Sr. Pre si den te, a no tí cia de 
que a ma i or em pre sa têx til do meu Esta do, uma em -
pre sa de por te na ci o nal, está pa ran do às sex tas-fe i-
ras como for ma de eco no mi zar para não de mi tir. Ouvi
de em pre sá ri os que con ces si o ná ri as de au to mó ve is
es tão pa ran do às sex tas-fe i ras como for ma de eco no-
mi zar para não de mi tir. Nun ca ouvi fa lar dis so. É um
pro du to cla ro de re ces são im pos ta por um Go ver no
que pro me tia, ao con trá rio, rom per com o FMI e re to-
mar o cres ci men to.

Sr. Pre si den te, é meu de ver, como Lí der do PFL, 
tra zer ao co nhe ci men to des ta Casa o que o PFL está
re co lhen do nas ci da des e nas ruas do Bra sil, na hora
em que está le van do a sua pre ga ção e apre sen tan do
cla ra men te aos bra si le i ros a que é que ele, par ti do
po lí ti co, se pro põe.

Mas não fica só, Sr. Pre si den te, na afli ção da -
que les que pra ti cam a agri cul tu ra, na frus tra ção da -
que les que em pre gam, na frus tra ção da que les a
quem foi pro me ti do tan to e é ne ga do tudo: os ser vi do-
res pú bli cos. Há um sen ti men to de re vol ta, que está
sen do re co lhi do com mu i ta cla re za, Sr. Pre si den te. Há
re vol ta por par te de Pre fe i tos mu ni ci pa is...

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Já vou
con clu ir, Sr. Pre si den te.

Há re vol ta de Pre fe i tos mu ni ci pa is, aos qua is
são ne ga das a li be ra ção das emen das dos Par la men-
ta res e a li be ra ção de ver bas que es ta vam con sig na-

das no Orça men to e que es tão cris ta li za das em nome 
do com ba te à in fla ção. Os Pre fe i tos es tão des pro te gi-
dos di an te de uma re for ma tri bu tá ria que não lhes vai
so mar em nada. Te nho vis to Go ver na do res des con fi-
a dos, que co me çam, ago ra, a ma ni fes tar, cla ra men te,
as suas in sa tis fa ções.

Se na dor Jef fer son Pé res, o re tra to do Bra sil lá
fora é este: de afli ção, de re vol ta e de frus tra ção
com o Go ver no que está pre o cu pa do em re sol ver
os seus pró pri os pro ble mas, sem en ten der que o
País, a Na ção não é o seu Go ver no, é o seu povo. O
Go ver no está pro cu ran do ad mi nis trar as re for mas
tri bu tá ria e pre vi den ciá ria para se vi a bi li zar. E a so -
ci e da de como fica?

Nós, do PFL, es ta mos pe re gri nan do por este
País e va mos in ter pre tar com fi de li da de, sem de ma-
go gia, o sen ti men to e a voz das ruas.

E a isso tudo se soma, Sr. Pre si den te, a ques -
tão da se gu ran ça, um pro ble ma que é se ri ís si mo e
que é ape nas es pas mo di ca men te abor da do pelo
Go ver no. A cada cri se, o Go ver no se ma ni fes ta e
some. A isso tudo se soma o con fron to des ne ces-
sá rio com o Ju di ciá rio, que teve iní cio na des ne-
ces sá ria ma ni fes ta ção do pró prio Pre si den te, que,
do Rio Gran de do Sul, re fe riu-se à “ca i xa-pre ta do
Ju di ciá rio” e que, mais re cen te men te, dis se que
“nem Deus evi ta ria” o que su po mos se rem as re for-
mas, em uma afron ta ao Le gis la ti vo e ao Ju di ciá rio.
Para que essa pro vo ca ção des ne ces sá ria? Para
ge rar a in con ve ni en te gre ve que se anun cia? Para
ge rar ain da mais in qui e ta ção nes te País, que já
está afli to, re vol ta do e frus tra do?

Para com ple tar, Sr. Pre si den te, Se na dor Edu -
ar do Si que i ra Cam pos, o “es pe tá cu lo do cres ci-
men to”, está di fí cil, está pe no so as sis tir ao no ti ciá-
rio às sete ho ras da ma nhã, por que as no tí ci as são 
sis te ma ti ca men te ru ins. Ago ra são anun ci a das as
de mis sões pela Volk swa gen e pela Ge ne ral Mo tors
e as fé ri as co le ti vas da Fiat. Isso tudo é o que eu
es ta va ven do Esta do por Esta do pela re ces são
que está im pos ta.

Esse é o Bra sil real, e é so bre isso que que ro
me ma ni fes tar, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, com uma frus tra ção pes so al, como in te gran te
de um Par ti do que de se ja ver vo ta das as re for mas
po lí ti cas.

Há quin ze dias, nes te ple ná rio, co brei a in clu-
são, na pa u ta da con vo ca ção ex tra or di ná ria, da vo ta-
ção na Câ ma ra dos De pu ta dos das ma té ri as já vo ta-
das pelo Se na do e que di zem res pe i to à es sên cia da
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re for ma po lí ti ca, que virá for ta le cer os par ti dos po lí ti-
cos para que o ele i tor seja in ter pre ta do por uma agre -
mi a ção po lí ti ca que fale por ele, para que, quan do um
go ver na dor ou um pre fe i to for ele i to, o ele i tor não per -
gun te: o que é que ele vai fa zer? Ele vai fa zer o que
pro me teu, por que o seu par ti do tem uma for mu la ção
em nome da qual ele fa lou. Essa per gun ta tem que
ser des ne ces sá ria. Não tem que se per gun tar ao ele i-
to o que ele vai fa zer; ele vai fa zer o que seu par ti do
for mu la. Para isso é que pedi a in clu são na pa u ta da
con vo ca ção ex tra or di ná ria da re for ma po lí ti ca, que
re ce beu, de ime di a to, o o.k. dos Lí de res do PT, do
PMDB e do PSDB, de to dos os Lí de res des ta Casa,
que as si na ram o pe di do. A ma té ria foi à Câ ma ra e o
re que ri men to ob te ve o nú me ro re gi men tal de as si na-
tu ras. E sou sur pre en di do, Sr. Pre si den te, com a mal -
fa da da no tí cia de que o Lí der do PT foi de sa u to ri za do
na ma ni fes ta ção que fez de pron to, quan do eu, num
tom nun ca de de sa fio, mas de re i vin di ca ção, pedi o
seu apo io para que, na hora em que en tras se essa
ma té ria na con vo ca ção ex tra or di ná ria, o Go ver no es -
ti ves se apon tan do cla ra men te para o seu de se jo de
ver a re for ma po lí ti ca apro va da: a pro i bi ção de co li ga-
ção na ele i ção pro por ci o nal, fi nan ci a men to pú bli co de 
cam pa nha, lis tas par ti dá ri as, for ta le ci men to dos par -
ti dos po lí ti cos.

O Go ver no, ago ra, man da que se sub tra i am as
as si na tu ras no re que ri men to da Câ ma ra, ma ni fes tan-
do cla ra men te que o Go ver no do PT não quer ver a
re for ma po lí ti ca vi gen do na ele i ção do pró xi mo ano de
pre fe i tos e ve re a do res. Por que, Sr. Pre si den te? Será
que é medo que o PT tem do re fe ren do po pu lar ao go -
ver no que ele pro me teu e não está fa zen do? Será
que o PT está com medo de ser ava li a do na ele i ção
de pre fe i tos e de ve re a do res no pró xi mo ano? 

Aqui vai, Sr. Pre si den te, a mi nha so li ci ta ção:
se o PT não teme o ve re dic to das ur nas que re for-
mu le seu pen sa men to e seja so li dá rio com o Se na-
dor Tião Vi a na, que le vou seus com pa nhe i ros do
PT a as si na rem o re que ri men to. Que seja so li dá rio
com o Se na dor Tião Vi a na e faça com que re po-
nham as as si na tu ras para que nós pos sa mos vo tar
a re for ma po lí ti ca, a fim de que, no pró xi mo ano, o
ele i tor, num avan ço, vote no par ti do po lí ti co, vote
em idéi as e pos sa co brar do par ti do as idéi as e os
com pro mis sos.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Tem V. Exª
a pa la vra pela or dem, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Sr. Pre si den te, eu pedi a V.Exª a mi nha ins cri ção
como Lí der, co i sa que não gos to de fa zer, por que en -
ten do que o Lí der não deve abu sar des sa prer ro ga ti-
va. Entre tan to, te nho ne ces si da de de fa lar no dia de
hoje. Sou o ter ce i ro ins cri to, mas já sei que, na su ces-
são de Lí de res...

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª me 
per mi ti ria co mu ni car uma de ci são da Mesa, a par tir
de um ques ti o na men to fe i to pelo Se na dor Edu ar do
Su plicy, como se gun do ins cri to? O pró xi mo Se na dor
a fa lar será o Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos e,
em se gui da, in ter ca la re mos os Se na do res Edu ar do
Su plicy, Fer nan do Be zer ra e V. Exª como ins cri to, se
as sim o de se jar.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT –
RJ) – Sr. Pre si den te, de se jo sim, e digo mais: te nho
a ne ces si da de de fa lar no dia de hoje pelo as sun to
que tra go.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O Se na-
dor Edu ar do Si que i ra Cam pos vai fa lar e, de po is, o
Se na dor Edu ar do Su plicy. Logo em se gui da, V. Exª
po de rá fa lar como Lí der, mas como ins cri to tam bém,
por que é o pró xi mo ora dor ins cri to.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Pois é, Sr. Pre si den te, in fe liz men te, o tem po nem
sem pre é res pe i ta do, o que é la men tá vel. Mas aca to a 
de ci são de V.Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Pe di ria a
com pre en são do Se na dor Edu ar do Su plicy para con -
ce der a pa la vra a V. Exª após o Se na dor Edu ar do Si -
que i ra Cam pos, por que as sun to de in te res se par ti dá-
rio tem pre fe rên cia re gi men tal.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

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

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Pre si-
den te, peço a mi nha ins cri ção para fa lar após a
Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
está ins cri to para fa lar após a Ordem do Dia.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Agra de ço
a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos, pe di ria a co la bo ra ção de
V. Exª, que faz par te da Mesa Di re to ra da Casa e sabe 
do nos so so fri men to para con tro lar o tem po.

Con ce do, pois, a pa la vra a V. Exª, Se na dor Edu -
ar do Si que i ra Cam pos.

Julho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  24 19505JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL510     



O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si-
den te, cum pri rei o tem po re gi men tal que me é des ti-
na do, sa ben do das res pon sa bi li da des que a Mesa
tem para con du zir os tra ba lhos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te nho me
ba ti do mu i to, aqui da tri bu na des ta Casa, so bre a
ques tão da re di vi são ter ri to ri al do País, so bre os no -
vos Esta dos, so bre este imen so Bra sil de so cu pa do
que de tém a ma i o ria das nos sas ri que zas, ain da inex-
plo ra das.

Tra go, com gran de ale gria, no mo men to em
que se fala em re ces são, em de fla ção se gui da de
de sem pre go, em nú me ros como os que fo ram tra zi-
dos aqui pelo Lí der José Agri pi no, na cri se que
toma to dos os seg men tos do País, quan do es ta mos
to dos aguar dan do a re for ma pre vi den ciá ria e a re -
for ma tri bu tá ria, da dos do úl ti mo nú me ro da re vis ta
Exa me. A re vis ta traz al gu mas in for ma ções in te res-
san tes, que são mo ti vo de mu i to or gu lho para nós,
to can ti nen ses, e que, aci ma de tudo, re pre sen tam
ca mi nhos que se apon tam para uma Na ção em bus-
ca de um pro je to na ci o nal.

Diz o ar ti go da re vis ta Exa me:

O To can tins é o Esta do que mais cres ceu no
Real

Entre 1996 e 2001, nú me ro de em pre go for mal
se ele vou em 67%, e o de em pre sas em 83%.

O To can tins é o es ta do que mais cres ceu no
País en tre 1996 e 2001. É o que diz es tu do da em pre-
sa Ge o gra fia de Mer ca do, en co men da do pela re vis ta
Exa me, da Edi to ra Abril. Se gun do a pes qui sa, o Esta -
do fi cou em pri me i ro lu gar no cres ci men to da mas sa
sa la ri al, com 46% con tra 3% da mé dia na ci o nal.

Sr. Pre si den te, Se na dor Ro meu Tuma, e meu
no bre com pa nhe i ro de Ban ca da, Se na dor Le o mar
Qu in ta ni lha, hou ve um cres ci men to da mas sa sa la ri al
de 46% con tra ape nas 3% da mé dia na ci o nal. Se na-
dor Edu ar do Su plicy, es ses são os nú me ros re a is da
eco no mia de To can tins.

O Esta do teve ain da um cres ci men to do em pre-
go for mal de 67% con tra 15% da mé dia na ci o nal. São
nú me ros que não de i xam a me nor dú vi da. Hou ve ain -
da o cres ci men to do nú me ro de em pre sas de 83%,
con tra 27% da mé dia na ci o nal. O es tu do faz re fe rên-
cia ain da aos Esta dos de Ro ra i ma e Ama pá, que
apre sen tam cres ci men to em al guns seg men tos me -
no res, mas to dos eles cres ci men tos mu i to aci ma da
mé dia na ci o nal.

Diz ain da a ma té ria que esse cres ci men to
mos tra uma in fra-es tru tu ra in ter na or ga ni za da no
Esta do. Isso quer di zer o que, Sr. Pre si den te? Que
nós cons tru í mos as es tra das, que nós le va mos
ener gia elé tri ca, que con se gui mos de i xar to dos os
Mu ni cí pi os do Esta do do To can tins abas te ci dos
com água tra ta da.

O que está fal tan do, Sr. Pre si den te? Está fal tan-
do ape nas que este País te nha um pro je to na ci o nal
como so nhou Jus ce li no Ku bits chek e, eu di ria, mo-
des ta men te, como so nhou Si que i ra Cam pos ao cri ar
o To can tins, ao cri ar Pal mas, a nos sa nova Bra sí lia,
sem os pro ble mas da Ca pi tal Fe de ral. Fal ta, Sr. Pre si-
den te, a con clu são das obras da eclu sa da hi dro via no 
rio To can tins, das obras na usi na Luís Edu ar do Ma ga-
lhães, da Fer ro via Nor te/Sul. Fal ta mu i to pou co, por -
que a soja ex plo de em ter ri tó rio to can ti nen se, as sim
como o ar roz, a pro du ção agrí co la, o agro ne gó cio.
Está fal tan do ape nas, ago ra, que a União faça a sua
par te, por que nós já de i xa mos lá os nos sos cin co mil
no vos qui lô me tros de es tra das.

Qu e ro sa u dar e pe dir que seja trans cri ta nos
Ana is da Casa esta ma té ria da re vis ta Exa me, que
mos tra que o To can tins foi o Esta do que mais cres ceu
nes te País. Mé di as de 83% con tra 27% da mé dia na -
ci o nal; 67% da mas sa de em pre go for mal con tra 15%
da mé dia na ci o nal. Isso não é pou co, Sr. Pre si den te,
foi con quis ta do por nós, to can ti nen ses.

O Sr. Mar co Ma ci el (PFL – PE) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Se na dor Mar co Ma ci el, es tou num ho rá rio de
co mu ni ca ção de Li de ran ça, em que não são per mi ti-
dos apar tes. Assim não fos se, com mu i ta hon ra ou vi-
ria V. Exª, que é um dos co la bo ra do res da his tó ria do
To can tins.

Sr. Pre si den te, con cluo meu pro nun ci a men to,
exa ta men te no mo men to em que es go ta o meu tem po,
con cla man do a Na ção para vol tar os seus olhos para o
To can tins. E di ria que me dá mu i ta von ta de de le var um
boné com a ban de i ra e o nome do Esta do do To can tins
para en tre gar ao Pre si den te Lula, por que lá está o cres -
ci men to e a es pe ran ça de este Bra sil vol tar a cres cer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SIQUEIRA
CAMPOS 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 (Ro meu Tuma) – Obri ga do
pela com pre en são, Se na dor.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni-
no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.
Como Lí der. Com re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, faz hoje – exa ta men te hoje –
dez anos que ocor reu a ter rí vel “Cha ci na da Can de lá-
ria”, na ci da de do Rio de Ja ne i ro. Entre cri an ças e
ado les cen tes, me ni nos e me ni nas, hou ve oito ví ti-
mas, as si na das fria e cru el men te, en quan to dor mi am
na que la ma dru ga da.

Vou ler, Sr. Pre si den te, ra pi da men te, o nome
des sas ví ti mas: Pa u lo J. da Sil va, Mar cos A Alves da
Sil va, Gam ba zi nho, Mar ce lo C. Je sus, Pa u lo R. Oli ve i-
ra, Ander son O Pe re i ra, Le an dro S. Con ce i ção e Val -
de vi no M. de Alme i da.

O úni co so bre vi ven te fe ri do, que se tor nou uma
tes te mu nha cha ve nes te pro ces so, Wag ner San tos,
está mo ran do hoje na Su í ça, pro te gi do pelo go ver no
da que le país, e so fren do ain da gra ves con se qüên ci as
fí si cas ori un das da cha ci na. Até o mo men to, ele não
re ce beu qual quer in de ni za ção ou qual quer re pa ra-
ção, que foi pro me ti da pelo Go ver no do Esta do. Ele
veio ao Rio esta se ma na para par ti ci par de uma gran -
de ma ni fes ta ção que está sen do re a li za da hoje, exa -
ta men te em fren te à igre ja da Can de lá ria.

Da que la data, já tão dis tan te, até hoje, Sr. Pre si-
den te, na ver da de, pou co mu dou. No Rio, cer ta men te,
au men tou o nú me ro de me ni nos de rua, me ni nos que
vi vem des se ex pe di en te. Ago ra, ado ta-se a po lí ti ca de 
re co lhi men to des ses me ni nos, na zona sul, a cha ma-
da “Ope ra ção Zona Sul Le gal”.

Sr. Pre si den te, cre io que esta não é a po lí ti ca
ade qua da, a de sal var as apa rên ci as, mas não en-
fren tar o nú cleo do pro ble ma. É che ga do o mo men to
de se pro mo ver, en fim, a mu dan ça, pelo me nos em
ter mos de in fle xão da ten dên cia. Não se es pe ra uma
mu dan ça abrup ta, que re sol va o pro ble ma da no i te
para o dia, mas pelo me nos uma in fle xão na ten dên-
cia. Em vez de o pro ble ma con ti nu ar au men tan do,
que haja uma que da.

Assim, na eco no mia, cer ta men te, com os in ves-
ti men tos pú bli cos que vão ser de fla gra dos ma ci ça-
men te, se gun do com pro mis so do Go ver no hoje, re -
pe ti do, pe ran te a nos sa Ban ca da, du ran te o café da
ma nhã, na casa do Pre si den te José Sar ney.

A ques tão da fome tam bém não se vai re sol ver
da no i te para o dia, mas a in fle xão será fe i ta na ten -
dên cia.

No to can te à se gu ran ça pú bli ca, o Mi nis tro da
Jus ti ça tem re pe ti do que não se re sol ve o pro ble ma
abrup ta men te, de uma hora para ou tra, mas toda uma 
po lí ti ca está sen do im ple men ta da, mar can do uma
mu dan ça de ten dên cia.

Da mes ma for ma, Sr. Pre si den te, a mes ma ten -
dên cia ocor re com esse pro ble ma gra ve do nos so
País e, mu i to es pe ci al men te, da mi nha ci da de, o Rio
de Ja ne i ro, ati nen te aos me ni nos de rua. 

É pre ci so tra çar po lí ti cas pú bli cas que mu dem,
que cons ti tu am um pon to de in fle xão e que co me cem
a ate nu ar a ten dên cia de cres ci men to e de agra va-
men to que se vem ob ser van do, nas úl ti mas dé ca das,
no Rio de Ja ne i ro. E é pre ci so que se re a li ze um gran -
de de ba te, um gran de se mi ná rio so bre po lí ti cas pú bli-
cas vol ta das para a in fân cia, que se con vo quem as
en ti da des que têm tra ba lha do nis so e que têm co nhe-
ci men to de ca u sa. No Rio de Ja ne i ro, eu mes mo co -
nhe ço pes so as e en ti da des de vo ta dís si mas a essa
ques tão e que têm apro xi ma da men te trin ta anos de
ex pe riên cia. Cito al gu mas: a Asso ci a ção Be ne fi cen te
Amar, onde a irmã Adma, o pro fes sor Ro ber to, há
mais de vin te anos, se de di cam aos me no res de rua;
a ar tis ta plás ti ca Yvo ne Be zer ra de Melo, a Srª Cris ti-
na Le o nar do e mu i tas pes so as que, há dé ca das, se
de di cam à ca u sa e co nhe cem o pro ble ma.

É pre ci so que es sas pes so as se jam con vo ca-
das, ime di a ta men te com ou tras de ou tros es ta dos,
se jam cha ma das a um gran de en con tro, a um gran de
se mi ná rio, ca paz de ba li zar e tra çar as po lí ti cas de fi-
ni ti vas para que haja uma in fle xão na ten dên cia a
esse pro ble ma, não só para que a cha ci na da Can de-
lá ria não se re pro du za, por que não se re pro du zi rá,
mas que haja tam bém um aten di men to mí ni mo a
essa ques tão gra vís si ma que afli ge a po pu la ção do
Rio de Ja ne i ro: a ques tão dos me ni nos de rua.

Agra de ço, Sr. Pre si den te, a opor tu ni da de e a
gen ti le za do Se na dor Su plicy em ter aguar da do este
meu pro nun ci a men to.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Peço a
com pre en são do Se na dor Edu ar do Su plicy, pois S.
Exª usa rá da pa la vra em se gui da.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Fer nan do Be-
zer ra, em nome da Li de ran ça do Par ti do Tra ba lhis ta
Bra si le i ro.

Nos ter mos do art. 14, S. Exª tem a pa la vra por
cin co mi nu tos.

O SR. FERNANDO BEZERRA (Blo co/PTB –
RN. Como Lí der. 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 des ta
Casa pres tar uma ho me na gem à me mó ria de um lí -

19508 Qu in ta-fe i ra  24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2003    513ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



der do meu Esta do, na pas sa gem do cen te ná rio do
seu nas ci men to. Tra ta-se da ex tra or di ná ria fi gu ra hu -
ma na e de lí der do seu tem po do ex-De pu ta do Fe de-
ral The o do ri co Be zer ra, que, du ran te 16 anos, re pre-
sen tou o povo nor te-rio-gran den se nes te Con gres so
Na ci o nal.

The o do ri co Be zer ra nas ceu na mi nha ci da de
San ta Cruz, no Rio Gran de do Nor te, em 23 de ju nho
de 1903, sen do, por tan to, hoje, o cen te ná rio do seu
nas ci men to.

Órfão de pai aos 11 anos, ho mem de ins tru ção
pri má ria, um au to di da ta na ver da de, co me çou a tra -
ba lhar como com pra dor de cou ro nas fe i ras e fez-se
mas ca te aos 13 anos, ne go ci an do em fe i ras li vres e
em do mi cí lio, tra ba lhan do duro e di u tur na men te para
aju dar sua mãe vi ú va e seus ir mãos – uma mis são por
ele as su mi da.

Em 1925, The o do ri co Be zer ra re sol veu fi xar re -
si dên cia em Na tal e in gres sou no ramo de ho te la ria,
ad qui rin do vá ri os ho téis: o Ho tel dos Leões, o Ho tel
Inter na ci o nal, o Ho tel Ave ni da e o Pa la ce Ho tel, até
que, em 1939, o Go ver no do Esta do cons tru iu um
pré dio com mo der nas li nhas ar qui te tô ni cas, des ti na-
do a ser um ho tel de luxo, e The o do ri co Be zer ra, por
meio de con cor rên cia pú bli ca, pas sou a ser o seu ar -
ren da tá rio. Lá per ma ne ceu como o pri me i ro e úni co
lo ca tá rio du ran te 48 anos. Ali, na que la casa, se es cre-
veu gran de par te da his tó ria po lí ti ca do Rio Gran de do 
Nor te.

Em 1928, agre gou a ati vi da de de agro pe cu a ris-
ta. Adqui riu pro pri e da des até for mar o que se con ven-
ci o nou cha mar de “Impé rio” de The o do ri co – a Fa zen-
da Ui ra pu ru – com mais de 10 mil hec ta res, che gan do
a ser o ma i or pro du tor de al go dão no meu Esta do.

Pos te ri or men te, em so ci e da de com o seu ir mão,
meu pai, João Bi a nor Be zer ra, ins ta lou in dús tri as na
ci da de de San ta Cruz: usi na de be ne fi ci a men to de al -
go dão, fá bri ca de óleo de se men te de al go dão, de fi a-
ção, de te ce la gem, fá bri ca de rede e de co ber to res e
ex por tou a plu ma de al go dão para o ve lho mun do eu -
ro peu.

Ho te le i ro, fa zen de i ro, agro pe cu a ris ta, in dus tri al,
es ta be le ce ra re gras na sua fa zen da. Eram doze man -
da men tos de pro i bi ção. Quem de so be de ces se era
ad ver ti do para de i xar a fa zen da, en tre gar a casa e
pro cu rar ou tro tra ba lho. Era o lado fol cló ri co, mas era
o lado da vi são des se im por tan te lí der do meu Esta do.
Di zia que era pro i bi do an dar ar ma do, seja qual fos se
a es pé cie de arma – e, hoje, esta Casa, jus ta men te
hoje, dis cu te a ques tão do ar ma men to no Bra sil. Di zia
que era pro i bi do be ber água-ar den te ou qual quer ou -
tra be bi da al coó li ca – e sa be mos as con se qüên ci as

dos de sas tres co me ti dos nes te País, so bre tu do no
trân si to, pelo ex ces so do ál co ol. E sua vi são de fu tu ro
obri ga va aque les que mo ra vam na Fa zen da Ui ra pu ru
a cri ar seus fi lhos apren den do a ler e a es cre ver. Ti -
nha a vi são da edu ca ção, que faz tan ta fal ta nes te
País, e, cer ta men te, sem ela não te re mos a pos si bi li-
da de de nos pro je tar no con jun to das na ções como
um País de sen vol vi do.

Empre sá rio ir re qui e to, con ti nu ou ex pan din do
seus ne gó ci os. Mon tou agên ci as de au to mó ve is, co -
mér ci os, in dús tri as grá fi cas, far má cia, etc.

Em 1932, ca sou-se com D. Zilá Be zer ra, com
quem teve os fi lhos Kle ber e Sân zia e oito ne tos. Ela,
uma mu lher ex tra or di ná ria e dis cre ta, quem o in flu en-
ci ou ao lon go da vida.

Em 1945, The o do ri co en trou na po lí ti ca par ti dá-
ria já com uma só li da for tu na e gran de ex ten são de
ter ras. Pro je tou o per fil de um novo “co ro nel” com o tí -
tu lo de “Majó”. Um “Majó” sem a tru cu lên cia dos “co ro-
néis”, sem ja gun cis mo, sem de sa ca to às au to ri da des.
Os man da men tos da Fa zen da Ui ra pu ru, a quem me
re fe ri, re ve la vam o pa ci fis mo do novo “co ro nel”.

Um afi gu ra fol cló ri ca que, em en tre vis ta ao Jor-
nal do Bra sil, em 1976, di zia que a po lí ti ca é fe i ta de
tudo o que é bom: mú si ca, fo gue tão, ba i le, pas se a ta,
flo res e apla u sos. Orgu lha va-se de ter sido hós pe de
de Ge tú lio Var gas na Fa zen da San tos Reis, no Mu ni-
cí pio de São Bor ja, no Rio Gran de do Sul. Foi o úni co
nor te-rio-gran den se a me re cer tão hon ro so con vi te.

Foi um dos fun da do res do Par ti do So ci al De mo-
crá ti co, o PSD, em 23 de maio de 1945.

O Se na dor Di nar te Ma riz – de quem esta Casa
ain da se re cor da pelo tra ba lho ex tra or di ná rio que
exer ceu du ran te mu i to tem po como 1º Se cre tá rio da
Mesa do Se na do, e que to dos nós va mos re ve ren ci ar
na sua fi gu ra de Lí der, no pró xi mo 28 de agos to, tam -
bém no seu cen te ná rio – era ami go, des de a ju ven tu-
de, do ex-De pu ta do The o do ri co Be zer ra.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i-
nha.)

O SR. FERNANDO BEZERRA (Blo co/PTB –
RN) – Já vou en cer rar, Sr. Pre si den te.

The o do ri co e Di nar te es ti ve ram jun tos no pas -
sa do sob a li de ran ça de José Au gus to.

Em 1945, após os pri me i ros si na is de re de mo-
cra ti za ção do País, am bos to ma ram ca mi nhos di fe-
ren tes. Di nar te, com o Bri ga de i ro Edu ar do Go mes, e
The o do ri co, com Ge tú lio Var gas.

Na épo ca, Di nar te o in cen ti va ra para se gui rem
jun tos, de fen den do a ban de i ra do Bri ga de i ro Edu ar do
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Go mes; The o do ri co, en tre tan to, di ver giu po li ti ca men-
te, man ten do a mes ma ami za de.

Enfren tou o pri me i ro tes te das ur nas, em 1947,
e se ele geu De pu ta do Esta du al ao lado de seu ir mão
João Bi a nor Be zer ra, meu pai. Seu pri me i ro dis cur so
na Assem bléia foi uma aná li se da es ti a gem pe rió di ca
e suas re per cus sões, a seca do Nor des te, que até
hoje está sem o tra ta men to ade qua do pelo Go ver no
Fe de ral e pe las li de ran ças des te País.

Em 1948, hou ve uma con cen tra ção pú bli ca, em
Na tal, co me mo ra ti va à re de mo cra ti za ção.The o do ri co
foi in for ma do de que se ria um ato de hos ti li da de a Ge -
tú lio Var gas. Não com pa re ceu.

Em 1950, The o do ri co foi ele i to De pu ta do Fe de-
ral, sen do re e le i to em 1954 e 1958. Em 1962,
vice-Go ver na dor do Esta do.

De novo na Câ ma ra Fe de ral, ali hon ran do as
suas ra í zes e suas ori gens de ser ta ne jo, ele fa la va
tam bém so bre a seca do Nor des te em bus ca de so lu-
ções que até hoje per se gui mos nes ta Casa.

Em 1954 aju dou Di nar te Ma riz, seu ami go, a
ele ger-se pela pri me i ra vez Se na dor da Re pú bli ca.

No fi nal de 1951, Jus ce li no Ku bits chek, en tão
Go ver na dor de Mi nas Ge ra is, vi si tou o Rio Gran de do
Nor te e fez du ra dou ra ami za de com Te o do ri co, le van-
do-o ou tras ve zes ao Esta do, in clu si ve como can di da-
to a Pre si den te da Re pú bli ca.

Em 1948, The o do ri co se ele geu Pre si den te do
PSD e ali per ma ne ceu até o Ato Insti tu ci o nal que ex -
tin guiu aque le Par ti do.

Sr. Pre si den te, o tem po está es cas so, mas que -
ro di zer que essa gran de fi gu ra de lí der, à qual ho me-
na ge io, não ape nas como mem bro de sua fa mí lia, o
que me or gu lha mu i to como seu so bri nho, foi uma fi -
gu ra que de i xou mar cas na po lí ti ca do Rio Gran de do
Nor te tan to pelo lado hu ma no como pela fi gu ra de
gran de lí der, vin do a de sa pa re cer em se tem bro de
1994, de i xan do para to dos nós, nor te-rio-gran den-
ses, seus pa ren tes e ami gos, uma gran de sa u da de.

Esta a ho me na gem que pres to, hoje, da tri bu na
des ta Casa ao ex-Par la men tar e lí der do meu Esta do,
The o do ri co Be zer ra.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – De vol ta

à lis ta de ora do res, con ce do a pa la vra ao Se na dor
Edu ar do Su plicy, do Par ti do dos Tra ba lha do res pela
re pre sen ta ção do Esta do de São Pa u lo.

Enquan to S. Exª se di ri ge à tri bu na, a Mesa gos -
ta ria de cum pri men tar os te les pec ta do res da TV Se -
na do, os ou vin tes da Rá dio Se na do, as au to ri da des
que in te gram a nos sa Tri bu na de Hon ra e os pro fis si o-

na is de im pren sa que co brem os tra ba lhos des ta
Casa.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ten do
em vis ta os in ci den tes ocor ri dos nes ta ma nhã na Câ -
ma ra dos De pu ta dos – in clu si ve, se gun do re la to do
Se na dor Jef fer son Pé res, jun ta men te com ou tros
Se na do res que tes te mu nha ram, in loco, onde está
re u ni da a Co mis são que está exa mi nan do a re for ma
da Pre vi dên cia, está ha ven do pro tes tos e que a Se -
gu ran ça da Câ ma ra dos De pu ta dos, com au to ri za-
ção do Pre si den te da Câ ma ra, De pu ta do João Pa u lo
Cu nha, com a pre sen ça de tro pas da Po lí cia Mi li tar,
es tão ar ma dos, com ar mas de fogo e cas se te tes,
para ten tar con ter os pro tes tos – gos ta ria de res sal-
tar um as pec to que, in clu si ve, foi ob je to de vo ta ção,
ano pas sa do, a res pe i to da se gu ran ça no Con gres so
Na ci o nal.

Sr. Pre si den te, temo – e que ro lem brar que dis -
cor dei da de ci são apre sen ta da pela Mesa e pelo Ple -
ná rio no ano pas sa do, quan do aqui vo ta mos que a se-
gu ran ça, no Se na do Fe de ral, po de ria por tar ar mas de 
fogo – que pos sa mos ter in ci den tes sé ri os. Acre di to
que, por in ter mé dio do diá lo go e de me di das de con -
ten ção, seja per fe i ta men te pos sí vel es tar-se con tro-
lan do si tu a ções como aque las que vive hoje o Con -
gres so Na ci o nal, lá na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Gos ta ria de aqui res sal tar que não re co men do a 
uti li za ção de ar mas de fogo por se gu ran ças do Se na-
do ou da Câ ma ra dos De pu ta dos ou mes mo a pre -
sen ça de tro pas ex ter nas ao Con gres so Na ci o nal
com a uti li za ção de ar mas de fogo, o que po de rá aca -
bar ge ran do in ci den tes gra ves.

Por tan to, nes te mo men to, cla mo pelo bom sen -
so, jun to ao Pre si den te João Pa u lo Cu nha, no sen ti do
de que toda e qual quer ma ni fes ta ção, em ha ven do,
seja con ti da com me i os que não ve nham a im pli car
em sé ri os in ci den tes para com aque les que pro tes-
tam com res pe i to ao que se está vo tan do no Con gres-
so Na ci o nal.

Sr. Pre si den te, aqui es tou para tam bém com ple-
men tar o re la to de mi nha vi a gem, jun ta men te com o
Se na dor Ney Su as su na, re a li za da na úl ti ma se ma na,
a Isra el. So bre tu do, vol to à tri bu na do Se na do Fe de ral
para com ple men tar o re la tó rio que apre sen tei na úl ti-
ma se gun da-fe i ra, em fun ção de re la tó rio por me no ri-
za do fe i to pelo Emba i xa dor Sér gio Mo re i ra Lima a
res pe i to des sa vi si ta que am bos fi ze mos por oca sião
do se mi ná rio para par la men ta res la ti no-ame ri ca nos.
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E aqui que ro de i xar re gis tra do o re la tó rio tão
bem fe i to do Emba i xa dor do Bra sil em Isra el, Sér gio
Mo re i ra Lima:

A con vi te do Go ver no is ra e len se, o Se na dor
Edu ar do Su plicy, Pre si den te da Co mis são de Re la-
ções Exte ri o res do Se na do, jun ta men te com o Se na-
dor Ney Su as su na, vi si tou Isra el no pe río do de 14 a
16 de ju lho de 2003, para par ti ci par de Se mi ná rio
para par la men ta res de pa í ses la ti no-ame ri ca nos. O
Se na dor Su plicy foi re ce bi do pelo Emba i xa dor do
Bra sil, Sér gio Mo re i ra Lima, que o acom pa nhou nos
con ta tos ao lon go da vi si ta. Che gou ao Ae ro por to de
Ben Gu ri on às 16 ho ras. Apro ve i tou a opor tu ni da de
para des lo car-se a Ra mal lah, na Cis jor dâ nia, onde se 
en con trou, às 18 ho ras, com o Pre si den te da Au to ri-
da de Na ci o nal Pa les ti na, Yas ser Ara fat. No ca mi nho,
pas sou pelo Ga bi ne te do Pri me i ro Mi nis tro Pa les ti no,
Mah moud Abbas, mais co nhe ci do por Abu Ma zen,
que se en con tra va em re u nião pre pa ra tó ria da cú pu la
da Orga ni za ção para Li ber ta ção da Pa les ti na, pre vis-
ta para as 19 ho ras, com a par ti ci pa ção tam bém de
Ara fat. O Se na dor Su plicy de i xou ao Pri me i ro-Mi nis-
tro uma men sa gem de apo io aos seus es for ços em
prol da paz, em par ti cu lar no con tex to da im ple men ta-
ção do Mapa do Ca mi nho (ro ad map), pla no de paz
ela bo ra do pelo Qu ar te to...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Se na dor Arthur Vir gí lio, eu da rei o apar te a V. Exª,
mas per mi ta-me ape nas aca bar de ler este re la tó rio.
Ao fi nal do mes mo, com toda cer te za, ou vi rei V. Exª.

(...) EUA, União Eu ro péia, Rús sia e pelo Se cre-
tá rio-Ge ral das Na ções Uni das), que pre vê o es ta be-
le ci men to do Esta do Pa les ti no. Do Ga bi ne te de Abu
Ma zen, o Se na dor Su plicy foi le va do pelo Emba i xa dor
Ahmed So boh, Vice-Mi nis tro da Infor ma ção e Cul tu ra
ao en con tro do Pre si den te da ANP, com quem con -
ver sou por cer ca de 50 mi nu tos.

O Pre si den te da Co mis são de Re la ções Exte ri-
o res do Se na do co me çou por re cor dar o en con tro
que man ti ve ra com Ara fat em 2000, em cir cuns tân ci-
as bem di fe ren tes da que las em que o lí der pa les ti no
vive hoje, con fi na do em sua Mu qa ta, sem li ber da de
de mo vi men to. Assi na lou sua atu a ção po lí ti ca vol ta da
para a ques tão so ci al no Bra sil, in clu si ve o es ta be le ci-
men to de uma ren da mí ni ma ou ren da de ci da da nia,
ob je to de pro je to de lei de sua au to ria. Co men tou, ain -
da, que seu in te res se so bre o as sun to não se li mi ta va
às fron te i ras do Bra sil e lem brou sua in ter lo cu ção re -
cen te com o Re pre sen tan te Espe ci al da ONU para o

Ira que, o bra si le i ro Sér gio Vi e i ra de Mel lo, que terá in -
flu en ci a do sua ace i ta ção da idéia de ins ti tu ir na que le
país um pro gra ma se me lhan te, nas li nhas do Per ma-
nent Fund do Alas ka, Esta do que se tor nou o mais
eqüi ta ti vo em ter mos de dis tri bu i ção de ren da nos
EUA. Ara fat ma ni fes tou seu in te res se no pro je to.
Obser vou, no en tan to, que o Ira que é um país rico, se
com pa ra do aos de ma is pa í ses em de sen vol vi men to.
Acres cen tou que, na par te cen tral do Ira que, te ri am
sido des co ber tos no vos e im por tan tes len çóis pe tro lí-
fe ros, que pri vi le gi a ri am a po si ção da que le país como 
de ten tor de uma das ma i o res re ser vas de óleo cru do
pla ne ta. Su ge riu que a in ter ven ção ame ri ca na fora
mo vi da por esse fa tor.

Em seu en con tro com o Pre si den te Ara fat, o Se -
na dor Su plicy leu pa u sa da men te o tex to da car ta do
Pre si den te Lula na tra du ção em in glês pre pa ra da
pela Emba i xa da do Bra sil. O Emba i xa dor So boh aju -
da va com ex pli ca ções em ára be. Ao fi nal, dis se que
es ta va sen do igual men te por ta dor de men sa gem do
che fe de Go ver no bra si le i ro ao Pri me i ro-Mi nis tro Ari el
Sha ron, que se en con tra va em vi si ta ofi ci al à Ingla ter-
ra. O Pre si den te Ara fat ma ni fes tou par ti cu lar sa tis fa-
ção com a men sa gem do Pre si den te da Re pú bli ca,
por ele con si de ra do um ami go da ca u sa pa les ti na. La -
men tou que es ti ves se nas con di ções em que se en -
con tra, num ter ri tó rio ain da sob ocu pa ção. Cri ti cou a
de ci são do go ver no is ra e len se de im por o to que de
re co lher em Ra mal lah, em ra zão do de sa pa re ci men to
de um ta xis ta is ra e len se. Dis se tra tar-se de uma me -
di da des pro por ci o nal, que leva ao de sen co ra ja men to
e à hu mi lha ção.

Ara fat co men tou que, na que le mes mo dia, um
gru po de fa ná ti cos is ra e len ses, sob a pro te ção das
for ças de de fe sa de Isra el, en trou na Mes qui ta de
Je ru sa lém e cla mou que se tra ta va do Tem plo dos
Ju de us. Assi na lou que, ape sar dos es for ços ar que-
o ló gi cos, Isra el não con se gui ra en con trar pro vas
que jus ti fi cas sem a in cor po ra ção de áre as em Je ru-
sa lém nem mes mo sob o pon to de vis ta re li gi o so.
Sa li en tou que, a des pe i to do iso la men to que lhe é
im pos to pelo Go ver no de Isra el, foi ele i to Vice-Pre -
si den te da Cú pu la dos Pa í ses Islâ mi cos e tam bém
dos Pa í ses Não-Ali nha dos. La men tou, em se gui da,
a des tru i ção de ima gens san tas por par te das for -
ças de de fe sa de Isra el em Be lém e as res tri ções
im pos tos ao cul to em He bron.

Inda ga do so bre a evo lu ção dos en ten di men tos
com o Go ver no de Isra el, o lí der pa les ti no afir mou que 
o êxi to do pro ces so em cur so de pen de rá das pres -
sões que o Qu ar te to fi zer so bre as au to ri da des is ra e-
len ses no sen ti do da im ple men ta ção do ro ad map.
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Re i te rou seu com pro mis so de re a li zar sua par te. O
Se na dor Su plicy as si na lou a im por tân cia des ses es -
for ços, tan to de um quan to do ou tro lado, para que o
pro ces so con ti nue avan çan do. Ara fat diz que já man -
da ra seus as ses so res pre pa ra rem uma car ta de res -
pos ta ao Pre si den te Lula, mas pe diu ao vi si tan te que
lhe trans mi tis se seus agra de ci men tos e sa u da ções,
bem como o con vi te para que ve nha pas sar o Na tal
em Be lém. Re cor dou que, em 2000, 28 che fes de
Esta do par ti ci pa ram da ce le bra ção cris tã em sua
com pa nhia, mas que, nos úl ti mos dois anos, ele foi
im pe di do de com pa re cer à Mis sa do Galo. 

Ao re gres sar na no i te do mes mo dia 16 a Je ru-
sa lém, o Se na dor Su plicy par ti ci pou de um apre sen-
ta ção fe i ta pelo Di re tor-Ge ral (cor res pon den te ao car -
go de Vice-Mi nis tro) do Mi nis té rio de Re la ções Exte ri-
o res de Isra el, Emba i xa dor Yoav Bi ran, que an te ce-
deu o jan tar ofe re ci do pe las au to ri da des is ra e len ses
no Ho tel Inbal, onde se acha vam hos pe da dos os se -
na do res e de pu ta dos dos pa í ses la ti no-ame ri ca nos
que par ti ci pa vam do re fe ri do Se mi ná rio. Bi ran pro cu-
rou tra çar um qua dro da si tu a ção em Isra el e dos es -
for ços para res ta be le cer o pro ces so de paz com os
pa les ti nos. Em sua ex po si ção foi bas tan te crí ti co com
re la ção a Yas ser Ara fat, que, se gun do ele, não es ta ria
pre pa ra do para de i xar de ser um guer ri lhe i ro e as su-
mir o pa pel de es ta dis ta. Re pe tiu que Isra el es ta ria
pron to a fa zer pe no sas con ces sões, mas ape nas
como re sul ta do de ne go ci a ções e ja ma is em con se-
qüên cia de aten ta dos ter ro ris tas, que po de rão co lo-
car a per der todo o pro ces so.

Ao fi nal da ex po si ção do Emba i xa dor Bi ran, e
apro ve i tan do que ha via sido fran que a da a pa la vra
aos par ti ci pan tes, o Se na dor Su plicy, de ma ne i ra mu i-
to tran qüi la, agra de ceu ao an fi trião a opor tu ni da de e
in for mou-o de que era por ta dor de uma men sa gem
de paz do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va ao Pri -
me i ro-Mi nis tro Ari el Sha ron e tam bém ao Pre si den te
da Au to ri da de Na ci o nal pa les ti na, Yas ser Ara fat.
Expli cou a po si ção do Bra sil em re la ção a Isra el e aos
pa les ti nos, que se ba se ia na in fluên cia das co mu ni da-
des de ori gem ára be e ju da i ca no país, bem como no
res pe i to ao Di re i to Inter na ci o nal e nas re ser vas à po lí-
ti ca de po der, como ocor reu no caso da in ter ven ção
no Ira que. O Emba i xa dor Bi ran dis se ao Se na dor Su -
plicy que res pe i ta va a po si ção do Bra sil, como não
po de ria de i xar de ser, e que es pe ra va o mes mo em
re la ção à po si ção de Isra el. Du ran te o jan tar que se
se guiu, o Se na dor Su plicy e o Emba i xa dor do Bra sil
fo ram con vi da dos a sen tar-se ao lado do Emba i xa dor
Bi ran, o que per mi tiu que a con ver sa se es ten des se
de for ma cor di al. O Se na dor Su plicy dis se ao an fi trião

que co gi ta va en tre gar a car ta do Pre si den te da Re pú-
bli ca ao Pre si den te do Knes set, com quem se avis ta-
ria no dia se guin te. Por se tra tar de car ta di ri gi da ao
Che fe do Po der Exe cu ti vo, o Emba i xa dor Bi ran su ge-
riu que ele pró prio re ce bes se a car ta, com o com pro-
mis so de fazê-la che gar ao Pri me i ro-Mi nis tro Ari el
Sha ron, quan do do seu re gres so de Lon dres e Oslo.
Antes de en tre gar-lhe a car ta, o Se na dor Su plicy leu o
con te ú do da men sa gem do Pre si den te Lula na ver -
são em in glês.

No dia 17, o Se na dor Su plicy e o Se na dor Ney
Su as su na, Pre si den te da Co mis são de Fis ca li za ção e 
Con tro le do Se na do, que par ti ci pou tam bém do Se mi-
ná rio, cum pri ram a pro gra ma ção pre vis ta, con for me o 
ane xo ... da qual me re ce res sal tar o café da ma nhã
com o Mi nis tro da Ciên cia e Tec no lo gia e en con tros
com Re u ven (Rubi) Riv lin, Pre si den te da Knes set, e
com ou tros mem bros do Par la men to is ra e len se. O
Se na dor Edu ar do Su plicy foi re ce bi do à tar de, em
com pa nhia do Emba i xa dor Mo re i ra Lima, pelo lí der
do Par ti do Tra ba lhis ta e Prê mio No bel da Paz, Shi-
mon Pe res, que o re ce beu acom pa nha do de fun ci o-
ná rio gra du a do da que le Par ti do, Abra ham Hat sam ri
(Mos ka), que vi veu no Bra sil e fala flu en te men te o
por tu guês.

Após sa u dar o Pre si den te da Co mis são de Re -
la ções Exte ri o res do Se na do, Pe res re i te rou seu in te-
res se pelo Bra sil e o de se jo de co nhe cer a ava li a ção
do Se na dor Su plicy so bre a si tu a ção da eco no mia
bra si le i ra. O vi si tan te in di cou que o Pre si den te Lula
ha via re ce bi do o país numa si tu a ção de vul ne ra bi li da-
de ex ter na, que de cor ria, em cer ta me di da, de per-
cep ções equi vo ca das quan to aos ru mos da po lí ti ca
eco nô mi ca. Como re fle xo des sa si tu a ção, o dó lar
atin gi ra qua se 4 re a is e o cré di to ex ter no pra ti ca men-
te de sa pa re ce ra. Ade ma is, a in fla ção cres cia de for -
ma pre o cu pan te. Nos úl ti mos seis me ses, es ses si na-
is fo ram re ver ti dos: o real se va lo ri zou, os cré di tos e
os in ves ti men tos ex ter nos es tão re a pa re cen do, e a in -
fla ção di mi nu iu subs tan ci al men te, com uma pro je ção
de 7% nos pró xi mos 12 me ses. Os ju ros es tão sen do
re du zi dos, e a eco no mia de ve rá aque cer-se a par tir
do se gun do se mes tre, mer cê tam bém da ex pan são
agrí co la e das ex por ta ções.

Nes ta par te vou pe dir que seja re gis tra do o que
falo.

Mos trei a car ta do Pre si den te Lula a am bos os
che fes de Esta do, in di can do o ge nu í no in te res se do
Bra sil de con tri bu ir para a paz mun di al.

Shi mon Pe res as si na lou que, para en ten der o
que se está pas san do no Ori en te Mé dio, se ria ne ces-
sá rio le var em con ta al guns fa to res que ex pli cam a
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mu dan ça do ce ná rio re gi o nal. O pri me i ro de les se ria a
pre sen ça dos Esta dos Uni dos como vi zi nho, após a
der ro ta do re gi me de Sad dam Hus se in. O se gun do é
a di vi são de po der den tro da Au to ri da de Na ci o nal Pa -
les ti na, com a cri a ção do car go de Pri me i ro-Mi nis tro,
exer ci do por Abu Ma zen. O ter ce i ro é a exis tên cia de
um mar co de ne go ci a ção (ro ad map) que con ta com o
apo io de ci si vo do Pre si den te dos Esta dos Uni dos,
que vê na so lu ção do con fli to is ra e lo-pa les ti no im por-
tan te fa tor na luta con tra o ter ro ris mo, a ma i or pri o ri-
da de na agen da ame ri ca na após o 11 de se tem bro.

Res sal tou a ne ces si da de de evi tar que se apro -
fun de a di vi são den tro dos ter ri tó ri os. Atu al men te, se -
gun do ele, Abu Ma zen con tro la ria 40%, e Ara fat, 60%. 
Dis se que “fa lar com os dois cor res pon de ria a fa lar
com nin guém”. Adu ziu a im por tân cia de for ta le cer o
Pri me i ro-Mi nis tro Abu Ma zen, como fi ze ram ou tras
au to ri da des is ra e len ses. Dis se, no que tan ge a Ara fat,
mes mo não sen do ele even tu al men te con si de ra do
um fo men ta dor do ter ro ris mo, que a ver da de é que,
se gun do ele, não dá or dens para que ces se. Para Pe -
res, Ara fat de ve ria de i xar o Pri me i ro-Mi nis tro pa les ti-
no co man dar o es pe tá cu lo, pois ele pa re ce que rer de -
bi li tar Abu Ma zen. Con clui afir man do, de for ma prag -
má ti ca, que não se po de ria mu dar a per so na li da de de 
Ara fat, mas con vi ria bus car al te rar as po lí ti cas da Au -
to ri da de Na ci o nal Pa les ti na. Cha mou a aten ção para
o fato de que is ra e len ses e pa les ti nos con cor dam
com o fu tu ro Esta do pa les ti no in de pen den te, vi ven do,
lado a lado, em paz com Isra el. Indi cou ter sido a pri -
me i ra vez que o go ver no is ra e len se re co nhe ce esse
ob je ti vo como le gí ti mo. O pro ble ma, no en tan to, re si-
de no pas sa do. Se gun do Shi mon Pe res, “so mos pri si-
o ne i ros dos er ros co me ti dos no pas sa do”. De um
lado, os as sen ta men tos is ra e len ses nos ter ri tó ri os
ocu pa dos; de ou tro, os gru pos ter ro ris tas, como o Ha -
mas, a Ji had Islâ mi ca. Para cons ti tu ir-se em Esta do, é 
ne ces sá rio o con tro le in ter no de to dos os gru pos mi li-
tan tes. A ver da de é que ain da não há so lu ções para
os as sen ta men tos, tam pou co para as di vi sões na so -
ci e da de ára be. Ain da quan to a Ara fat, Pe res men ci o-
nou que Bush, as sim como o Go ver no is ra e len se, não 
mais o con si de ra como in ter lo cu tor.

Shi mon Pe res co men tou que tal vez não pos sa ir 
ao Bra sil em ou tu bro, para a re u nião da Inter na ci o nal
So ci a lis ta, se hou ver co in ci dên cia de da tas com as
ele i ções mu ni ci pa is em Isra el.

Agra de ci a Shi mon Pe res a gen ti le za de re ce-
ber-me ho ras an tes do ca sa men to do seu fi lho. Du -
ran te a con ver sa, que se es ten deu por 50 mi nu tos,
ma ni fes tei a cren ça nas van ta gens do es ta be le ci men-
to de uma ren da bá si ca mí ni ma para to dos os ci da-

dãos e for ne ci-lhe tam bém a có pia da su ges tão que
fiz ao Ira que, por in ter mé dio de Sér gio Vi e i ra de Mel lo.

Após esse en con tro com Pe res, eu e o Se na dor
Ney Su as su na par ti ci pa mos de um jan tar na re si dên-
cia do Emba i xa dor Sér gio Mo re i ra Lima, com a pre -
sen ça, en tre ou tros, de Par la men ta res, da Pre si den te
da Co mis são de Ami za de en tre o Par la men to de Isra -
el e do Bra sil, Gila Gam li el, do pre si den te de em pre-
sas is ra e len ses, como a Isra el Che mi cal, e de ins ti tu i-
ções de pes qui sa com in te res ses no Bra sil, como é o
caso do Insti tu to We iz mann e o Shen kar Col le ge of
Engi ne e ring and De sign.

Cum pri, nos dias se guin tes, a agen da, ten do o
Emba i xa dor Sér gio Mo re i ra Lima in for ma do que a
nos sa vi si ta atin giu ple na men te os ob je ti vos e pas sou
a cons ti tu ir im por tan te re fe rên cia no re la ci o na men to
não ape nas com Isra el, mas tam bém com a Au to ri da-
de Na ci o nal Pa les ti na.

Con ce do o apar te ao Se na dor Arthur Vir gí lio e,
em se gui da, ao Se na dor Ney Su as su na, com mu i ta
hon ra.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, em fun ção do tem po que res ta a
V. Exª, abro mão do meu apar te, para que o Se na-
dor Ney Su as su na pos sa apar teá-lo. Agra de ço a V.
Exª, mas S. Exª me re pre sen ta rá.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mu i to obri ga do.

Ouço o Se na dor Ney Su as su na, com mu i ta hon ra.
O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Se na dor

Su plicy, tive a hon ra de vi a jar com V. Exª. V. Exª le vou
as car tas eqüi ta ti vas para os dois lí de res. Eu ain da
não fiz o meu re la tó rio e vou fazê-lo hoje, mas que ro
di zer a todo o Se na do Fe de ral que o Bra sil foi re pre-
sen ta do da me lhor ma ne i ra que po de ría mos fa zer.
Hoje mes mo re ce bi de ze nas de e-ma ils dos De pu ta-
dos e Se na do res que lá es ta vam, to dos agra de cen do
a ale gria que trans mi ti mos. E que ro di zer aqui que o
Se na dor Su plicy é um ex ce len te can tor. S. Exª can tou
no ôni bus uma mú si ca em ho me na gem à paz, to dos
exul ta ram e fi ca ram mu i to fe li zes de co nhe cer o pro je-
to da ren da mí ni ma. Com cer te za, V. Exª vai re ce ber
de ou tros pa í ses pe di do de mais in for ma ções a res -
pe i to. Par ti ci pa mos de toda a pro gra ma ção, e, com
toda cer te za, se não hou ver paz, não será nos sa a
cul pa, pois fi ze mos tudo que po día mos. Par ti ci pei já
de um de ba te na co lô nia ju da i ca, na vol ta; se gun-
da-fe i ra ha ve rá um de ba te aber to no Rio de Ja ne i ro, à 
no i te, com toda a co lô nia e ou tras pes so as que que i-
ram par ti ci par. Ava lio que cum pri mos a mis são e que
o Se na do da Re pú bli ca foi bem re pre sen ta do numa
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mis são que al me ja um úni co bem: a paz no Ori en te
Mé dio, que, de cer ta for ma, se re fle te so bre to dos
nós. Mu i to obri ga do.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Agra de ço o apar te, Se na dor Ney Su as su na. V. Exª
tam bém re pre sen tou mu i to bem o Se na do Fe de ral.
Qu e ro in for mar que, da mes ma ma ne i ra que V. Exª,
fui con vi da do pela Con gre ga ção Isra e li ta Pa u lis ta,
pela Con fe de ra ção Isra e li ta do Bra sil e pela B’nai
B’rith para uma ex po si ção, que fa rei no pró xi mo dia 21
de agos to, em São Pa u lo, so bre a vi a gem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, o tem po de V.Exª está es go ta do, e o 
tem po des ti na do ao Expe di en te tam bém. Uma vez
que co me ça mos a ses são às 11 ho ras, sen do o tem -
po do Expe di en te de uma hora e meia, às 12 ho ras e
30 mi nu tos de ve re mos co me çar a Ordem do Dia.

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Su -
plicy, 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. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª, que dis põe de 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, cha mo a aten ção da Casa e, mu i to en -
fa ti ca men te, dos Lí de res do Go ver no, para o que se
pas sa nas de pen dên ci as da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Pa re cia uma cena in só li ta. Esta vam lá al guns Par -
la men ta res que não con se gui iden ti fi car, além do Se na-
dor Jef fer son Pé res, da De pu ta da Ju í za De ni se Fros -
sard, do De pu ta do Gon za ga Mota, do De pu ta do Wal ter
Pi nhe i ro, do Se na dor José Agri pi no, do Se na dor Efra im
Mo ra is, do Se na dor Le o nel Pa van e do De pu ta do Babá.
Se ria uma cena in só li ta: uma foto ama nhã, en vol ven do
a nós e ao De pu ta do Babá na mes ma ca u sa.

Fui mu i to cla ro, como o fo ram os meus co le gas:
não te mos com pro mis so com as idéi as do De pu ta do
Babá. Eu dis se pes so al men te aos ma ni fes tan tes que
lá es tão sen do es pan ca dos e se vi ci a dos, sob a com -
pla cên cia do Pre si den te da Câ ma ra, De pu ta do João
Pa u lo, que pre ci sa ser mais Ulis ses e me nos João na
hora de de fen der a ins ti tu i ção. Não é in só li to, por que
dis se eu aos gre vis tas que pro va vel men te vo ta rei
con tra a ma i o ria dos pon tos que de fen dem, para
man ter a mi nha co e rên cia com que o en ten do ser me -
lhor para este País. Mas de fen de rei, da ma ne i ra que
me for exi gi do fazê-lo, o di re i to de se ma ni fes ta rem

numa de mo cra cia que aju dei a cons tru ir, jun to com al -
gu mas pes so as que hoje se omi tem na hora de de fen-
der o que há de sa gra do: o di re i to do ci da dão à ma ni-
fes ta ção. Po li ci a is ti ra vam a iden ti fi ca ção, para de po is
não se rem acu sa dos, e es pan ca vam. Par la men ta res
que, cer ce a dos no seu di re i to de ir e vir, ti ve ram que
abrir ca mi nho à for ça. Dis se mos-lhes que éra mos Se -
na do res da Re pú bli ca e que nin guém nos cer ce a ria
ou im pe di ria de an dar por este País que aju da mos a
cons tru ir li vre.

O Pre si den te da Câ ma ra, que abor da mos, ata -
ran ta do. Vá ri os in ter lo cu to res, S. Exª não olha va fi xa-
men te nos olhos de ne nhum. Vol to a re pe tir: mais
Ulis ses e me nos João, na hora de de fen der a ins ti tu i-
ção que S. Exª pre si de. Ser Pre si den te da Câ ma ra
não sig ni fi ca ape nas as su mir quan do o Pre si den te vi -
a ja e di zer na sua pro vín cia ser ex-Pre si den te da Re -
pú bli ca, en fim. Ser Pre si den te da Câ ma ra sig ni fi ca
pro te ger a des ti na ção fun da men tal da Casa que é
sal va guar dar as li ber da des de mo crá ti cas, pú bli cas,
in di vi du a is nes ta ter ra.

Sou con tra ma ni fes tan tes ocu pa rem as ga le ri as
do Se na do e as ga le ri as da Câ ma ra para achin ca lhar
e en xo va lhar De pu ta dos e Se na do res. Sou con tra.
Era con tra an tes, se rei con tra ama nhã.

No Par la men to ame ri ca no não se pode nem ler
gibi en quan to o ora dor par la. Lá o que res ta a quem
está na ga le ria é ou vir e de po is fa zer o co men tá rio
que qui ser, in clu si ve re co men dar o voto con tra o De -
pu ta do ou Se na dor que por ven tu ra não es te ja se
com por tan do de acor do com o que en ten da a opi nião
pú bli ca.

Mas foi tam bém o Par ti do dos Tra ba lha do res
que li de rou essa moda da pres são, achin ca lhan do e
en xo va lhan do De pu ta dos, en tu pin do as ga le ri as com
ma ni fes tan tes que en ten di am que era do di re i to de -
les, eu re pi to, en xo va lhar e ata car De pu ta dos. Con ti-
nuo con tra a ma ni fes ta ção agres si va, mas sou con tra
que im pe çam que es sas ga le ri as es te jam che i as de
gen te, sou con tra que im pe çam que as ga le ri as da
Câ ma ra dos De pu ta dos es te jam to ma das por ma ni-
fes tan tes pa cí fi cos ou es ta re mos abrin do mão do
prin ci pal pa pel que cabe ao ele i tor, que é fis ca li zar,
pela te le vi são, pe las rá di os, fis ca li zar pes so al men te o 
seu De pu ta do, o seu Se na dor.

La men to que es te ja mos, vol ta e meia, dis cu tin-
do a ques tão de mo crá ti ca ou tra vez. Pen sei que es ta-
va li vre des se far do. Pen sei que não te ria mais que
dis cu tir li ber da de nes te País. Tan tos de nós fo mos
pre sos, tan tos de nós pas sa mos di fi cul da des ter rí ve is
no en fren ta men to à di ta du ra. Tan tos não es tão aqui
por que mor re ram ao lon go da ca mi nha da e de re pen-
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te es ta mos aqui dis cu tin do se o ma ni fes tan te pode ou
não exer cer o seu di re i to sa gra do.

Mas o que me cons tran geu foi a omis são de al -
guns. Encon trei al gu mas pes so as, Se na dor Tas so
Je re is sa ti, que eram as mais exa cer ba das, as mais
his té ri cas até – se me per mi tem usar uma ex pres são
que tem uma co no ta ção de mé di co na his tó ria – fin -
gin do que não ha via nada. Por tal do Par ti do tal sen -
do lan ça do às pres sas, com aque le do cu men to, fin -
gin do que ia para uma Co mis são – es ta mos, pra ti ca-
men te, no re ces so bran co – e, lá fora, o povo apa -
nhan do. O povo que foi ma ni pu la do para que al guns
che gas sem ao po der, a mas sa que foi ma ni pu la da e
que teve a idéia de que a ela ca be ri am di re i tos que,
tal vez, não ca i bam, le van do-se em con ta os di re i tos
ge ra is do gros so da po pu la ção bra si le i ra, mas en ra i-
za ram, ne las pró pri as, o sen ti men to e a sen sa ção de 
que elas po de ri am pe dir tudo aqui lo que es tão pe -
din do por que res pal da das pelo par ti do do povo, res -
pal da da pelo par ti do das mas sas, res pal das pelo
par ti do que en ten dia a li ber da de com as ga le ri as se
en chen do de pes so as que jo ga vam ob je tos nos Srs.
Se na do res ou jo ga vam in sul tos aos Srs. De pu ta dos.
Hoje, no po der, não que rem, se quer, que a ma ni fes-
ta ção acon te ça lá fora. 

De nun cio, Sr. Pre si den te, – já con clu in do – a fra -
que za com que está se por tan do no epi só dio o Pre si-
den te da Câ ma ra dos De pu ta dos. De nun cio, Sr. Pre si-
den te, a vi o lên cia que está sen do per pe tra da con tra
bra si le i ros que têm o di re i to ao res pe i to hu ma no. Po li-
ci a is – e este é o re pi que da de nún cia fi nal – ar ran cam
as suas iden ti fi ca ções, Se na dor Jef fer son Pe res, e
po li ci a is, a par tir daí, agri dem, ima gi nan do que nes te
País, ain da nele, se pode en cer rar a idéia da im pu ni-
da de aos vi o len tos, este País que um dia não ha ve rá
de per mi tir im pu ni da de a ne nhum cor rup to, a ne nhum
vi o len to, a ne nhum agres sor da dig ni da de hu ma na.

Sr. Pre si den te, esta Casa não pode ca lar, esta
Casa não pode se omi tir. Espe ro uma ma ni fes ta ção
vi go ro sa a fa vor do di re i to de ma ni fes ta ção do Lí der
do PT, Se na dor Tião Vi a na, do Lí der do Go ver no, Se -
na dor Alo i zio Mer ca dan te. Espe ro ma ni fes ta ção vi go-
ro sa de to dos os Srs. Se na do res, por que mais im por-
tan te do que vo tar mos qual quer co i sa, in clu si ve o que 
diga res pe i to à vi o lên cia, que nos en lou que ce nes te
País, é mos trar mos o nos so com pro mis so ago ra com
a idéia de uma de mo cra cia que não com por ta ela pró -
pria Par la men ta res que fin gem que não es tão ven do
o povo sen do es pan ca do lá fora, como se vi vês se mos
ain da um pe río do au to ri tá rio, obs cu ro, um pe río do de -
tur pa do da di ta du ra mi li tar.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª, por cin co mi nu tos.

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, ouvi a ma ni fes ta ção do no bre Lí der
do PSDB, Se na dor Arthur Vir gi lio. Enten do que o as -
sun to é sé rio e en vol ve a res pon sa bi li da de de cada
de mo cra ta e de to dos os Par ti dos que fa zem par te do
Par la men to bra si le i ro.

Escla re ço o no bre Lí der que, há pou cos mi nu-
tos, eu es ta va na re u nião do Di re tó rio Na ci o nal do
Par ti do dos Tra ba lha do res, com o Pre si den te do PT,
com mem bros da Exe cu ti va Na ci o nal, e já nos che -
gou a pre o cu pa ção com o que es ta ria ocor ren do nas
de pen dên ci as da Câ ma ra dos De pu ta dos. O Lí der
Nel son Pel le gri no ex ter na va uma in for ma ção acer ca
dos acon te ci men tos que lhe che ga va na que le mo-
men to. A nos sa ma ni fes ta ção, como não po de ria de i-
xar de ser, foi de fran ca so li da ri e da de e res pe i to ao di -
re i to de trân si to das pes so as den tro do Par la men to,
da li vre ma ni fes ta ção e, ao mes mo tem po, da pre ser-
va ção da au to ri da de, do res pe i to à in te gri da de de
cada Par la men tar. É mu i to im por tan te a con si de ra ção
que a li ber da de de ex pres são ca mi nhe ao lado do res -
pe i to às pes so as, do res pe i to à dig ni da de hu ma na.

Um Lí der que pas sa va nos cor re do res da Câ-
ma ra, hoje pela ma nhã, foi ad je ti va do como por co,
cor rup to, men ti ro so. Tam bém não é pos sí vel con cor-
dar com isso, como se esse tipo de ma ni fes ta ção fos -
se uma prá ti ca sa u dá vel, que, se gu ra men te, tem
como fon te de ins pi ra ção ato res da di re i ta bra si le i ra,
da ex ce ção bra si le i ra, que que rem, sem dú vi da al gu-
ma, ca mi nhar com o mé to do fas cis ta da des mo ra li za-
ção da in te gri da de das pes so as.

Com cer te za, o nos so Par ti do é so li dá rio aos
ser vi do res que te nham sido agre di dos, se gue o rito
de com por ta men to do Se na dor Jef fer son Pé res, se -
gue o rito de com por ta men to do Se na dor Arthur Vir gí-
lio quan to às crí ti cas. Mas, cer ta men te, in vo ca mos a
ne ces si da de de uma ação pre ven ti va que es ta be le ça
e as se gu re a har mo nia da mo vi men ta ção do Par la-
men to bra si le i ro, para que este pos sa se afir mar
como um Par la men to li vre. O li vre pro tes to, a li vre ma -
ni fes ta ção re i vin di ca tó ria, sem dú vi da al gu ma, faz-se
ne ces sá ria, mas ja ma is po de re mos per der o res pe i to
ao prin cí pio da au to ri da de, da in te gri da de e da li vre
ma ni fes ta ção tam bém da que les que fo ram ele i tos
pela so ci e da de bra si le i ra para con du zi-la.
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Lem bro ao no bre Lí der Arthur Vir gi lio que, no
ano de 1998, quan do do en ca mi nha men to da re for ma
da pre vi dên cia, o ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos,
la men ta vel men te, tam bém con tou com a pre sen ça da 
Po lí cia Mi li tar. Esva zi ou-se à for ça o ple ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, ocu pa do pe los ser vi do res na -
que le mo men to.

De ma ne i ra se re na e só bria, gos ta ria de con -
cor dar com as pa la vras do emi nen te Se na dor Edu -
ar do Su plicy, que ex pres sou, em nome do nos so
Par ti do, a sua pre o cu pa ção com qual quer ex ces so,
com qual quer ato de au to ri ta ris mo que pos sa ter
ocor ri do hoje no Con gres so Na ci o nal, de modo dis -
tin to na Câ ma ra dos De pu ta dos. Se gu ra men te, con -
fi a mos e res pe i ta mos o Pre si den te da Câ ma ra, De -
pu ta do João Pa u lo, que sa be rá to mar as me di das
re ti fi ca do ras por al gum ex ces so ou al gu ma in jus ti ça
que pos sa ter ha vi do con tra a in te gri da de de um
ser vi dor pú bli co. Mas ja ma is de ve mos abrir mão da
au to ri da de, do res pe i to à in te gri da de de pen sar e
de agir do Par la men to bra si le i ro.

O que fica ago ra, Sr. Pre si den te, é o res pe i to à
in te gri da de dos ser vi do res pú bli cos, ao li vre ca mi nho
da ma ni fes ta ção e à afir ma ção da de mo cra cia como
base es sen ci al da con so li da ção do Esta do de di re i to.
Sem dú vi da al gu ma, é tran qüi lo o ca mi nhar de um
pro ces so de cons tru ção das re for mas do Esta do bra -
si le i ro, que tem sido di ri gi do pela ma i o ria dos Par ti dos
na Casa e que, sem dú vi da al gu ma, não se co a du na
com qual quer ato de vi o lên cia de quem quer que seja.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pe diu a
pa la vra, pela or dem, a Se na do ra He lo í sa He le na.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL. Pela
or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, faço um ape lo a V. Exª, Sr. Pre -
si den te, como Pre si den te do Con gres so Na ci o nal.
Essa pro pos ta de re for ma, em cujo mé ri to não vou
en trar ago ra – mas vou re pe tir o que já dis se di ver sas
ve zes –, aten de aos gi go lôs do Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal e aos pa ra si tas do Ban co Mun di al. Ape -
lo a V. Exª no sen ti do de abrir um pro ce di men to de in -
ves ti ga ção do que acon te ceu on tem en tre o Se na do
Fe de ral e a Câ ma ra dos De pu ta dos e o que está
acon te cen do hoje. Essa ma té ria vem para cá e é evi -
den te que as co i sas po dem fi car mu i to mais di fí ce is.
Do meu man da to, da mi nha for ma de pen sar, de agir,
de atu ar e de op tar pelo lado que for no mo men to da
vo ta ção ou jun to com os ma ni fes tan tes, tam bém não
vou abrir mão.

Faço um ape lo a V. Exª para que, jun to com o
Pre si den te da Câ ma ra, ins ta u re pro ce di men to para
que se jam iden ti fi ca dos for mal men te os ex ces sos,
aca so eles te nham exis ti do. Eu pre sen ci ei ex ces sos,
sim, con tra ma ni fes tan tes, con tra mu lhe res, con tra
ho mens que es ta vam aqui on tem – algo que, se gun do
fui in for ma da, se re pe tiu hoje. Faço um ape lo a V. Exª
no sen ti do de que esta Casa pos sa ser es cla re ci da
so bre o que acon te ceu e em re la ção aos me ca nis mos
que se rão uti li za dos du ran te a vo ta ção, tan to na Câ -
ma ra – a vo ta ção não ter mi nou lá ain da – como aqui
no Se na do.

Obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Aten den-

do ao seu ape lo, a Mesa es cla re ce a V. Exª que o Sr.
Cor re ge dor da Casa está acom pa nhan do os acon te-
ci men tos e que, de ne nhu ma ma ne i ra, de i xa re mos de 
cum prir a lei. Em nos so Re gi men to es tão pre vis tas to -
das as hi pó te ses em ca sos des sa na tu re za. Res pe i ta-
re mos o Re gi men to Inter no da Casa, e o Cor re ge dor
está acom pa nhan do o as sun to.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, mes mo já ten do fa la do como Lí der, gos ta-
ria de fa lar um mi nu to. Pos so?

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Não, V.
Exª não pode mais fa lar como Lí der.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, o art. 14 diz que não há li mi ta ção. Per gun-
te ao Dr. Car re i ro que ele dirá a V. Exª com toda cla re-
za. Ele se ma ni fes ta rá a meu fa vor, te nho cer te za ab -
so lu ta. Tudo o que não gos to é de po le mi zar com V.
Exª, pelo ca ri nho que lhe te nho, mas te nho o di re i to
de fa lar in de fi ni da men te. Há um pro je to ten tan do mu -
dar isso, mas an te ci po que não ace i ta rei o cer ce a-
men to dos Lí de res, por que in te res sa à opo si ção a pa -
la vra, mas ace i to li mi ta ções.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se gun do
o Re gi men to da Casa, em qual quer par te da ses são,
V. Exª po de rá fa lar por cin co mi nu tos. V. Exª já fa lou na 
Hora do Expe di en te por cin co mi nu tos. Qu an do co -
me çar a Ordem do Dia...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O Lí -
der do PT está me ga ran tin do a pa la vra, está di zen do
que te nho ra zão.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Per dão,
Se na dor Arthur Vir gí lio. Diz o Re gi men to que V. Exª
pode fa lar em qual quer mo men to...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não
há li mi ta ção. O que a lei não pro í be é per mi ti do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Acon te ce,
po rém, que ter mi na mos a Hora do Expe di en te, pe río-
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do no qual V. Exª já se pro nun ci ou. Ago ra va mos co -
me çar a Ordem do Dia, e V. Exª po de rá pe dir a pa la-
vra. Na Hora do Expe di en te, duas ve zes V. Exª não
pode fa lar.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Per -
mi ta-me usar da pa la vra por meio mi nu to.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa,
por ces são, dará a V. Exª meio mi nu to ou um mi nu to.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – La men to o fato de o
Lí der do PT co lo car aqui que se tra ta de uma cons pi-
ra ção de di re i ta. Lem bro ape nas que cons pi ra ção de
di re i ta foi o ter mo em pre ga do pela Srª Hil lary Clin ton
quan do co me ça ram as de nún ci as em tor no dos es -
cân da los do sa lão oval.

Tra ta-se de in ves ti gar a vi o lên cia pra ti ca da con -
tra quem quer que seja e de de fen der o di re i to de as
pes so as se ma ni fes ta rem. Man te nho-me co e ren te ao
que era e, com cer te za, co e ren te ao que se rei, in de-
pen den te men te do que pen se aque le que está se ma -
ni fes tan do.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Pela or -
dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Peço aos
Srs. Se na do res uma cer ta com pre en são. Nós con vo-
ca mos esta ses são an te ci pa da para que pu dés se mos
vo tar um pro je to da ma i or im por tân cia. Já es go ta mos
a Hora do Expe di en te, es ta mos com tre ze mi nu tos já
en tra dos na Ordem do Dia e com um de ba te pa ra le lo.
A Casa está per fe i ta men te ci en te do que está ocor -
ren do.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Não usa -
rei mais do que trin ta se gun dos, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Ten do, ex -
cep ci o nal men te, con ce di do a pa la vra como Lí der ao
Se na dor Arthur Vir gí lio, pro ce de rei da mes ma for ma
re la ti va men te a V. Exª. Por to le rân cia, da rei dois mi nu-
tos a V. Exª, mas peço a sua com pre en são.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ape nas
para es cla re cer ao no bre Se na dor Arthur Vir gí lio que,
quan do atri buí a ori gem da agres são a se to res da di -
re i ta, foi ape nas no que diz res pe i to aos ad je ti vos usa -
dos con tra o Lí der da Câ ma ra dos De pu ta dos, como
“por co”, “ban di do”, “men ti ro so”. Isso é uma prá ti ca, no 
meu en ten di men to, de al guém que re pre sen ta um
com por ta men to fas cis ta, equi vo ca do, e que não é
per ti nen te no Par la men to bra si le i ro.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Jef fer son Pé res, se V. Exª qui ser usar da pa la vra,

pode fazê-lo, por que V. Exª não a usou como Lí der e,
nes ta par te da ses são, V. Exª po de ria usá-la.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, com -
pre en do a sua an gús tia de vi do à pre mên cia do tem -
po, mas, como Lí der do PDT e di an te do que vi, não
po de ria si len ci ar. Eu cor ro bo ro tudo que dis se o Se -
na dor Arthur Vir gí lio.

Não cos tu mo par ti ci par des sas ma ni fes ta-
ções, Sr. Pre si den te. Res pe i to quem de las par ti ci-
pa, mas as evi to, não bus co ma ni fes ta ções para
apa re cer di an te de câ me ras de te le vi são. Re ce bi,
po rém, um ape lo para ir lá por que es ta va acon te-
cen do algo gra ve, e cons ta tei, re al men te, a gra vi da-
de dos fa tos. Vi uma tro pa de po li ci a is ten tan do im -
pe dir in clu si ve que nós, Se na do res, atra ves sás se-
mos. Foi pre ci so a in ter ven ção enér gi ca do Se na dor
Arthur Vir gí lio para que nos de i xas sem pas sar para
o lado de lá dos ma ni fes tan tes.

Vi um ma ni fes tan te sen do car re ga do qua se em
es ta do de cho que, Sr. Pre si den te – cre io que ele es ta-
va sen do le va do para o pron to-so cor ro –, nos cor re-
do res des ta Casa. Fun ci o ná ri os an ti gos – isto não vi – 
me dis se ram que ha via po li ci a is ar ma dos no in te ri or
do Se na do, in clu si ve no re cin to da Co mis são onde se
dis cu tia a re for ma da pre vi dên cia. Isso acon te ceu, Sr.
Pre si den te! Dis se ram-me os fun ci o ná ri os: “Se na dor,
não vi isso no re gi me mi li tar”. Isso é gra ve!

Não que ro cho rar so bre o le i te der ra ma do. Os
fa tos acon te ce ram, la men ta vel men te, mas cre io que,
como Pre si den te do Con gres so Na ci o nal, V. Exª deve
to mar uma pro vi dên cia. Vêm aí as vo ta ções das re for-
mas, e o in te res se po pu lar, prin ci pal men te dos ser vi-
do res, é enor me. Que seja im pe di do, sim, que ma ni-
fes tan tes agri dam Se na do res e De pu ta dos com in sul-
tos das ga le ri as, como dis se o Se na dor Arthur Vir gí-
lio, mas im pe di-los de vir às ga le ri as, im pe di-los de
en trar na sua Casa, Sr. Pre si den te, hoje, com o go ver-
no po pu lar no po der, anos de po is de ter mi na do o re gi-
me au to ri tá rio... Sr. Pre si den te, isso não pode se re -
pe tir no Con gres so Na ci o nal. É o ape lo que lhe faço
em nome do PDT nes ta Casa. 

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Como Lí der. Com re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, que ria, ba si ca men te, di zer que uma das con -
quis tas im por tan tes da de mo cra cia des te País, so bre-
tu do da mi nha ge ra ção – o meu par ti do tem um pa pel
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fun da men tal na luta con tra a di ta du ra mi li tar -, foi a li -
ber da de de ma ni fes ta ção, a li ber da de de ex pres são.

Numa casa que é a casa do povo, nada mais
le gí ti mo do que a pre sen ça de se to res po pu la res
de fen den do seus in te res ses. No en tan to, o exer cí-
cio da li ber da de de ma ni fes ta ção e de ex pres são,
numa ins ti tu i ção como o Par la men to, deve ser
acom pa nha do e se gui do da ab so lu ta li ber da de dos
par la men ta res para de ci dir – com res pon sa bi li da-
de, por que têm um man da to po pu lar; es tão no exer -
cí cio do seu di re i to cons ti tu ci o nal, na prer ro ga ti va
que o povo lhes ou tor gou.

Não co nhe ço os fa tos, es tou aqui ago ra as sis tin-
do os re la tos, mas en ten do que qual quer tipo de abu -
so de au to ri da de, por par te de qual quer ser vi dor,
deve ser ana li sa do, acom pa nha do e pu ni do. Da mes -
ma for ma o abu so do ma ni fes tan te.

Tan to acre di to no que es tou di zen do, que apro -
vei na Casa, por una ni mi da de, um pro je to em ca rá ter
ter mi na ti vo es ta be le cen do que to dos os po li ci a is da
Tro pa de Cho que de vem ter um nú me ro vi sí vel e iden-
ti fi cá vel e que to das as suas ações de vem ser fil ma-
das e co lo ca das à dis po si ção da Cor re ge do ria.

Por que a Tro pa de Cho que?
Por que isso per mi te pro te ger a Tro pa de Cho-

que de abu sos nas ma ni fes ta ções e pro te ger o ma ni-
fes tan te de abu sos da au to ri da de.

É o ano ni ma to do po li ci al que leva ao abu so da
au to ri da de.

Na me di da em que o po li ci al é iden ti fi ca do e fil -
ma do, eli mi na-se o abu so. Hoje, ele re ti ra a iden ti fi ca-
ção – nin guém o con se gue iden ti fi car por que a far da é
co mum –, e não se tem como iden ti fi car quem pra ti-
cou o abu so.

De po is, a au to ri da de tem que ex pli car um abu so
de au to ri da de que não tem como con tro lar.

Na me di da em que são iden ti fi ca dos e fil ma dos,
o co man do terá voz fir me. Aca bou o ano ni ma to: o sol -
da do sabe que está sob dis ci pli na, sob ori en ta ção do
co man do, que é quem de ter mi na a or dem.

Isso apri mo ra a re la ção en tre Esta do de Di re i to
e se gu ran ça pú bli ca, en tre o exer cí cio da li ber da de de 
ma ni fes ta ção e os de ve res e as res pon sa bi li da des
das au to ri da des.

Infe liz men te, essa lei ain da não está em vi gor.
Qu an do es ti ver, se gu ra men te, ire mos me lho rar a
qua li da de das ma ni fes ta ções e do tra ba lho da or dem
pú bli ca.

Nes se epi só dio, te nho a cer te za de que o De pu-
ta do João Pa u lo, com sua lon ga tra di ção de mo crá ti ca
e o com pro mis so que tem com a so ci e da de, apu ra rá

qual quer abu so de au to ri da de que te nha ocor ri do
para que isso não se re pi ta e para que se per mi ta,
sim, a mais am pla li ber da de de ma ni fes ta ção com
res pe i to à ins ti tu i ção e ao di re i to de os par la men ta res
vo ta rem con for me sua cons ciên cia, con vic ção e com
a au to ri da de que têm do man da to po pu lar.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si-

den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça da Opo si ção.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª já

fa lou como Lí der do PFL. No en tan to, como con ce di a
pa la vra aos Se na do res Arthur Vir gí lio e Tião Vi a na,
con ce do a V. Exª, pe din do-lhe que seja mu i to bre ve.

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, faço ape nas uma so li ci ta ção por que
o as sun to é im por tan te e gra ve.

Antes de me pro nun ci ar como Lí der, ouvi a ma -
ni fes ta ção do Se na dor Le o nel Pa van, que tra zia ao
co nhe ci men to da Casa fa tos de sa gra dá ve is que es ta-
vam acon te cen do na en tra da da Câ ma ra dos De pu ta-
dos. De nun ci a va S. Exª que ser vi do res es ta vam sen -
do es pan ca dos.

Tão logo con cluí a mi nha fala, na com pa nhia
dos Se na do res Arthur Vir gí lio, Efra im Mo ra is e Jef -
fer son Pé res, di ri gi mo-nos ao lo cal onde su pos ta-
men te es ta ria ha ven do con fli to. E era con fli to mes -
mo, Sr. Pre si den te. Te nho mu i tos anos de Par la men-
to e nun ca vi uma si tu a ção tão ten sa. Ha via uma tro -
pa de cho que no ca mi nho até os ma ni fes tan tes, ho -
mens e mu lhe res, e não foi fá cil nos apro xi mar mos
de les. Du ran te 15 mi nu tos con ver sa mos com eles e
ou vi mos seus le gí ti mos re cla mos. Eles es ta vam im -
pe di dos de en trar.

Qu an do vol ta mos, para ir ao en con tro do De pu-
ta do João Pa u lo Cu nha, vi mos uma mul ti dão apro xi-
mar-se do lo cal onde o con fli to es ta va ocor ren do e à
fren te da mul ti dão, para nos sa ale gria, es ta va o De -
pu ta do João Pa u lo Cu nha, o qual ima gi ná va mos que 
es ti ves se vin do para co lo car or dem na que la si tu a-
ção de caos. Para nos sa sur pre sa, no en tan to, o De -
pu ta do João Pa u lo Cu nha pa rou no meio do ca mi-
nho, res pon deu de for ma atô ni ta a al gu mas per gun-
tas e re tor nou.

Iría mos so li ci tar ape nas que S. Exª – nada mais,
nada me nos – au to ri zas se, por que isso cabe a S. Exª, 
o aces so de uma co mis são da que les ser vi do res, que, 
em tan tas ou tras opor tu ni da des, fi ze ram até cor re dor
po lo nês para ma ni fes ta rem – não agre dir, por que isso 
não é per mi ti do – sua opi nião.

19518 Qu in ta-fe i ra  24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2003    523ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



Mas o Pre si den te da Câ ma ra, De pu ta do João
Pa u lo Cu nha, re tor nou e não teve co nos co, pelo me -
nos não co mi go, ne nhum diá lo go. O meu re ce io é a
omis são. Esse é o pri me i ro dos fa tos que ocor rem por
oca sião da vo ta ção das re for mas, e es ta mos ape nas
co me çan do a dis cu tir a re for ma da pre vi dên cia em
uma sub co mis são ou em uma co mis são. Se um fato
como este não é su fi ci en te men te es cla re ci do e se as
au to ri da des se omi tem, o que vai acon te cer quan do
es sas ma té ri as vi e rem à vo ta ção no ple ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos e do Se na do Fe de ral?

Qu e ro, por tan to, so li ci tar de V. Exª, Sr. Pre si den-
te, que de ter mi ne ao Cor re ge dor que le van te to dos os 
fa tos para que a omis são não per sis ta nes ta Casa.

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 em exer cí cio, Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or.

São li dos os se guin tes

REQUERIMENTO Nº 606, DE 2003

Re quer in for ma ções à Mi nis tra do
Meio Ambi en te acer ca da fis ca li za ção e
con tro le de ações de des ma ta men to na
Ama zô nia.

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. 50,
§ 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral, que se jam so li ci ta das à
Se nho ra Mi nis tra do Meio Ambi en te in for ma ções so -
bre ações clan des ti nas que vêm pro vo can do des ma-
ta men to na Ama zô nia, sob o pre tex to de im plan ta ção
de ati vi da des agrí co las, es cla re cen do qua is são as
mo da li da des de fis ca li za ção e con tro le, es pe ci al men-
te da Se cre ta ria de Bi o di ver si da de e Flo res tas des se
Mi nis té rio, da dos so bre o vo lu me da de vas ta ção e se
ain da pros se guem tais ações, bem como in di car os ti -
pos de pro ce di men tos emer gen ci a is pos tos em prá ti-
ca para co i bir os abu sos.

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 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 do
far to no ti ciá rio, in clu si ve pela te le vi são, com de nún ci-
as de ações cri mi no sas de de vas ta ção da flo res ta
Ama zô ni ca.

Sala das Ses sões, 23 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB

(À Mesa para de ci são)

REQUERIMENTO Nº 607, DE 2003

Re quer in for ma ções ao Mi nis tro da
Edu ca ção acer ca dos cri té ri os de se le-
ção do Pro gra ma de Fi nan ci a men to Estu -
dan til do MEC, em re la ção à re gião Nor te.

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. 50,
§ 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral, que a Mesa so li ci te ao
Se nhor Mi nis tro da Edu ca ção in for ma ções so bre os
cri té ri os de se le ção para o Pro gra ma de Fi nan ci a-
men to Estu dan til do Mi nis té rio da Edu ca ção, no ta da-
men te em re la ção à pri o ri da de es ta be le ci da para a
re gião Nor te (jun ta men te com a re gião Nor des te), es -
pe ci fi can do em que con sis te essa pri o ri da de.

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 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
dos no vos cri té ri os es ta be le ci dos para a se le ção dos
alu nos.

Sala das Ses sões, 23 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 (José Sar ney) – Os re-
que ri men tos li dos se rão des pa cha dos à Mesa para
de ci são, nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi-
men to Inter no.

So bre a mesa, pro je tos de emen da à Cons ti tu i-
ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio,
Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or.

É lida a se guin te

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 56, DE 2003

Alte ra o art. 230 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, para ex pli ci tar os di re i tos das pes -
so as ido sas e con fe rir pri o ri da de no am -
pa ro a elas de vi do.

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:
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Art. 1º O art. 230 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa
a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 230. A fa mí lia, a so ci e da de e o
Esta do têm o de ver de am pa rar pri o ri ta ri a-
men te as pes so as ido sas, as se gu ran do
sua par ti ci pa ção na co mu ni da de, de fen-
den do sua dig ni da de e bem-es tar e ga ran-
tin do-lhes o di re i to à vida, à sa ú de, à ali -
men ta ção, à edu ca ção, ao  la zer, à cul tu ra,
ao res pe i to, à li ber da de e à con vi vên cia fa -
mi li ar e co mu ni tá ria, além de co lo cá-las a
sal vo de toda for ma de ne gli gên cia, dis cri-
mi na ção, ex plo ra ção, vi o lên cia, cru el da de
e opres são.

..............................................................
§ 3º O Esta do pro mo ve rá pro gra mas

de as sis tên cia in te gral à sa ú de do ido so, ad -
mi ti da a par ti ci pa ção de en ti da des não go-
ver na men ta is e obe de cen do aos se guin tes
pre ce i tos:

I – apli ca ção de per cen tu al dos re cur-
sos pú bli cos des ti na dos à sa ú de na as sis-
tên cia ao en ve lhe ci men to sa dio.

II – cri a ção de pro gra mas de pre ven-
ção de de fi ciên ci as, de in te gra ção so ci al
dos ido sos, de aten di men to es pe ci a li za do,
bem como de fa ci li ta ção do aces so aos
bens e ser vi ços pú bli cos, com a eli mi na ção
de pre con ce i tos e obs tá cu los ar qui te tô ni cos.
(NR)”

Art. 2º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em
vi gor na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Ao ex pli ci tar os di re i tos das pes so as ido sas e
con fe rir pri o ri da de no am pa ro a elas de vi do por par-
te da fa mí lia, da so ci e da de e do Esta do, a pre sen te
ini ci a ti va visa à cons tru ção de um qua dro ju rí di co e
fá ti co ca paz de ofe re cer fu tu ro mais pro mis sor, dig -
no e res pe i to so a uma im por tan te par ce la da po pu-
la ção bra si le i ra, que em ter mos pro por ci o na is, cres-
ce a cada dia.

Com efe i to, as úl ti mas pes qui sas de mo grá fi cas
re ve lam re du ção na taxa de na ta li da de e au men to na
mé dia da ex pec ta ti va de vida dos bra si le i ros. Assim, o 
nú me ro de ido sos que hoje re pre sen tam me nos de
dez por cen to da po pu la ção na ci o nal – sal ta rá de ca -
tor ze para 35 mi lhões de pes so as den tro de vin te
anos. Isso fará com que o Bra sil te nha a sex ta po pu la-
ção mais ido sa do mun do.

Esses da dos de vem ser vir de aler ta ao po der
pú bli co, que já acu mu la uma dí vi da so ci al con si de rá-
vel para com os ido sos. Bas ta ver a si tu a ção de de -
sam pa ro e de sa len to que ca rac te ri za a ma i or par te
das pes so as com mais de 65 anos, atu al men te en tre-
gues à pró pria sor te, so bre tu do nas pe ri fe ri as das
gran des ci da des.

Sem des con si de rar a res pon sa bi li da de que
cabe ao Po der Exe cu ti vo no res ga te des sa dí vi da, é
de ver do Con gres so Na ci o nal aper fe i ço ar o or de na-
men to le gal vi gen te, de for ma a ofe re cer aos ido sos
uma ve lhi ce de cen te.

Nes se sen ti do, im por ta que se des do bre a de fe-
sa cons ti tu ci o nal do bem-es tar do ido so para além do
di re i to á vida, com a ga ran tia tam bém do di re i to à sa ú-
de, à ali men ta ção, à edu ca ção, ao la zer, à cul tu ra, ao
res pe i to, à li ber da de e à con vi vên cia fa mi li ar e co mu-
ni tá ria, bem como com a ga ran tia de pro te ção con tra
toda for ma de ne gli gên cia, dis cri mi na ção, ex plo ra ção,
vi o lên cia, cru el da de e opres são.

Ade ma is, di an te da ur gên cia do tema,
deve-se-lhe con fe rir efe ti va pri o ri da de, seja por meio
de de cla ra ção ex pres sa, seja pela pre vi são de me di-
das que a vi a bi li zem. Esses dois ca mi nhos são tri lha-
dos por esta pro pos ta, que de ter mi na a pro mo ção de
pro gra mas de as sis tên cia in te gral à sa ú de do ido so,
com a des ti na ção de ver bas or ça men tá ri as para a as -
sis tên cia ao en ve lhe ci men to sa dio e a cri a ção de pro -
gra mas de pre ven ção de de fi ciên ci as e de in te gra ção
so ci al dos ido sos, afo ra a pre vi são de aten di men to
es pe ci a li za do e eli mi na ção de pre con ce i tos e ou tros
obs tá cu los.

Em face do ex pos to, so li ci to aos ilus tres Par la-
men ta res o in dis pen sá vel apo io à apro va ção des ta
pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção, que, se in cor po-
ra da ao tex to da Lei Ma i or, cer ta men te cons ti tu i rá um
pas so im por tan te rumo à si tu a ção de jus ti ça so ci al
tão al me ja da pela so ci e da de bra si le i ra.

Sala das Ses sões, 23 de ju lho de 2003. – De-
mós te nes Tor res – Ael ton Fre i tas – Alo í sio Mer-
ca dan te – Anto nio Car los Ma ga lhães – Cé sar
Bor ges – Del cí dio Ama ral – Du ci o mar Cos ta –
Efra im Mo ra is – Eu rí pe des Ca mar go – Fer nan-
do Be zer ra – Flá vio Arns – Ga ri bal di Alves – He -
rá cli to For tes – José Agri pi no – Le o nel Pa van –
Lú cia Vâ nia – Luiz Otá vio – Íris Ara ú jo – Mão
San ta – Mar co Ma ci el – Mo za ril do Ca val can ti –
Ney Su as su na – Pa trí cia Sa bo ya Go mes – Pa u lo
Octá vio – Re gi nal do Du ar te – Ro dolp ho Tou ri-
nho – Ro se a na Sar ney – Sér gio Zam bi a zi – Sibá
Ma cha do – Tas so Je re is sa ti.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 230. A fa mí lia, a so ci e da de e o Esta do têm

o de ver de am pa rar as pes so as ido sas, as se gu ran-
do sua par ti ci pa ção na co mu ni da de, de fen den do
sua dig ni da de e bem-es tar e ga ran tin do-lhes o di re-
i to à vida.

§ 1º Os pro gra mas de am pa ro aos ido sos se rão
exe cu ta dos pre fe ren ci al men te em seus la res.

§ 2º Aos ma i o res de ses sen ta e cin co anos é
ga ran ti da a gra tu i da de dos trans por tes co le ti vos ur -
ba nos.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A pro pos-
ta de emen da à Cons ti tu i ção que aca ba de ser lida
está su je i ta às dis po si ções cons tan tes no art. 354, e
se guin tes do Re gi men to Inter no.

A ma té ria será pu bli ca da e 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, pro je tos de lei do Se na do que se -
rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Ge ral do Mes qui ta Jú ni or.

São li dos os se guin tes

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 295, DE 2003

Dá nova re da ção ao § 6º do art. 1º da
Lei nº 8.989, de 24 de fe ve re i ro de 1995,
mo di fi ca do pela Lei nº 10.690 de 16 de ju -
nho de 2003, 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 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 O § 6º, do art. 1º 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:
“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 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 Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O pre sen te pro je to de lei tem por ob je ti vo ex clu ir
os por ta do res de de fi ciên cia da exi gên cia de se ad -
qui rir um au to mó vel de com bus tí vel de ori gem re no-
vá vel ou sis te ma re ver sí vel de com bus tão, dan do-o a
opor tu ni da de de ad qui rir qual quer tipo de ve í cu lo,
como era an te ri or men te à apro va ção da Lei nº
10.690/2003.

O Se na do apro vou a Lei nº 10.690, de 16 de ju -
nho de 2003, res trin gin do às re fe ri das pes so as por ta-
do ras de de fi ciên ci as fí si cas, men ta is, vi su a is e au tis-
tas à aqui si ção de au to mó ve is mo vi dos à ga so li na ou
di e sel.

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 8.989/95.

Ade ma is, 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 à ga so li-
na, vis to o li mi ta dís si 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.

Pelo ex pos to aci ma, peço a co la bo ra ção dos
ilus tres Pa res à apro va ção des te pro je to de lei.

Sala das Ses sões, 23 de ju nho de 2003. – Se na-
dor, Pa u lo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995

Dis põe so bre isen ção do Impos to
so bre Pro du tos Indus tri a li za dos (IPI) na 
aqui si ção de au to mó ve is para uti li za-
ção no trans por te au tô no mo de pas sa-
ge i ros, bem como por pes so as por ta do-
ras de de fi ciên cia fí si ca e aos des ti na-
dos ao trans por te es co lar, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Faço sa ber que o Pre si den te da Re pú bli ca ado -
tou a Me di da Pro vi só ria nº 856, de 1995, que o Con -
gres so Na ci o nal apro vou, e eu, José Sar ney, Pre si-
den te do Se na do Fe de ral, para os efe i tos do dis pos to
no pa rá gra fo úni co do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
pro mul go a se guin te lei:
....................................................................................
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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 tos 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.

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

(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 296, DE 2003

Alte ra o art. 29 da Lei nº 8.213, de 24 
de ju lho de 1991, e re vo ga os arts. 3º, 5º,
6º e 7º da Lei nº 9.876, de 26 de no vem bro
de 1999, mo di fi can do a for ma de cál cu lo
dos be ne fí ci os da Pre vi dên cia So ci al.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 29 da Lei nº 8.213, de 24 de ju lho de

1991, com a re da ção dada pela Lei nº 9.876, de 26 de no -
vem bro de 1999, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 29. O sa lá rio-de-be ne fí cio con sis-
te na mé dia arit mé ti ca sim ples de to dos os
úl ti mos sa lá ri os-de-con tri bu i ção dos me ses
ime di a ta men te an te ri o res ao do afas ta men-
to da ati vi da de ou da data da en tra da do re -
que ri men to, até o má xi mo de 36 (trin ta e
seis), apu ra dos em pe río do não su pe ri or a
48 (qua ren ta e oito) me ses.

§ 1º No caso do se gu ra do es pe ci al,o
sa lá rio-de-be ne fí cio, que não será in fe ri or
ao sa lá rio mí ni mo, con tan do o se gu ra do

com me nos de 24 (vin te e qua tro) con tri bu i-
ções no pe río do má xi mo ci ta do, con sis te em 
1/24 (um vin te e qua tro avos) da soma dos
sa lá ri os-de-con tri bu i ção apu ra dos.

§ 2º O va lor do sa lá rio-de-be ne fí cio
não será in fe ri or ao de um sa lá rio mí ni mo,
nem su pe ri or ao do li mi te má xi mo do sa lá-
rio-de-con tri bu i ção na data de iní cio do be-
ne fí cio.

§ 3º Se rão con si de ra dos para cál cu lo
do sa lá rio-de-be ne fí cio os ga nhos ha bi tu a is
do se gu ra do em pre ga do, a qual quer tí tu lo,
sob for ma de mo e da cor ren te ou de uti li da-
des, so bre os qua is te nham in ci di do con tri-
bu i ções pre vi den ciá ri as, ex ce to o dé ci mo
ter ce i ro sa lá rio (gra ti fi ca ção na ta li na).

§ 4º Não será con si de ra do, para o cál -
cu lo do sa lá rio-de-be ne fí cio, o au men to dos
sa lá ri os-de-con tri bu i ção que ex ce der o li mi-
te le gal, in clu si ve o vo lun ta ri a men te con ce-
di do nos 36 (trin ta e seis) me ses ime di a ta-
men te an te ri o res ao iní cio do be ne fí cio, sal -
vo se ho mo lo ga do pela Jus ti ça do Tra ba lho,
re sul tan te de pro mo ção re gu la da por nor-
mas ge ra is da em pre sa, ad mi ti da pela le gis-
la ção do tra ba lho, de sen ten ça nor ma ti va ou 
de re a jus ta men to sa la ri al ob ti do pela ca te-
go ria res pec ti va.

§ 5º Se, no pe río do bá si co de cál cu lo,
o se gu ra do ti ver re ce bi do be ne fí ci os por in -
ca pa ci da de, sua du ra ção será con ta da, con -
si de ran do-se como sa lá rio-de-con tri bu i ção,
no pe río do, o sa lá rio-de- be ne fí cio que ser-
viu de base para o cál cu lo da ren da men sal,
re a jus ta do nas mes mas épo cas e ba ses dos
be ne fí ci os em ge ral, não po den do ser in fe ri or
ao va lor de 1 (um) sa lá rio mí ni mo.” (NR)

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

Art. 3º Fi cam re vo ga dos os arts. 3º, 5º, 6º e 7º da 
Lei nº 9.876, de 26 de no vem bro de 1999.

Jus ti fi ca ção

A Lei nº 9.876, de 1999 en tre ou tras pro vi dên ci-
as, al te rou a re da ção do art. 29 da Lei nº 8.213, de
1991 – Pla nos de Be ne fí ci os da Pre vi dên cia So ci al –,
para mo di fi car os cri té ri os de cál cu lo dos be ne fí ci os
de pres ta ção con ti nu a da, me di an te am pli a ção do pe -
río do de con tri bu i ção uti li za do para apu ra ção do sa lá-
rio-de-be ne fí cio e apli ca ção so bre o mes mo do “fa tor
pre vi den ciá rio”.
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O sa lá rio-de-be ne fí cio – va lor-base para o cál -
cu lo da ren da men sal dos be ne fí ci os – con sis tia na
mé dia arit mé ti ca sim ples de to dos os úl ti mos sa lá ri-
os-de-con tri bu i ção do se gu ra do, até o má xi mo de trin -
ta e seis, apu ra dos em até qua ren ta e oito me ses.
Esse pa râ me tro pas sou a con sis tir em igual mé dia
dos ma i o res sa lá ri os-de-con tri bu i ção cor res pon den-
tes a oi ten ta por cen to de todo o pe río do con tri bu ti vo
do se gu ra do. Para aque le já fi li a do à Pre vi dên cia So -
ci al, a con ta gem dos sa lá ri os-de-con tri bu i ção terá
como ter mo fi nal a com pe tên cia ju lho de 1994. O va -
lor da mé dia dos sa lá ri os-de-con tri bu i ção, as sim apu -
ra dos, será mul ti pli ca do pelo “fa tor pre vi den ciá rio”, no 
caso das apo sen ta do ri as por tem po de con tri bu i ção e 
por ida de, sen do op ci o nal no caso des ta.

O “fa tor pre vi den ciá rio” é cal cu la do, con si de ran-
do, na data de iní cio do be ne fí cio, a ida de e o tem po
de con tri bu i ção do se gu ra do, a ex pec ta ti va mé dia de
so bre vi da para am bos os se xos e uma alí quo ta de
trin ta e um por cen to, que equi va le à soma da alí quo ta
bá si ca de con tri bu i ção da em pre sa (vin te por cen to) e
da ma i or alí quo ta de con tri bu i ção do em pre ga do
(onze por cen to).

Essas ino va ções, sob a ale ga ção de ade quar o
sis te ma pre vi den ciá rio aos im pac tos atu a ri al e fi nan-
ce i ro da evo lu ção de mo grá fi ca, al me jam, de fato, a
con ten ção das des pe sas com be ne fí ci os da Pre vi-
dên cia So ci al, prin ci pal men te da apo sen ta do ria por
tem po de con tri bu i ção, me di an te re du ção de seu va -
lor ou re tar da men to de sua con ces são.

A de pen der do grau de for ma li za ção do tra ba-
lha dor e de sua evo lu ção sa la ri al, a am pli a ção gra da-
ti va do pe río do bá si co de cál cu lo do sa lá rio-de-be ne-
fí cio acar re ta per da em seu va lor, tan to ma i or quan to
for essa am pli a ção.

Entre as dis tor ções do “fa tor pre vi den ciá rio”,
des ta ca mos a in tro du ção do cri té rio da ida de no cál -
cu lo da apo sen ta do ria por tem po de con tri bu i ção, via
lei or di ná ria, ain da que esse cri té rio te nha sido der ro-
ta do, nes ta Casa, a ní vel cons ti tu ci o nal. No as pec to
so ci al, é per ver so, pois, ao pri vi le gi ar a apo sen ta do ria
por tem po de con tri bu i ção tar dia e pu nir, dras ti ca men-
te, a con si de ra da pre co ce, pe na li za, so bre ma ne i ra,
aque les que co me ça ram a tra ba lhar cedo, na ma i o ria
tra ba lha do res de me no res ren di men tos.  De fato, es -
ses tra ba lha do res cer ta men te, não adi a rão o iní cio de 
sua apo sen ta do ria, em fun ção de va lo res ma i o res, no 
fu tu ro, pro por ci o na dos pelo “fa tor pre vi den ciá rio”.
Essa pre mis sa é cor ro bo ra da pela ma ci ça con ces são
da apo sen ta do ria pro por ci o nal pela Pre vi dên cia So ci-
al, ain da que com per das de até trin ta por cen to do va -
lor men sal. Por ou tro lado, caso pos ter gas sem o iní cio

de seu be ne fí cio, a re du ção do tem po de sua du ra ção
ne u tra li za ria a ma jo ra ção de seu va lor.

A im plan ta ção pro gres si va do “fa tor pre vi den ciá-
rio”, em cin co anos, mi ni mi za, tem po ra ri a men te, as
per das im pu ta das aos va lo res das ren das men sa is
dos be ne fí ci os, que se rão subs tan ci a is ao fi nal des se
pe río do. Exem pli fi can do sua apli ca ção, após essa
tran si ção, con si de re mos uma se gu ra da que con tri bua
para a Pre vi dên cia So ci al du ran te trin ta anos, com di -
re i to à apo sen ta do ria por tem po de con tri bu i ção, aos
qua ren ta e seis anos de ida de, e a cem por cen to do
sa lá rio-de-be ne fí cio. A apli ca ção do “fa tor pre vi den-
ciá rio” – no caso 0,514 – so bre a mé dia dos sa lá ri-
os-de-con tri bu i ção des sa se gu ra da im pli ca di mi nu i-
ção de seu sa lá rio-de-be ne fí cio em qua ren ta e oito
vír gu la seis por cen to. Essa re du ção só não ocor re rá
quan do essa se gu ra da atin gir cin qüen ta e seis anos
de ida de e ti ver con tri bu í do por mais nove anos. A
par tir de en tão, caso con ti nue con tri bu in do, pas sa ria
a con tar com ga nhos no va lor de seu fu tu ro be ne fí cio.

Assim, pro po mos res ga tar os cri té ri os an te ri o-
res de cál cu los dos be ne fí ci os pre vi den ciá ri os, evi tan-
do a uti li za ção da Pre vi dên cia So ci al como ins tru-
men to de ajus te das con tas pú bli cas, em evi den te
pre ju í zo para seus be ne fi ciá ri os.

Em face do ex pos to, con ta mos com o apo io dos
ilus tres Pa res para a apro va ção des se pro je to de lei.

Sala das Ses sões, 23 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Pa u lo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dis põe so bre os Pla nos de Be ne fí-
ci os da Pre vi dên cia So ci al e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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. 29. O sa lá rio-de-be ne fí cio con sis te:
I – para os be ne fí ci os de que tra tam as alí ne as b

e c do in ci so I do art. 18, na mé dia arit mé ti ca sim ples
dos ma i o res sa lá ri os-de-con tri bu i ção cor res pon den-
tes a oi ten ta por cen to de todo o pe río do con tri bu ti vo,
mul ti pli ca da pelo fa tor pre vi den ciá rio; (Inci so acres-
cen ta do pela Lei nº 9.876, de 26-11-99)

II – para os be ne fí ci os de que tra tam as alí ne as
a, d, e, e h do in ci so I do art. 18, na mé dia arit mé ti ca
sim ples dos ma i o res sa lá ri os-de-con tri bu i ção cor res-
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pon den tes a oi ten ta por cen to de todo o pe río do con -
tri bu ti vo. (Inci so acres cen ta do pela Lei nº 9.876, de
26-11-99) § 1º (Re vo ga do pela Lei nº 9.876, de
26-11-99)

§ 2º O va lor do sa lá rio-de-be ne fí cio não será in -
fe ri or ao de um sa lá rio mí ni mo, nem su pe ri or ao do li -
mi te má xi mo do sa lá rio-de-con tri bu i ção na data de
iní cio do be ne fí cio.

....................................................................................
§ 3º Se rão con si de ra dos para cál cu lo do sa lá-

rio-de-be ne fí cio os ga nhos ha bi tu a is do se gu ra do
em pre ga do, a qual quer tí tu lo, sob for ma de mo e da
cor ren te ou de uti li da des, so bre os qua is te nha in ci di-
do con tri bu i ções pre vi den ciá ri as, ex ce to o dé ci-
mo-ter ce i ro sa lá rio (gra ti fi ca ção na ta li na). (Re da ção
dada pela Lei nº 8.870, de 15-4-94)

§ 4º Não será con si de ra do, para o cál cu lo do sa -
lá rio-de-be ne fí cio, o au men to dos sa lá ri os-de-con tri-
bu i ção que ex ce der o li mi te le gal, in clu si ve o vo lun ta-
ri a men te con ce di do nos 36 (trin ta e seis) me ses ime -
di a ta men te an te ri o res ao iní cio do be ne fí cio, sal vo se
ho mo lo ga do pela Jus ti ça do Tra ba lho, re sul tan te de
pro mo ção re gu la da por nor mas ge ra is da em pre sa,
ad mi ti da pela le gis la ção do tra ba lho, de sen ten ça nor-
ma ti va ou de re a jus ta men to sa la ri al ob ti do pela ca te-
go ria res pec ti va.

§ 5º Se, no pe río do bá si co de cál cu lo, o se gu ra-
do ti ver re ce bi do be ne fí ci os por in ca pa ci da de, sua du -
ra ção será con ta da, con si de ran do-se como sa lá-
rio-de-con tri bu i ção, no pe río do, o sa lá rio-de-be ne fí-
cio que ser viu de base para o cál cu lo da ren da men -
sal, re a jus ta do nas mes mas épo cas e ba ses dos be -
ne fí ci os em ge ral, não po den do ser in fe ri or ao va lor
de 1 (um) sa lá rio mí ni mo.

§ 6º No caso de se gu ra do es pe ci al, o sa lá-
rio-de-be ne fí cio, que não será in fe ri or ao sa lá rio mí ni-
mo, con sis te: (Pa rá gra fo e in ci sos acres cen ta dos pela 
Lei nº 9.876, de 26-17-99)

I – para os be ne fí ci os de que tra tam as alí ne as b
e c do in ci so I do art. 18, em um tre ze avos da mé dia
arit mé ti ca sim ples dos ma i o res va lo res so bre os qua -
is in ci diu a sua con tri bu i ção anu al, cor res pon den tes a
oi ten ta por cen to de todo o pe río do con tri bu ti vo, mul ti-
pli ca da pelo fa tor pre vi den ciá rio;

II – para os be ne fí ci os de que tra tam as alí ne as
a, d , e, e h do in ci so I do art. 18, em um tre ze avos da
mé dia arit mé ti ca sim ples dos ma i o res va lo res so bre
os qua is in ci diu a sua con tri bu i ção anu al, cor res pon-
den tes a oi ten ta por cen to de todo o pe río do con tri bu-
ti vo.

§ 7º O fa tor pre vi den ciá rio será cal cu la do con -
si de ran do-se a ida de, a ex pec ta ti va de so bre vi da e
o tem po de con tri bu i ção do se gu ra do ao se apo sen-
tar, se gun do a fór mu la cons tan te do Ane xo des ta
lei. (Pa rá gra fo acres cen ta do pela lei nº 9.876, de
26-11-99)

§ 8º Para efe i to do dis pos to no § 7º, a ex pec ta-
ti va de so bre vi da do se gu ra do na ida de da apo sen-
ta do ria será ob ti da a par tir da tá bua com ple ta de
mor ta li da de cons tru í da pela Fun da ção Insti tu to
Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca – IBGE, con si-
de ran do-se a mé dia na ci o nal úni ca para am bos os
se xos. (Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei nº 9.876,
de 26-11-99)

§ 9º Para efe i to da apli ca ção do fa tor pre vi den-
ciá rio, ao tem po de con tri bu i ção do se gu ra do se rão
adi ci o na dos: (Pa rá gra fo e in ci sos acres cen ta dos pela
Lei nº 9.876, de 26-11-99)

I – cin co anos, quan do se tra tar de mu lher;
II – cin co anos, quan do se tra tar de pro fes sor

que com pro ve ex clu si va men te tem po de efe ti vo exer -
cí cio das fun ções de ma gis té rio na edu ca ção in fan til e 
no en si no fun da men tal e mé dio;

III – dez anos, quan do se tra tar de pro fes so ra
que com pro ve ex clu si va men te tem po de efe ti vo exer -
cí cio das fun ções de ma gis té rio na edu ca ção in fan til e 
no en si no fun da men tal e mé dio.
....................................................................................

Art. 9º Re vo gam-se a Lei Com ple men tar nº 84,
de 18 de ja ne i ro de 1996, os in ci sos III e IV do art. 12 e 
o art. 29 da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991, os in -
ci sos III e IV do art. 11, o § 1º do art. 29 e o pa rá gra fo
úni co do art. 113 da Lei nº 8.213, de 24 de ju lho de
1991.

Bra sí lia, 26 de no vem bro de 1999; 178º da Inde -
pen dên cia e 111º da Re pú bli ca.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Wal-
deck Orne las.
....................................................................................

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.

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:

....................................................................................
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Art. 3º Para o se gu ra do fi li a do à Pre vi dên cia So -
ci al até o dia an te ri or à data de pu bli ca ção des ta lei,
que vier a cum prir as con di ções exi gi das para a con -
ces são dos be ne fí ci os do Re gi me Ge ral de Pre vi dên-
cia So ci al, no cál cu lo do sa lá rio-de-be ne fí cio será
con si de ra da a mé dia arit mé ti ca sim ples dos ma i o res
sa lá ri os-de-con tri bu i ção, cor res pon den tes a, no mí ni-
mo, oi ten ta por cen to de todo o pe río do con tri bu ti vo
de cor ri do des de a com pe tên cia ju lho de 1994, ob ser-
va do o dis pos to nos in ci sos I e II do ca put do art. 29
da Lei nº 8.213, de 1991, com a re da ção dada por
esta lei.

§ 1º Qu an do se tra tar de se gu ra do es pe ci al, no
cál cu lo do sa lá rio-de-be ne fí cio se rão con si de ra dos
um tre ze avos da mé dia arit mé ti ca sim ples dos ma i o-
res va lo res so bre os qua is in ci diu a sua con tri bu i ção
anu al, cor res pon den tes a, no mí ni mo, oi ten ta por cen -
to de todo o pe río do con tri bu ti vo  de cor ri do des de a
com pe tên cia ju lho de 1994, ob ser va do o dis pos to nos 
in ci sos I e II do § 6º do art. 29 da Lei nº 8.213, de 1991,
com a re da ção dada por esta lei.

§ 2º No caso das apo sen ta do ri as de que tra tam
as alí ne as b, o e d do in ci so I do art. 18, o di vi sor con -
si de ra do no cál cu lo da mé dia a que se re fe re o ca put
e o § 1º não po de rá ser in fe ri or a ses sen ta por cen to
do pe río do de cor ri do da com pe tên cia ju lho de 1994
até a data de iní cio do be ne fí cio, li mi ta do a cem por
cen to de todo o pe río do con tri bu ti vo.

....................................................................................
Art. 5º Para a ob ten ção do sa lá rio-de-be ne fí-

cio, o fa tor pre vi den ciá rio de que tra ta o art. 29 da
Lei nº 8.213, de 1991, com re da ção des ta lei, será
apli ca do de for ma pro gres si va, in ci din do so bre um
ses sen ta avos da mé dia arit mé ti ca de que tra ta o
art. 3º des ta lei, por mês que se se guir a sua pu bli-
ca ção, cu mu la ti va e su ces si va men te, até com ple-
tar ses sen ta ses sen ta avos da re fe ri da mé dia. (Re-
ti fi ca do pelo Se na do Fe de ral, men sa gem nº 329-A,
de 30-11-99)

Art. 6º É ga ran ti do ao se gu ra do que até o dia an -
te ri or à data de pu bli ca ção des ta lei te nha cum pri do
os re qui si tos para a con ces são de be ne fí cio o cál cu lo
se gun do as re gras até en tão vi gen tes.

Art. 7º É ga ran ti do ao se gu ra do com di re i to a
apo sen ta do ria por ida de a op ção pela não apli ca ção
do fa tor pre vi den ciá rio a que se re fe re o art. 29 da Lei
nº 8.213, de 1991, com a re da ção dada por esta lei.

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

(À Co mis são de Assun tos so ci a is. De -
ci são ter mi na ti va)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 297, DE 2003

Alte ra a re da ção dos ar ti gos 60 e 64
da Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990, que 
“dis põe so bre o Esta tu to da Cri an ça e do
Ado les cen te e dá ou tras pro vi dên ci as”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os Arts. 60 e 64 da Lei nº 8.069, de 13 de

ju lho de 1990, que dis põe so bre o Esta tu to e da Cri -
an ça e do Ado les cen te e dá ou tras pro vi dên ci as, pas -
sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 60. É pro i bi do qual quer tra ba lho a 
me no res de de zes se is anos de ida de, sal vo
na con di ção de apren diz, a par tir dos qua-
tor ze anos.” (NR)

“Art. 64. Ao ado les cen te até 16 anos
de ida de, a par tir dos qua tor ze anos, é as-
se gu ra da bol sa de apren di za gem.” (NR)

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

Jus ti fi ca ção
As al te ra ções pro pos tas na re da ção dos ar ti gos

60 e 64 da Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990, que
dis põe so bre o Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te,
e dá ou tras pro vi dên ci as, têm por ob je ti vo ade quar
es ses dis po si ti vos ao tex to da Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 20, de 18 de de zem bro de 1998, e à Lei nº 10.097,
de 19 de de zem bro de 2000, que al te ra dis po si ti vos
da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho – CLT.

O novo tex to cons ti tu ci o nal es ta be le ceu que se -
ria a par tir de qua tor ze anos o li mi te de ida de do ado -
les cen te para efe i to de in gres so no mer ca do de tra ba-
lho, ain da que na con di ção de apren diz, uma vez que
a re da ção da Cons ti tu i ção de 1988, cor ri gi da na
Emen da 20, ad mi tia que esse in gres so po de ria ser fa -
cul ta do “a me no res de qua tor ze anos”.

Após a pro mul ga ção da Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 20, se fa zia ne ces sá rio al te rar os tex tos das leis or -
di ná ri as em vi gor que con tra ri a vam a lei ma i or. Com
efe i to, isso ocor reu em re la ção à CLT, cujo Art. 403 re -
ce beu nova re da ção com o ob je ti vo de ade quar a le -
gis la ção tra ba lhis ta ao novo tex to cons ti tu ci o nal.

Essa ade qua ção, no en tan to, não foi fe i ta pelo
le gis la dor com re la ção ao Esta tu to da Cri an ça e do
Ado les cen te, de tal for ma que ain da hoje dois dos
seus ar ti gos se cho cam com o que foi es ta be le ci do
pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20.

A cor re ção des sa con tra di ção é o que se pro põe
com o pre sen te pro je to de lei.

Sala das Ses sões, 23 de ju lho de 2003. – Pa u lo
Paim.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Dis põe so bre o Esta tu to da Cri an ça e
do Ado les cen te 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. 60. É pro i bi do qual quer tra ba lho a me no res de 
qua tor ze anos de ida de, sal vo na con di ção de apren diz.
....................................................................................

Art. 64. Ao ado les cen te até qua tor ze anos de
ida de é as se gu ra da bol sa de apren di za gem.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 298, DE 2003

Dis põe so bre a as sis tên cia gra tu i ta
aos fi lhos e de pen den tes dos tra ba lha do-
res ur ba nos e ru ra is des de o nas ci men to
até seis anos de ida de, em cre ches e
pré-es co las.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A pre sen te lei tem por ob je ti vo re gu la-

men tar o in ci so XXV do art. 7º da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, fi can do a car go do em pre ga dor dar as sis tên cia
gra tu i ta em cre ches e pré-es co las aos fi lhos e de pen-
den tes, en tre O e 6 anos, de seus em pre ga dos.

Pa rá gra fo úni co. Tra tan do-se de fi lho ou de pen-
den te por ta dor de de fi ciên cia men tal, será con si de ra-
da como li mi te para o aten di men to a ida de men tal,
com pro va da me di an te la u do mé di co.

Art. 2º A as sis tên cia de que tra ta esta lei tem por
ob je ti vo ofe re cer aos fi lhos e de pen den tes dos tra ba-
lha do res pro te ção e edu ca ção cor res pon den tes às
ne ces si da des de sua fa i xa etá ria.

§ 1º A as sis tên cia po de rá ser:

I – di re ta, no pró prio am bi en te de tra-
ba lho;

II – in di re ta, me di an te con vê nio com
cre ches ou pré-es co las, au to ri za das pelo
res pec ti vo sis te ma de en si no, ou por au xí-
lio-cre che, de no mí ni mo dois ter ço do sa lá-
rio mí ni mo, pago men sal men te a car go do
em pre ga dor, po den do o mes mo de du zir o li -
mi te de até R$1.400,00 re a is anu al por fi lho
ou de pen den te, no pa ga men to do Impos to
de Ren da Pes soa Ju rí di ca.

§ 2º A as sis tên cia de que tra ta esta lei será de -
vi da pe los em pre ga do res que pos su í rem em seu
qua dro, aci ma de 70 em pre ga dos, in de pen den te da
sua ati vi da de.

Art. 3º Qu an do pai e mãe tra ba lha rem na mes -
ma em pre sa, o be ne fí cio de que tra ta esta lei será de -
fe ri do ape nas a um de les, de ven do aque le que o re -
que rer apre sen tar cer ti dão de que o ou tro não re ce be
o re fe ri do be ne fí cio.

Pa rá gra fo úni co. Na hi pó te se de di vór cio ou se -
pa ra ção ju di ci al, o be ne fí cio será con ce di do ao em -
pre ga do (a) que man ti ver os fi lhos e de pen den tes sob 
sua guar da.

Art. 4º O pre sen te be ne fí cio, con ce di do nas con -
di ções de fi ni das nes ta lei:

I – não tem na tu re za sa la ri al, nem se
in cor po ra à re mu ne ra ção para qua is quer
efe i tos;

II – não cons ti tui base de in ci dên cia
pre vi den ciá ria ou de Fun do de Ga ran tia do
Tem po de Ser vi ço;

III – não se con fi gu ra como ren di men to
tri bu tá vel do tra ba lha dor, quan do con ce di do
em mo e da cor ren te.

Art. 5º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
lei no pra zo de 90 (no ven ta) dias a con tar de 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 Cons ti tu i ção Fe de ral, em seu art. 7º, in ci so
XXV, as se gu ra a as sis tên cia gra tu i ta em cre ches e
pré-es co las aos fi lhos e de pen den tes dos tra ba lha do-
res, des de o nas ci men to até os seis anos de ida de.

Este pro je to tem por fi na li da de re gu la men tar
este dis po si ti vo cons ti tu ci o nal, para que ele de i xe de
ser ape nas uma nor ma de na tu re za pro gra má ti ca,
pas san do a cons ti tu ir di re i to efe ti va men te as se gu ra-
do aos fi lhos e de pen den tes dos tra ba lha do res.

É bom es cla re cer mos que o de ver de pres tar
edu ca ção às cri an ças de zero a seis anos de ida de
não é ex clu si vo do Esta do, mas dos de ma is seg men-
tos da so ci e da de. Este é um tí pi co caso de de ver con -
cor ren te, do Esta do e da em pre sa.

Po rém não é nos sa in ten ção tra zer fór mu las fe -
cha das numa ma té ria que ad mi te so lu ções cri a ti vas e 
ino va do ras, cujo en ca mi nha men to a clas se tra ba lha-
do ra não só tem in te res se quan to pode apon tar con -
tri bu i ção en ri que ce do ra.
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Pelo ex pos to aci ma, e de vi do ao in dis cu tí vel al -
can ce so ci al da pre sen te pro po si ção, es pe ra mos
con tar com o ex pres si vo apo io dos no bres pa res à
apro va ção des te.

Sala das Ses sões, 23 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. 7º São di re i tos dos tra ba lha do res ur ba nos e

ru ra is, além de ou tros que vi sem à me lho ria de sua
con di ção so ci al:
....................................................................................

XXV – as sis tên cia gra tu i ta aos fi lhos e de pen-
den tes des de o nas ci men to até  seis anos de ida de
em cre ches e pré-es co las;
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 299, DE 2003

Acres cen ta § 2º ao art. 7º-A da Lei
nº 8.987, de 13 de fe ve re i ro de 1995,
com re da ção dada pelo art. 2º da Lei nº
9.791, de 24 de mar ço de 1999, para
obri gar as con ces si o ná ri as de ser vi ços
pú bli cos a apre sen tar, em suas fa tu ras,
a dis cri mi na ção das par ce las de vi das
pelo usuá rio.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 7º-A da Lei nº 8.987, de 13 de fe ve-

re i ro de 1995, com re da ção dada pelo art. 2º da Lei nº
9.791, de 24 de mar ço de 1999, pas sa a vi go rar
acres ci do do se guin te pa rá gra fo:

“Art. 7º-A ..............................................
... ...........................................................
§ 2º As fa tu ras en vi a das ao con su mi-

dor ou usuá rio con te rão a des cri ção por me-
no ri za da das par ce las que com põem o va lor
de vi do, dis cri mi nan do-se, en tre ou tras in for-
ma ções, o va lor dos tri bu tos in ci den tes so -
bre a ope ra ção. (NR)”

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor ses sen ta dias
após sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

É co mum que o usuá rio de ser vi ços pú bli cos no
Bra sil re ce ba fa tu ras de di fí cil in ter pre ta ção, em ra zão
de os va lo res co bra dos não es ta rem dis cri mi na dos no 
do cu men to en vi a do pe las con ces si o ná ri as. Essa si tu-
a ção pode le var o ci da dão a ar car com va lo res su pe ri-
o res ao efe ti va men te de vi do, dada a di fi cul da de de
ve ri fi ca ção da cor re ção das in for ma ções apre sen ta-
das, con se qüên cia des sa fal ta de de ta lha men to.

O vín cu lo en tre as con ces si o ná ri as de ser vi ços
pú bli cos e seus usuá ri os, na gran de ma i o ria dos ca -
sos, cons ti tui re la ção de con su mo, como pre vê em o
art. 22 e o art. 6º, X, do Có di go de De fe sa do Con su-
mi dor (CDC), ao es ta be le cer como di re i to bá si co do
con su mi dor “a ade qua da e efi caz pres ta ção dos ser -
vi ços pú bli cos em ge ral”.

Res sal te-se tam bém que a de fe sa do con su mi dor
é obri ga ção do Esta do e prin cí pio ge ral da ati vi da de eco -
nô mi ca, por dis po si ção ex pres sa dos ar ti gos 52, XXXII, e 
170, V, da Cons ti tu i ção. Assim, além da ação go ver na-
men tal di ri gi da à Po lí ti ca Na ci o nal das Re la ções de Con -
su mo (art. 4º, II, do CDC), tam bém ao Po der Le gis la ti vo
cabe edi tar leis que pro mo vam a pro te ção dos con su mi-
do res, cuja vul ne ra bi li da de é re co nhe ci da.

Embo ra o Có di go de De fe sa do Con su mi dor já
es ta be le ça o di re i to à “in for ma ção ade qua da e cla ra
so bre os di fe ren tes pro du tos e ser vi ços, com es pe ci fi-
ca ção cor re ta de quan ti da de, ca rac te rís ti cas, com po-
si ção, qua li da de e pre ço” (art. 6º, III), é ne ces sá rio de -
fi nir cri té ri os mais pre ci sos para as in for ma ções con ti-
das nas fa tu ras das con ces si o ná ri as de ser vi ços pú -
bli cos, haja vis ta a ne ces si da de de o usuá rio co nhe-
cer com de ta lhes os va lo res co bra dos para pro te-
ger-se de even tu a is equí vo cos ou abu sos.

Por essa ra zão, pro po mos a mo di fi ca ção da Lei nº 
8.987, de 13 de fe ve re i ro de 1995, in se rin do-se dis po si-
ti vo que pre ve ja ex pres sa men te a obri ga ção das con -
ces si o ná ri as de apre sen tar em suas fa tu ras, de for ma
por me no ri za da, as par ce las que com põem o va lor de vi-
do pelo usuá rio, in clu si ve no que tan ge aos im pos tos,
ta xas e con tri bu i ções in ci den tes so bre cada ope ra ção.
Pro põe-se, ain da, vi gên cia di fe ri da para ses sen ta dias
após a pu bli ca ção da lei, pra zo su fi ci en te para que as
con ces si o ná ri as se adap tem à nova re gra.

Con ta mos com a co la bo ra ção dos no bres par la-
men ta res para a apro va ção da pre sen te pro pos ta,
que, em úl ti ma aná li se, tem por ob je ti vo pro te ger o
con su mi dor e au men tar a qua li da de dos ser vi ços pú -
bli cos no Bra sil.

Sala das Ses sões, 23 de ju lho de 2003. _ Te o to-
nio Vi le la Fi lho.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995

Dis põe so bre o re gi me de con ces-
são e per mis são da pres ta ção de ser vi-
ços pú bli cos pre vis to no art. 775 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, 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 III
Dos Di re i tos e Obri ga ções dos Usuá ri os

Art. 7º Sem pre ju í zo do dis pos to na Lei nº 8.078,
de 11 de se tem bro de 1990, são di re i tos e obri ga ções
dos usuá ri os:

I – re ce ber ser vi ço ade qua do;
II – re ce ber do po der con ce den te e da con ces si-

o ná ria in for ma ções para a de fe sa de in te res ses in di vi-
du a is ou co le ti vos;

III – ob ter e uti li zar o ser vi ço, com li ber da de de
es co lha, ob ser va das as nor mas do po der con ce den-
te;

IV – le var ao co nhe ci men to do po der pú bli co e
da con ces si o ná ria as ir re gu la ri da des de que te nham
co nhe ci men to, re fe ren tes ao ser vi ço pres ta do;

V – co mu ni car às au to ri da des com pe ten tes os
atos ilí ci tos pra ti ca dos pela con ces si o ná ria na pres ta-
ção do ser vi ço;

VI – con tri bu ir para a per ma nên cia das boas
con di ções dos bens pú bli cos atra vés dos qua is lhes
são pres ta dos os ser vi ços.
....................................................................................

LEI Nº 9.791, DE 24 DE MARÇO DE 1999

Dis põe so bre a obri ga to ri e da de de
as con ces si o ná ri as de ser vi ços pú bli cos
es ta be le ce rem ao con su mi dor e ao usuá -
rio da tas op ci o na is para o ven ci men to de 
seus dé bi tos.

O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei:
Art 1º Esta lei dis põe so bre a obri ga to ri e da de de 

as con ces si o ná ri as de ser vi ços pú bli cos es ta be le ce-

rem ao con su mi dor e ao usuá rio da tas op ci o na is para
o ven ci men to de seus dé bi tos.

Art 2º O Ca pí tu lo III da Lei nº 8.987, de 13 de fe -
ve re i ro de 1995 (Lei de Con ces sões), pas sa a vi go rar
acres ci do do se guin te ar ti go:

“Art. 7º-A As con ces si o ná ri as de ser vi ços pú bli-
cos, de di re i to pú bli co e pri va do, nos Esta dos e no
Dis tri to Fe de ral, são obri ga das a ofe re cer ao con su-
mi dor e ao usuá rio, den tro do mês de ven ci men to, o
mí ni mo de seis da tas op ci o na is para es co lhe rem os
dias de ven ci men to de seus dé bi tos.

Pa rá gra fo úni co. (Ve ta do)”
Art. 3º (Ve ta do)

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

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – De ci são Ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os pro -
je tos que aca bam de ser li dos se rão pu bli ca dos e
te rão a sua tra mi ta ção ini ci a da em 1º de agos to do
cor ren te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ge ral do Mes-
qui ta Jú ni or.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 608, DE 2003

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do art. 175, in cisO IV, do Re gi men to
Inter no, re que i ro in ver são da Ordem do Dia, a fim de
que a ma té ria cons tan te do item nº 3 seja sub me ti da
ao Ple ná rio em pri me i ro lu gar.

Sala das Ses sões, 23 de ju lho de 2003. – Re nan
Ca lhe i ros.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to de in ver são de pa u ta, de au to ria
do Se na dor Re nan Ca lhe i ros, no sen ti do de que o
item 3 seja sub me ti do a vo tos em pri me i ro lu gar.

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 apre ci a ção do – Item 3:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 292, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com os

PLS nºs 386 e 614, de 1999, e 202, de 2003)
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos

do Re cur so nº 9, de 2001)
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 589, de 2003 – art. 336, II)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 292, de 1999, de au to ria
do Se na dor Ger son Ca ma ta, que dis põe so-
bre o fa bri co, de pó si to, trân si to e por te de
arma de fogo e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re ce res sob nºs 549 e 550, de 2001, 
das Co mis sões

– de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
Re la tor: Se na dor Re nan Ca lhe i ros, pela pre -
ju di ci a li da de da ma té ria e do Pro je to de Lei
do Se na do nº 386, de 1999; e pela apro va-
ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 614, de
1999, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce, com voto con trá-
rio da Se na do ra He lo í sa He le na, e em se pa-
ra do do Se na dor Ro ber to Re quião;

– de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na -
ci o nal, Re la tor: Se na dor Pe dro Piva, fa vo rá-
vel à ma té ria, nos ter mos da Emen da nº
2-CRE (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce, e pelo ar -
qui va men to dos Pro je tos de Lei do Se na do
nºs 386 e 614, de 1999, com abs ten ção do
Se na dor Ge ral do Cân di do.

De pen den do de pa re ce res das Co mis sões de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a Pre -
si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:

– a ma té ria foi apro va da, ter mi na ti va men te, pela 
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
no dia 29 de maio de 2001;

– li dos os pa re ce res da Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia e da Co mis são de Re la ções
Exte ri o res, na ses são de li be ra ti va or di ná ria de 11 de
ju nho de 2001, foi apre sen ta do o Re cur so nº 9, de
2001;

– du ran te o pra zo re gi men tal para apre sen ta ção
de emen das, fo ram ofe re ci das as Emen das de nºs 3 e 
4, de Ple ná rio, en ca mi nha das à Co mis são de Cons ti-
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e à Co mis são de Re la-
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal para exa me;

– no dia 2 do cor ren te, esta Pre si dên cia, jun ta-
men te com o Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos,

edi tou o Ato Con jun to nº 1, de 2003, cri an do uma co -
mis são mis ta des ti na da a con so li dar os pro je tos de lei 
em tra mi ta ção, em am bas as Ca sas do Con gres so
Na ci o nal, que tra tam da ques tão do por te de ar mas.
Esta Co mis são foi pre si di da pelo Se na dor Edi son Lo -
bão e re la ta da pelo De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e-
nhalgh, que re a li zou três re u niões, sen do a úl ti ma no
dia 17 do cor ren te, quan do foi apro va do, por con sen-
so, subs ti tu ti vo que se en con tra pu bli ca do e dis tri bu í-
do nos avul sos da Ordem do Dia, como o Pa re cer nº
43, de 2003, do Con gres so Na ci o nal;

– na ses são de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia
9, foi apro va do o Re que ri men to nº 524, apen san do o
Pro je to de Lei do Se na do nº 202, de 2003, às de ma is
ma té ri as;

– em 11 do cor ren te, a Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia en ca mi nhou a ma té ria à
Sub co mis são Per ma nen te de Se gu ran ça Pú bli ca,
que apre sen tou re la tó rio do Se na dor Cé sar Bor ges
pela apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 292,
nos ter mos do subs ti tu ti vo que ofe re ce e pela pre ju di-
ci a li da de dos Pro je tos de Lei do Se na do nºs 386 e
614, de 1999; e 202, de 2003, que tra mi tam em con -
jun to;

– na ses são de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia
16, foi apro va do o Re que ri men to nº 589, de 2003, de
ur gên cia para as ma té ri as.

Nes tas con di ções, peço a aten ção do Ple ná rio e 
con ce do a pa la vra ao Re la tor, Se na dor Cé sar Bor ges,
de sig na do pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia para pro fe rir o pa re cer.

Com a pa la vra o Re la tor, Se na dor Cé sar Bor-
ges.

Antes, po rém, so li ci to às Srªs e aos Srs. Se na-
do res que de se jam dis cu tir a ma té ria que en ca mi-
nhem à Mesa os no mes para que pos sa mos or ga ni-
zar a dis cus são e os tra ba lhos des ta tar de.

PARECER Nº 870, DE 2003-PLEN

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Para emi tir
pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs Se na do ras, Srs. Se na do res, hoje vi ve mos, sem
som bra de dú vi da, um mo men to his tó ri co no Se na-
do, quan do esta Casa dá uma res pos ta que há mu i-
tos anos a so ci e da de tem es pe ra do de nós, mas que
os in te res ses, in fe liz men te con fli tan tes, im pe di ram
que evo lu ís se mos para com ba ter um dos mais gra -
ves pro ble mas da nos sa so ci e da de. Re fi ro-me à vi o-
lên cia so ci al, um pro ble ma que en vol ve a ju ven tu de
de nos so País.
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Esta é uma ques tão que não pode mais es pe rar.
A po pu la ção exi ge pro vi dên ci as ime di a tas que per mi-
tam efe ti va men te a cons tru ção de uma so ci e da de li -
vre, jus ta e so li dá ria.

Para en ten der mos nos so pa pel his tó ri co, nes te
mo men to, é pre ci so di fe ren ci ar cri me or ga ni za do de
vi o lên cia so ci al. Nos sos ín di ces de vi o lên cia são pre -
o cu pan tes, se ali men tam do cri me or ga ni za do, mas
seu com ba te exi ge es tra té gia di fe ren ci a da.

Tan to quan to no com ba te ao cri me or ga ni za do,
tam bém aqui en fren ta mos uma si tu a ção de emer gên-
cia que dis pen sa me di das pa li a ti vas ou omis sões.

Se gun do es tu do do IBGE que o Bra sil apre sen-
tou, em agos to do ano pas sa do, no fó rum mun di al
Rio+10, em Jo han nes bur go, a taxa as sas si na tos do
País teve au men to de 37%, so men te en tre 1992 e
1999. O ín di ce de mor tes por 100 mil ha bi tan tes sal -
tou de 19,12 para 26,18 nes se pe río do, afe tan do so -
bre tu do a po pu la ção mais jo vem, até 24 anos.

O re la tó rio do IBGE apre sen ta da dos que são
in so fis má ve is. No Nor des te, por exem plo, há ín di ces
que al can çam 55,63 ho mi cí di os por 100 mil ha bi tan-
tes em Per nam bu co. Tam bém em ou tros Esta dos,
como o Espí ri to San to, a vi o lên cia che ga em tor no de
51 a 55 ho mi cí di os por 100 mil ha bi tan tes. Por tan to, é
algo que atin ge todo o País.

Nes ta Le gis la tu ra, por uma ini ci a ti va lou vá vel do 
Se na dor Tas so Je re is sa ti, com a con cor dân cia ple na
do Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia, Se na dor Edi son Lo bão, o Bra sil tes te mu-
nhou o de ba te em tor no des se tema, por meio de
seus re pre sen tan tes ele i tos nes ta Casa, ain da no iní -
cio do pre sen te ano, com a ins ta la ção da Sub co mis-
são Per ma nen te de Se gu ran ça Pú bli ca no Se na do
Fe de ral.

Por de li be ra ção do Pre si den te des sa Sub co mis-
são, Se na dor Tas so Je re is sa ti, fo ram dis tri bu í dos te -
mas a cada um dos Se na do res in te gran tes, que ini ci-
a ram seus tra ba lhos es tu dan do as al te ra ções na Lei
de Exe cu ção Pe nal – que, in clu si ve, está na Ordem
do Dia de hoje. Em se gui da, ini ci a ram-se au diên ci as
pú bli cas so bre por te e trá fi co de ar mas, por meio das
qua is fo ram apre sen ta dos os vá ri os ân gu los des sa
ques tão, e vá ri os ar gu men tos fo ram co lo ca dos em
de ba te. A par tir daí, pu de ram ser iden ti fi ca das duas
ver ten tes bá si ca: a pro i bi ção da pos se e da co mer ci a-
li za ção de ar mas de fogo, de um lado; e, de ou tro, a
pro i bi ção do por te e – pelo me nos no mo men to atu al
– a res tri ção da pos se, e não a ve da ção com ple ta da
co mer ci a li za ção.

Os de ba tes tra va dos na que la Sub co mis são,
des de sua ins ta la ção, con tri bu í ram para en ri que cer a
re fle xão so bre o tema da vi o lên cia e da se gu ran ça pú -
bli ca no Bra sil – di ver sos pro nun ci a men tos fo ram fe i-
tos nes ta Casa pe las Srªs. e Srs. Se na do res a esse
res pe i to –, pro ces so cujo le ga do cul mi nou no Subs ti-
tu ti vo apre sen ta do na Co mis são a es ses vá ri os PLS,
os qua is, ine ga vel men te, bus ca vam uma so lu ção
ade qua da para a ques tão da pos se, do por te e do trá -
fi co de ar mas em nos so País.

Como re la tor da área te má ti ca so bre trá fi co e
pos se de ar mas, apre sen tei subs ti tu ti vo que de fen dia
uma tese, a qual acre di ta va ser a me lhor para o País:
o foco da pro i bi ção deve se con cen trar jus ta men te na
fa cul da de que ori gi na to dos os cri mes co me ti dos pelo 
ci da dão co mum ar ma do – o por te não ins ti tu ci o nal.
Assim, o Subs ti tu ti vo de fen deu a pro i bi ção do por te,
ex ce tu a das as ins ti tu i ções de se gu ran ça pú bli ca e pri-
va da, a ma nu ten ção do di re i to da pos se, o qual pas -
sa ria a exi gir re qui si tos equi va len tes ao que a le gis la-
ção hoje em vi gor exi ge para a con ces são do por te, e
uma me lhor sis te ma ti za ção dos ti pos pe na is, se pa-
ran do ade qua da men te os de me nor po ten ci al ofen si-
vo da que les que di gam re la ção a trá fi co dos de mera
pos se ile gal, se pa ran do, en fim, o va re jo do ata ca do,
pre ven do, por con se guin te, pe nas mais gra ves para
este, por ser mais no ci vo à so ci e da de.

O Subs ti tu ti vo ana li sou as se guin tes pro po si-
ções:

O PLS nº 138, de 1999, de au to ria do Se na dor
Car los Pa tro cí nio, que tra mi ta va em con jun to com o
PLS nº 24, de 2002, de au to ria do no bre Se na dor Ro -
meu Tuma. Esses pro je tos pre ten di am al te rar, de for -
ma ex ten sa, o Ca pí tu lo IV – Dos Cri mes e das Pe nas
– da Lei nº 9.437, lei atu al men te em vi gor, que ins ti tui
o Sis te ma Na ci o nal de Armas (Si narm), 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 ini ci a ti va dos ilus tres Se na do res vi sa va aten -
der os prin ci pa is re cla mos dos tri bu na is quan to às in -
cor re ções re da ci o na is e dou tri ná ri as do tex to em vi -
gor, bus can do apri mo rar os ti pos pe na is pre vis tos,
vin do a ins pi rar vá ri as pro pos tas pos te ri o res.

O PLS nº 292, de 1999, de au to ria do Se na dor
Ger son Ca ma ta, tra mi ta va em con jun to com os PLS
nºs. 386 e 614, de 1999, de au to ria, res pec ti va men te,
dos Se na do res Djal ma Fal cão e José Ro ber to Arru da.
Esses pro je tos ti nham a in ten ção de ve dar ou res trin-
gir o fa bri co, a ven da, o de pó si to, o trân si to e o por te
de ar mas de fogo. To da via, no âm bi to da Co mis são de 
Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, foi ob ti do
con sen so com o Subs ti tu ti vo do Se na dor Pe dro Piva
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ao PLS nº 292, o qual pro pôs a pro i bi ção do por te e a
ma nu ten ção do di re i to à pos se, adi ci o nan do, para
esta, os mes mos re qui si tos hoje exi gi dos para a ob -
ten ção do por te.

Re cen te men te, foi apen sa do a es ses pro je tos, a 
re que ri men to do no bre Se na dor Ju vên cio da Fon se-
ca, o PLS nº 202, de 2003, de au to ria do no bre Lí der,
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, que se guia na mes ma li -
nha da ver são ori gi nal do PLS nº 292, ob je ti van do
pro i bir a co mer ci a li za ção de ar mas em todo o ter ri tó-
rio na ci o nal.

O Se na dor Re nan Ca lhe i ros teve im por tan te
par ti ci pa ção para re a cen der o de ba te so bre o cres -
cen te aces so da po pu la ção a ar mas de fogo e o pro -
ble ma dos ho mi cí di os co me ti dos por mo ti vos fú te is,
que, se gun do vá ri os da dos di vul ga dos, seja na im-
pren sa, seja por meio de or ga ni za ções não-go ver na-
men ta is, ocu pam uni ver so ex pres si vo na to ta li da de
das mor tes vi o len tas no País.

O PLS nº 100, de 2002, de au to ria do Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, su ge riu a pro i bi ção do por-
te de ar mas no in te ri or de ve í cu los que efe tu as sem
trans por te in te res ta du al ou in ter na ci o nal de pas sa ge-
i ros, res sal va das as prer ro ga ti vas de po li ci a is e mi li ta-
res. A pro pos ta, além de fa zer par te das nor mas em
vi gor, foi com pre en di da no su pra ci ta do Subs ti tu ti vo
ao PLS nº 292, de 1999.

Me di an te aná li se des sas ma té ri as, o Subs ti tu ti-
vo, sen sí vel à com ple xi da de e re le vân cia do tema,
ain da pre co ni zou, ex pres sa men te, a ne ces si da de de
con sul ta po pu lar acer ca da pro i bi ção ou não da co -
mer ci a li za ção de ar mas e mu ni ções em ter ri tó rio na -
ci o nal, su ges tão mag ní fi ca pro pos ta pelo Se na dor
Hé lio Cos ta em seu Pro je to de De cre to nº 385, de
2003, para que as me di das pro pos tas se jam me lhor
ava li a das após a en tra da em vi gor da nova Lei.

Com o en ri que ci men to des te de ba te na Sub co-
mis são, as duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal, sen -
sí ve is ao cla mor da so ci e da de, por meio da elo giá vel
ini ci a ti va dos seus Pre si den tes, Se na dor José Sar -
ney, e o De pu ta do João Pa u lo Cu nha, de ci di ram por
cri ar, em 2 de ju lho pas sa do, uma Co mis são Mis ta
des ti na da a am pli ar o de ba te no Con gres so Na ci o nal
so bre esse tema tão im por tan te.

Na Co mis são Mis ta so bre Se gu ran ça Pú bli ca, fo -
ram de sig na dos como Pre si den te o Se na dor Edi son Lo -
bão e re la tor, o De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh,
que apre sen tou, em uma se ma na, o re la tó rio pri mor di-
al, con ver gin do na mes ma tese apre sen ta da por nós na
Sub co mis são de Se gu ran ça Pú bli ca do Se na do. Com
um tra ba lho sé rio e ex tre ma men te com pe ten te, sob o
am pa ro da Li de ran ça des ta Casa e as vá ri as ver ten tes

po lí ti cas do Con gres so, o De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e-
nhalgh apre sen tou, den tro do pra zo dado pelo Pre si-
den te des ta Casa de quin ze dias, um re la tó rio que agre -
gou tudo o que tra mi ta va – em tor no de cin qüen ta pro -
po si ções na Câ ma ra dos De pu ta dos, com aque las que
es ta vam sen do ana li sa das aqui nes ta Casa pela Sub -
co mis são de Se gu ran ça.

De ba tes fo ram re a li za dos nes ta Casa na apre sen-
ta ção des se tra ba lho pelo De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e-
nhalgh, que aca tou di ver sas su ges tões de Par la men ta-
res. O re la tó rio foi apro va do pela Co mis são Mis ta.

Lou va mos, no va men te, a atu a ção dos Pre si den-
tes das duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal, Se na dor
José Sar ney e De pu ta do João Pa u lo Cu nha, que ti ve-
ram essa idéia de cri ar Co mis são Mis ta, que tan to en ri-
que ceu o de ba te so bre se gu ran ça pú bli ca, além de par -
ti ci pa ção des ta ca da do Pre si den te da CCJ, Se na dor
Edi son Lo bão, que tão bem con du ziu es ses tra ba lhos.

Não te ria sido pos sí vel apre sen tar este tra ba lho
sem a con tri bu i ção de to dos os mem bros da Sub co-
mis são de Se gu ran ça Pú bli ca do Se na do Fe de ral. Eu
des ta co a con tri bu i ção do Se na dor De mós te nes Tor-
res, in clu si ve na re da ção fi nal do tex to, um tra ba lho fe -
i to com a to tal con cor dân cia do Re la tor, De pu ta do
Luiz Edu ar do Gre e nhalgh, e dos Se na do res que com-
põem a Sub co mis são de Se gu ran ça: Se na dor Ga ri-
bal di Alves, Se na dor Pe dro Si mon, Se na do ra Serys
Slhes sa ren ko e o Se na dor Mag no Mal ta, além do Se -
na dor Tas so Je re is sa ti, que sem pre pre si diu, com
mu i ta com pe tên cia e mu i ta de ter mi na ção, esta Sub -
co mis são e teve a vi são de criá-la.

Res sal ta mos tam bém as re le van tes con tri bu i-
ções dos lí de res par ti dá ri os, os Se na do res Tião Vi a-
na, Re nan Ca lhe i ros, Arthur Vir gi lio, Jef fer son Pe res,
o Lí der do meu Par ti do, Se na dor José Agri pi no, e o Lí -
der do Go ver no, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, que co -
la bo ra ram de for ma ex tre ma men te efi caz para a tra -
mi ta ção efi ci en te do pro je to e sua in cor po ra ção nos
tra ba lhos que já es ta vam sen do re a li za dos nas duas
Ca sas do Con gres so Na ci o nal.

Qu e re mos, mais uma vez, pres tar aqui as jus tas
ho me na gens e res sal tar o es for ço do De pu ta do Luiz
Edu ar do Gre e nhalgh, que mos trou es pí ri to de mo crá-
ti co e bom sen so, pos si bi li tan do o avan ço no ca mi nho
de um pro je to co mum, tra ba lhan do sem pre em con -
jun to, para que pu dés se mos dar esse im por tan te pas -
so con tra a vi o lên cia e a fa vor do povo bra si le i ro em
di re ção a uma so ci e da de mais jus ta e equi li bra da,
cum prin do o de ver do Con gres so Na ci o nal.

Por todo o ex pos to, Sr. Pre si den te, sou fa vo rá vel
à apro va ção do PLS nº 292, de 1999, na for ma do se -
guin te subs ti tu ti vo, ten do como base o tex to apro va do
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pela Co mis são Espe ci al Mis ta, res tan do pre ju di ca dos
os PLS nºs. 386 e 614, de 1999, e 202, de 2003.

Esse é o voto.
O Pro je to de Lei do Se na do nº 292 (subs ti tu ti-

vo), de 1999, pra ti ca men te re vo ga a Lei nº 9.437 e
pas sa a dis ci pli nar, como está aqui nes te subs ti tu ti vo,
o Sis te ma Na ci o nal de Armas. 

Des ta co os pon tos mais im por tan tes des te
subs ti tu ti vo para não ter que lê-lo por in te i ro, pois os
exem pla res es tão nas mãos dos Srs. Se na do res.

Em pri me i ro lu gar, des ta co o art. 4º, que es ta be le ce:

Art. 4º. Para ad qui rir arma de fogo de
uso per mi ti do o in te res sa do de ve rá, além de 
de mons trar a efe ti va ne ces si da de, aten der
aos se guin tes re qui si tos jun to ao SINARM. 

Entre es ses re qui si tos, foi es ta be le ci do que,
para se ad qui rir a arma, é ne ces sá ria a de vi da au to ri-
za ção de com pra de arma de fogo, que só po de rá ser
dada após aten di dos os re qui si tos es ta be le ci dos nes -
te subs ti tu ti vo.

Por tan to, in ver te o pro ces so, em vez de o ci da-
dão se di ri gir a uma casa co mer ci al, ad qui rir uma
arma e, a par tir daí, fa zer o re gis tro, ele terá que ter
uma au to ri za ção, que será for ne ci da, que será so li ci-
ta da de for ma que an te ce da ao pro ces so da com pra.
E só a par tir da au to ri za ção é que ele po de rá fa zer a
aqui si ção.

Art. 4º ...................................................
§ 5º. É ve da da a co mer ci a li za ção de

ar mas de fogo, aces só ri os e mu ni ções en tre
pes so as fí si cas.

Ape nas os es ta be le ci men tos de vi da men te cre -
den ci a dos, re gis tra dos e que man te nham um ca das-
tro des sas ven das po de rão ven der ar mas.

Ou tro as pec to im por tan te:

Art. 5º ...................................................
§ 1º O cer ti fi ca do de re gis tro de arma

de fogo será ex pe di do pela Po lí cia Fe de ral e 
será pre ce di do de au to ri za ção do SINARM.

Ou seja, a Po lí cia Fe de ral será o ór gão com pe-
ten te para dar essa au to ri za ção de com pra e o cer ti-
fi ca do de re gis tro da arma.

Tal vez o pon to mais im por tan te des te subs ti tu ti-
vo seja o que es ta be le ce o seu art. 6º.

Art. 6º. Fica pro i bi do o por te de arma
de fogo em todo o ter ri tó rio na ci o nal, sal vo
nos ca sos pre vis tos em le gis la ção pró pria
e para:

I – os in te gran tes das For ças Arma-
das;

II – os in te gran tes de ór gãos re fe ri dos
no art. 144 da Cons ti tu i ção Fe de ral;

III – os in te gran tes das guar das mu ni-
ci pa is das ca pi ta is dos Esta dos e dos mu ni-
cí pi os com mais de 500.000 (qui nhen tos
mil) ha bi tan tes, nas con di ções es ta be le ci-
das no re gu la men to des ta lei;

IV – os in te gran tes das guar das mu ni-
ci pa is dos mu ni cí pi os com mais de 250.000
(du zen tos e cin qüen ta mil) e me nos de
500.000 (qui nhen tos mil) ha bi tan tes, quan do
em ser vi ço;

V – os in te gran tes ope ra ci o na is da
Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia;

VI – as em pre sas de se gu ran ça pri va-
da e de trans por te de va lo res cons ti tu í das,
nos ter mos des ta lei;

VII – os in te gran tes dos ór gãos po li ci a-
is re fe ri dos no art. 51, IV, e no art. 52, XIII,
da Cons ti tu i ção Fe de ral;

VIII – os in te gran tes das guar das pe ni-
ten ciá ri as, quan do em ser vi ço;

IX – os in te gran tes das en ti da des de
des por to le gal men te cons ti tu í das, cu jas ati -
vi da des es por ti vas de man dem o uso de ar -
mas de fogo, na for ma do re gu la men to, ob -
ser van do-se, no que cou ber, a le gis la ção
am bi en tal.

Des ta co tam bém o pa rá gra fo úni co do art. 8º:

Pa rá gra fo úni co. A au to ri za ção de por -
te de arma de fogo, pre vis ta nes te ar ti go,
em todo o ter ri tó rio na ci o nal, é de com pe-
tên cia ex clu si va da Po lí cia Fe de ral e so men-
te será con ce di da após au to ri za ção do
SINARM”.

O Ca pí tu lo IV, nos seus arts. 10 a 14, tra ta dos
cri mes e das pe nas. To das elas fo ram efe ti va men te
au men ta das. Inclu si ve para o uso e por te de ar mas
não per mi ti das, foi ins ti tu í do, por meio de pa rá gra fo,
que es ses cri mes são ina fi an çá ve is. No caso mais
gra ve, de con tra ban do de ar mas, o cri me, além de
ina fi an çá vel, é in sus ce tí vel de li ber da de pro vi só ria.
Por tan to, hou ve uma gra da ção das pe nas em fun ção
do tipo de arma uti li za da para se co me ter a in fra ção.
Se for de uso per mi ti do, há li ber da de pro vi só ria e fi an-
ça; se for por te, há li ber da de sem fi an ça, mas há li ber-
da de pro vi só ria; se for arma res tri ta e de uso ex clu si-
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vo das For ças Arma das, o cri me pas sa a ser ina fi an-
çá vel e in sus ce tí vel de li ber da de pro vi só ria.

Ou tro avan ço foi au men tar a ida de mí ni ma
para aqui si ção da arma de fogo. Pas sou-se de 21
para 25 anos.

Sr. Pre si den te, eu des ta ca ria tam bém os se-
guin tes ar ti gos:

Art. 21. O re gu la men to des ta Lei será
ex pe di do pelo Po der Exe cu ti vo no pra zo de
60 (ses sen ta) dias. 

Art. 22. As au to ri za ções de por te de
ar mas de fogo já con ce di das vão ex pi rar em 
90 (no ven ta) dias após a pu bli ca ção des ta
Lei.

Art. 23. Os pos su i do res e pro pri e tá ri os
de ar mas de fogo não re gis tra das de ve rão,
sob pena de res pon sa bi li da de pe nal, no pra -
zo de 180 (cen to e oi ten ta) dias após a pu -
bli ca ção des ta Lei, so li ci tar o seu re gis tro,
apre sen tan do nota fis cal de com pra ou com -
pro va ção da ori gem lí ci ta da pos se.

Art. 24. Os pos su i do res e pro pri e tá ri os
de ar mas de fogo ad qui ri das re gu lar men te
po de rão, a qual quer tem po, en tre gá-la à Po -
lí cia Fe de ral, me di an te re ci bo e in de ni za ção,
nos ter mos do re gu la men to.

Art. 25. Os pos su i do res e pro pri e tá ri os
de ar mas de fogo não re gis tra das po de rão,
no pra zo de 180 (cen to e oi ten ta) dias, após
a pu bli ca ção des ta Lei, en tre gá-las à Po lí cia
Fe de ral, me di an te re ci bo, pre su min do-se a
boa-fé.

E se apli cam mul tas para o não-cum pri men to
pe las em pre sas de se gu ran ça, em pre sas de trans-
por te aé reo, no caso de trans por te de ar mas não
ca das tra das no SINARM.

Por fim, mu i to im por tan te, este subs ti tu ti vo aca -
ta a pro i bi ção da co mer ci a li za ção de arma de fogo,
como foi su ge ri da pelo Se na dor Re nan Ca lhe i ros,
con di ci o nan do, em pa rá gra fo úni co, que, para vi go rar
o art. 28, em que fica pro i bi da a co mer ci a li za ção de
arma de fogo e mu ni ção em todo o Ter ri tó rio Na ci o nal,
sal vo para as en ti da des pre vis tas no art. 6º des ta Lei,
de pen de rá de apro va ção por re fe ren do po pu lar, a ser
re a li za do em ou tu bro de 2005, após, evi den te men te,
um am plo de ba te na ci o nal.

Então, fica re vo ga da a Lei nº 9.437, e en tra
em vi gor, de ime di a to, esta Lei, se apro va da for
pelo Con gres so Na ci o nal – ago ra em vo ta ção no

Se na do Fe de ral e, pos te ri or men te, na Câ ma ra dos
De pu ta dos.

Sr. Pre si den te, é o re la to.
Co lo co-me à dis po si ção dos Srs. Se na do res.

Du ran te o dis cur so do Sr. Cé sar Bor-
ges, 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. Jef fer son Pe res.

Du ran te o dis cur so do Sr. Cé sar Bor-
ges, o Sr. Jef fer son Pé res, 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 clu í-
do o pa re cer da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia, pro fe ri do pelo Se na dor Cé sar Bor ges.

O pa re cer é fa vo rá vel ao pro je to de lei, nos ter -
mos da Emen da nº 5 do Re la tor, que a ofe re ce com
base no tex to apro va do pela Co mis são Mis ta, e pela
pre ju di ci a li da de dos Pro je tos de Lei do Se na do nºs
386 e 614, de 1999, e 2002, de 2003.

É a se guin te a ín te gra do pa re cer

PARECER Nº  , DE 2003

Da Co mis são de Cons 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 138, 292 e 614, de 1999,
24, de 2002, 100 e 202, de 2003, que tra-
tam do por te e do trá fi co de ar mas.

Re la tor: Se na dor Cé sar Bor ges

I – Re la tó rio

Pelo Ato Con jun to nº 1, de 2 de ju lho de 2003, foi 
cri a da Co mis são Espe ci al Mis ta para, no pra zo quin -
ze dias, con so li dar os pro je tos de Lei em tra mi ta ção
no Con gres so Na ci o nal que tra tas sem do re gis tro,
por te e trá fi co de ar mas de fogo e mu ni ções. Inse -
rem-se nes se es for ço de aná li se o Pro je to de Lei nº
2.787-A, de 1997, da Câ ma ra dos De pu ta dos, ao qual 
vi e ram apen sa das se ten ta pro po si ções, e os Pro je tos
de Lei do Se na do (PLS) nº 138, 292, 386 e 614, de
1999, 24, de 2002, 100 e 202, de 2003.

Os re fe ri dos PLS fo ram exa mi na dos pela Sub -
co mis são Per ma nen te de Se gu ran ça Pú bli ca do Se -
na do Fe de ral, onde fo ram ou vi dos vá ri os es pe ci a lis-
tas, e che ga ram à Co mis são Espe ci al Mis ta acom pa-
nha dos de pa re ce res por mim ela bo ra dos, uma vez
de sig na do para tra tar do tema no âm bi to da re fe ri da
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Sub co mis são. Den tre eles, tam bém apre sen tei pa re-
cer aos PLS nº 138, de 1999, 24, de 2002, e 202, de
2003, pe ran te a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia (CCJ).

Re u ni da no úl ti mo dia 15, em ca rá ter ex tra or di-
ná rio, de li be rou a CCJ acer ca dos PLS nºs 292, de
1999, ao qual es ta vam apen sa dos os PLS nºs 386 e
614, de 1999, e 202, de 2003. A este úl ti mo foi apre -
sen ta do Subs ti tu ti vo de mi nha au to ria, que bus ca va
con so li dar toda a ma té ria abor da da pe las ou tras pro -
pos tas.

A Co mis são Espe ci al Mis ta exa mi nou as se -
ten ta pro po si ções apen sa das na Câ ma ra dos De -
pu ta dos ao Pro je to de Lei nº 2.787-A, de 1997, os
três subs ti tu ti vos apre sen ta dos à pro pos ta ini ci al
do re la tor des sa Co mis são e os sete PLS por mim
exa mi na dos e con so li da dos na for ma do Subs ti tu-
ti vo ci ta do.

Ao fi nal dos tra ba lhos, foi apro va do, em con sen-
so, Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei nº 2.787-A, de 1997, 
e con si de ra das pre ju di ca das to das as de ma is pro po-
si ções.

Nes te subs ti tu ti vo, o ob je ti vo é apre sen tar uma
nova Lei, re vo gan do a atu al le gis la ção do SINARM,
con tem plan do as vá ri as pro pos tas apre sen ta das a
este as sun to, e man ten do, com al te ra ções mí ni mas, o 
tex to co mum ela bo ra do por este re la tor e pelo De pu-
ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh, apro va do na que la
Co mis são Mis ta.

II – Aná li se

Se nho ras e se nho res, hoje vi ve mos um mo-
men to his tó ri co no Se na do, quan do es ta mos dan do
res pos ta que há mu i tos anos a so ci e da de tem es pe-
ra do de nós, mas que os in te res ses im pe di ram que
evo lu ís se mos para com ba ter um dos mais gra ves
pro ble mas da nos sa so ci e da de. Re fi ro-me à vi o lên-
cia so ci al, um pro ble ma que en vol ve os jo vens em
par ti cu lar.

Esta é uma ques tão que não pode mas es pe rar.
A po pu la ção exi ge pro vi dên ci as ime di a tas, que per -
mi tam efe ti va men te a cons tru ção de uma so ci e da de
li vre, jus ta e so li dá ria.

Para en ten der mos nos so pa pel his tó ri co, nes te
mo men to, eu con vi do os se nho res a di fe ren ci ar cri -
me or ga ni za do de vi o lên cia so ci al. Nos sos ín di ces
de vi o lên cia são pre o cu pan tes, se ali men tam do cri -
me or ga ni za do, mas seu com ba te exi ge es tra té gia
di fe ren ci a da.

Tan to quan to no com ba te ao cri me or ga ni za-
do, tam bém aqui en fren ta mos uma si tu a ção de

emer gên cia que dis pen sa me di das pa li a ti vas ou
omis sões.

Se gun do es tu do do IBGE que o Bra sil apre -
sen tou, em agos to do ano pas sa do, no fó rum mun -
di al Rio + 10, em Jo han nes bur go, a taxa de as sas-
si na tos do país teve au men to de 37%, so men te en -
tre 1992 e 1999. O ín di ce de mor tes por 100 mil ha-
bi tan tes sal tou de 19,12 para 26,18 nes te pe río do,
afe tan do so bre tu do a po pu la ção mais jo vem, até
24 anos.

O re la tó rio do IBGE apre sen ta da dos que exi-
gem cru za men tos para me lhor en ten di men to. No Nor -
des te, por exem plo, há ín di ces que al can çam 55,63
ho mi cí di os por 100 mil em Per nam bu co, pas san do
por 20,42 em Ala go as, e 7,03 na Ba hia. Do mes mo
modo, San ta Ca ta ri na tem a me ta de, 7,36, da taxa de
ho mi cí di os do Rio Gran de do Sul, que al can ça 15,34
por 100 mil.

Tam bém es ta dos com ín di ces de vi o lên cia pa re-
ci dos, como Per nam bu co, Rio e Espí ri to San to – en tre
os mais al tos do país, na fa i xa de 51 a 55 ho mi cí di os
por 100 mil ha bi tan tes – apre sen tam ní vel de ren da
bas tan te di fe ren ci a do.

Por meio da ini ci a ti va lou vá vel dos Se na do res
Tas so Je re is sa ti e Edi son Lo bão, o Bra sil tes te mu-
nhou o de ba te em tor no do tema, atra vés de seus re -
pre sen tan tes ele i tos, ain da no iní cio do pre sen te ano,
com a ins ta la ção da Sub co mis são Per ma nen te de
Se gu ran ça Pú bli ca no Se na do Fe de ral.

Por de li be ra ção do Pre si den te, Se na dor Je re-
is sa ti, a Sub co mis são foi dis tri bu í da em te mas e
ini ci ou seus tra ba lhos es tu dan do as al te ra ções na
Lei de Exe cu ção Pe nal. Em se gui da, ini ci a ram-se
au diên ci as pú bli cas so bre por te e trá fi co de ar mas,
por meio das qua is fo ram apre sen ta dos os vá ri os
ân gu los da ques tão, os vá ri os ar gu men tos em
cada um dos pó los de de ba te. A par tir daí pu de ram
ser iden ti fi ca das duas ver ten tes bá si cas: a pro i bi-
ção da pos se e da co mer ci a li za ção de ar mas de
fogo, de um lado, e a pro i bi ção do por te e a res tri-
ção da pos se, de ou tro.

Os de ba tes tra va dos na que la Sub co mis são,
des de sua ins ta la ção, con tri bu í ram para en ri que cer a
re fle xão so bre o tema Se gu ran ça Pú bli ca no Bra sil,
pro ces so cujo le ga do cul mi nou no Subs ti tu ti vo que
apre sen tei a es ses vá ri os PLS, os qua is, ine ga vel-
men te, bus ca vam uma so lu ção ade qua da para a
ques tão da pos se, do por te e do trá fi co de ar mas em
nos so País.

Como re la tor da área te má ti ca so bre trá fi co e
pos se de ar mas, apre sen tei subs ti tu ti vo que de fen dia
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uma tese, a qual acre di ta va ser a me lhor para o País:
o foco da pro i bi ção deve se con cen trar jus ta men te na
fa cul da de que ori gi na to dos os cri mes co me ti dos pelo 
ci da dão co mum ar ma do – o por te não ins ti tu ci o nal.
Assim, o Subs ti tu ti vo de fen deu a pro i bi ção do por te,
ex ce tu a das as ins ti tu i ções de se gu ran ça pú bli ca e pri-
va da, a ma nu ten ção do di re i to à pos se, o qual pas sa-
ria a exi gir re qui si tos equi va len tes ao que a le gis la ção
hoje em vi gor exi ge para a con ces são do por te, e uma 
me lhor sis te ma ti za ção dos ti pos pe na is, se pa ran do
ade qua da men te os de me nor po ten ci al ofen si vo do
res tan te, se pa ran do os de trá fi co dos de mera pos se
ile gal, se pa ran do, en fim, o va re jo do ata ca do, pre ven-
do, por con se guin te, pe nas mais gra ves para este, por
ser mais no ci vo à so ci e da de.

O subs ti tu ti vo ana li sou as se guin tes pro po si-
ções:

O PLS nº 138, de 1999, de au to ria do Se na dor
Car los Pa tro cí nio, tra mi ta va em con jun to com o PLS
nº 24, de 2002, de au to ria do Se na dor Ro meu Tuma.
Esses pro je tos pre ten di am al te rar, de for ma ex ten sa,
o Ca pí tu lo IV – Dos Cri mes e das Pe nas – da 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.

A ini ci a ti va dos ilus tres Se na do res vi sa va aten -
der os prin ci pa is re cla mos dos tri bu na is quan to às in -
cor re ções re da ci o na is e dou tri ná ri as do tex to em vi -
gor, bus can do apri mo rar os ti pos pe na is pre vis tos,
vin do a ins pi rar vá ri as pro pos tas pos te ri o res.

O PLS nº 292, de 1999, de au to ria do Se na dor
Ger son Ca ma ta, tra mi ta va em con jun to com os PLS
nºs 386 e 614, de 1999, de au to ria, res pec ti va men te,
dos Se na do res Djal ma Fal cão e Ro ber to Arru da.
Esses pro je tos ti nham a in ten ção de ve dar ou res trin-
gir o fa bri co, a ven da, o de pó si to, o trân si to e o por te
de ar mas de fogo. To da via, no âm bi to da Co mis são de 
Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal (CRE), foi ob -
ti do con sen so com o Subs ti tu ti vo do Se na dor Pe dro
Piva ao PLS nº 292, o qual pro pôs a pro i bi ção do por-
te e a ma nu ten ção do di re i to à pos se, adi ci o nan do,
para esta, os mes mos re qui si tos hoje exi gi dos para a
ob ten ção do por te.

Re cen te men te, foi apen sa do a es ses pro je tos, a 
re que ri men to do Se na dor Ju vên cio da Fon se ca, o
PLS nº 202, de 2003, de au to ria do Se na dor Re nan
Ca lhe i ros, que se guia na mes ma li nha da ver são ori -
gi nal do PLS nº 292, ob je ti van do pro i bir a co mer ci a li-
za ção de ar mas em todo o ter ri tó rio na ci o nal.

O Se na dor Re nan Ca lhe i ros teve im por tan te
par ti ci pa ção para re a cen der o de ba te so bre o cres -

cen te aces so da po pu la ção a ar mas de fogo e o pro -
ble ma dos ho mi cí di os co me ti dos por mo ti vos fú te is,
que, se gun do vá ri os da dos di vul ga dos, seja na im-
pren sa, seja por meio de or ga ni za ções não-go ver na-
men ta is, ocu pam uni ver so ex pres si vo na to ta li da de
das mor tes vi o len tas no País.

O PLS nº 100, de 2003, de au to ria do Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, su ge riu a pro i bi ção do por-
te de ar mas no in te ri or de ve í cu los que efe tu as sem
trans por te in te res ta du al ou in ter na ci o nal de pas sa ge-
i ros, res sal va das as prer ro ga ti vas de po li ci a is e mi li ta-
res. A pro pos ta, além de fa zer par te das nor mas em
vi gor, foi com pre en di da no su pra ci ta do Subs ti tu ti vo
ao PLS nº 292, de 1999.

Me di an te aná li se des sas ma té ri as, o Subs ti-
tu ti vo, sen sí vel à com ple xi da de e re le vân cia do
tema, ain da pre co ni zou, ex pres sa men te, a ne ces-
si da de de con sul ta po pu lar acer ca da pro i bi ção ou
não da co mer ci a li za ção de ar mas e mu ni ções em
ter ri tó rio na ci o nal, su ges tão mag ní fi ca pro pos ta
pelo Se na dor Hé lio Cos ta em seu Pro je to de De -
cre to nº 385, de 2003, para que as me di das pro -
pos tas se jam me lhor ava li a das após a en tra da em
vi gor da nova Lei.

Com o en ri que ci men to des te de ba te na Sub co-
mis são, as duas Ca sas do Par la men to bra si le i ro, sen -
sí ve is ao cla mor da so ci e da de, por meio da elo giá vel
ini ci a ti va dos seus Pre si den tes, Se na dor José Sar ney
e De pu ta do João Pa u lo Cu nha, ini ci a ram de ba te con -
jun to so bre o tema, fo men tan do a dis cus são e ra ti fi-
can do sua im por tân cia. Cri a ram, por tan to, em 2 de ju -
lho pas sa do, uma Co mis são Mis ta des ti na da a am pli-
ar o de ba te no Con gres so Na ci o nal so bre tema tão
im por tan te.

Na Co mis são Mis ta so bre Se gu ran ça Pú bli ca,
fo ram de sig na dos o pre si den te, Se na dor Edi son Lo -
bão e o re la tor, De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh,
que apre sen tou re la tó rio pri mor di al con ver gin do na
mes ma tese apre sen ta da por este re la tor na Sub co-
mis são de Se gu ran ça Pú bli ca do Se na do Fe de ral.
Com um tra ba lho sé rio e com pe ten te, sob o am pa ro
das li de ran ças des ta Casa, as vá ri as ver ten tes po lí ti-
cas do Con gres so che ga ram a um de no mi na dor co -
mum, con tan do com o au xí lio ine gá vel da Co mis são
Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca.

Em de ba tes re a li za dos nes ta Casa, os re la to res
che ga ram a um subs ti tu ti vo con sen su al, con tan do
com o apo io de seus Pa res para apro var mos, com a
ma i or bre vi da de pos sí vel, o pro je to em am bas as Ca -
sas do Con gres so Na ci o nal. De fato, não há como ne -
gar ser este o me lhor ca mi nho para o País, pois não
des trói a in dús tria na ci o nal de ar mas, re co nhe ci da in -
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ter na ci o nal men te, e não de i xa o ci da dão co mum in -
de fe so e co a gi do em sua casa.

Lou va mos, no va men te, a atu a ção dos pre si-
den tes das duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal,
Se na dor José Sar ney e De pu ta do João Pa u lo Cu -
nha, que ti ve ram a bri lhan te idéia de cri ar a Co mis-
são Mis ta que tan to en ri que ceu os de ba tes so bre a
Se gu ran ça Pú bli ca, além da par ti ci pa ção des ta ca-
da do Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, Se na dor Edi son Lo bão, que
tão bem con du ziu os tra ba lhos.

Nos sos agra de ci men tos às con tri bu i ções apre -
sen ta das por to dos os mem bros da Sub co mis são de
Se gu ran ça Pú bli ca do Se na do Fe de ral, Se na do res
De mós te nes Tor res, Ga ri bal di Alves Fi lho, Mag no
Mal ta, Pe dro Si mon e Serys Slhes sa ren ko, além dos
Se na do res su plen tes e tam bém do Pre si den te, Se na-
dor Tas so Je re is sa ti, que vis lum brou a ne ces si da de
da cri a ção des sa Sub co mis são, não po den do es que-
cer tam bém dos par ti ci pan tes da Co mis são Mis ta de
De pu ta dos e Se na do res, que tan to abri lhan ta ram o
de ba te com suas pro pos tas e su ges tões, mu i tas de -
las in cor po ra das ao tex to fi nal des te pa re cer.

Res sal ta mos as re le van tes con tri bu i ções dos lí -
de res par ti dá ri os, os Se na do res Tião Vi a na, Re nan
Ca lhe i ros, Arthur Vir gí lio, Jef fer son Pe res e José Agri-
pi no, além do lí der do Go ver no, Se na dor Alo í sio Mer -
ca dan te, que co la bo ra ram para a tra mi ta ção efi ci en te
que teve este pro je to, e sua in cor po ra ção aos pro je tos
que se ri am ana li sa dos du ran te a con vo ca ção ex tra or-
di ná ria.

Pres ta mos tam bém as jus tas ho me na gens e
lou va mos o es for ço do De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e-
nhalgh, que mos trou es pí ri to de mo crá ti co e bom sen -
so, pos si bi li tan do o avan ço no ca mi nho de um pro je to
co mum, tra ba lhan do em con jun to para que pu dés se-
mos dar esse im por tan te pas so con tra a vi o lên cia e a
fa vor do povo bra si le i ro, em di re ção a uma so ci e da de
mais jus ta e equi li bra da, cum prin do o de ver do Con -
gres so Na ci o nal.

III – Voto

Por todo o ex pos to, sou fa vo rá vel apro va ção do
PLS nº 292, de 1999, na for ma do se guin te subs ti tu ti-
vo ten do como base o tex to apro va do pela Co mis são
Espe ci al Mis ta, res tan do pre ju di ca dos os PLS nº 386
e 614, de 1999, e 202, de 2003, e con sig no es pe ci al
con si de ra ção e agra de ci men to a to dos os Se na do res
e De pu ta dos en vol vi dos nes se lon go pro ces so.

Sala da Co mis são, – Cé sar Bor ges, Re la tor.

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 292 (SUBSTITUTIVO), DE 1999

Dis põe so bre re gis tro, pos se e co-
mer ci a li za ção de ar mas de fogo e mu ni-
ção, so bre o Sis te ma Na ci o nal de Armas
– SINARM, de fi ne cri mes e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

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

CAPÍTULO I
Do Sis te ma Na ci o nal De Armas

Art. 1º O Sis te ma Na ci o nal de Armas – SINARM
ins ti tu í do no Mi nis té rio da Jus ti ça, no âm bi to da Po lí-
cia Fe de ral, tem cir cuns cri ção em todo o ter ri tó rio na -
ci o nal.

Art. 2º Ao Si narm com pe te:

I – iden ti fi car as ca rac te rís ti cas e a
pro pri e da de de ar mas de fogo, me di an te ca -
das tro;

II – ca das trar as ar mas de fogo pro du-
zi das, im por ta das e ven di das no País;

III – ca das trar os por tes de ar mas e as 
re no va ções ex pe di das pela Po lí cia Fe de ral;

IV – ca das trar as trans fe rên ci as de
pro pri e da de, ex tra vio, fur to, rou bo e ou tras
ocor rên ci as sus ce tí ve is de al te rar os da dos
ca das tra is, in clu si ve as de cor ren tes de fe-
cha men to de em pre sas de se gu ran ça pri va-
da e de trans por te de va lo res;

V – iden ti fi car as mo di fi ca ções que al -
te rem as ca rac te rís ti cas ou o fun ci o na men to
de arma de fogo;

VI – in te grar no ca das tro os acer vos
po li ci a is já exis ten tes;

VII – ca das trar as apre en sões de ar-
mas de fogo, in clu si ve as vin cu la das a pro-
ce di men tos po li ci a is e ju di ci a is;

VIII – ca das trar os ar me i ros em ati vi-
da de no País, bem como con ce der li cen ça
para exer ce rem a ati vi da de;

IX – ca das trar a iden ti fi ca ção do cano
da arma, as ca rac te rís ti cas das im pres sões
de ra i a men to e de mi cro es tri a men to de pro -
jé til dis pa ra do, con for me mar ca ção e tes tes
obri ga to ri a men te re a li za dos pelo fa bri can te;

Pa rá gra fo úni co. As dis po si ções des te ar ti go
não al can çam as ar mas de fogo das For ças Arma -
das e Au xi li a res, bem como as de ma is que cons tem
dos seus re gis tros pró pri os.
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CAPÍTULO II
Do Re gis tro

Art. 3º É obri ga tó rio o re gis tro de arma de fogo
no ór gão com pe ten te.

Pa rá gra fo úni co. Os pro pri e tá ri os de ar mas de
fogo de uso res tri to ou pro i bi do de ve rão fa zer, no Co -
man do do Exér ci to, seu ca das tro como ati ra do res, co -
le ci o na do res ou ca ça do res.

Art. 4º Para ad qui rir arma de fogo de uso per mi-
ti do o in te res sa do de ve rá, além de de mons trar a efe ti-
va ne ces si da de, aten der aos se guin tes re qui si tos jun -
to ao Si narm:

I – com pro va ção de ido ne i da de, com a 
apre sen ta ção de cer ti dões de an te ce den tes
cri mi na is for ne ci das pela Jus ti ça Fe de ral,
Esta du al, Mi li tar e Ele i to ral e de não es tar
res pon den do a in qué ri to po li ci al ou a pro-
ces so cri mi nal por in fra ções pe na is;

II – apre sen ta ção de do cu men to com -
pro ba tó rio de ocu pa ção lí ci ta e de re si dên-
cia cer ta;

III – com pro va ção de ca pa ci da de téc-
ni ca e ap ti dão psi co ló gi ca para o ma nu se io
de arma de fogo, ates ta das na for ma dis-
pos ta no re gu la men to des ta lei.

§ 1º O Si narm ex pe di rá au to ri za ção de com pra
de arma de fogo so men te após aten di dos os re qui si-
tos aci ma es ta be le ci dos, em nome do re que ren te e
para a arma in di ca da, sen do in trans fe rí vel esta au to-
ri za ção;

§ 2º A aqui si ção de mu ni ção so men te po de rá
ser fe i ta no ca li bre cor res pon den te à arma ad qui ri-
da e na quan ti da de es ta be le ci da no re gu la men to
des ta lei.

§ 3º A em pre sa que co mer ci a li zar arma de fogo
em ter ri tó rio na ci o nal fica obri ga da a co mu ni car, à au -
to ri da de com pe ten te, a ven da e de man ter ban co de
da dos com to das as ca rac te rís ti cas da arma e có pia
dos do cu men tos pre vis tos nes te ar ti go;

§ 4º A em pre sa que co mer ci a li za ar mas de fogo, 
aces só ri os e mu ni ções res pon de le gal men te por es -
tas mer ca do ri as, fi can do re gis tra das como de sua
pro pri e da de, en quan to não fo rem ven di das.

§ 5º É ve da da a co mer ci a li za ção de ar mas de
fogo, aces só ri os e mu ni ções en tre pes so as fí si cas.

Art. 5º O Cer ti fi ca do de Re gis tro de Arma de
Fogo, com va li da de em todo o ter ri tó rio na ci o nal, au to-
ri za o seu pro pri e tá rio a man ter a arma de fogo ex clu si-
va men te no in te ri or de sua re si dên cia ou do mi cí lio ou

de pen dên cia des tes, des de que seja ele o ti tu lar ou o
res pon sá vel le gal do es ta be le ci men to ou em pre sa.

§ 1º O cer ti fi ca do de re gis tro de arma de fogo
será ex pe di do pela Po lí cia Fe de ral e será pre ce di do
de au to ri za ção do Si narm;

§ 2º Os re qui si tos de que tra ta o art. 4º des ta Lei
de ve rão ser com pro va dos pe ri o di ca men te, em pe río-
do não in fe ri or a 4 (qua tro) anos, na con for mi da de do
es ta be le ci do em re gu la men to, com vis tas a con va li-
dar o Cer ti fi ca do de Re gis tro de Arma de Fogo, ex pe-
di do pela au to ri da de com pe ten te.

CAPÍTULO III
Do Por te

Art. 6º Fica pro i bi do o por te de arma de fogo em
todo o ter ri tó rio na ci o nal, sal vo nos ca sos pre vis tos
em le gis la ção pró pria e para:

I – os in te gran tes das For ças Arma das;
II – os in te gran tes de ór gãos re fe ri dos

no art. 144 da Cons ti tu i ção Fe de ral;
III – os in te gran tes das guar das mu ni-

ci pa is das ca pi ta is dos es ta dos e dos mu ni-
cí pi os com mais de 500.000 (qui nhen tos
mil) ha bi tan tes, nas con di ções es ta be le ci-
das no re gu la men to des ta lei; e

IV – os in te gran tes das guar das mu ni-
ci pa is dos mu ni cí pi os com mais de 250.000
(du zen tos e cin qüen ta mil) e me nos de
500.000 (qui nhen tos mil) ha bi tan tes, quan do
em ser vi ço;

V – os in te gran tes ope ra ci o na is da
Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia;

VI – as em pre sas de se gu ran ça pri va-
da e de trans por te de va lo res cons ti tu í das,
nos ter mos des ta lei;

VII – os in te gran tes dos ór gãos po li ci a-
is re fe ri dos no art. 51, IV e no art. 5º, XIII, da 
Cons ti tu i ção Fe de ral;

VIII – os in te gran tes das guar das pe ni-
ten ciá ri as, quan do em ser vi ço;

IX – para os in te gran tes das en ti da des
de des por to le gal men te cons ti tu í das, cu jas
ati vi da des es por ti vas de man dem o uso de
ar mas de fogo, na for ma do re gu la men to,
ob ser van do-se, no que cou ber, a le gis la ção
am bi en tal;

§ 1º As pes so as pre vis tas nos in ci sos I, II e III
te rão di re i to de por tar as ar mas mes mo fora de ser -
vi ço, des de que as mes mas es te jam ca das tra das no 
ór gão com pe ten te na for ma do re gu la men to.
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§ 2º As ar mas de fogo uti li za das pe los em pre ga-
dos das em pre sas pre vis to no in ci so VI, se rão de pro -
pri e da de, res pon sa bi li da de e guar da das res pec ti vas
em pre sas, so men te po den do ser uti li za das quan do
em ser vi ço, de ven do es tas ob ser var as con di ções de
uso e de ar ma ze na gem es ta be le ci das pelo ór gão
com pe ten te.

§ 3º O pro pri e tá rio ou di re tor res pon sá vel de
em pre sa de se gu ran ça pri va da res pon de rá pelo cri -
me pre vis to no art. 1º, pa rá gra fo úni co, III, des ta Lei,
sem pre ju í zo de san ções ad mi nis tra ti vas e ci vis pre -
vis tas em lei, se de i xar de re gis trar ocor rên cia po li ci al
e co mu ni car à Po lí cia Fe de ral per da, fur to, rou bo ou
ou tras for mas de ex tra vio de ar mas de fogo, aces só ri-
os e mu ni ções que es te jam sob sua guar da, nas pri -
me i ras 24 ho ras de po is de ocor ri do o fato.

§ 4º As ar mas de fogo uti li za das em en ti da des
des por ti vas le gal men te cons ti tu í das de vem obe de cer
as con di ções de uso e ar ma ze na gem es ta be le ci das
pelo ór gão com pe ten te, res pon den do o pos su i dor
pela sua guar da na for ma da lei.

Art. 7º Com pe te, ao Mi nis té rio da Jus ti ça, a au -
to ri za ção do por te de arma para os res pon sá ve is pela 
se gu ran ça de na ci o na is de pa í ses es tran ge i ros em vi -
si ta ou se di a dos no Bra sil e, ao Co man do do Exér ci to,
nos ter mos do re gu la men to, o re gis tro e a con ces são
de por te de trân si to de arma de fogo para co le ci o na-
do res, ati ra do res e ca ça do res e de re pre sen tan tes
es tran ge i ros em com pe ti ção ofi ci al de tiro re a li za da
no ter ri tó rio na ci o nal.

Art. 8º A au to ri za ção fe de ral para por tar arma de
fogo, de uso per mi ti do, terá efi cá cia tem po rá ria e ter ri-
to ri al li mi ta da, nos ter mos de atos re gu la men ta res, e
de pen de rá de o re que ren te com pro var, além das exi -
gên ci as pre vis tas no art. 4º des ta Lei, a sua efe ti va ne -
ces si da de, por exer cí cio de ati vi da de pro fis si o nal de
ris co ou de com pro va da ame a ça à in te gri da de fí si ca,
a cri té rio da Po lí cia Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. A au to ri za ção de por te de
arma de fogo, pre vis ta nes te ar ti go, em todo o ter ri-
tó rio na ci o nal, é de com pe tên cia ex clu si va da Po lí-
cia Fe de ral e so men te será con ce di da após au to ri-
za ção do Si narm.

Art. 9º Fica ins ti tu í da a co bran ça de ta xas, nos
va lo res cons tan tes do Ane xo des ta Lei, pela pres ta-
ção de ser vi ços re la ti vos:

I – ao re gis tro de arma de fogo;
II – à re no va ção de re gis tro de arma

de fogo;
III – à ex pe di ção de se gun da via de re -

gis tro de arma de fogo;

IV – à ex pe di ção de por te fe de ral de
arma de fogo;

V – à re no va ção de por te de arma de
fogo;

VI – à ex pe di ção de se gun da via de
por te fe de ral de arma de fogo.

Pa rá gra fo úni co. Os va lo res ar re ca da dos des -
ti nam-se ao cus te io e ma nu ten ção das ati vi da des
do Si narm no âm bi to do De par ta men to de Po lí cia
Fe de ral.

CA PÍ TU LO IV
Dos Cri mes e das Pe nas

Art. 10. Pos su ir ou man ter sob sua guar da
arma de fogo, aces só rio ou mu ni ção, 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.

Pa rá gra fo úni co. Nas mes mas pe nas in cor re
quem:

I – omi tir as ca u te las ne ces sá ri as para
im pe dir que o me nor de 18 (de zo i to) anos
ou por ta dor de do en ça men tal se apo de re
de arma de fogo que es te ja sob sua pos se
ou que seja de sua pro pri e da de, ex ce to
para a prá ti ca do des por to quan do o me nor
es ti ver acom pa nha do do res pon sá vel ou
ins tru tor;

II – por tar ou 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 me, sem pre ju í zo da pena re fe ren te ao
de li to co me ti do;

III – sen do pro pri e tá rio ou di re tor res-
pon sá vel de em pre sa de se gu ran ça pri va da
de i xar de re gis trar ocor rên cia po li ci al e co-
mu ni car à Po lí cia Fe de ral per da, fur to, rou bo
ou ou tras for mas de ex tra vio de ar mas,
aces só ri os e mu ni ções que es te jam sob sua 
guar da, nas pri me i ras 24 (vin te e qua tro) ho -
ras de po is de ocor ri do o fato.

IV – fa bri car, co mer ci a li zar e im por tar
ar mas de brin que dos, ré pli cas e si mu la cros
de ar mas de fogo, que com es tas se pos-
sam con fun dir, ob ser va das as ex ce ções pre -
vis tas no pa rá gra fo úni co do ar ti go 18 (de-
zo i to) des ta Lei.
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Art. 11. Por tar, de ter, fa bri car, ad qui rir, ven der,
alu gar, ex por à ven da ou for ne cer, re ce ber, ter em
de pó si to, trans por tar, ce der, ain da que gra tu i ta men-
te, em pres tar, re me ter, em pre gar, man ter sob guar-
da ou ocul tar arma de fogo, aces só rio ou mu ni ção,
de uso per mi ti do, sem au to ri za ção e ou con tra ri an do
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 Nas mes mas pe nas in cor re quem 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 via pú bli ca ou em di re-
ção a ela, des de que essa con du ta não te nha como fi -
na li da de a prá ti ca de ou tro cri me.

§ 2º São ina fi an çá ve is os cri mes pre vis tos nes te
ar ti go.

Art. 12. Pos su ir, de ter, por tar, fa bri car, ad qui rir,
ven der, alu gar, ex por a ven da ou for ne cer, re ce ber, ter 
em de pó si to, trans por tar, ce der, ain da que gra tu i ta-
men te, em pres tar, re me ter, em pre gar, man ter sob
guar da ou ocul tar arma de fogo, equi pa men to de re -
car ga ou mu ni ção de uso pro i bi do ou res tri to, sem au -
to ri za ção e em de sa cor do com de ter mi na ção le gal ou 
re gu la men tar:

Pena – re clu são de 3 (três) a 6 (seis)
anos, e mul ta.

§ 1º Nas mes mas pe nas in cor re quem:

I – mo di fi car as ca rac te rís ti cas de
arma de fogo, de for ma a tor ná-la equi va len-
te a arma de fogo de uso pro i bi do ou res tri to
ou para fins de di fi cul tar ou de, a qual quer
modo, in du zir a erro au to ri da de po li ci al, pe ri-
to, mem bro do Mi nis té rio Pú bli co ou juiz;

II – pos su ir, de ter, fa bri car ou em pre-
gar ar te fa to ex plo si vo ou in cen diá rio, sem
au to ri za ção e em de sa cor do com de ter mi-
na ção le gal ou re gu la men tar;

III – usar, por tar, pos su ir, ad qui rir,
trans por tar ou for ne cer arma de fogo com
nu me ra ção, mar ca ou ou tro si nal de iden ti fi-
ca ção ras pa do ou de qual quer for ma adul te-
ra do;

IV – ven der, for ne cer, ain da que gra tu i-
ta men te ou en tre gar, de qual quer for ma, à
cri an ça ou ado les cen te, arma de fogo, aces -
só rio, mu ni ção ou ex plo si vo.

V – pro du zir, re car re gar ou re ci clar
sem au to ri za ção le gal, ou adul te rar de qual -
quer for ma, mu ni ção ou ex plo si vo.

§ 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. 13. Impor tar, ex por tar, fa vo re cer a en tra da
ou sa í da do ter ri tó rio na ci o nal, a qual quer tí tu lo, arma
de fogo, aces só rio ou mu ni ção, sem au to ri za ção da
au to ri da de com pe ten te:

Pena – re clu são de 4 (qua tro) a (oito)
anos, e mul ta.

§ 1º A pena é au men ta da da me ta de se a arma
de fogo, aces só rio ou mu ni ção fo rem de uso pro i bi do
ou res tri to.

§ 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. 14. A pena é au men ta da da me ta de se o cri -
me pre vis to nos ar ti gos 11, 12 e 13 des ta lei for pra ti-
ca do por in te gran te dos ór gãos e em pre sas re fe ri das
no ar ti go 6º des ta lei.

CAPÍTULO V
Dis po si ções Ge ra is

Art. 15. A clas si fi ca ção le gal, téc ni ca e ge ral,
bem como a de fi ni ção das ar mas de fogo e de ma is
pro du tos con tro la dos, de uso pro i bi do, res tri to ou per -
mi ti do será dis ci pli na da em ato do Che fe do Po der
Exe cu ti vo Fe de ral, me di an te pro pos ta do Co man do
do Exér ci to.

Art. 16. Exce tu a das as atri bu i ções a que se re fe-
re o ar ti go 2º des ta lei, com pe te ao Co man do do Exér -
ci to au to ri zar e fis ca li zar a pro du ção e o co mér cio de
ar mas de fogo e de ma is pro du tos con tro la dos, in clu-
si ve o re gis tro e o por te de trân si to de arma de fogo de
co le ci o na do res, ati ra do res e ca ça do res.

Art. 17. Armas de fogo, aces só ri os ou mu ni ções
en con tra dos ou apre en di dos sem re gis tro e ou sem
au to ri za ção se rão, após ela bo ra ção do la u do pe ri ci al
e sua jun ta da aos au tos, en ca mi nha dos pelo juiz
com pe ten te, quan do não mais in te res sa rem à per se-
cu ção pe nal, à uni da de mais pró xi ma do Exér ci to bra -
si le i ro, no pra zo má xi mo de 48 ho ras.

Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos ex cep ci o na is em
que a arma de fogo, aces só rio ou mu ni ção não pu de-
rem ser en ca mi nha dos ao Exér ci to bra si le i ro para a
des ti na ção de vi da, a cri té rio do juiz, per ma ne ce rão
sob a guar da da au to ri da de po li ci al que pre si diu o in -
qué ri to po li ci al, até de li be ra ção ju di ci al.

Art. 18. É ve da da a fa bri ca ção, a ven da, a co-
mer ci a li za ção e a im por ta ção de brin que dos, ré pli cas
e si mu la cros de ar mas de fogo, que com es tas se pos -
sam con fun dir.
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Pa rá gra fo úni co. Exce tu am-se da pro i bi ção as
ré pli cas e os si mu la cros des ti na dos à ins tru ção, ao
ades tra men to, ou à co le ção de usuá rio au to ri za do,
nas con di ções fi xa das pelo Co man do do Exér ci to.

Art. 19. Ca be rá ao Co man do do Exér ci to au to ri-
zar, ex cep ci o nal men te, a aqui si ção de ar mas de fogo
de uso pro i bi do ou res tri to.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to no ca put não se
apli ca às aqui si ções dos Co man dos Mi li ta res.

Art. 20. É ve da do ao me nor de vin te e cin co anos 
ad qui rir arma de fogo, res sal va dos os in te gran tes das
en ti da des cons tan tes dos in ci sos I, II e III, do art. 6º
des ta lei.

Art. 21. O re gu la men to des ta lei será ex pe di do
pelo Po der Exe cu ti vo no pra zo de 60 (ses sen ta) dias.

Pa rá gra fo úni co. O re gu la men to po de rá es ta be-
le cer o re ca das tra men to ge ral ou par ci al de to das as
ar mas, in clu si ve das ar mas de fogo com cer ti fi ca dos
de re gis tro já con ce di dos.

Art. 22. As au to ri za ções de por te de ar mas de
fogo já con ce di das ex pi rar-se-ao em 90 (no ven ta)
dias após a pu bli ca ção des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. O de ten tor de au to ri za ção com
pra zo de va li da de su pe ri or a 90 (no ven ta) dias po de rá
re no vá-la pe ran te a Po lí cia Fe de ral, nas con di ções dos
ar ti gos 4º, 6º e 8º des ta lei no pra zo de 90 (no ven ta) dias 
após sua pu bli ca ção, sem ônus para o re que ren te.

Art. 23. Os pos su i do res e pro pri e tá ri os de ar mas
de fogo não re gis tra das de ve rão, sob pena de res pon-
sa bi li da de pe nal, no pra zo de 180 (cen to e oi ten ta)
dias, após a pu bli ca ção des ta lei, so li ci tar o seu re gis-
tro apre sen tan do nota fis cal de com pra ou a com pro-
va ção da ori gem lí ci ta da pos se.

Art. 24. Os pos su i do res e pro pri e tá ri os de ar mas
de fogo ad qui ri das re gu lar men te, po de rão, a qual quer
tem po, en tre gá-la à Po lí cia Fe de ral, me di an te re ci bo
e in de ni za ção, nos ter mos do re gu la men to.

Art. 25. Os pos su i do res e pro pri e tá ri os de ar mas
de fogo não re gis tra das po de rão no pra zo de 180
(cen to e oi ten ta) dias, após a pu bli ca ção des ta lei, en -
tre gá-las à Po lí cia Fe de ral, me di an te re ci bo, pre su-
min do-se a boa-fé.

Pa rá gra fo úni co. Na hi pó te se pre vis ta nes te ar ti-
go, as ar mas re ce bi das cons ta rão de ca das tro es pe-
cí fi co e mes mo após a ela bo ra ção de la u do pe ri ci al
não se rão des tru í das, per ma ne cen do aca u te la das
pelo pra zo de 5 (cin co) anos.

Art. 26. Será apli ca da mul ta de R$100.000,00
(cem mil re a is) a R$300.000,00 (tre zen tos mil re a is),
con for me es pe ci fi car o re gu la men to:

I – à em pre sa de trans por te aé reo, ro -
do viá rio, fer ro viá rio, ma rí ti mo, flu vi al ou la-
cus tre que de li be ra da men te, por qual quer
meio, faça, pro mo va, fa ci li te ou per mi ta o
trans por te de arma ou mu ni ção sem a de vi-
da au to ri za ção ou com inob ser vân cia das
nor mas de se gu ran ça;

II – à em pre sa de pro du ção ou co mér-
cio de ar ma men tos que re a li ze pu bli ci da de
para ven da, es ti mu lan do o uso in dis cri mi na-
do de ar mas de fogo, ex ce to nas pu bli ca-
ções es pe ci a li za das.

Art. 27. É obri ga tó rio o uso de de tec to res de
me ta is em lo ca is fe cha dos, onde haja gran de flu xo
de pes so as e, ain da, em even tos so ci a is, es por ti vos,
cul tu ra is ou po lí ti cos, com aglo me ra ção su pe ri or a
1.000 (mil) pes so as.

Pa rá gra fo úni co. O não-cum pri men to des te dis -
po si ti vo im pli ca rá em mul ta no va lor de R$100.000,00
(cem mil re a is) a R$300.000,00 (tre zen tos mil re a is),
fi can do es ta be le ci do o pra zo de 1 (um) ano da pu bli-
ca ção des ta lei para a ade qua ção do pre vis to nes te
dis po si ti vo.

CAPÍTULO VI
Dis po si ções Fi na is

Art. 28. Fica pro i bi da a co mer ci a li za ção de
arma de fogo e mu ni ção em todo o Ter ri tó rio Na ci o-
nal, sal vo para as en ti da des pre vis tas no art. 6º
des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. Este dis po si ti vo, para en trar em 
vi gor, de pen de rá de apro va ção por re fe ren do po pu lar,
a ser re a li za do em ou tu bro de 2005.

Art. 29. Fica re vo ga da a Lei nº 9.437, de 20 de
fe ve re i ro de 1997.

Art. 30. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

ANEXO
TABELA DE TAXAS

SITUAÇÃO R$

I – Re gis tro de arma de fogo 300,00

II – Re no va ção de re gis tro de arma de fogo 300,00

III – Expe di ção de por te de arma de fogo 1.000,00

IV – Re no va ção de por te de arma de fogo 1.000,00

V – Expe di ção de 2ª via de re gis tro de arma de fogo 300,00

VI – Expe di ção de 2ª via de por te de arma de fogo 1.000,00
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Hé lio Cos ta, para pro fe rir o pa -
re cer em nome da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal.

PARECER Nº 871, DE 2003

O SR. HÉLIO COSTA  (PMDB – MG. Para emi tir
pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Mu i to obri ga do, Sr. 
Pre si den te.

Srªs e Srs. Se na do res, cou be à Co mis são de
Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal a re la to ria
das Emen das nºs 3 e 4, de au to ria dos Se na do res
Djal ma Fal cão e José Ro ber to Arru da, que se re fe ri-
am es pe ci fi ca men te ao por te de ar mas. Ini ci al men te,
o subs ti tu ti vo foi do en tão Se na dor Pe dro Piva. 

Ago ra adap ta do, evi den te men te, às ne ces si da-
des mais atu a is, pe los ilus tres Re la to res, Se na dor
Cé sar Bor ges e De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh,
es sas duas emen das au to ma ti ca men te fi ca ram pre ju-
di ca das e fi ze mos nos so re la tó rio pela sua re je i ção.

Por con se guin te, Sr. Pre si den te, é um avan ço o
tra ba lho efe tu a do pela Co mis são de Re la ções Exte ri-
o res e De fe sa Na ci o nal, a dis cus são so bre de sar ma-
men to, so bre tu do o em pe nho dos seus in te gran tes,
no ta da men te o do Pre si den te da Co mis são, Se na dor
Edu ar do Su plicy.

No to can te à dis cus são e à vo ta ção, que está
em cur so no ple ná rio des ta Casa, do Esta tu to do De -
sar ma men to, nós, da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal, con si de ra mos há um avan ço.
Esta mos dan do o pri me i ro pas so para pôr fim à vi o-
lên cia que gras sa por todo o Ter ri tó rio Na ci o nal, vi o-
lên cia que, além de ter se ins ta la do nos gran des cen -
tros, aos pou cos tam bém está che gan do às pe que-
nas co mu ni da des, por tan to, atin gin do a cada um de
nós, as nos sas fa mí li as e a so ci e da de como um todo.

Res sal to, aqui, o tra ba lho efe tu a do pe los dois
Re la to res, Se na dor Cé sar Bor ges, na Co mis são de
Se gu ran ça Pú bli ca, e De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e-
nhalgh, na Co mis são Mis ta, es ta be le ci da pelo ilus tre
Pre si den te des ta Casa, Se na dor José Sar ney.

Sr. Pre si den te, ape sar de os pon tos já te rem
sido mu i to bem de li ne a dos e res sal ta dos pelo Se na-
dor Cé sar Bor ges, é sem pre im por tan te des ta car os
as pec tos fun da men ta is do es ta tu to que está em vo ta-
ção nes ta tar de, es ta be le cen do, as sim, os prin cí pi os
de uma so ci e da de mo der na, em que já não se per mi-
te que qual quer ci da dão te nha o di re i to de tra zer na
cin tu ra uma arma de fogo, o que re pre sen ta uma
ame a ça per ma nen te e cons tan te, vez que 61% de to -

dos os ho mi cí di os ocor ri dos no País vêm de arma de
fogo, prin ci pal men te das de cano cur to.

Mais do que isso, Sr. Pre si den te, o avan ço que
se faz esta tar de, apro van do as pro po si ções que nos
che gam, to das elas agru pa das nos dois re la tó ri os
apre sen ta dos, vem nos aju dar a en fren tar nú me ros
que são ab so lu ta men te ab sur dos no Bra sil, já que re -
pre sen ta mos 2,3% da po pu la ção do mun do mas te -
mos mais de 10% de to dos os cri mes vi o len tos pra ti-
ca dos com ar mas de fogo. Só esse nú me ro já se ria o
bas tan te para que nós con si de rás se mos a apro va ção
des se es ta tu to, sem dú vi da ne nhu ma, um dos mais
im por tan tes mo men tos do Con gres so Na ci o nal.

Devo res sal tar aqui a pro pos ta do ilus tre Lí der
do PMDB, Se na dor Re nan Ca lhe i ros, de pro i bi ção até 
mes mo da fa bri ca ção de ar mas de fogo, que o ilus tre
Re la tor ab sor ve pro pon do um re fe ren do para 2005,
quan do va mos po der de ci dir, em ple bis ci to, ou vin do a
so ci e da de, se de ve mos con ti nu ar per mi tin do a fa bri-
ca ção de ar mas de fogo no País. Sa be mos per fe i ta-
men te que as fá bri cas de ar mas de fogo re pre sen tam
40 mil ou mais em pre gos no Bra sil, e que es sas ar -
mas são, nor mal men te, se gun do se in for ma, des ti na-
das à ex por ta ção. Tam bém re co nhe ce mos, como inú -
me ras ve zes foi res sal ta do nes te Ple ná rio, que es sas
ar mas aca bam vol tan do, por vias ile ga is, che gan do a
mãos as sas si nas.

Por tan to, Sr. Pre si den te, te nho cer te za de que
hoje da mos um pas so de ci si vo, com a par ti ci pa ção
das Srªs e dos Srs. Se na do res na ela bo ra ção dos
dois re la tó ri os, que fo ram con den sa dos na apre sen-
ta ção que fez o Se na dor Cé sar Bor ges e na apre sen-
ta ção e con du ção dos tra ba lhos, na Co mis são Mis ta,
pelo De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh.

Nós só te mos que cum pri men tar os Re la to res,
Se na dor Cé sar Bor ges e De pu ta do Luiz Edu ar do
Gre e nhalgh, bem como a to dos os Srs. Se na do res
que par ti ci pa ram de uma ou de ou tra for ma da ela bo-
ra ção do pa re cer.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O pa re cer

é fa vo rá vel.
Va mos pas sar ago ra à dis cus são, em con jun to,

dos Pro je tos, dos Subs ti tu ti vos e das emen das, em
tur no úni co.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i-
ros, au tor de um dos pro je tos, que tem sido um gran -
de ba ta lha dor des sa ca u sa.

V. Exª dis põe de até 10 mi nu tos, Se na dor.
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O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Obri ga do, Sr. Pre -
si den te.

Srªs e Srs. Se na do res, vi ve mos hoje, sem dú vi-
da ne nhu ma, um gran de dia des ta Casa do Con gres-
so Na ci o nal. Aliás, meio pa ra do xal. Enquan to es ta-
mos aqui du ra men te tra ba lhan do para de sar mar os
es pí ri tos, ma ni fes tan tes es tão na ou tra Casa do Con -
gres so Na ci o nal sen do in jus ta men te re pri mi dos. Daí
a ne ces si da de que te mos de, du pla men te, cum prir o
nos so pa pel.

Nós não pre ten de mos cri ar – e é bom que se
diga – a fal sa im pres são de que com uma lei va mos,
de fi ni ti va men te, ir re ver si vel men te, re sol ver o pro ble-
ma da cri mi na li da de no Bra sil. Não é isso, Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res.

O que sa be mos é o que, na ver da de, acon te ce-
rá. Pre ci sa mos dar o pri me i ro pas so. E a apro va ção
des ta ma té ria ca rac te ri za, na prá ti ca, o pri me i ro gran -
de pas so que ha ve rá de ser dado nes te País.

Eu que ria lou var to dos os que par ti ci pa ram da
cons tru ção des se con sen so, que é fun da men tal para
que, como con se qüên cia, nós pos sa mos cons tru ir no
País essa cul tu ra de paz.

Antes de mais nada, eu que ria agra de cer o Pre -
si den te José Sar ney e o Pre si den te da Câ ma ra, De pu-
ta do João Pa u lo, que cri a ram uma Co mis são Mis ta
para es tu dar os pro je tos que pa ra le la men te tra mi ta-
vam na Câ ma ra dos De pu ta dos e no Se na do Fe de ral – 
50 na Câ ma ra dos De pu ta dos, e 8 no Se na do Fe de ral.

Qu e ro pa ra be ni zar o Pre si den te da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Se na dor Edi son
Lo bão, que de sig nou uma sub co mis são, na que la co -
mis são, pre si di da pelo Se na dor Tas so Je re is sa ti, que
foi fun da men tal para que pu dés se mos avan çar. E
avan ça mos, Se na dor Tas so Je re is sa ti, nes ta Casa do 
Con gres so Na ci o nal, como nun ca, no que se re fe re à
res tri ção de ven da e uso de ar mas no Bra sil, algo fun -
da men tal para o nos so País.

Pa ra be ni zo tam bém o De pu ta do Luiz Edu ar do
Gre e nhalgh, Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i-
ção e Jus ti ça da Câ ma ra dos De pu ta dos e Re la tor
das di fe ren tes ma té ri as que tra mi tam tan to aqui nes ta
Casa quan to na Câ ma ra dos De pu ta dos. S. Exª sis te-
ma ti zou um pro fun do es tu do, con tem po ri zou e apro xi-
mou po si ções, o que re sul tou nes te gran de dia de
hoje.

To dos sa be mos, Sr. Pre si den te, qua is são as ca -
u sas dos cri mes. São vá ri as, múl ti plas. São ca u sas
que vão des de as de si gual da des so ci a is, pas sam
pelo cres ci men to de sor de na do, pelo in cha ço da pe ri-

fe ria das gran des ci da des, che gam ao nos so Có di go
Pe nal ab so lu ta men te de fa sa do – ele vem da dé ca da
de 40 – e toca na im pu ni da de. Essa é a gran de cha ga
do País. Em São Pa u lo, por exem plo – cos tu mo ci tar
mu i to este dado, mas é im por tan te re pe ti-lo –, ape nas
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. A mé dia de es cla re-
ci men to na ci o nal é de 8%, o que sig ni fi ca di zer que vi -
ve mos na com ple ta im pu ni da de, e isso, in fe liz men te,
ser ve para ar mar cada vez mais o bra ço da vi o lên cia.

A vi o lên cia, como to dos sa be mos, não é um fe -
nô me no na ci o nal, mas aqui é mais gra ve, é como se
fos se uma epi de mia. Na dé ca da de 90, fo ram as sas si-
na das por ar mas de fogo, no mun do, mais de três mi -
lhões de pes so as, das qua is, 270 mil no Bra sil. O Bra -
sil tem, por tan to, 2,78% – me nos de 3% – da po pu la-
ção do mun do e re gis tra anu al men te 13% dos cri mes
que acon te cem no pla ne ta. No úl ti mo ano, fo ram as -
sas si na das no Bra sil 49 mil pes so as. E da dos re cen-
tes de um hos pi tal de Belo Ho ri zon te mos tram que a
cri mi na li da de cres ceu mu i to do ano pas sa do para
este ano.

Com isso, te mos que fa zer uma in ter ven ção,
sim, e mu dar ra di cal men te a le gis la ção, sa ben do que
ela, por si só, não re sol ve rá os pro ble mas. Te mos que
fa zer uma pro fun da mo di fi ca ção na se gu ran ça pú bli-
ca des te País. Te mos, so bre tu do, que mu dar a in ves ti-
ga ção cri mi nal, que é res pon sá vel, en tre ou tras co i-
sas, pela im pu ni da de.

Hoje, no Bra sil, acon te ce um fato, ins ta u ra-se
um in qué ri to, o de le ga do de Po lí cia tem um pra zo de -
ter mi na do para es cla re cê-lo, e, de po is, o re la tó rio é
en vi a do para o Mi nis té rio Pú bli co, que, se as sim en -
ten der, faz a de nún cia. Co me ça o pro ces so ju di ci al, e
re pe te-se tudo que foi fe i to na in ves ti ga ção cri mi nal
pela Po lí cia. Isso não pode con ti nu ar. Isso exis te ape -
nas no Bra sil e, se não me en ga no, em ou tro país, que 
não me re ce se quer ser ci ta do.

O mun do todo já pra ti ca o cha ma do ju i za do de
ins tru ção. Des de a hora em que acon te ce um fato, en -
vol ve-se, des de aque le pri me i ro mo men to, na in ves ti-
ga ção, no es cla re ci men to, a Po lí cia, o Mi nis té rio Pú bli-
co e o Po der Ju di ciá rio. Não ape nas se es cla re ce o fato 
com mais fa ci li da de, in ves ti ga-se mais ra pi da men te,
mas, so bre tu do, jul ga-se ra pi da men te e pas sa-se a
cons tru ir a cul tu ra de que o cri me não com pen sa, di fe-
ren te men te do que hoje ocor re em nos so País.

Aon de che ga mos, as pes so as di zem um cha-
vão, algo mais ou me nos co mum: “Vo cês es tão fa zen-
do leis para de sar mar as pes so as de bem que es tão
ar ma das para se pro te ge rem. Vo cês não es tão fa zen-
do nada com os ban di dos”. Isso não é ver da de.
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Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os ban di-
dos são fora-da-lei, vi vem fora dos li mi tes da lei, não
es tão pre o cu pa dos, ab so lu ta men te, com o que es ta-
mos fa zen do em Bra sí lia, com o que es ta mos vo tan-
do, seja no Se na do Fe de ral, seja na Câ ma ra dos De -
pu ta dos. Eles pre ci sam ser com ba ti dos, re pri mi dos,
pre ci sam ir para as ca de i as.

Aliás, esse é ou tro pro ble ma, por que, no Bra sil,
há um dé fi cit de qua se 300 mil va gas pri si o na is. E,
como agra va mos as pe nas dos cri mes re la ci o na dos
ao por te e ao re gis tro das ar mas, é pre ci so ha ver um
lo cal onde co lo car es sas pes so as. No Bra sil, mais de
300 mil man da dos de pri são não fo ram cum pri dos.

O que acon te ce nas pe ni ten ciá ri as, hoje, tam -
bém hu mi lha mu i to o nos so País em com pa ra ção com
as ou tras na ções do mun do. O Bra sil não pode con ti-
nu ar a ser cam peão mun di al em ho mi cí di os por arma
de fogo. Pre ci sa mos re ver ter essa si tu a ção. E, como
eu já dis se, sa be mos que são mu i tas as ca u sas dos
cri mes, as qua is pre ci sam ser en fren ta das, mas tam -
bém sa be mos que exis tem mu i tos cri mes sem ca u sa,
os cha ma dos cri mes imo ti va dos, que acon te cem exa -
ta men te por que, na hora de uma dis cus são mais ou
me nos aca lo ra da, al guém tem, fa cil men te, aces so a
uma arma de fogo. Então, saca a arma, ati ra, mata,
mor re, mu dan do a vida das pes so as en vol vi das e a
de suas fa mí li as.

Isso, com cer te za, aca ba rá. Se res trin gir mos a
ven da e o uso de arma de fogo no País, aca ba re mos
com esse cri me imo ti va do. Dos cri mes que acon te-
cem no Bra sil, Srªs e Srs. Se na do res, 95% en vol vem
uma in ter-re la ção pes so al da ví ti ma com o agres sor.
E 83% dos ca sos acon te cem por mo ti vos fú te is, em
uma es co la, num bar, num cam po de fu te bol, na rua
mes mo, em casa, en tre mem bros de uma mes ma fa -
mí lia. As pes so as dis cu tem, e, se não hou ves se uma
arma aces sí vel, ha ve ria qual quer re sul ta do, me nos
um des fe cho fa tal, com a mor te de pes so as en vol vi-
das na dis cus são.

Com cer te za, à me di da que se res trin gir a ven da
e o uso da arma de fogo, esse cri me de sa pa re ce rá. É
o que o mun do todo tem de mons tra do. Em todo país
em que se res trin giu o uso e a ven da da arma de fogo, 
hou ve a di mi nu i ção da cri mi na li da de como con se-
qüên cia. Mais do que nun ca, pre ci sa mos que essa
con se qüên cia tam bém acon te ça em nos so País.

Esse pro je to con den sa mu i tas idéi as. A pri me i ra
de las foi man da da para a Câ ma ra dos De pu ta dos
pelo ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
quan do, cir cuns tan ci al men te, eu es ta va à fren te do
Mi nis té rio da Jus ti ça. Há 50 pro je tos na Câ ma ra e oito 
no Se na do. O re la tó rio do De pu ta do Luiz Edu ar do

Gre e nhalgh e o re la tó rio do Se na dor Cé sar Bor ges na 
Sub co mis são, pro fe ri do em ple ná rio, que con den sa
tudo isso, sem dú vi da, atu a li zam a nos sa le gis la ção,
que es pe ro seja le va da a efe i to, di fe ren te men te do
que acon te ceu com a le gis la ção em vi gor.

A Lei do Si narm, Sr. Pre si den te, que é a lei que
está em vi gor, foi fe i ta com as me lho res das in ten ções
pe las duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal. No en tan-
to, ela bu ro cra ti zou, co lo cou o País na clan des ti ni da-
de. Exi ge para re gis tro de uma arma que o ci da dão
de mons tre que sabe ati rar, co lo que a bala na que le
alvo; exi ge tam bém um tes te psi co ló gi co, que, mu i tas
ve zes, dura duas ho ras. E o que acon te ceu? O País fi -
cou na clan des ti ni da de.

No Rio de Ja ne i ro, no ano que pas sou, ape nas
18 ar mas fo ram ven di das le gal men te, com re gis tro.
Essa lei é de 1997. Em 1996, no Mu ni cí pio de São Pa -
u lo, hou ve o re gis tro de 71 mil ar mas. No ano se guin-
te, sob a vi gên cia da lei, o nú me ro de ven da de ar mas
le ga is caiu para 6,4 mil, cuja ma i o ria foi ven di da para
as Po lí ci as e para as em pre sas de se gu ran ça pri va da,
re gu la men ta das na for ma da lei.

Esse é o pri me i ro pas so. Espe ro, sin ce ra men te,
que esse pro je to te nha, na Câ ma ra dos De pu ta dos, a
con se qüên cia que está ten do aqui en tre nós. O País
pre ci sa, cada vez mais, apro fun dar esse de ba te, par -
ti ci par des sa dis cus são. E, por isso, lou vo a idéia do
re fe ren do, para que a pro i bi ção seja pos ta em prá ti ca,
idéia essa mu i to bem apro ve i ta da pelo Re la tor da Co -
mis são Mis ta, De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh, e
pelo Re la tor da Sub co mis são e Re la tor de ple ná rio,
Se na dor Cé sar Bor ges. Esta mos agra van do pe nas,
res trin gin do as hi pó te ses de ven da, aca ban do com o
por te de ar mas e pro i bin do a co mer ci a li za ção, des de
que con sul ta da, por meio de re fe ren dum, a so ci e da-
de. Isso é mu i to bom que acon te ça no Bra sil. To das as 
ve zes que se fala em fa zer um re fe ren dum ou ple bis-
ci to, há quem ve nha di zer que se cri a rá um pre ce den-
te, que se one ra rá o Te sou ro, que isso im pli ca rá des -
pe sa para a União Fe de ral. Mas de mo cra cia é cara
mes mo, tem que ser fe i ta com des pe sa. O im por tan te,
na de mo cra cia, é que o País avan ce e as pes so as
dela par ti ci pem cada vez mais.

Agra de ço a to dos e pa ra be ni zo o Se na do Fe de-
ral por este mo men to, pelo con sen so com que es ta-
mos apro van do a ma té ria, com a cer te za de que este
será o pri me i ro pas so para ti rar o País da con di ção
hu mi lhan te de ser cam peão mun di al de ho mi cí di os
por arma de fogo.

Mu i to obri ga do.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Alo i zio Mer ca dan te. Em se gui-
da, fa la rá o Se na dor Jef fer son Pé res.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Para dis cu tir. Com re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, nes ta con vo ca ção ex tra or di ná ria, cuja mo ti va-
ção fun da men tal eram as re for mas da Pre vi dên cia e
tri bu tá ria, o Se na do Fe de ral con se guiu avan çar em
cam pos im por tan tes, so bre tu do no tema da se gu ran-
ça pú bli ca.

Nós, que fi ze mos cam pa nhas pe las ruas, sa be-
mos o quan to a vi o lên cia, o cri me or ga ni za do, o nar -
co trá fi co ame a çam, as sus tam, ate mo ri zam uma
imen sa par te do nos so povo. 

E, hoje, o Se na do Fe de ral vive um mo men to es -
pe ci al, por que ha via 51 (cin qüen ta e um) pro je tos na
Câ ma ra e mais de 6 (seis) nes ta Casa so bre esse
mes mo tema. 

Eu di ria, Pre si den te José Sar ney, que a sua vi -
vên cia foi fun da men tal para cons tru ir essa pos si bi li-
da de. O fato de ter mos cons ti tu í do uma co mis são
mis ta do Se na do e da Câ ma ra e pro mo vi do um tra ba-
lho con jun to per mi tiu, se gu ra men te, que che gás se-
mos a este mo men to.

Qu e ro des ta car tam bém, em todo esse pro ces-
so, a li de ran ça fun da men tal do Se na dor Re nan Ca -
lhe i ros, não ape nas como Lí der do PMDB. Na re a li da-
de, quem co lo cou esse tema na pa u ta do de ba te na ci-
o nal foi o Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

Foi S. Exª que mo ti vou o de ba te, po le mi zou, foi
para a im pren sa, trou xe essa agen da, con ver sou co -
nos co e o Go ver no, se sen si bi li zou com os ar gu men-
tos e co lo cou o tema como pri o ri tá rio na con vo ca ção
ex tra or di ná ria.

Qu e ro des ta car, tam bém, o Pre si den te da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Se na dor
Edi son Lo bão, que vem tra tan do o con jun to dos te -
mas, mas com gran de ên fa se exa ta men te nos mais
can den tes para a so ci e da de, es pe ci al men te a se gu-
ran ça pú bli ca.

E veja a pro du ção que ti ve mos nes te se mes tre:
mo di fi ca mos o re gi me pri si o nal; es ta be le ce mos uma
po lí ti ca de agi li za ção das au diên ci as por meio do cir -
cu i to fe cha do de te le vi são, além de ou tras me di das;
am pli a mos o con tin gen te da Po lí cia Fe de ral, pra ti ca-
men te do bra mos o efe ti vo; tra ta mos do pre sí dio de
se gu ran ça má xi ma.

E todo esse tra ba lho teve um pa pel des ta ca do
da CCJ, com o Pre si den te sem pre à fren te.

Hou ve a cons ti tu i ção da Sub co mis são Per ma-
nen te de Se gu ran ça Pú bli ca, pre si di da pelo no bre Se -

na dor Tas so Je re is sa ti, com a par ti ci pa ção ati va dos
Se na do res Mag no Mal ta, De mós te nes Tor res e Cé sar
Bor ges, da Se na do ra Serys Slhes sa ren ko e de ou tros
Se na do res, que têm tra ba lha do con ti nu a men te na-
que la agen da, o que con tri bu iu, de ci si va men te, para
todo esse pro ces so.

Apro va mos, na Sub co mis são, o pa re cer do Se -
na dor Cé sar Bor ges, no en tan to, o tra ba lho da Co mis-
são Mis ta per mi tiu a cons tru ção co le ti va. Na re a li da-
de, nes se re la tó rio teve pa pel des ta ca do o De pu ta do
Luiz Edu ar do Gre e nhalgh, que, como Re la tor ex pe ri-
en te e vi vi do, um ho mem com gran de mi li tân cia ju rí di-
ca e ex pe riên cia po lí ti ca, sou be ou vir, aco lher, me di-
ar, cons tru ir, da mes ma for ma que o Se na dor Cé sar
Bor ges.

Os dois ela bo ra ram o re la tó rio do Esta tu to do
De sar ma men to, que, te nho cer te za, é um gran de
avan ço na ques tão dis ci pli nar.

E é dis so que se tra ta.
Não po de mos con ti nu ar sen do cam peões mun -

di a is de ho mi cí di os por arma de fogo. Nada jus ti fi ca
essa si tu a ção.Alguns di zem que é a po bre za, a ex clu-
são so ci al, mas há na ções mais po bres do que a nos -
sa que não têm esse ín di ce de vi o lên cia com ar mas
de fogo.

Tam bém exis te, evi den te men te, o pro ble ma da
im pu ni da de, da fal ta de efi ciên cia na apu ra ção dos
ho mi cí di os no sis te ma de se gu ran ça pú bli ca.

As es ta tís ti cas de mons tram que não mais que
8% (oito por cen to) dos ho mi cí di os são es cla re ci dos,
quan do o au tor é des co nhe ci do; no caso de São Pa u-
lo, 1,7% (um vír gu la sete por cen to) ape nas.

No en tan to, te mos que ata car o pro ble ma da se -
gu ran ça, me lho ran do o tra ba lho da Po lí cia, va lo ri zan-
do-a, edu can do-a, per mi tin do-lhe, por tan to, um tra ba-
lho mais efi ci en te. De ou tro lado, te mos que ata car a
raiz do pro ble ma, e um dos pon tos cen tra is no com ba-
te ao cri me or ga ni za do e à vi o lên cia – é o de sar ma-
men to da po pu la ção!

Não po de mos mais ace i tar no Bra sil o por te ile -
gal de ar mas ou mes mo o por te le gal sem as ra zões
que o jus ti fi quem.

O fato de a pes soa an dar ar ma da leva a mor tes
por mo ti vos fú te is. É o de ba te no bar, a dis cus são en -
tre ami gos ou co nhe ci dos, o con fli to fa mi li ar... Qu an-
tos ho mi cí di os não se ri am evi ta dos, se, no mo men to
do ca lor, da pa i xão, da dis cus são, da de sa ven ça, a
pes soa não ti ves se aces so à arma.Às ve zes, em uma 
mera ba ti da de trân si to, a pes soa des ce do car ro e
mata o ou tro.
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Te mos que im pe dir a fa ci li da de do aces so a
ar mas e pu nir se ve ra men te quem anda ar ma do
sem au to ri za ção le gal. É exa ta men te o que a lei es -
ta be le ce. Quem es ti ver ar ma do, sem au to ri za ção,
po de rá ser pre so sem a pos si bi li da de do re cur so
para cum prir pena de ou tra for ma, que não seja a
pró pria re clu são.

Su ge ri mos, in clu si ve, ao Pre si den te José Sar -
ney e ao Mi nis tro da Jus ti ça um mu ti rão na ci o nal, com
a Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca, para de sar mar a
po pu la ção, pôr em prá ti ca essa le gis la ção e fis ca li zar
com efi ciên cia. Da mes ma for ma, a pos se.

O ci da dão po de rá ter a pos se do més ti ca da
arma com re gras mais se ve ras, cla ras e ob je ti vas.
So men te o ci da dão de bem, de fato, terá essa pos -
si bi li da de.

To dos te rão a opor tu ni da de de en tre gar sua
arma em 180 (cen to e oi ten ta) dias e re ce ber uma in -
de ni za ção ou, en tão, re no var sua au to ri za ção. Espe -
ci al men te no caso do por te, em 90 (no ven ta) dias, a
an ti ga au to ri za ção não va le rá mais em ne nhu ma par -
te do ter ri tó rio na ci o nal, e quem pu der re no vá-la –
por que ago ra a lei é bas tan te rí gi da no aces so ao por-
te de ar mas – não terá ne nhum ônus.

Por isso, não ha ve rá pre ju í zo àque les que a lei 
per mi tir que an dem ar ma dos, que são os pro fis si o-
na is; ou nos ca sos es pe ci a is de fi ni dos ex clu si va-
men te pela Po lí cia Fe de ral. Com isso, fi ca rá cen tra-
li za do o ca das tro, au men tan do-se o con tro le, subs -
tan ci al men te.

Ou tra co i sa im por tan te: aque le que usar arma
de brin que do para a prá ti ca do cri me – a qual, na ver -
da de, tem a mes ma efi ciên cia de uma arma ver da de i-
ra, por que ame a ça e ate mo ri za – terá o agra va men to
da pena. 

Então, o pro je to todo vai na li nha do de sar ma-
men to e é evi den te que tem de ser acom pa nha do
com o for ta le ci men to de ou tras ações, es pe ci al men te
o tra ba lho da Po lí cia Fe de ral.

Res trin gir o por te de arma, em pe nhar-se no de -
sar ma men to, es pe ci al men te no caso do por te ile gal,
aca ban do com essa per mis si vi da de de an dar ar ma do
no País, sem au to ri za ção, mos tran do que isso é cri me
pas sí vel de pri são, se gu ra men te aju da rá a di mi nu ir o
es ta do de vi o lên cia e o nú me ro de ho mi cí di os.

Qu e ro lem brar o Có di go Na ci o nal de Trân si to,
que de po is de pro mul ga do, e por con ter exi gên ci as
mais se ve ras, fez cair sig ni fi ca ti va men te o ín di ce de
aci den tes, so bre tu do, com ví ti mas gra ves ou mor tes.
A lei pas sou a dis ci pli nar, a po pu la ção en ten deu, ade -

riu, e as pe na li da des aju da ram a dis ci pli na so ci al em
ma té ri as tão fun da men ta is quan to o di re i to à vida. 

Por isso, hoje, es ta mos dan do um pas so im por-
tan te, se gu ra men te com o apo io da am pla ma i o ria da
po pu la ção, no sen ti do de res trin gir o por te de ar mas
com bas tan te se ve ri da de e de per mi tir a pos se de ar -
mas ape nas nas con di ções es ta be le ci das pela lei, a
qual dará opor tu ni da de às pes so as de re no var o seu
re gis tro e re gis trar a sua arma, de po is da pro mul ga-
ção da lei – te nho cer te za de que ela será vo ta da bre -
ve men te; o De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh
acom pa nha a nos sa ses são, uma vez que os De pu ta-
dos par ti ci pa ram da cons tru ção do re la tó rio – e da
san ção pre si den ci al.

Isso mos tra, Sr. Pre si den te, que este Go ver no
não vai se omi tir no tema da se gu ran ça pú bli ca.

A se gu ran ça é res pon sa bi li da de dos Esta dos?
É, mas a par ce ria da União com os Esta dos será fe i ta
em to das as fren tes, seja no pre sí dio de se gu ran ça
má xi ma, seja na re vi são do sis te ma pri si o nal, seja na
cons ti tu i ção do sis te ma úni co de se gu ran ça pú bli ca e
seja na le gis la ção, que é a com pe tên cia des ta Casa. 

Está aqui o re sul ta do do tra ba lho co le ti vo, cons -
tru ti vo, plu ra lis ta, sé rio, apro fun da do, que per mi tiu o
re la tó rio de for ma con sen su al, que, se gu ra men te,
dará uma con tri bu i ção mu i to gran de para que o Bra sil
cons trua uma cul tu ra de paz, de to le rân cia, de con vi-
vên cia, de res pe i to à vida, va lo ri zan do o tra ba lho da
se gu ran ça pú bli ca e não per mi tin do mais que par te
da nos sa po pu la ção ande ar ma da sem au to ri za ção
le gal, por que essa, sim, é uma das fon tes da vi o lên-
cia, dos ho mi cí di os e des sa es ta tís ti ca ina ce i tá vel de,
nos anos 90, ter mos con tri bu í do com mais de 9%
(nove por cen to) dos ho mi cí di os no Pla ne ta, ten do
me nos de 2,75% (dois vír gu la se ten ta e cin co por
cen to) da po pu la ção mun di al.

Por isso tudo, Sr. Pre si den te, que ro di zer da
gran de re a li za ção des ta Casa, da sa tis fa ção do Go -
ver no, da nos sa Ban ca da e, te nho cer te za, do con jun-
to dos Se na do res por essa cons tru ção co le ti va tão
pro mis so ra.

É mais um pas so que es ta mos dan do nes sa lon -
ga ca mi nha da de com ba te à vi o lên cia, à cri mi na li da-
de e re ver ter esse es ta do de vi o lên cia, de be li ge rân-
cia e cons tru ir um país com uma cul tu ra de paz, de
res pe i to à vida, co lo can do a vida como um va lor su -
pre mo.

Não po de mos ace i tar mais essa ba na li za ção da
vida que tem es ta do nas es ta tís ti cas, eu di ria, ina ce i-
tá ve is, que mos tram o qua dro de de te ri o ra ção da con -
vi vên cia so ci al em nos so País.
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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 Jef fer son Pé res.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Para

dis cu tir. Com re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, nos Ana is do Se na do esta
ses são vai fi car re gis tra da como o dia em que esta
Casa fez o cer to pelo mo ti vo er ra do. Qual é o cer to,
Sr. Pre si den te? Pro i bir o por te de arma. Qual é o er-
ra do? Ima gi nar que isso vai re du zir a cri mi na li da de
vi o len ta no País, a taxa de ho mi cí di os no País. Não
vai. Não há evi dên cia em pí ri ca de que a pro i bi ção
do por te de arma im pli que a re du ção de ho mi cí di os.
Então, nes se caso, por que é cer to, como dis se no
iní cio, pro i bir o por te de arma?

Por al gu mas ra zões, Sr. Pre si den te. A pri me i ra,
por que isso tem um va lor em ble má ti co, de or dem mo -
ral. Com esta lei, o Po der Pú bli co está di zen do à so ci-
e da de: nin guém deve an dar nas ruas por tan do, le van-
do, con du zin do um ins tru men to mor tí fe ro e sen do,
por tan to, um ho mi ci da em po ten ci al. Isso não é cer to.
O Po der Pú bli co é quem deve pro te ger o es pa ço pú -
bli co, tem que dar ga ran ti as ao ci da dão. A au to de fe sa
nas ruas não se jus ti fi ca. A se gun da, por que é ine fi-
caz. Por tar arma nas ruas para en fren tar as sal tan te, a 
não ser que seja um exí mio ati ra dor, é ine fi caz. A ter -
ce i ra, por que pro vo ca cri mes oca si o na is, por mo ti vos
fú te is. Numa ba ti da de car ro, um ci da dão, sem equi lí-
brio emo ci o nal, está com a arma no col dre ou no por -
ta-lu vas, sal ta e mata; em ou tras cir cuns tân ci as, ele
da ria, no má xi mo, um tapa no ou tro.Por tudo isso, o
por te de arma deve ser pro i bi do.

Mas, Sr. Pre si den te, va mos re du zir os cri mes vi -
o len tos, as ta xas de ho mi cí di os? Mos trem-me es ta-
tís ti cas. A úni ca que co nhe ço foi fe i ta por um ad vo ga-
do, Luiz Afon so, em de le ga ci as da zona les te de São
Pa u lo, Se na do ra He lo í sa He le na. Ele exa mi nou cem
au tos de in qué ri tos de ho mi cí di os. Sabe quan tos ha -
vi am sido pra ti ca dos por pes so as com por te le gal de
arma? Um, ape nas um. Os ho mi cí di os são pra ti ca dos
por dois ti pos de agen te: pelo ban di do e pelo po li ci al;
e es ses dois não são co i bi dos por esta lei, nem po -
dem ser, por que nin guém vai im pe dir que um ban di do
com pre arma, rou be arma, as sal te quar téis do Exér -
ci to e de le ga ci as, faça con tra ban do de arma e con ti-
nue ma tan do. Não é esta lei que vai im pe dir isso. Du -
vi do, Sr. Pre si den te, que, de po is de um cer to pe río do,
dois, três ou qua tro anos, as es ta tís ti cas in di quem
qual quer re du ção do ín di ce de cri mi na li da de vi o len ta
no País em de cor rên cia des ta lei. Vai ha ver al gu ma di -
mi nu i ção? Sim, mas es ta tis ti ca men te ir re le van te.

Por ou tro lado, pre o cu pa-me que se pro í ba a co -
mer ci a li za ção de arma, em bo ra su je i ta a re fe ren do. E
aqui apro ve i to a opor tu ni da de, ilus tre Re la tor Se na-
dor Cé sar Bor ges – que teve to dos os mé ri tos – para
uma pe que na cor re ção. Des cul pe-me a exi gên cia. No 
úl ti mo ar ti go, que pro í be a co mer ci a li za ção, o pa rá-
gra fo úni co dis põe: “Este dis po si ti vo, para en trar em
vi gor, de pen de rá de apro va ção por re fe ren do po pu-
lar”. Não po de mos ad mi tir um “por re" em lei vo ta da
nes te Se na do, por se tra tar de ca co fo nia. O Sr. Pre si-
den te su ge re, e eu con cor do, com a ex pres são “em
re fe ren do”.

Sr. Pre si den te, pre o cu pa-me que, mes mo com a 
apro va ção po pu lar, pro í ba-se a co mer ci a li za ção e a
pos se de arma. É uma vi o lên cia ins ti tu ci o nal pro i-
bir-se que um ci da dão que sa i ba ati rar e que pre en-
cha os re qui si tos le ga is te nha uma arma em sua casa. 
A po lí cia tem que pro te ger o es pa ço pú bli co. A casa é
um es pa ço pri va do. A po lí cia não pode es tar den tro
da casa. No ven ta e nove por cen to dos ci da dãos bra -
si le i ros não po dem con tra tar em pre sas de vi gi lân cia.
Por que a lei im pe di rá que o ci da dão que sabe ati rar,
que tem equi lí brio e que quer por tar uma arma não a
te nha em casa para se de fen der de mal fe i to res? Tal -
vez a po pu la ção apro ve isso, mas eu, na cam pa nha
do re fe ren do, vou de fen der que se re je i te a pro i bi ção
da co mer ci a li za ção.

Sa ú do o Re la tor, os lí de res que par ti ci pa ram
dos de ba tes, par ti cu lar men te, o Se na dor Re nan Ca -
lhe i ros, que fez dis so a sua ban de i ra. Va mos pro i bir o
por te de ar mas. Va mos es pe rar que o povo, em 2005,
te nha lu ci dez para não pro i bir a co mer ci a li za ção e a
pos se de arma. Mas eu dou o meu voto fa vo rá vel, Sr.
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Tas so Je re is sat ti.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, fa lan do por de le ga ção do nos so Lí -
der, Se na dor Arthur Vir gí lio, pri me i ra men te con gra tu-
lo-me com V. Exª, Sr. Pre si den te, por esta ini ci a ti va de
trans for mar o dia de hoje numa vo ta ção em que se vo -
tas sem to dos os pro je tos que aqui es ta vam em dis -
cus são e em tra mi ta ção, pra ti ca men te cul mi nan do
com a vo ta ção des ta lei, que é, sem dú vi da ne nhu ma,
uma pro pos ta his tó ri ca para esta Casa e para este
Con gres so,.prin ci pal men te nos dias de hoje, em que
a po pu la ção bra si le i ra re cla ma, como sua ma i or pre o-
cu pa ção, ao lado da ques tão do de sem pre go, a ques -
tão da se gu ran ça. Por isso, usar esta se ma na do Se -
na do Fe de ral para vo tar as ques tões de se gu ran ça e,
ao mes mo tem po, con vo car a Co mis são Mis ta do Se -
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na do e da Câ ma ra para dis cu tir, re la tar e vo tar este
pro je to, que teve a ini ci a ti va do Se na dor Re nan Ca -
lhe i ros como fun da men tal para que ti vés se mos che -
ga do a este mo men to, é de gran de im por tân cia para
esta Casa e para este País.

Hoje o Se na do está dan do uma res pos ta im -
por tan te à po pu la ção e à co mu ni da de bra si le i ra
como um todo. Esse pro je to de lei de ini ci a ti va do
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, dis cu ti do pra ti ca men te
du ran te todo o pri me i ro se mes tre na sub co mis são
do Se na do cri a da por ini ci a ti va do Se na dor Edi son
Lo bão, pre o cu pa do que está S. Exª que a ques tão
da se gu ran ça vi es se a ser uma pri o ri da de – as sim
como é pri o ri da de na so ci e da de bra si le i ra –, trans -
for mou-se em re a li da de hoje. 

Com cer te za, a lei não vai ter mi nar com to dos
os pro ble mas da vi o lên cia, da ban di da gem e dos ho -
mi cí di os no Bra sil, mas, sem dú vi da al gu ma, es ta mos
di an te de uma lei fun da men tal para que se co me ce a
ins ta lar no País, em vez da cul tu ra da vi o lên cia, a cul -
tu ra da paz, como aqui foi le van ta do e tão bem de fi ni-
do pelo Se na dor Re nan Ca lhe i ros. Não po de mos
con ti nu ar vi ven do num cli ma de im pu ni da de, num cli -
ma em que não se acre di ta mais nas leis nem na pro -
te ção do Esta do, em que cada um pro cu ra se de fen-
der como pode lan çan do mão da vi o lên cia como re -
cur so tam bém.

Dis cor do um pou co do no bre co le ga Se na dor
Jef fer son Pé res: te nho cer te za ab so lu ta de que va -
mos di mi nu ir subs tan ci al men te os ho mi cí di os por
arma de fogo. Com cer te za não va mos di mi nu ir subs -
tan ci al men te os ho mi cí di os por arma de fogo co me ti-
dos por ban di dos, pelo cri me or ga ni za do, mas aque -
les cri mes even tu a is, ho mi cí di os ca u sa dos por dis-
cus sões fú te is, ho mi cí di os ocor ri dos no mo men to em
que se co me te o ma i or nú me ro de ho mi cí di os, os sá -
ba dos à no i te, os fins de se ma na, em cima de uma
mesa de bar, por exem plo, se rão re du zi dos subs tan ci-
al men te.

Esta mos ins ta u ran do, aci ma dis so, uma men ta-
li da de de paz e uma men ta li da de de con fi an ça no
Esta do, a cer te za de que exis tem re cur sos, exis te go -
ver no, exis tem me ca nis mos para pro te ger a po pu la-
ção ade qua da men te.

O no bre re la tor, Se na dor Cé sar Bor ges, fez um
tra ba lho mag ní fi co na sub co mis são, con den san do to -
dos os tra ba lhos fe i tos nes ta Casa. Pos te ri or men te, o
De pu ta do Luis Edu ar do Gre e nhalgh, na co mis são
mis ta cri a da por V. Exª e pelo Pre si den te da Câ ma ra
dos De pu ta dos, sin te ti zou não só os tra ba lhos da qui
mas tam bém os que es tão tra mi tan do na Câ ma ra dos 

De pu ta dos. Com isso, fez-se, pa re ce-me, um tra ba lho
iné di to e em tem po re cor de nes ta Casa.

To dos co o pe ra ram, abri ram mão, al guns, das
suas con vic ções, dos seus pro je tos, das suas va i da-
des, dos seus in te res ses para que pu dés se mos hoje
es tar vo tan do esse pro je to e, as sim, co lo can do-nos à
al tu ra da qui lo que a po pu la ção bra si le i ra re cla ma,
dan do uma res pos ta a essa po pu la ção bra si le i ra. Por
isso, os nos sos pa ra béns a to dos aque les que fi ze ram
essa lei. Te nham a cer te za de que va mos apro vá-la e
de que a Câ ma ra dos De pu ta dos, logo em se gui da,
vai se guir o mes mo ca mi nho tri lha do por esta Casa.

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 Ger son Ca ma ta.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Para

dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, sou o au tor do mais an ti go
pro je to que li mi ta e res trin ge o por te de ar mas – é
de 1999 o pro je to – e que en ca be ça as dis cus sões
na tar de de hoje. Re co nhe ço, cin co anos de po is de
ter apre sen ta do o pro je to, que ele era dra co ni a no e
vi o len to – na que la épo ca ocor reu, no Mu ni cí pio da
Ser ra no Espí ri to San to, uma cha ci na, algo que mu i-
to me in flu en ci ou.

O meu pro je to pro í be o fa bri co, o trans por te, o
de pó si to, a com pra e a ven da de qual quer tipo de
arma de fogo em todo o Ter ri tó rio Na ci o nal – ex cep ci-
o nal men te, po de ri am ser fa bri ca das para o Exér ci to,
para a Po lí cia e para ex por ta ção. Quem ti ves se uma
arma, pelo meu pro je to, te ria o pra zo de ses sen ta dias 
para apre sen tá-la na de le ga cia mais pró xi ma, sem o
que fi ca ria seis anos pre so. É um pro je to ra di cal, mas
que, em vá ri os pa í ses do mun do – dou o exem plo da
Itá lia -, re du ziu dras ti ca men te o nú me ro de as sas si-
na tos pra ti ca dos com arma de fogo. 

Ocor re que a le gis la ção que veio após a apre -
sen ta ção do meu pro je to tam bém res trin giu mu i to o
uso, a com pra, a ven da, o re gis tro e o por te de ar mas
de fogo. Entre tan to, te mos que re co nhe cer: não di mi-
nu iu o nú me ro de ocor rên ci as de ho mi cí di os, de cri -
mes pra ti ca dos com ar mas de fogo.

O Re la tor Cé sar Bor ges e o Re la tor Hé lio Cos ta
co lo ca ram mu i to bem aqui as no vas res tri ções – o tra -
ba lho re a li za do foi ex ce len te, abran dou o meu pro je-
to, abran dou o pro je to do Se na dor Re nan Ca lhe i ros,
que veio com a ex pe riên cia de ex-Mi nis tro da Jus ti ça
para se co lo car ao lado da po pu la ção que quer fa zer
essa pre ga ção da paz. Esse pro je to abran da um pou -
co o que es ta be le cia o meu pro je to: con tem pla arma
de co le ção, con tem pla a arma es por ti va, con tem pla o
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re gis tro de arma e até o por te de arma, ape sar de res -
trin gi-los em re la ção à le gis la ção atu al.

É cla ro e é ne ces sá rio que as pes so as que nos
vêem e nos ou vem sa i bam que, a par tir do dia em que 
o Pre si den te Lula san ci o nar o pro je to, de po is de apro -
va do pela Câ ma ra, os cri mes não vão di mi nu ir no Bra -
sil, mas os que por tam ar mas com a in ten ção de pra ti-
car o cri me vão co me çar a ser cer ce a dos, como ocor -
reu na Itá lia. De va gar, eles irão per der as suas ar mas.
De va gar, vão aca bar na pri são. E, de va gar, se di mi nui
o nú me ro de ar mas em mãos da po pu la ção e em
mãos da que les que usam a arma com a in ten ção de
pra ti car de li tos e de pra ti car cri mes.

Pre ci sa mos, en tre tan to, jun to com esse pro je to,
tra ba lhar numa ou tra fren te mu i to im por tan te. As For -
ças Arma das Bra si le i ras – Exér ci to, Ma ri nha e Ae ro-
náu ti ca – exis tem para de fen der o ter ri tó rio bra si le i ro
de qual quer agres são. Todo aque le que in tro duz uma
arma em ter ri tó rio bra si le i ro pra ti ca uma agres são
con tra a so be ra nia do Bra sil. É ne ces sá rio que se ati -
vem, que se cri em de par ta men tos mais efi ci en tes na
Ae ro náu ti ca, no Exér ci to e na Ma ri nha para vi gi ar as
nos sas cos tas. Uma das ma ne i ras de eles se rem úte -
is ao povo bra si le i ro é vi gi an do a en tra da de ar ma-
men tos clan des ti nos em ter ri tó rio na ci o nal. A Po lí cia
Fe de ral pre ci sa aper fe i ço ar os seus me ca nis mos de
vi gi lân cia para con tro lar a en tra da de ar mas clan des-
ti nas em ter ri tó rio bra si le i ro.

Se nós ob ser var mos, ve re mos que o Bra sil
não tem usa do a for ça que tem na Amé ri ca La ti na
para co i bir ou ini bir vi zi nhos do Bra sil de fa ze rem
pe ne trar em ter ri tó rio bra si le i ro ar ma men to clan-
des ti no. Se ob ser var mos o nos so vi zi nho, o Pa ra-
guai, cons ta ta re mos o que a po lí cia diz cons tan te-
men te: a ma i o ria das ar mas, ar mas de uso pri va ti vo
das For ças Arma das bra si le i ras ou de ou tros pa í-
ses, vêm pa rar em ter ri tó rio na ci o nal nas mãos de
ban di dos pas san do por aque le país. Onde é que
está a li de ran ça e a for ça do Bra sil para cha mar o
go ver no pa ra gua io, en qua drá-lo, e exi gir que ele
pra ti que uma po lí ti ca po li ci al de co i bi ção da en tra da
de ar mas clan des ti nas em ter ri tó rio bra si le i ro?

Re cen te men te, gra na das e ar mas fa bri ca das
pela Argen ti na e usa das na Gu er ra das Mal vi nas apa -
re ce ram em ter ri tó rio bra si le i ro. Nós não vi mos o go -
ver no bra si le i ro ten tan do im por ao go ver no ar gen ti no
que ele fis ca li zas se e que ele vi gi as se a sa í da de ar -
mas do seu ter ri tó rio.

Obser va ções se me lhan tes po dem ser fe i tas
com re la ção à Co lôm bia, onde nós te mos a ame a ça
das Farc, que es tão in tro du zin do ar mas em ter ri tó rio
bra si le i ro. O ter ri tó rio bra si le i ro está sen do ne go ci a do

clan des ti na men te por go ver nos es tran ge i ros para fa -
zer ne go ci a ções com as Farc, como acon te ceu ago ra
com o avião clan des ti no fran cês que pou sou em ter ri-
tó rio bra si le i ro. Com re la ção a esse fato, não vi mos
uma ação enér gi ca e fir me do Ita ma raty, pro i bin do ou
ten tan do co i bir ações de go ver nos es tran ge i ros que
in ter fe rem em ter ri tó rio na ci o nal, quan do fa ci li tam a
en tra da de ar mas clan des ti nas em ter ri tó rio bra si le i ro.

Pre ci so cum pri men tar, mais uma vez, o Pre si-
den te José Sar ney, por cri ar, em hora opor tu na, essa
Co mis são Mis ta Espe ci al, que aper fe i ço ou, na pes -
soa do Re la tor, Se na dor Cé sar Bor ges, e tam bém do
De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh, to dos os pro je-
tos que tra mi ta vam.

Ora, se te mos 58 pro je tos tra mi tan do, é por que
58 Par la men ta res fo ram aci o na dos por seus ele i to res
para ten tar res trin gir o por te de arma. Gran de par te
da po pu la ção bra si le i ra en ten de que nós, Par la men-
ta res, de va mos fa zer isso. E V. Exª, Sr. Pre si den te,
aten deu a essa as pi ra ção, a esse de se jo da po pu la-
ção bra si le i ra.

Fa zen do coro com os de ma is Par la men ta res,
qua se a ma i o ria ab so lu ta, acre di to que este pro je to
é um pas so im por tan te. Não sig ni fi ca que a par tir de 
ama nhã to dos os pro ble mas se rão re sol vi dos. Mas
de mos esse pas so. Va mos co me çar a aper tar a fis -
ca li za ção, a exi gir das For ças Arma das mais vi gi-
lân cia, va mos cri ar um de par ta men to pró prio de re -
gis tro e por te.

Um ou tro pon to in te res san te é que uma ae ro na-
ve ou um na vio uti li za do para trans por te de dro gas
pro i bi das ime di a ta men te é de sa pro pri a do, ven di do, e
o re sul ta do da ven da é des ti na do para me lho rar a
qua li da de da po lí cia. Ora, uma ae ro na ve ou um na vio
que trans por tou arma clan des ti na tam bém de via ser
de sa pro pri a do, ven di do, e o di nhe i ro, usa do para me -
lho rar a qua li da de da po lí cia.

Era o que eu gos ta ria de di zer, agra de ci do aos
re la to res pelo uso de al gu mas das mi nhas pro po si-
ções no pro je to que re sul tou nes te subs ti tu ti vo, que
re pre sen ta um avan ço que o Se na do e o Con gres so
bra si le i ro dão na di re ção da qui lo que o povo bra si le i ro
es pe ra de to dos nós.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

la vra ao no bre Se na dor Mag no Mal ta.
O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES. Para

dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, este é um mo men to im por tan te e
mar can te para to dos os Se na do res e Se na do ras, pois 
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va mos vo tar um pro je to ter mi na ti vo da mais alta re le-
vân cia para a so ci e da de bra si le i ra.

Te nho afir ma do que vi ve mos um es ta do de ex -
ce ção em ra zão do des ca so com a se gu ran ça pú bli-
ca. Não que ro en con trar cul pa dos, por que cul pa dos
so mos to dos nós. O que é fato é que a so ci e da de bra -
si le i ra está órfã de um sis te ma de se gu ran ça que lhe
dê tran qüi li da de para re to mar as ruas, que per mi ta
que os nos sos fi lhos no va men te as su mam as pra ças.

Não te nho a pre ten são de vi ver no país de Ali ce,
mas sim em um país que mi ni ma men te ofe re ça se gu-
ran ça, onde o po der do cri me or ga ni za do, com seus
vi e ses cri mi no sos, não te nha como so bre pu jar o
Esta do de Di re i to. É ver da de que a co la bo ra ção ma i or
na for ma ção de uma so ci e da de pa cí fi ca de pen de da
fa mí lia. A so ci e da de bra si le i ra pre ci sa re fle tir so bre
que tipo de ci da dão está for man do, que tipo de fi lho
está cri an do. No bolo da se gu ran ça pú bli ca, cabe uma
par te a cada um, mas a par te ma i or cabe à fa mí lia. E
por que não en ten de mos isso, fa ze mos co bran ças
cons tan tes ao Po der Pú bli co e à Po lí cia, como se res -
pon sá ve is fos sem, de fi ni ti va men te, pela for ma ção do
ca rá ter do ci da dão. A for ma ção do ca rá ter do ci da dão
de pen de da fa mí lia, do tipo de fi lho que es ta mos ofe -
re cen do à so ci e da de. Uma par te me nor cabe à Po lí-
cia e uma ou tra, igual men te, ao Po der Le gis la ti vo.

Sr. Pre si den te, ale gra-me, or gu lha-me, mais
uma vez, o fato de fa zer par te de um Po der Le gis la ti vo
que aca ba de ofe re cer um dos ins tru men tos mais sig -
ni fi ca ti vos à sua so ci e da de. Cada um de nós deve
cum prir o seu pa pel. Fa ze mos par te de uma en gre na-
gem, e o nos so pa pel é ofe re cer o ins tru men to; o pa -
pel do Po der Ju di ciá rio é fa zer cum prir o ins tru men to.

Como no Bra sil te mos gran des pro ble mas na
área de se gu ran ça pú bli ca, o cri me com pen sa por que
os ins tru men tos são fa lhos, são ru ins, são ve lhos e,
vol to a afir mar, os ins tru men tos ju rí di cos que te mos
es tão mu i to mais a ser vi ço da cri mi na li da de do que
da so ci e da de de di re i to.

O pro je to que es ta mos vo tan do hoje – re la ta do
pelo Se na dor Cé sar Bor ges, que o fez com tan ta com-
pe tên cia nes ses me ses de es tu do na Co mis são Mis ta
Espe ci al – foi ela bo ra do a mu i tas mãos, por que exis ti-
am mu i tas pro po si ções nes ta Casa e na Câ ma ra dos
De pu ta dos. Idéi as fo ram con den sa das. Há pou co fa -
lou o Se na dor Ger son Ca ma ta, do PMDB do meu
Esta do, um gran de Go ver na dor e Se na dor do meu
Esta do, que deu uma co la bo ra ção sig ni fi ca ti va à fi na-
li za ção do re la tó rio do Se na dor Cé sar Bor ges. Tam-
bém con ta mos com a co la bo ra ção do Se na dor Re nan
Ca lhe i ros e de tan tos ou tros, que ofe re ce ram ins tru-
men tos para essa con den sa ção sig ni fi ca ti va.

É ver da de que as ar mas de fogo que ma tam
den tro da bo a te, que são usa das em cri mes pas si o-
na is, pe que nos as sal tos, pe que nos rou bos, com as
qua is o su je i to ati ra em bri a ga do, en fim, as ar mas que
ma tam nos fi na is de se ma na – e es sas mor tes de fi nal
de se ma na não de vem ser com pu ta das como ações
do cri me or ga ni za do, por que tais ações acon te cem
com ar mas de gros so ca li bre, 32 ou 38, fa bri ca das no
Bra sil, mas que, in cri vel men te, en tram no País ile gal-
men te pela fron te i ra do Pa ra guai.

Sr. Pre si den te, que ro re lem brar que V. Exª,
quan do Pre si den te da Re pú bli ca, as si nou um tra ta do
com o Pa ra guai de co o pe ra ção na área de se gu ran ça
pú bli ca. Esse tra ta do dava po der para que a Po lí cia
Fe de ral do Bra sil, jun ta men te com a Po lí cia Fe de ral
do Pa ra guai, pu des se exer cer in ves ti ga ções no sen ti-
do de que bra si le i ros mar gi na is, como a fa mí lia Mo rel,
Fer nan di nho Be i ra-Mar, que lá es te ve tan to tem po, e
Mar ce lo Ni te rói pu des sem ser re pa tri a dos e pre sos
den tro da que le ter ri tó rio. Assim como tam bém a po lí-
cia pa ra gua ia po de ria fa zer in cur sões, com a nos sa
Po lí cia Fe de ral, no nos so ter ri tó rio.

Pois bem, aque le tra ta do as si na do por V. Exª foi
res ga ta do pela CPI do Nar co trá fi co. Qu an do lá es ti ve-
mos com o Pre si den te do Pa ra guai, Sr. Luis Angel
Gon zá lez Mac chi, res ga ta mos aque le tra ta do. Mas é
in crí vel, Se na dor Re nan Ca lhe i ros, que as ar mas de
pe que no ca li bre, fa bri ca das no Bra sil e que saem de
for ma le gal da fá bri ca – e te mos que in ves ti gar isso –,
en tram clan des ti na men te pelo Pa ra guai. E por que
isso? Por que o Pa ra guai tem co nos co 1.100 qui lô me-
tros de fron te i ra aber ta, e não te mos mais do que 30
po li ci a is fe de ra is para to mar con ta de toda essa ex -
ten são de fron te i ra, por onde pas sa toda a ma co nha
de con su mo da Ba hia para ba i xo, pro du zi da no Pa ra-
guai, e hoje até par ti lhas e con sór ci os de co ca í na
para con su mo in ter no e mor te da nos sa so ci e da de.

Mas esse ins tru men to pro du zi do pelo Po der Le -
gis la ti vo – e ago ra cha mo a aten ção para o Po der Ju -
di ciá rio – de nada terá va lor se o Po der Ju di ciá rio não
se dis pu ser a lan çar mão do ins tru men to e fazê-lo
cum prir com ri go ro si da de. Enten do que este mo men-
to his tó ri co nos em pur ra e nos im pul si o na a que es te-
ja mos im preg na dos do sen ti men to de que o nos so
pa pel é ofe re cer à so ci e da de bra si le i ra os ins tru men-
tos para se rem cum pri dos pelo Ju di ciá rio, por que não 
po de mos fa zer mais que isso, por que não so mos or -
de na do res de des pe sa.

O nos so pa pel tam bém se es ten de à vo ta ção de 
ou tras ma té ri as. Aca ba de che gar a esta Casa a nova
lei de nar co trá fi co, do cri me or ga ni za do, que foi vo ta-
da pela Câ ma ra, com al gu mas de fi ciên ci as, é ver da-
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de, mas que, com fé em Deus, fa re mos es sas cor re-
ções aqui, mas é pre ci so ofe re cer à so ci e da de o ins -
tru men to. Está de pa ra béns o Se na do por cum prir seu
pa pel como Par la men to: por in ves ti gar, es tu dar e de -
po is ofe re cer o ins tru men to.

Se na dor Tião Vi a na, meu no bre Lí der, seu ir-
mão, o gran de Go ver na dor Jor ge Vi a na, é meu ami go
par ti cu lar, jo vem, ou sa do – e eu, como ca pi xa ba, sou
gra to a S. Exª por man ter al guns pre sos no bres lá –, e
tem dado uma co la bo ra ção sig ni fi ca ti va, com a sua
au dá cia e a sua for ça, para ar re fe cer a vi o lên cia nas
fron te i ras bra si le i ras.

O Esta do do Acre não é vi ti ma do, mas sim pri vi-
le gi a do com a fron te i ra que tem, em bo ra des guar ne-
ci da e des guar da da, por que esse não é pa pel do Go -
ver na dor do Acre, nem dos po lí ti cos, nem da so ci e da-
de do Acre, mas do Go ver no Fe de ral. As pes so as pre -
ci sam en ten der de fi ni ti va men te que es ta be le cer uma
po lí ti ca e fa zer se gu ran ça pú bli ca não sig ni fi ca gas to,
mas sim in ves ti men to na vida e na qua li da de de vida
da so ci e da de bra si le i ra.

Por isso, Sr. Pre si den te, en ten do que essa me di-
da deve me xer com o brio dos Go ver na do res. E cha -
mo a aten ção dos Go ver na do res para o fato de que
pre ci sam fa zer uma lim pe za nas suas po lí ci as. Este é
um gran de dra ma: a arma apre en di da com o ban di do
é ven di da pe los maus po li ci a is, que es tão com pro me-
ti dos e a ser vi ço do cri me. Essa cas ta tem que ser ba -
ni da da vida po li ci al.

Te nho a ou sa dia de afir mar que, se os Go ver nos
es ta du a is não ti ve rem co ra gem de lim par a par te po -
dre da po lí cia, não te re mos sa í da para a se gu ran ça
pú bli ca. Quem sabe essa me di da po de rá mo ti var os
Go ver na do res a con ce de rem a cada po li ci al, que ga -
nha mu i to mal, algo como R$20,00 por arma apre en-
di da e de vol vi da. Assim, se cada po li ci al apre en des se
e de vol ves se cin co ar mas por mês, ele te ria
R$100,00 a mais no seu con tra che que. O mau po li ci al
toma a arma ile gal e a ven de, com o mes mo teor de
ile ga li da de e com o agra van te de que quem a está
pas san do é uma au to ri da de po li ci al pú bli ca.

Por isso, pro po nho da tri bu na des ta Casa que os
De pu ta dos es ta du a is que me ou vem, que cer ta men te
re ce bem o Jor nal do Se na do e vão sa ber tudo o que se
pas sa aqui hoje, to mem essa me di da. Já exis tem me di-
das em Esta dos, meu no bre Se na dor Tas so Je re is sa ti,
meu no bre Lí der dos olhos azu is do Ce a rá – V. Exª, com 
seus olhos azu is, é uma ex ce ção lá no Ce a rá. Em al-
guns Esta dos o po li ci al de trân si to já re ce be um pe que-
no in cen ti vo pela mul ta apli ca da, e há al guns que até
exa ge ram e mul tam o que não de vem e o que não vi ram
para po der re ce ber a por cen ta gem da mul ta.

Se essa me di da pe gar cor po, Se na dor Ro meu
Tuma – a quem pos so até cha mar de pai, por que te -
nho a ida de de seu fi lho mais ve lho...

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – V. Exª está me
cha man do de ve lho?

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Não,
Exce lên cia. Eu é que sou novo. Se cada po li ci al, em
cada Esta do, for in cen ti va do, com o mí ni mo que seja,
em seu con tra che que, por arma apre en di da, ha ve rá
uma ava lan che de ar mas de vol vi das, Se na do ra Iris
de Ara ú jo. Por que, no caso de mu i to de les, não se tra -
ta nem de fal ta de ca rá ter. Tal vez pelo sa lá rio atra sa-
do ou por não ter o que dar de co mer ao fi lho, ele se
veja com pun gi do a ven der uma arma, ain da que isso
o faça so frer mais tar de, por que quem tem ver go nha
tam bém erra, e quan do erra so fre.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Di an-
te des se exem plo dado pelo Se na do, ao vo tar um ins -
tru men to ofe re ci do à so ci e da de, que só terá va lor se
cum pri do pela Jus ti ça – e a Jus ti ça ha ve rá de cum prir
o seu pa pel – con ci to, nes te mo men to, to dos os Go -
ver na do res a que fa çam o mes mo, tra gam para si a
res pon sa bi li da de de re co lher as ar mas es pa lha das,
que ame a çam, ma tam, ti ram a tran qüi li da de e, aci ma
de tudo, não fa zem se gu ran ça, não pre vi nem e ain da
cri am um dis pa ra te como esse que es ta mos vi ven do
nes tes dias de in se gu ran ça e es ta do de ex ce ção da
Na ção bra si le i ra.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Ro meu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para dis cu tir.

Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, mu i ta gen te, por e-mail ou por te le fo ne,
tem ma ni fes ta do seu es tra nha men to pelo fato de eu
não es tar usan do a tri bu na para fa lar so bre se gu ran-
ça pú bli ca.

Nes ta nova Le gis la tu ra, vá ri os Se na do res têm
usa do a pa la vra, como os Se na do res Cé sar Bor ges,
Tas so Je re is sa ti, De mós te nes Tor res, Mag no Mal ta,
Ger son Ca ma ta, Iris de Ara ú jo e tan tos ou tros, para
se ma ni fes tar so bre al guns as pec tos im por tan tes da
se gu ran ça pú bli ca, se tor que al can çou um alto ní vel
de pre o cu pa ção na po pu la ção e na so ci e da de. O
medo to mou con ta do ci da dão de bem.

Digo que se gu ran ça é um sen ti men to de or dem
pes so al. Cada ci da dão tem que se sen tir se gu ro. Não
é por que se re co lhem ar mas, se co lo cam mais po li ci-
a is e mais vi a tu ras com gi ros có pio nas ruas que o ci -
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da dão vai se sen tir mais se gu ro. É uma ques tão in di-
vi du al. A cada no tí cia que se ouve pelo rá dio ou pela
te le vi são mais au men ta o te mor de ca mi nhar com li -
ber da de pe las ruas.

É cla ro que es tou a ca va le i ro para fa lar so bre
por te de arma. Não ando ar ma do, nem o fa zia quan do
era Di re tor da Po lí cia Fe de ral, por que a arma só tem
im por tân cia para aque le que a por ta e que vai ter a
ini ci a ti va da ação. É cla ro que o mar gi nal, ao sur pre-
en der um ci da dão de bem, se des con fi ar que ele está
ar ma do, ten ta rá eli mi ná-lo an tes da sua re a ção.

Exis tem al gu mas ques tões im por tan tes, para as
qua is que ro aler tar. O ci da dão de bem pre ci sa ter a con -
tra par ti da do Go ver no, pois afi nal é o Esta do quem ofe -
re ce a se gu ran ça ao ci da dão. E para que não pre ci se
bus car ou tros me i os para sua pró pria se gu ran ça, ele
deve sen tir que está re ce ben do do Esta do a tran qüi li da-
de de que ne ces si ta para an dar pe las ruas. 

Não há como o Esta do se ne gar a fa zer um in -
ves ti men to cri te ri o so e vo lu mo so nas po lí ci as para
que elas pos sam re al men te dar a tran qüi li da de que o
ci da dão me re ce. Eu, como po li ci al há 50 anos, en tris-
te ço-me ao ver que a cor rup ção cres ceu den tro das
ins ti tu i ções po li ci a is. Então faço um ques ti o na men to:
o que ocor re den tro do sis te ma de se gu ran ça? Alguns
po li ci a is – que, em bo ra se jam mi no ria, tra zem pro ble-
mas – cor rom pe ram-se pela fal ta de con di ções de tra -
ba lho à al tu ra do que re pre sen ta o ris co da pro fis são,
que exi ge do po li ci al dar a pró pria vida em de fe sa dos
seus se me lhan tes.

Às ve zes, digo que o ci da dão, não se sen tin do
se gu ro e ten do di nhe i ro, vai con tra tar uma em pre sa
de se gu ran ça e terá qua tro ou cin co pes so as for te-
men te ar ma das – e o pro je to man tém o di re i to das
em pre sas de se gu ran ça de usar ar mas –, pron tas a
re a gir a qual quer ame a ça a ele. Se o ci da dão não tem 
con di ções de con tra tar uma em pre sa, ele com pra
uma arma, achan do que isso lhe dará se gu ran ça – o
que é um erro gra ve. O por te re pre sen ta ris co ime di a-
to e pe ri go so. Se o ci da dão não tem di nhe i ro para
com prar arma, se jun ta rá aos vi zi nhos para pa gar o
ins pe tor de quar te i rão ou guar da de quar te i rão para
que ele faça a se gu ran ça. E o po bre co i ta do terá que
sair cor ren do para evi tar ser atin gi do pe las ba las per -
di das que o ban di do ati ra a tor to e a di re i to.

Há um pro ble ma so bre o qual con ver sei mu i to
com a Se na do ra Ro se a na Sar ney: as guar das mu ni-
ci pa is. O art. 144 in clui as guar das mu ni ci pa is, e o seu 
in ci so II pre vê que to dos os in te gran tes dos ór gãos,
ci ta dos no art. 144, po dem por tar arma. Ape sar de
cons tar do art.144, dá um des ta que às guar das mu ni-
ci pa is, li mi tan do o seu uso ao nú me ro de ha bi tan tes.

Pa re ce-me que, de um mi lhão, o Re la tor ace i tou pas -
sar de 250 mil a 500 mil, quan do em ser vi ço.

Faço um ape lo ao Pre si den te da Câ ma ra dos
De pu ta dos para que co lo que em dis cus são a PEC
apre sen ta da por mim e apro va da por una ni mi da de
nes te ple ná rio, que dá po der de po lí cia à guar da mu -
ni ci pal.

Se na dor Cé sar Bor ges, mi nha pre o cu pa ção é
au to ri zar as guar das a an da rem ar ma das. Elas es tão
an dan do ar ma das por que pre ci sam. Não se pode
con ce ber, Se na do ra He lo í sa He le na, que um ci da dão
faça par te de um sis te ma de se gu ran ça e faça o pa -
tru lha men to de rua sem es tar ar ma do para re a gir à
ação cri mi no sa.

Te ría mos que apro var o po der de po lí cia, para
que a guar da pu des se re al men te por tar a arma com
tran qüi li da de e ser pro te gi da pela lei. Sem o po der de
po lí cia, po der-se-á sem pre cor rer o ris co de, ten do de
usar ar mas, res pon der cri mi nal men te sem ter a de fe-
sa do pró prio Esta do a seu fa vor.

Eu era pro pen so a pe dir que não se ci tas se o
nú me ro de ha bi tan tes, por que uma lei te ria que re gu-
la men tar não só o uso da arma pela guar da mu ni ci-
pal, como tam bém seu em pre go, a fim de se evi tar
aqui lo que to dos aler tam: o pe ri go de um Pre fe i to ter
uma mi lí cia par ti cu lar para agir a seu fa vor.

Por tan to, va mos ace i tar o re la tó rio do Se na dor
Cé sar Bor ges.S. Exª foi o que mais es tu dou o as sun-
to, há mais de dois ou três me ses, com a Co mis são
Espe ci al, bem di ri gi da pelo Se na dor Tas so Je re is sa ti,
pelo Se na dor De mós te nes Tor res e por tan tos ou tros
que en ten dem de se gu ran ça. Os Se na do res Tas so
Je re is sat ti e Cé sar Bor ges fo ram Go ver na do res e sa -
bem o que re pre sen ta a se gu ran ça para a po pu la ção
mais ca ren te, que ne ces si ta se sen tir se gu ra para an -
dar pe las ruas. Por isso, fi ze ram ques tão de par ti ci par
ati va men te do es tu do da qui lo que hoje va mos vo tar.
Qu e ro cum pri men tá-los.

Cre io que o Pre si den te José Sar ney, ao no me ar
uma Co mis são Espe ci al, não des pres ti gi ou a Sub co-
mis são, que tra ba lhou con jun ta men te. Fun di ram-se
os re la tó ri os, pelo que me in for mou o Se na dor Cé sar
Bor ges. Com a ele gân cia que lhe é pe cu li ar, ace i tou
dis cu tir o as sun to, en ca i xar os dois pro je tos, para que
pu dés se mos dar um si nal à po pu la ção de que este
Se na do e este Con gres so não es tão de cos tas para a
po pu la ção.

O Se na dor Re nan Ca lhe i ros, há mais de um
ano, vem lu tan do por um pro je to de sua au to ria. Con -
cor dou tam bém com a re a li za ção de um ple bis ci to ou
de um re fe ren do, para que esse pro je to, no que se re -
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fe re à pro i bi ção, en tre ou não em vi gor. Ha ve rá tem po
para se dis cu tir essa pos si bi li da de.

Cre io, Se na dor Tião Vi a na, que a arma que o ci -
da dão tem o di re i to de com prar, que ele vai man ter
sob a sua cus tó dia, sob a sua guar da, fi cou pre ser va-
da, o que é im por tan te. A pri me i ra me da lha de ouro
que o Bra sil re ce beu nos jo gos olím pi cos foi a de ati -
ra do res. Por tan to, está-se pre ser van do o es por te
olím pi co de ati ra do res, os clu bes de tiro e as ar mas
de ati ra do res, re gis tra das, de vi da men te, prin ci pal-
men te no De par ta men to de Ma te ri al Bé li co do Exér ci-
to, que já vi nha re gis tran do os co le ci o na do res.

For ta le ce-se o Si narm, que é um ór gão im por-
tan tís si mo. Mu i tos Esta dos es tão de i xan do de
trans fe rir para o Si narm os seus re gis tros, o que é
um ab sur do. Não há con tro le so bre ar mas. V. Exªs
têm pro cu ra do ín di ces e os têm apre sen ta do. Cre io
que ne nhum de les tem con sis tên cia para ser exa to,
por que nin guém apre sen ta da dos exa tos. Por tan to,
te mos que co brar per ma nen te men te, para que os
Esta dos cum pram com as suas obri ga ções e para
que o Si narm te nha con di ções de in for mar o an da-
men to das ar mas.

O Se na dor Ger son Ca ma ta usou a tri bu na, fa lou
so bre o con tra ban do de ar mas e pro pôs que se per -
cam os me i os de trans por te. A lei de con tra ban do é
cla ra nes se sen ti do, Se na dor Ger son Ca ma ta. Qu al-
quer tipo de trans por te de mer ca do ria con tra ban de a-
da – e nela se in clu em as ar mas – tem o per di men to
para o Esta do, seja ve í cu lo, seja avião, seja qual quer
meio de trans por te. Assim, não é pre ci so uma lei. É
ne ces sá rio que se faça cum prir a lei. É para isso que
lu ta mos. O que fal ta para o Esta do não é le gis la ção,
Se na dor Tas so Je re is sa ti. V. Exª tem tra ba lha do mu i to
em vá ri os pro je tos que es tão aqui. O que es ta mos fa -
zen do é me lho rar, mas o Esta do tem que fa zer com
que as leis se jam cum pri das.

Em re la ção a es ses acor dos in ter na ci o na is, que
aqui fo ram ci ta dos, ou tro dia dis cu ti mos, no Mer co sul,
a fal ta de cum pri men to de acor dos bi la te ra is com os
pa í ses vi zi nhos, prin ci pal men te com o Pa ra guai. Há
uma exi gên cia no sen ti do de que, para qual quer ci da-
dão que com prar uma arma no Pa ra guai, o ven de dor
é obri ga do, an tes de en tre gá-la, a co mu ni car o fato à
au to ri da de res pon sá vel pela re pre sen ta ção bra si le i ra
no Pa ra guai. E isso não é fe i to. Por quê? Por que o ci -
da dão nem pre ci sa trans por tar a arma. Ele in di ca
onde deve re ce bê-la, e ela é en tre gue.

Sa be mos que há qua dri lhas es pe ci a li za das
nes se sen ti do, e, hoje, elas ter ce i ri zam a par te de ar -
ma men to. O ci da dão pla ne ja um as sal to, uma gran de
ação cri mi no sa. A qua dri lha con tra ta uma “em pre sa”

que tem ar ma men to para ser for ne ci do ape nas a
esse gru po. No fim do as sal to, a em pre sa re ce be rá
uma co mis são. Isso está apu ra do em vá ri os in qué ri-
tos. São ar ma men tos pe sa dos, que não têm fa bri ca-
ção na ci o nal.

O con tra ban do de ar mas é o cri me mais pe ri go-
so para o nos so País, por que não está sen do co i bi do
de for ma al gu ma, Se na do ra He lo í sa He le na.

Por tan to, faço um ape lo para que as au to ri da-
des exi jam e co brem os acor dos in ter na ci o na is, para
que, aí, sim, pos sa mos ter tran qüi li da de. A Po lí cia não 
pode acom pa nhar o po der de fogo dos mar gi na is,
pela fa ci li da de com que es tes com pram lá fora to dos
os ti pos de ar ma men to re cém-lan ça dos.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Arthur Vir gí lio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para

dis cu tir. Com re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, o pro je to vi rou um con sen so na
Casa.

Lou vo, ini ci al men te, a ati tu de de V. Exª, Sr. Pre -
si den te José Sar ney, pela pri o ri da de que sou be dar
ao tema, com mu i ta sen si bi li da de po lí ti ca e com mu i to
sen so de res pon sa bi li da de pú bli ca.

Lou vo, igual men te, a ini ci a ti va do Se na dor Edi -
son Lo bão, que, com mu i ta per cu ciên cia, pro ce deu
ime di a ta men te à ins ta la ção da Sub co mis são de Se -
gu ran ça da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça, que
é pre si di da com com pe tên cia, que é a mar ca do Se -
na dor Tas so Je re is sa ti.

Lou vo a ati tu de e a pre o cu pa ção do Se na dor
Re nan Ca lhe i ros e lem bro que, até há al gum mo men-
to do go ver no pas sa do, não ha via ne nhum pro je to tra -
tan do des se as sun to. Hoje, há de ze nas. O Go ver no
Fer nan do Hen ri que en vi ou para o Con gres so o pri-
me i ro pro je to que tra ta va do as sun to, e o Mi nis tro da
Jus ti ça era o atu al Lí der do PMDB, meu pre za do co le-
ga e Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

Lou vo o com pe ten te re la tó rio aqui pro fe ri do
pelo Se na dor Cé sar Bor ges, se cun da do pelo re la tó-
rio igual men te com pe ten te do Se na dor Hé lio Cos ta,
e vou à Sub co mis são, pre si di da pelo Se na dor Tas -
so Je re is sa ti, que tem como Re la tor o Se na dor De -
mós te nes Tor res, fi gu ra igual men te res pe i ta da nes -
ta Casa.

A Sub co mis são des per tou o in te res se do País:
mo bi li zou e-ma ils, mo bi li zou a opi nião pú bli ca, mo bi-
li zou as von ta des e, na ver da de, sig ni fi cou o iní cio e
um des per tar para um tema que, da qui para fren te, é
tão im por tan te quan to da qui para trás ti nha sido, es ta-
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va sen do e ja ma is vai per der im por tân cia, o tema da
es ta bi li da de eco nô mi ca.

Par ti ci pei de al gu mas re u niões da Sub co mis-
são de Se gu ran ça e pude ver que téc ni cos, os mais
pre pa ra dos, de di ver sas mo da li da des, de di ver sas
ma té ri as li ga das à se gu ran ça, lá com pa re ce ram
para en si nar a to dos nós os me an dros do cri me or -
ga ni za do, que tem que ser en fren ta do com téc ni ca,
com sen si bi li da de, com co ra gem – e da qui a pou co
te mos uma ma té ria ex tre ma men te im por tan te, a
das exe cu ções pe na is.

Aca bo de ou vir, es tar re ci do, o que re la ta o Se -
na dor Ro meu Tuma quan to à ter ce i ri za ção do cri -
me. Alguém – pelo que en ten di – pre ten de as sal tar
uma casa; alu ga ar ma men tos e re ce be uma ori en-
ta ção lo gís ti ca. O sin di ca to do cri me di ria: é me lhor
que fu la no seja o ca be ça, bel tra no seja o lu gar-te-
nen te, e por aí afo ra.

Mas este pro je to é um pas so, não ain da para se
fe rir de mor te o cri me or ga ni za do, mas é um pas so
sig ni fi ca ti vo para di mi nu ir mos o nú me ro de ho mi cí di-
os, cri an do-se, como aqui vá ri os ora do res ad mi ti ram,
e como foi mu i to bem co lo ca do na pri me i ra vez pelo
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, a cul tu ra da paz. As pes -
so as de bem que rem a paz. Não fi ca mos na que le fal -
so jogo em que ques ti o na mos por que de sar mar mos
o ho mem de bem se os ban di dos es tão ar ma dos. Os
ho mens de bem te rão que ser pro te gi dos cres cen te-
men te pelo Esta do bra si le i ro, que pre ci sa se apa re-
lhar, se re a pa re lhar, para dar às pes so as de bem a
se gu ran ça de que ca re cem e me re cem. Te mos, to da-
via, a pos si bi li da de de ver re du zi dos os ho mi cí di os
pra ti ca dos por pes so as da cha ma da li nha da de cên-
cia: os pas si o na is, por exem plo. Se não há arma em
casa tor nam-se mais di fí ce is os ho mi cí di os por bri ga
de vi zi nho ou si mi lar. Ou seja, tra ta-se de pro te ção à
vida de quem, com essa lei, pode-se pro te ger.

A Lei das Exe cu ções Pe na is visa a pro te ger a
so ci e da de; s duas leis se com ple men tam – e este é
um mo men to his tó ri co para o Se na do – mas, a pri me i-
ra, por exem plo, quan do pro põe a que bra da co mu ni-
ca bi li da de por mais de se te cen tos dias para quem te -
nha pra ti ca do cri me he di on do e que seja lí der de or -
ga ni za ção cri mi no sa, não visa me ra men te a pu nir
com o si lên cio, com a se gre ga ção as pes so as que se -
jam lí de res de or ga ni za ções cri mi no sas, mas cons ta-
ta que os pra zos atu a is são in su fi ci en tes para que se
de sar ti cu lem as ações que gra vi tem por ven tu ra em
tor no da que la de ter mi na da li de ran ça. O Sr. Fer nan do
Be i ra-Mar quan to mais tem po fi car sem po der se ar ti-
cu lar, sem po der se co mu ni car com quem quer que
seja, mais te re mos pos si bi li da de de de sar ti cu lar, em

nome da so ci e da de, em nome da de cên cia e da paz,
as or ga ni za ções cri mi no sas que de pen dam da sua
ação. Este é um as sun to para dis cu tir mos da qui a
pou co. Por ago ra, fico na tese de que se dá um pas so,
se faz um ges to. Um ges to pela cul tu ra da paz; um
ges to pela idéia de um Bra sil que cul ti ve a fra ter ni da-
de, isso não eli de a pre o cu pa ção so ci al, não eli de o
fato de que mu i tos cri mes são pra ti ca dos por pes so as
que são le va das ao pe que no fur to e, de po is, às gran -
des ações cri mi no sas, em fun ção do fla ge lo do de-
sem pre go, da fome. Isso tudo é ver da de.

Por ou tro lado, re gis trem-se tam bém o ca rá ter e
a ido ne i da de do povo bra si le i ro. Mes mo em se tra tan-
do das pes so as mais hu mil des e mais fla ge la das pe -
las ma ze las so ci a is, é ín fi mo o nú me ro de in di ví du os
que de lin qüem. O Bra sil pode, por tan to, di zer que,
ape sar de tan tas in tem pé ri es po lí ti cas e so ci a is, pos -
sui um povo hon ra do e que pre ci sa ser es ti mu la do a
cons tru ir a cul tu ra da paz.

Por tan to, nes ta opor tu ni da de, ve mos a con vo-
ca ção ex tra or di ná ria do Con gres so se en cer rar com 
al guns pon tos po si ti vos, com al gu mas omis sões,
mas se co ro an do de êxi to, por que ter mi na no mo -
men to em que o Se na do faz um enor me ape lo pela
se re ni da de, pela cul tu ra da paz – re pi to –, pela idéia
de um Bra sil de sar ma do, um Bra sil que, por ou tro
lado, se de sar me con fi an do em que o des per tar de
to dos nós e do Esta do bra si le i ro, em re la ção à se -
gu ran ça pú bli ca, acon te ce rá ago ra, como acon te-
ceu, anos atrás, em re la ção à es ta bi li da de. Este é
um tema do mo men to e tem que ser en fren ta do com 
toda a von ta de po lí ti ca, por quem quer que mi li te na
vida pú bli ca des te País. Nes te mo men to, não se tra -
ta de ima gi nar que é pre ci so a se gu ran ça ir mal para 
uma opo si ção cres cer con tra um go ver no, ou o Go -
ver no ima gi nar que se re sol ve o pro ble ma da se gu-
ran ça ou se o equa ci o na bem e se eter ni za no po -
der. Não está em jogo isso, nem isso é im por tan te.
Se o Go ver no faz bem, que ven ça as ele i ções e con -
ti nue bem. Se vai mal, que pas se o bas tão para
quem pos sa ten tar go ver nar me lhor do que ele. O
que não dá é não ter mos nes te mo men to a ca pa ci-
da de de uma bru tal re pul sa ao cri me or ga ni za do e à 
vi o lên cia, e de não ter mos a ca pa ci da de de uma
sen sí vel e fra ter na uni da de do País em de fe sa des -
te Bra sil pa cí fi co, des te Bra sil dig no, des te Bra sil
res pe i tá vel, res pe i to so, res pe i ta dor dos di re i tos da
pes soa hu ma na.

O Se na dor Re nan Ca lhe i ros lem brou-nos mu i to
bem: in fe liz men te, fa lá va mos aqui de paz, es tá va mos
pres tes a co me çar este pro ces so de vo ta ção quan do
hou ve o in ci den te en vol ven do gre vis ta do ser vi ço pú -
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bli co, e a vi o lên cia, lá fora, se pra ti can do. Então, é
bom olhar mos mu i to bem a di fe ren ça tê nue, a di fe ren-
ça que pre ci sa ser sen ti da com acu i da de pe las au to ri-
da des em qual quer es ca lão. O Esta do re pri me em al -
gum mo men to em de fe sa da de mo cra cia, por exem -
plo, em de fe sa da or dem pú bli ca. Mas Esta do não re -
pri me in jus ta men te se ele é um Esta do jus to. Esta do
não re pri me quem pen sa di fe ren te da li nha ofi ci al.
Esta do não re pri me a ma ni fes ta ção de von ta de po lí ti-
ca. O Esta do, ele re pri me nos li mi tes da Cons ti tu i ção,
nos li mi tes da lei. E o que vi hoje foi uma ile ga li da de
aci ma de ou tra: po li ci a is ti ran do a iden ti fi ca ção para
não se rem, quem sabe, pu ni dos; vi de ses pe ro; vi in -
de ci são por par te de quem, no co man do da Câ ma ra
dos De pu ta dos, de ve ria to mar as ati tu des ade qua das.
Pa re ce um pa ra do xo, mas não é. To das as pes so as
que têm apre ço à de mo cra cia de vem se ma ni fes tar
con tra o ges to re pres si vo in jus to. E, ao mes mo tem po,
to das as pes so as que têm res pon sa bi li da de pú bli ca e
que são aman tes da de mo cra cia, não têm por que
não cer ra rem fi le i ras, aqui, vo tan do os Pro je tos que,
hoje, mar cam, bri lhan te men te, este dia his tó ri co – os
Pro je tos que re pre sen tam a nos sa ten ta ti va, o nos so
ges to, a nos sa con tri bu i ção de Par la men ta res bra si le-
i ros, de Se na do res da Re pú bli ca, a fa vor da paz e
con tra a vi o lên cia.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Arthur Vir gí-
lio, o Sr. José Sar ney, Pre si den te, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio..

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dên cia fará a le i tu ra da lis ta dos ora do res ins cri tos:
Se na dor Ju vên cio da Fon se ca, Se na do ra He lo í sa He -
le na, Se na dor Tião Vi a na, Se na dor Mar co Ma ci el, Se -
na dor Ga ri bal di Alves Fi lho, Se na dor José Agri pi no,
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, Se na dor Sér gio
Zam bi a si e, por úl ti mo, Se na dor Ney Su as su na.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ju vên cio
da Fon se ca.

S. Exª dis põe de até 10 mi nu tos.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs Se na do res, con fes so que, quan do ini ci-
ou a tra mi ta ção do Pro je to Re nan Ca lhe i ros – que
deu im pul so a toda essa aná li se, re sul tan do nes ta vo -
ta ção que hoje se pro ces sa –, pre o cu pei-me bas tan-
te, por que o foco na ci o nal so bre os pro je tos que en -
vol vi am ar mas nes ta Casa es ta va sem pre vol ta do
para o as pec to de que es ta va in ti ma men te re la ci o na-

do o au men to da cri mi na li da de ao au men to de ven da
de ar mas, quan do é jus ta men te o in ver so. No Bra sil,
hoje, a ven da de ar mas caiu ver ti cal men te, en quan to
a cri mi na li da de cres ceu ver ti cal men te. São duas li-
nhas com ple ta men te opos tas, e toda e qual quer jus ti-
fi ca ti va que se faça nes te País com re la ção à pro i bi-
ção do por te de ar mas, sob esse en fo que, é fal sa. O
in te res san te é que isso foi ma ni fes ta do pu bli ca men te
para a po pu la ção, como se esta es ti ves se de ses pe ra-
da e qui ses se o de sar ma men to na ci o nal, qui ses se
que nin guém ti ves se arma em casa para de fen der a
sua fa mí lia, que nin guém ti ves se por te de arma em
qual quer lu gar e em qual quer cir cuns tân cia.

No en tan to, as pes qui sas fe i tas nes te País mos -
tram jus ta men te o con trá rio – pes qui sas sé ri as, não
aque las co lo ca das se gun do a con ve niên cia de mo-
men to ou de um dis cur so mais emo ci o nal.Apre sen ta-
rei al gu mas de las.

Inter le gis:

Em re la ção ao pro je to de lei que pro í be
o por te de ar mas para to dos, me nos para as
For ças Arma das, po lí cia, se gu ran ça pri va da
ou es por ti va. Você é con tra ou a fa vor?

No ven ta e cin co por cen to opi na ram con tra a
pro i bi ção de ven da e de fa bri co de ar mas.

Vá ri as ou tras pes qui sas fo ram fe i tas. Uma, por
exem plo, no in te ri or do País, edi ta da no jor nal Diá rio
de Ma rin gá, pela Inter net:

Você acha que a cam pa nha de de sar ma men to
da po pu la ção aju da ria a com ba ter a vi o lên cia?

Res pon de ram “Não” 83%. 
JB on line:
Você apóia o fim do por te de ar mas para pes so-

as co muns?
Res pon de ram “não” 63%, e as sim por di an te.
Então, Sr. Pre si den te, a co mo ção na ci o nal é

mu i to mais fa vo rá vel a que a po pu la ção, o ho mem co -
mum, o ho mem de bem, pre vi na-se con tra a cri mi na li-
da de. Eu es ta va re al men te pre o cu pa do, mas sen ti
que, em ra zão da lu ci dez do nos so Pre si den te, Se na-
dor José Sar ney, que fez com que, por in ter mé dio de
uma Co mis são, pu dés se mos re u nir to dos os pro je tos
num só e tra ba lhás se mos em vá ri as mãos, em con -
jun to com os De pu ta dos Fe de ra is na Co mis são Mis ta,
de mons tran do ao País a ma tu ri da de das duas Ca sas
do Con gres so Na ci o nal em re la ção a esse as sun to. E
o re sul ta do é jus ta men te o pro je to que está sen do dis -
cu ti do aqui, hoje. Tra ta-se de um pro je to se re no, tran -
qüi lo, que faz com que a po pu la ção se sin ta se gu ra di -
an te de um qua dro na ci o nal de cri mi na li da de que não
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pode ser im pu ta do à po pu la ção co mum, que anda
nas ruas, que tem sua re si dên cia ar ma da, mes mo
por que o Esta do está au sen te na re pres são ao cri me.
E não po de mos jus ti fi car essa au sên cia do Esta do, di -
zen do que a ven da de ar mas le gal men te é que faz
com que cres ça a cri mi na li da de. Essa é uma fal sa ar -
gu men ta ção que V. Exª, Se na dor Ro meu Tuma, tão
bem já ex pli cou para a po pu la ção. V. Exª tem tra zi do
es ses es cla re ci men tos para que te nha mos aqui uma
de ci são que seja de acor do com a ma tu ri da de do
povo bra si le i ro e des ta Casa.

Apre sen tei duas emen das, uma das qua is re ti rei
por que já es ta va con tem pla da no re la tó rio do Se na-
dor Cé sar Bor ges. Re fi ro-me à re ti ra da da im pu ta ção
de cri me ina fi an çá vel à pos se de arma em casa e sem
re gis tro.

A se gun da emen da, que en ten do ser de gran de
im por tân cia e para a qual peço a apro va ção das Srªs
e dos Srs. Se na do res, re fe re-se às ar mas de fogo de
co le ci o na do res. Há co le ci o na do res di fe ren tes. Há co -
le ções de ar mas que são ver da de i ros ar se na is, ar -
mas me ca ni ca men te pron tas para uso e que po dem
ser per fe i ta men te uti li za das em qual quer cir cuns tân-
cia. Às ve zes, pes so as sem vo ca ção para tal co le ci o-
na ar mas para ou tros fins que não se jam os de hobby
pes so al.

Em ra zão dis so, pedi que se acres cen tas se o
pa rá gra fo 5º ao art. 6º do subs ti tu ti vo com a se guin te
re da ção: “As ar mas de fogo de co le ci o na do res se rão
do ta das de dis po si ti vo que im pe ça o seu dis pa ro”. É
uma emen da útil, im por tan te, que co i bi rá o abu so na
uti li za ção de ar mas de co le ci o na do res, que sa be mos
exis tir, mas que não pode con ti nu ar. Essa emen da de
mi nha au to ria dis ci pli na rá, de for ma mais ri go ro sa, a
co le ção de ar mas nes te País. Peço às Srªs e aos Srs.
Se na do res, meus Pa res, a apro va ção des sa emen da.

Por ou tro lado, Sr. Pre si den te, que ro ho me na ge-
ar o Pre si den te des ta Casa, Se na dor José Sar ney, e
tam bém o Se na dor Tas so Je re is sa ti, que tan to se es -
for çou para que che gás se mos a este pro je to, as sim
como o Se na dor Re nan Ca lhe i ros, que nos as sus tou
ini ci al men te com o seu pro je to. Entre tan to, o pro je to
de S. Exª foi o gran de ve tor para que che gás se mos a
este con sen so em tor no dos de ma is pro je tos, tra zen-
do uma peça im por tan te para ser apro va da nes ta
Casa, co mo ven do, as sim, o País.

De for ma es pe ci al, tam bém de ho me na ge io o
Se na dor Cé sar Bor ges, Re la tor do pro je to, que, com
se re ni da de, in te li gên cia, sou be aca tar to das as pro -
pos tas, re sul tan do em uma peça le gis la ti va de pri me i-
ra qua li da de, que, com o nos so voto, tra rá mais tran -
qüi li da de para a po pu la ção des te Bra sil que ri do.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra à no bre Se na do ra He lo i sa He le na.

V. Exª dis põe de até 10 mi nu tos.
A SRA. HELOISA 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, du ran te es tes três anos
nes ta Casa ti ve mos a opor tu ni da de de, por vá ri as ve -
zes, de ba ter os pro je tos, tan to o de au to ria do Se na-
dor Re nan Ca lhe i ros, quan to o do Se na dor Ger son
Ca ma ta. Em mu i tos mo men tos, esta Casa teve a
opor tu ni da de de fa zer o de ba te. Dis cu ti mos tam bém
so bre a vi o lên cia. E ne nhum de nós aqui se sub me te-
ria a uma li ção de de ma go gia ou de hi po cri sia di zen-
do que isso re sol ve o pro ble ma da vi o lên cia no País. 

Em mu i tos mo men tos nes ta Casa, tan to eu
quan to os Se na do res Tião Vi a na e Ro ber to Re quião
ti ve mos opor tu ni da de de de ba ter esse pro je to. Pe ran-
te a opi nião pú bli ca, al guns se to res da mí dia sem pre
co lo cam os Par la men ta res que al gu ma crí ti ca têm a
esse tipo de pro ce di men to como se fos sem aque les
que es tão re féns dos lo bis tas, da ban ca da da bala ou
da arma, ou qual quer co i sa.

Sr. Pre si den te, Se na dor Ro meu Tuma, e Se na-
dor Tião Vi a na, já fa la mos vá ri as ve zes so bre isso
nes ta Casa. Eu te nho mu i ta sor te. Gra ças a Deus, um
lo bis ta não pas sa nem pela mi nha por ta, não tem
nem a co ra gem e a ou sa dia de pas sar pela mi nha
por ta. Mu i to me nos o lo bis ta de arma, por que, se o fi -
zer, vai co nhe cer uma arma mais fe ri na do que a arma 
que efe ti va men te ele pro duz. Então, não se tra ta dis -
so. Não se tra ta tam bém do de ba te da que les que têm
com pro mis so com a paz, da que les que abo mi nam a
vi o lên cia.

A pri me i ra vez em que vi uma es pin gar da ca li bre
12, Se na dor Cé sar Bor ges, foi quan do a apon ta ram
para a mi nha tes ta, ao en fren tar a mal di ta es tru tu ra
do cri me or ga ni za do lá do meu Esta do; e a pri me i ra
vez que eu sou be da exis tên cia des se tipo de arma foi 
ven do o meu ir mão mais ve lho ser as sas si na do.
Então, não se tra ta dis so. Tra ta-se de ter a se re ni da de
e a ca u te la que são ne ces sá ri as de fa zer o de ba te po -
lí ti co so bre me ca nis mos que são apre sen ta dos para
a so ci e da de.

Sei que nin guém aqui es tar a apre sen tar esse
pro je to como a pa na céia a re sol ver os ma les da vi o-
lên cia do País, por que se não es ta ría mos to dos a
pa tro ci nar vi ga ri ce po lí ti ca, de ma go gia ele i to re i ra,
até por que sa be mos que o sen ti men to de paz da
so ci e da de, do povo bra si le i ro, é mu i to gran de em
re la ção ao tema.
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Mas, por uma ques tão de de ver de cons ciên cia,
Sr. Pre si den te, que ro en trar no de ba te so bre esse fato 
e apre sen tar tam bém al gu mas es ta tís ti cas. Como sou
pro fes so ra de Esta tís ti ca, sei como se mexe com os
da dos quan do se con vém. É cla ro que tive a opor tu ni-
da de de apren der que, além das fri as es ta tís ti cas ofi -
ci a is, exis tem his tó ri as de vi das que são des tru í das.

Em mu i tos mo men tos, aqui são apre sen ta das
– al guns Par la men ta res as apre sen ta ram – duas
es ta tís ti cas que têm a pos si bi li da de e a ca pa ci da de
de me xer com men tes e co ra ções no Bra sil todo.
Uma é a de que me nos de 2% dos cri mes pa tro ci na-
dos no Rio de Ja ne i ro ou no País não são es cla re ci-
dos. Se não o são, as ar mas não eram re gis tra das,
e as pes so as não ti nham o por te de ar mas. Óbvio,
até por que a le gis la ção em vi gor no País es ta be le ce
me ca nis mos de con tro le do por te de arma, os qua is
es tão sen do es ten di dos, ago ra, à com pra da arma,
a que fi ca rá em casa. 

Então, os cri mes cha ma dos pas si o na is, por mo -
ti vos fú te is, de vi zi nhos con ti nu a rão acon te cen do,
por que a arma vai es tar em casa do mes mo je i to.

Ou tra afir ma ção que se usa mu i to, Sr. Pre si den-
te, é a de que a le gis la ção ri go ro sa di mi nui o nú me ro
de ar mas que es tão sen do uti li za das. No en tan to, ela
não di mi nui a vi o lên cia. Aqui foi uti li za do um dado,
mas não se com ple men tou a idéia.

Por exem plo, em São Pa u lo, em 1994, é ver da-
de, fo ram re gis tra das 42.090 ar mas, e emi ti dos
69.136 por tes de arma. De po is, com a nova le gis la-
ção, di mi nu iu mu i to a aqui si ção de ar mas, hou ve uma
que da pro gres si va, até que, em 1998, hou ve 6.714 re -
gis tros e ape nas 2.115 por tes emi ti dos na ca pi tal.

Entre tan to, Se na dor Ro meu Tuma, como bem
sabe V. Exª, a cri mi na li da de au men tou em 1.300%,
em bo ra te nha ha vi do uma di mi nu i ção do por te de ar -
mas de 69.000 para 2.115. 

Então, para não fi car mos mal pe ran te a opi nião
pú bli ca, é bom que al gum pro je to seja apro va do na
Casa. Esta va mu i to feio para nós, por que, du ran te a
con vo ca ção ex tra or di ná ria, pou co es ti ve mos em ses -
são de li be ra ti va. Mu i tos de nós es ti ve mos aqui a se -
ma na toda, cum prin do nos sa obri ga ção, mas ses-
sões de li be ra ti vas que jus ti fi cam sa lá rio re ce bi do fo -
ram pou cas, em bo ra im por tan tes.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, sin ce ra-
men te, vou vo tar fa vo ra vel men te, por que te re mos a
opor tu ni da de de ana li sar os da dos até o re fe ren do
em 2005 – cla ro que em um es tu do mi nu ci o so, para
que não com pro me ta mos a es ta tís ti ca com ou tras
ações que pos sam ser fe i tas no cam po da vi o lên cia.

Se na dor Tião Vi a na, vo ta rei a fa vor por um mo ti-
vo es pe ci al: que ro co brar dos Se na do res que fi ze ram
dis cur sos ve e men tes con tra o por te de ar mas. Alguns 
até dis se ram: “Ora, na mesa de bar, al guém al co o li za-
do...”. Vou co brar de S. Exªs o mais rá pi do pos sí vel.

Espe ro que o Go ver no – como bem dis se o Se -
na dor Tião Vi a na – en ca mi nhe sua pro pos ta con tra a
pu bli ci da de de be bi das al coó li cas. Se isso não acon -
te cer, re a pre sen ta rei meu pro je to.

Vou co brar dos Srs. Se na do res que, mu i tas ve -
zes – como sa be mos –, quan do ou vem o “tchi i ii...” das 
cer ve ja ri as, cor rem com medo do de ba te con tra a pu -
bli ci da de das be bi das al coó li cas. Mu i tas pes qui sas já
mos tra ram como se trans for ma um ci da dão pa ca to
em um as sas si no po ten ci al, es te ja ele com uma arma
ou um car ro na mão. Os aci den tes de trân si to ma tam
mu i to mais. A uti li za ção da arma ou do car ro em aci -
den tes de trân si to, a vi o lên cia do més ti ca con tra mu -
lhe res e cri an ças, os es tu pros pra ti ca dos são sem pre
vin cu la dos à be bi da al coó li ca.

Assim, vo ta rei fa vo ra vel men te à ma té ria, em bo-
ra não acre di te na efi cá cia da me di da. Da rei um voto
de con fi an ça. Qu e ro ver logo o de sar ma men to em
Ala go as. Ah, que ro ver!

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es pe ro
que re al men te ana li se mos as es ta tís ti cas e como
será de fi ni do o qua dro em re la ção ao pro je to até o re -
fe ren do. É um me ca nis mo im por tan te, uma con tri bu i-
ção que se está dan do. Mes mo os que não acre di tam
na efi cá cia es tão aju dan do para que esse pro je to seja 
vo ta do. Ago ra, ano tei to das as fa las e aqui es ta rei co -
bran do tam bém.

Se na dor Le o nel Pa van, o pro je to diz que é cri me
usar uma arma de brin que do em um as sal to, si tu a ção
em que não se pre ten de ma tar uma pes soa. Isso está
cor re to, mas ima gi ne o que é a pu bli ci da de do ál co ol
to dos os dias, in va din do o ho rá rio das cri an ças, co lo-
can do aque las pro pa gan das en ga no sas e ma ra vi lho-
sas, vin cu lan do a be bi da al coó li ca ao su ces so, à be le-
za, às vi tó ri as pro fis si o na is!

Então, como vou que rer co brar o que foi dito
aqui, vo ta rei fa vo ra vel men te, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – 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, acre di to ser um mo men to im por tan te
para o Se na do Fe de ral, nes ta le gis la tu ra, o de ba te do
con tro le do por te de ar mas.

Cum pri men to os Se na do res Cé sar Bor ges e
Tas so Je re is sa ti e o De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e-
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nhalgh pelo en ca mi nha men to des sa ma té ria nos mol -
des em que es tão fa zen do.

Ante ci po que o meu po si ci o na men to será, como 
o da Se na do ra He lo í sa He le na, fa vo rá vel à ma té ria,
em que pese eu ter uma opi nião in te i ra men te con trá-
ria ao mé ri to. Vo ta rei por ques tão par ti dá ria – há um
subs ti tu ti vo do De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh –, 
con for me o en ten di men to da ma i o ria do meu Par ti do
em re la ção a um tema po lê mi co como esse. 

Pos so con tri bu ir ape nas com a res pon sa bi li da-
de que te mos de pa ci fi car a so ci e da de. Essa ma té ria,
nos mol des em que está co lo ca da no re la tó rio, apon ta
como um ca mi nho ex pres si vo, se gu ro.

Gos ta ria de re a fir mar as pa la vras da Se na do ra
He lo í sa He le na e do Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.
Hou ve uma que da ver ti gi no sa na ven da de ar mas no
Bra sil, e um au men to exa ge ra do do nú me ro de ho mi-
cí di os nes te País. To dos sa be mos que a pro li fe ra ção
de ar mas clan des ti nas não tem tido con tro le ou res tri-
ção nos úl ti mos anos, em nos so País. Exis te uma pre -
o cu pa ção do atu al Go ver no em re la ção a isso, a bus -
ca de uma uti li za ção me lhor do apa re lho re pres sor
para o con tro le efe ti vo da li be ra ção das ar mas. Qu an-
do olha mos para as ex pe riên ci as in ter na ci o na is, ob -
ser va mos que, se gun do as es ta tís ti cas, são di fe ren-
tes tam bém os nú me ros apre sen ta dos pe los que de -
fen dem essa ma té ria.

Por exem plo, nos Esta dos Uni dos, os da dos
mos tram que há uma ini bi ção da or dem de 45% dos
as sal tan tes que, ao pla ne ja rem um as sal to, sa bem
que, na casa em que en tra rão, as pes so as es ta rão ar-
ma das. O Re i no Uni do tem res tri ção ab so lu ta ao uso
de ar mas, e a Ale ma nha ado ta uma li be ra ção cla ra da 
sua uti li za ção, mas se ob ser va que o nú me ro de ho -
mi cí di os por ar mas é exa ta men te equi va len te nos
dois pa í ses. Então, é pre ci so mu i to cu i da do, mu i ta
aten ção, quan do se de ba te esta ma té ria. Eu, pes so al-
men te, en ten do, que es ta mos trans fe rin do a res pon-
sa bi li da de do as sas si na to no Bra sil para a arma,
olhan do mu i to pou co para as ca u sas da vi o lên cia em
nos so País. 

Se olhar mos o trá fi co de dro gas, a de pen dên-
cia quí mi ca no País, os mi lhões de jo vens que to dos
os dias se em bri a gam, fe rin do a le gis la ção vi gen te,
va mos ob ser var que a con se qüên cia des se des res-
pe i to à lei aca ba rá em tra gé dia nos pró xi mos anos,
exa ta men te a tra gé dia da vi o lên cia. Por que não é
uma pes soa cons ci en te que vai uti li zar uma arma
para ma tar al guém por sim ples mo ti va ção emo ci o-
nal. Qu an do não é um ato de le gí ti ma de fe sa, é uma 
ação de in sa ni da de, de per so na li da de pe ri go sa, de
des vio de ca rá ter, de de se qui lí brio por fa to res ex -

ter nos como o ál co ol, como a dro ga, como o am bi-
en te fa mi li ar cons ti tu í do de ma ne i ra equi vo ca da
den tro do am bi en te so ci al.

Te mos que ter mu i ta aten ção no en ca mi nha-
men to des ta ma té ria. Pes so al men te, não acre di to no
êxi to do que es ta mos apro van do. Enten do que as ra -
zões da vi o lên cia são ou tras. De ve ría mos tra ba lhar
pri me i ro dan do um pra zo, por exem plo, de dez anos,
Se na dor Cé sar Bor ges, agre din do o trá fi co clan des ti-
no de ar mas, en fren tan do o po der clan des ti no das ar -
mas, para de po is olhar para as pes so as que têm por -
te de arma, por que es sas não re pre sen tam vi o lên cia.
Está aí o exem plo do Rio Gran de do Sul: o Esta do
com ma i or li be ra ção de por tes de ar mas é o Esta do
com me nor ín di ce de vi o lên cia por ho mi cí dio, por que
tem uma po lí ti ca de se gu ran ça pú bli ca que cor res-
pon de à ex pec ta ti va da so ci e da de. Sei que a in ten ção
de V. Exª, do Se na dor Je re is sa ti, do De pu ta do Gre e-
nhalgh, é a me lhor pos sí vel. É a in ten ção de pa ci fi car
a so ci e da de, de di mi nu ir o nú me ro de ho mi cí di os, de
pro te ger o ci da dão, ví ti ma even tu al de uma arma de
fogo. Mas o ca mi nho não é esse. 

Os aci den tes de trân si to ca u sam 45 mil mor tes
to dos os anos, e nós não pro i bi mos o uso do car ro.
Qu e re mos uma le gis la ção que as se gu re a res pon sa-
bi li da de e a dis ci pli na na uti li za ção de um ve í cu lo que
pode ser as sas si no, como é o car ro.

Os ví rus, as bac té ri as, os fun gos, sa be mos que
não po de mos eli mi ná-los. Va mos pen sar em va ci nas,
va mos pen sar em pro ce di men tos pro te to res.

A le gis la ção ame ri ca na é cla ra. A Cons ti tu i ção
ame ri ca na per mi te e as se gu ra o di re i to ao por te de
arma. É uma afir ma ti va cons ti tu ci o nal nos Esta dos
Uni dos, por que o con ce i to de arma é um con ce i to de
de fe sa, não é um con ce i to de que a arma exis te para
ma tar, para que uma pes soa pe gue e vá as sas si nar
al guém.

De ve ría mos pon de rar e re fle tir me lhor a res pe i to
des te tema. Vo ta rei com os se nho res, por que acre di to
que a in ten ção é a me lhor pos sí vel, que é uma bus ca
de pa ci fi ca ção da so ci e da de. Mas, sin ce ra men te, a
mi nha des cren ça no re sul ta do, no mé ri to des te pro je-
to, é enor me, por que não acre di to, sem uma ação de
Esta do, sem uma ação edu ca ti va, sem uma ação pre -
ven ti va, sem uma ação re pres so ra efe ti va das au to ri-
da des bra si le i ras no pla no mu ni ci pal e no pla no es ta-
du al, que di mi nu i re mos o nú me ro de ho mi cí di os.

O meu en ten di men to é o de que de ve mos ter
al guns cu i da dos ain da no aper fe i ço a men to des ta
ma té ria. Não o fa rei para não pre ju di car. Mas, quan -
do pen so nos mi lhões de ci da dãos na Ama zô nia
que saem em bus ca de ali men to – lá não há mer ca-
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do, mu i tos ain da es tão no sé cu lo XIX -, que vão à
caça para ali men tar a fa mí lia, eles não po de rão pe -
gar 12 anos de ca de ia por que es tão com uma es -
pin gar da na mão. O gran de fa zen de i ro con tra ta uma
fir ma, às ve zes ja gun ços.

Pen so tam bém que de ve mos acom pa nhar as
es ta tís ti cas, por que será fun da men tal, – ain da es ta-
re mos no exer cí cio do man da to, eu e a Se na do ra
He lo í sa He le na, que é pro fes so ra de es ta tís ti ca –
ob ser var mos os re sul ta dos do im pac to efe ti vo na
re du ção dos as sas si na tos com esta ma té ria. Pa re-
ce-me que o ca mi nho de in ter pre ta ção da vi o lên cia
está equi vo ca do quan do abor da mos uma in se gu-
ran ça ou, pelo me nos, um va zio enor me no com ba-
te ao trá fi co clan des ti no de ar mas e olha mos ape -
nas para aque les que, den tro da lei, den tro da res -
pon sa bi li da de do con tro le do Esta do, têm uma in -
ves ti da de pa ci fi ca ção da so ci e da de.

Res pe i to a in ten ção, res pe i to o mé ri to, vou vo tar
com a ma té ria, mas, sin ce ra men te, te nho dú vi da. Por
exem plo, os mi li ta res das For ças Arma das, to dos têm
ar mas, e não re co nhe ço que te nha au men ta do a vi o-
lên cia. Por que exis te a res pon sa bi li da de na uti li za ção,
exis te con tro le efe ti vo na uti li za ção da arma. Infe liz-
men te, o que mata no Bra sil é a arma clan des ti na.

Na re gião Sul, per ti nho da ter ra do Se na dor Le -
o nel Pa van, exis te o trá fi co clan des ti no de ci gar ro, por 
exem plo, que vem de pa í ses vi zi nhos, com ab so lu to
des con tro le.

Então não é ne ces sa ri a men te a res tri ção do ob -
je to que vai evi tar o cri me ou a prá ti ca da vi o lên cia,
mas uma cul tu ra de res pe i to à vida, uma cul tu ra de
res pe i to à in te gri da de hu ma na, uma cul tu ra de res pe-
i to às mi no ri as, às pes so as, é que vai per mi tir que te -
nha mos uma so ci e da de pa cí fi ca.

Todo dia, quan do saio da mi nha casa, saio pre o-
cu pa do com que al gu ma gota de vi o lên cia da so ci e-
da de que está aí pos sa re ca ir so bre um fi lho ou um
pa ren te meu. Mas não acre di to que é com a res tri ção
do por te de arma a quem na le ga li da de usa que va -
mos ter êxi to nes ta ma té ria.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Pela or -
dem, Sr. Pre si den te. Gos ta ria de me ins cre ver para fa -
lar como Lí der após a Ordem do Dia, pelo PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
será aten di do.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ga ri bal di Alves, pró xi mo ins cri-
to. Em se gui da, o Se na dor Mar co Ma ci el.

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, a mi nha pre sen ça
nes ta tri bu na deve-se ao fato de ter, ao lado de ou -
tros Se na do res, par ti ci pa do dos tra ba lhos de uma
sub co mis são que exa mi nou os pro ble mas da vi o-
lên cia no nos so País.

Du ran te três me ses, acre di to, fo ram re pas sa dos
di an te des sa sub co mis são os pro ble mas mais ur gen-
tes e mais pre men tes, aque les que re que ri am uma
res pos ta do Po der Pú bli co. Assu mi mos essa res pon-
sa bi li da de e, gra ças a Deus, es ta mos, ao fi nal des ses
três me ses de tra ba lho, che gan do à vo ta ção des ses
pro je tos, con si de ra dos gran des avan ços no com ba te
à vi o lên cia no nos so País. 

Gos ta ria de pe dir a aten ção dos meus pa res
não ape nas para o mé ri to dos pro je tos, o que já foi
bas tan te sa li en ta do des ta tri bu na. Eu gos ta ria de
pe dir a aten ção para a for ma como as ques tões fo -
ram en ca mi nha das, por que, nes sa área, tam bém
se re gis trou um avan ço mu i to gran de. Qu an do foi,
Sr. Pre si den te, que Se na do e Câ ma ra se uni ram,
em pou cos dias, cons ti tu í ram uma co mis são mis ta
e con se gui ram co lo car em vo ta ção tan tos pro je tos?
Qu an do a Câ ma ra e o Se na do pu de ram pro du zir
um es for ço des sa na tu re za? Não há mu i tos re gis-
tros nes se as pec to. Eu di ria, pe los co men tá ri os que
ouço, pe las in for ma ções que re ce bo, que não há
no tí cia de que Câ ma ra e Se na do te nham se de di ca-
do a uma ques tão e dado a ela o tra ta men to efi ci en-
te e con sen su al con ce di do ao pro ble ma do com ba te
à vi o lên cia, prin ci pal men te com re la ção aos pro je-
tos que es tão sen do vo ta dos hoje, no que diz res pe-
i to à pos se e ao uso de arma.

Gos ta ria, por tan to, de as si na lar o avan ço que foi 
con se gui do, como foi dito aqui, gra ças ao em pe nho
do Pre si den te do Se na do, o Se na dor José Sar ney, e
do Pre si den te da Câ ma ra, o De pu ta do João Pa u lo, e
de seus co la bo ra do res – o Pre si den te da sub co mis-
são que exa mi nou a ma té ria, Se na dor Tas so Je re is-
sa ti, o nos so Re la tor, Se na dor Cé sar Bor ges, e o De -
pu ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh. To dos eles são res -
pon sá ve is por essa obra de en ge nha ria po lí ti ca, por
essa obra de base ju rí di ca e le gal que se trans for mou
na sín te se de inú me ros e inú me ros pro je tos. Se pen -
sar mos que, só na Câ ma ra, ha via 51 pro je tos, e se
pen sar mos na fu são que foi fe i ta, che ga re mos à con -
clu são de que es ta mos di an te de uma pro va: a pro va
da nos sa ca pa ci da de, como Po der Le gis la ti vo, de não 
ape nas exer cer a clás si ca fun ção de uma Casa re ver
a ou tra, mas de uma Casa co la bo rar com a ou tra, de
uma Casa se so mar com a ou tra, de uma Casa se agi -
gan tar jun ta men te com a ou tra para en fren tar um pro -
ble ma como esse.
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Sr. Pre si den te, eu que ro, so bre tu do, de di car a
mi nha pa la vra ao es for ço que foi fe i to, por que ele é
uma se men te do que nós po de re mos con se guir nes te
Se na do e do que po de rá ser con se gui do na Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Vou fu gir um pou co do as sun to, do de ba te do
pre sen te pro je to, para fa zer uma ob ser va ção. Eu não
en ten do por que não se está dis cu tin do a re for ma tri -
bu tá ria aqui no Se na do. Não en ten do por que o Se na-
do não está se pre pa ran do para en fren tar a dis cus são
da re for ma tri bu tá ria que virá. Se a Câ ma ra não cri ou
ne nhu ma ob je ção a esse pro je to, não cri a ria obs tá cu-
los a que o Se na do já es ti ves se de bru ça do so bre a re -
for ma tri bu tá ria. Não, Sr. Pre si den te, eu não me con -
for mo que te nha sido fe i ta esta con vo ca ção ex tra or di-
ná ria sob a égi de do exa me da re for ma tri bu tá ria e da
re for ma da Pre vi dên cia e não te nha mos fe i to, pelo
me nos, um exa me pre li mi nar des sas ma té ri as – mu i to
mais da re for ma tri bu tá ria, por que cada Se na dor é o
re pre sen tan te aqui do seu res pec ti vo Esta do. Te mos
esta Casa como uma Casa em ble má ti ca do sis te ma
fe de ra ti vo, e não es ta mos exer ci tan do esse pa pel.

De ve mos ti rar li ções dos acon te ci men tos, li ções
como as que es tou ti ran do hoje do que está acon te-
cen do nes ta tar de: a li ção que foi dada pela con jun-
ção de es for ços en tre Se na do e Câ ma ra; a li ção que
foi dada da pos si bi li da de de se exa mi nar tan tos pro je-
tos e de se fun dir, de se sis te ma ti zar e de se che gar a
um con sen so, e a li ção, Sr. Pre si den te, de que po de-
ría mos, já ago ra, es tar de bru ça dos so bre a re for ma
tri bu tá ria – ela vem aí com toda a sua com ple xi da de,
com a com ple xi da de de uma re for ma em que nin-
guém quer per der. Os Go ver na do res não que rem per -
der, o se tor pro du ti vo não quer per der e o Go ver no
Fe de ral não quer per der. Di an te de con ta tão di fí cil, o
me lhor mes mo, já se dis se, era não se ter pro pos to
uma re for ma tri bu tá ria. Essa é uma ma té ria ex tre ma-
men te de li ca da.

Pois bem, Sr. Pre si den te, meu tem po já está
pra ti ca men te es go ta do, mas que ro me con gra tu lar
mais uma vez com o Pre si den te da sub co mis são, da
qual faço par te – a sub co mis são ain da não es go tou a
sua mis são –, que é o Se na dor Tas so Je re is sa ti, que -
ro me con gra tu lar com o Re la tor, Se na dor Cé sar Bor -
ges, com o Pre si den te José Sar ney, e com o Pre si-
den te da Câ ma ra, João Pa u lo. Lou vo a ca pa ci da de
de mons tra da por este Se na do e pela Câ ma ra de dar
al gu ma res pos ta a um pro ble ma des sa na tu re za. Sei
que mu i to mais tem que ser fe i to. Há in clu si ve que di -
vul gar isso tudo por que já há uma cul tu ra mu i to ar ra i-
ga da do uso da arma.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)

Sr. Pre si den te, gos ta ria de ter mi nar lem bran do
tam bém a par ti ci pa ção do Se na dor De mós te nes Tor-
res na sub co mis são que tra ta, que exa mi na, que se
de bru ça so bre o pro ble ma da vi o lên cia, e fa zen do um
ape lo para que não de i xe mos de exer ci tar as nos sas
po ten ci a li da des, como foi fe i to ago ra, para apro var
em tem po re cor de ma té ri as que di zem res pe i to ao in -
te res se ma i or des ta Na ção.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ga ri bal di
Alves Fi lho, 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) – Com a pa -
la vra ao Se na dor Mar co Ma ci el.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Para dis cu-
tir. Com re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te José Sar -
ney, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria de ini ci ar elo gi-
an do a ini ci a ti va do Con gres so Na ci o nal, de modo es -
pe ci al do Se na do Fe de ral, em dar pri o ri da de à dis cus-
são de uma ques tão que é na ci o nal: como me lho rar-
mos o de sem pe nho de nos sas ins ti tu i ções, so bre tu do
as li ga das à se gu ran ça pú bli ca, e ado tar mos pro vi-
dên ci as vol ta das para re du zir a vi o lên cia, que in fe liz-
men te têm cres ci do mu i to em nos so País e – por que
não di zer? – no mun do?

Por isso, as mi nhas pri me i ras pa la vras são de
re co nhe ci men to ao es for ço fe i to, so bre tu do nes ta
Casa, no sen ti do de ofe re cer ao País um con jun to de
me di das vol ta das para a re du ção da cri mi na li da de
em nos so País, as se gu ran do ma i or tran qüi li da de ao
povo bra si le i ro.

São vá ri as as pro po si ções em dis cus são e não
pre ten do ana li sá-las. Ape nas re fe rir-me, es pe ci fi ca-
men te, ao Pro je to de Lei do Se na do nº 292, de 1999,
que teve como Re la tor o ilus tre ex-Go ver na dor da Ba hia
e atu al Se na dor Cé sar Bor ges. Ao elo gi ar o tra ba lho de -
sen vol vi do por S. Exª, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, de se jo fa zer uma ob ser va ção ao dis po si ti vo do
pro je to que tra ta da re a li za ção de um re fe ren do.

Diz o art. 28 da re fe ri da pro po si ção:

“Art. 28 Fica pro i bi da a co mer ci a li za-
ção de arma de fogo e mu ni ção em todo o
ter ri tó rio na ci o nal, sal vo para as en ti da des
pre vis tas no art. 6º des ta lei”.

E seu pa rá gra fo úni co es ta be le ce:

“Pa rá gra fo úni co. Este dis po si ti vo, para 
en trar em vi gor, de pen de rá de apro va ção
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por re fe ren do po pu lar, a ser re a li za do, em
data não fi xa da, em ou tu bro de 2005”.

Sr. Pre si den te, sou a fa vor de me di das vol ta das
para am pli ar a par ti ci pa ção po pu lar nas gran des de ci-
sões do País. A Cons ti tu i ção de 1988, em vi gor, es ta-
be le ce no art. 14 que, além do voto di re to e se cre to,
se po de ria tam bém co gi tar de me ca nis mos de con -
sul ta po pu lar, in clu si ve, a pos si bi li da de de re fe ren do,
do ple bis ci to e da ini ci a ti va po pu lar.

Con cor ri com um pro je to para re gu la men ta ção
des se dis po si ti vo. Ao fi nal, tra ta-se de um dis po si ti vo
já de vi da men te re gu la men ta do e, por tan to, pre vis to
na Cons ti tu i ção em vi gor e em lei com ple men tar.

To da via, Sr. Pre si den te, para re a li zar mos um
ple bis ci to ou um re fe ren do, pre ci sa mos es tar di an te
de fa tos ex tre ma men te re le van tes e sig ni fi ca ti vos. Se
ana li sar mos a His tó ria do Bra sil, va mos ve ri fi car que,
em toda a vida re pu bli ca na – e lá se vão qua se 114
anos –, so men te em duas opor tu ni da des re cor re mos
à re a li za ção des sas con sul tas po pu la res.

A pri me i ra vez em ja ne i ro de 1963, quan do o
País vi via uma gran de cri se po lí ti ca ins ti tu ci o nal de -
cor ren te da re nún cia de Jâ nio Qu a dros e da pos te ri or
pos se de João Gou lart. Aliás, na que la oca sião, não
hou ve um ple bis ci to, mas um re fe ren do, por que o ele i-
tor foi cha ma do a opi nar, di zen do sim ou não, se de ve-
ria man ter o sis te ma de go ver no em vi gor à épo ca, o
par la men ta ris mo. Uma se gun da opor tu ni da de sur giu,
em 1993, em vir tu de de de ter mi na ção con ti da na Car-
ta Cons ti tu ci o nal de 1988.

A Car ta Cons ti tu ci o nal de 1988 es ta be le ceu
que, cin co anos após a sua pro mul ga ção, em 1993,
de ve ría mos re a li zar uma con sul ta po pu lar para ve ri fi-
car se de ve ría mos man ter o pre si den ci a lis mo ou pas -
sar mos para o par la men ta ris mo, mu dar o sis te ma de
go ver no e tam bém a for ma de or ga ni za ção do Esta do.
Se de ve ría mos con ti nu ar como Re pú bli ca ou re tro ce-
der mos – e per doe o viés re pu bli ca no nes ta ex pres-
são – a uma Mo nar quia.

Essa con sul ta se re a li zou, se não es tou equi vo-
ca do, no dia 21 de abril de 1993. Di ria que foi um ple -
bis ci to e não um re fe ren do, por que o ele i tor foi cha -
ma do a fa zer es sas duas op ções. Va len do des ta car
que, pela pri me i ra vez em toda a his tó ria re pu bli ca na,
se ad mi tiu – a meu ver com al gu ma per ple xi da de –
que se fi zes se um ple bis ci to para dis cu tir Re pú bli ca
ou Mo nar quia, por que, em to das as Cons ti tu i ções re -
pu bli ca nas – 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 –, sem pre
se ad mi tiu que a Re pú bli ca era uma cláu su la pé trea e
sem pre se es ta be le ceu no tex to cons ti tu ci o nal que

não se ad mi ti ria emen da ten den te a abo lir a Fe de ra-
ção ou a Re pú bli ca.

Em 1988, ad mi tiu-se a hi pó te se, pois se re ti rou
a Re pú bli ca da con di ção de cláu su la pé trea – a meu
ver uma fa lha do Cons ti tu in te de 88 – e se ad mi tiu fa -
zer um ple bis ci to para que se con sul tas se se de ve ría-
mos man ter a Re pú bli ca ou nos trans for mar mos no -
va men te em Mo nar quia; e se de ve ría mos con ti nu ar
ou não com o sis te ma pre si den ci a lis ta de go ver no.

O ele i to ra do, pela sua imen sa ma i o ria, man te ve a
Re pú bli ca – uma ati tu de con se qüen te com a Cons ti tu i-
ção que se di zia ci da dã, e a Re pú bli ca é con se qüen te-
men te um tri un fo da ci da da nia – e man te ve, aju i za da-
men te, o pre si den ci a lis mo como for ma de go ver no.

Com isso, Sr. Pre si den te, que ro di zer que, em
toda a nos sa His tó ria, mas de modo es pe ci al na his tó-
ria re pu bli ca na, so men te duas ve zes re cor re mos a
me ca nis mos des sa na tu re za. E não é di fe ren te da si -
tu a ção no mun do.

Sem ter tido mu i to tem po para es tu dar essa ma -
té ria – pos to que es ta va em com pro mis so no meu
Esta do e so men te on tem to mei co nhe ci men to de que
a ma té ria ha via sido in clu í da na Ordem do Dia de hoje 
–, fiz um bre vís si mo e pre cá rio le van ta men to so bre
ple bis ci tos ou re fe ren dos em todo o mun do. São ins ti-
tu tos mu i to se me lhan tes.

Re cor dei-me que, em 1945, Chur chill pro pôs a
Cle ment Attlee, Lí der da opo si ção, que se fi zes se
uma con sul ta po pu lar para ver se a so ci e da de in gle sa
con si de ra va im por tan te man ter a co a li zão de for ças
que go ver na va o país àque la oca sião. Efe ti va men te, a 
Ingla ter ra vi via um mo men to di fí cil do pós-guer ra e,
con se qüen te men te, era uma ra zão mu i to pon de rá vel.
Mes mo as sim, Attlee re cu sou a pro pos ta. E a con sul-
ta po pu lar não acon te ceu.

Um pou co mais adi an te, lem bro a Fran ça, no di -
fí cil ano de 1968, e o gran de mo vi men to co man da do
por Cohn Ben dit, que trans for mou a Fran ça e que pa -
re cia com pro me ter as ins ti tu i ções. Aí, sim, re a li zou-se
o fa mo so ple bis ci to, ina u gu ran do como os fran ce ses
cha mam A Qu in ta Re pú bli ca.

Na Rús sia, lem bro-me de uma con sul ta po pu lar
mais re cen te, após a que da do Muro de Ber lim, tal vez, a 
gran de re vo lu ção eu ro péia do sé cu lo XX, para usar
uma ex pres são de Ralf Dah ren dorf. Em 1991, ali se re a-
li zou, sob a pre si dên cia de Gor ba chev, uma con sul ta
po pu lar para es ta be le cer, como de fato acon te ceu, a
Con fe de ra ção dos Esta dos Inde pen den tes – CEI, ain da
hoje, em vi gor, em bo ra de for ma pre cá ria.

Os Esta dos Uni dos da Amé ri ca do Nor te re a li-
zam mu i tos ple bis ci tos e re fe ren dos, mas sem pre em
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pla nos re gi o nal e lo cal. Vi uma es ta tís ti ca – pode não
es tar atu a li za da –, de que, nos Esta dos Uni dos, mais
de 15 mil con sul tas já ha vi am sido fe i tas, to das em
dis tri tos, ne nhu ma de ca rá ter na ci o nal. E os Esta dos
Uni dos são um país com lar ga tra di ção de mo crá ti ca e 
que es ti mu la ram mu i to as cha ma das ins ti tu i ções in -
ter me diá ri as e de par ti ci pa ção da so ci e da de.

Não vou usar a Chi na como exem plo, por mo ti-
vos ób vi os. Na Índia não en con trei ne nhum pre ce den-
te. Qu an do eu cito es ses pa í ses, es tou cha man do a
aten ção para os gran des pa í ses: Bra sil, Chi na, Índia,
Rús sia, Esta dos Uni dos – os cha ma dos pa í ses-ba le ia
a que se re por ta Ge or ge Ken nan – e Fran ça e Ingla -
ter ra, pa í ses de sen vol vi dos e em de sen vol vi men to de 
gran de ex ten são ter ri to ri al e tam bém de gran de ex -
pres são de mo grá fi ca.

Então, vê-se, Sr. Pre si den te, que esta é uma
prá ti ca pou co usu al nos cha ma dos gran des pa í ses. É
ló gi co que al guém po de rá con tra-ar gu men tar que a
Su í ça, com ha bi tu a li da de, tal vez seja o país que mais
re a li ze esse tipo de con sul ta po pu lar, as sim como a
Itá lia, de al gu ma for ma, tam bém. Mas, devo di zer, que 
esse não é cer ta men te o me lhor ca mi nho. Por que en -
ten do que es ses me ca nis mos de con sul ta po pu lar só
de vem ser exer ci ta dos quan do nos en con tra mos di -
an te de um pro ble ma de gran de ex pres são, so bre o
qual me re ça ser a so ci e da de bra si le i ra aus cul ta da,
ou vi da, para que se ma ni fes te so bre ele. 

Não me pa re ce que em re la ção à sim ples ques -
tão da co mer ci a li za ção de ar mas deva ser con vo ca do
o es cru tí nio po pu lar.

Srªs e Srs. Se na do res, tra go aqui um ar ti go de
Umber to Eco, de 1997, quan do se dis cu tia os pas sos,
os avan ços que a União Eu ro péia iria ado tar, como de 
fato vem ado tan do. Não vou ler, ob vi a men te, todo o
ar ti go pu bli ca do pelo O Esta do de S.Pa u lo, de 06 de
ju lho. Le rei ape nas al guns tre chos:

“Qu an do saí do gi ná sio eu ti nha, como 
todo mun do tal vez, uma no ção ide a li za da
da de mo cra cia ate ni en se. Não que ro di zer
com isso que não fos se uma co i sa óti ma,
para a boa gen te gre ga, ter for mu la do cer -
tos prin cí pi os de par ti ci pa ção co le ti va ...”

 (O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)

Sr. Pre si den te, peço para pros se guir um pou co,
por que acre di to que se tra ta de um tema que me re ça
tal vez uma re fle xão des ta Casa por sua sig ni fi ca ção.

Diz Umber to Eco que não se pode usar um re fe-
ren do para de ci dir de que modo se deve tra tar de pro -

ble mas me no res, que po dem ser de ci di dos pe los pró -
pri os Par la men ta res. E acres cen ta:

“Por que não con se gui for mar uma opi -
nião a esse res pe i to – ele se re fe ria a um
pro ble ma es pe cí fi co da Itá lia – mes mo sen -
do uma pes soa cul ta? Por que te nho ca pa ci-
da de de ad qui rir in for ma ções em cer tos se -
to res, mas não em ou tros. É cer ta men te por
isso que pago im pos tos, para que os De pu-
ta dos que ele gi tra ba lhem em tem po in te gral
nas co mis sões, len do e com pa ran do re la tó-
ri os, to man do de ci sões sen sa tas so bre pro -
ble mas. Eles têm tem po para for mar uma
idéia com pe ten te so bre es sas ques tões, e
tam bém o de ver de fazê-lo.”

Então, Sr. Pre si den te, o nú cleo do meu ra ci o cí-
nio é que esta é uma ma té ria que de ve ría mos de ci dir
não re me ter a uma con sul ta po pu lar. O que se dis cu te
ape nas é a co mer ci a li za ção, se faço uma le i tu ra cor -
re ta do tex to. O que se dis cu te ape nas – re tor no ao ar-
ti go 28 – diz res pe i to à co mer ci a li za ção de arma de
fogo. Será que nós não es ta mos ha bi li ta dos a de ci dir
so bre essa ques tão? Será que pre ci sa mos con vo car
um re fe ren do a ser re a li za do da qui a mais dois anos
para re sol ver essa ques tão?

Pen so, Sr. Pre si den te, que, se op tar mos por
esse ca mi nho, es ta mos de i xan do de de ci dir aqui lo
que é com pe tên cia nos sa, de i xan do de le gis lar, ou
seja, de de li be rar so bre uma ques tão que está ao
nos so al can ce e a res pe i to da qual o ele i tor nos de le-
gou po de res.

Sei que esta ma té ria foi ob je to de de li be ra ção
em Co mis são, e aí lou vo mais uma vez o pa re cer do
no bre Se na dor Cé sar Bor ges. A ma té ria tam bém foi 
ob je to, on tem, de uma re u nião da nos sa Ban ca da, à
qual não com pa re ci por me en con trar no Re ci fe, em
com pro mis so de or dem pes so al, ten do em vis ta
mis sa pelo pri me i ro ani ver sá rio de fa le ci men to de
mi nha mãe. Por isso, não me pre pa rei de for ma ade -
qua da para a sua dis cus são. Mas gos ta ria de lan çar
esse tema à re fle xão. Não sei se con vém nos de mi-
tir mos de de ci dir essa ques tão e de i xá-la para jul -
ga men to po pu lar. Essa é uma ta re fa de cor ren te da
re pre sen ta ção.

De mais a mais, Sr. Pre si den te, um re fe ren do
tem um cus to mu i to ele va do, sig ni fi ca fa zer uma ele i-
ção. So mos hoje mais de 115 mi lhões de ele i to res e
se re mos, em 2005, cer ta men te mais de 120 mi lhões
de ele i to res. Isso pres su põe tam bém uma pré via
cam pa nha de es cla re ci men to.
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Eça de Qu e i roz, por in ter mé dio do Acá cio, diz
com mu i ta pro pri e da de que as con se qüên ci as vêm
de po is, nun ca an tes. Eu pre fe ri ria que evi tás se mos
aco lher esse dis po si ti vo, por que cer ta men te não será 
de bom al vi tre que fa ça mos um re fe ren do tão-só e
sim ples men te para, mo bi li zan do toda a so ci e da de
bra si le i ra, dis cu tir mos se de ve mos ou não per mi tir a
co mer ci a li za ção de ar mas.

Faço es sas ob ser va ções, Sr. Pre si den te, di zen-
do mais uma vez que sou mu i to fa vo rá vel às for mas
par ti ci pa ti vas de de mo cra cia. Tan to é ver da de que dei 
uma con tri bu i ção ao pro ces so de re gu la men ta ção do
art. 14 da Cons ti tu i ção Fe de ral, que ver sa so bre ple -
bis ci to e re fe ren do.

Qu an do Go ver na dor de Per nam bu co, o lema de
tra ba lho no Esta do era “De sen vol vi men to com Par ti ci-
pa ção”. Pra ti quei mu i tas for mas de go ver no par ti ci pa-
ti vo em Per nam bu co, mas ava lio que não po de mos
de i xar de ana li sar esse tema e, como toda ino va ção,
deve ser mu i to dis cu ti da e pen sa da.

Por uma ques tão de cons ciên cia é que tra go re -
fe ri do tema à re fle xão da Casa. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor José Agri pi no, para dis cu tir a
ma té ria.

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, en ten do que es ta mos vo tan do uma
ma té ria im por tan te, mas de se jo cir cuns cre ver o meu
pen sa men to com re la ção à im por tân cia da ma té ria;
nem mais, nem me nos, até por que en ten do que a
mar gi na li da de – que está con ti da na cri mi na li da de –,
no Bra sil, tem con di ções pe cu li a res.

Não adi an ta fa zer com pa ra ções de da dos es ta-
tís ti cos do Bra sil com Ale ma nha, Fran ça, Esta dos
Uni dos, Indo né sia ou Ban gla desh, por que te mos con -
di ções par ti cu la rís si mas. Enten do que a cri mi na li da-
de, a mar gi na li da de, no Bra sil, está li ga da a mu i tas ra -
í zes, a des ní ve is de ren da, à ques tão do de sem pre go,
ao sis te ma pe ni ten ciá rio fa lho, ao apa re lho po li ci al
des guar ne ci do, bem como à dis po ni bi li da de de ar-
mas, que é ape nas um dos com po nen tes.

Enten do que es ta mos vo tan do uma ma té ria que 
se im põe e que é pro du to de dis cus sões que já ocor -
rem há mu i to tem po. Mas não é por aca so ma té ria
mais ou me nos im por tan te do que um fato que re pu to
da ma i or im por tân cia tam bém para o com ba te ao cri -
me. E nem ao me nos me re fi ro à re for ma do Ju di ciá-
rio, que mu i tas pes so as ima gi nam que seja pe dra de
to que para a ques tão do com ba te ao cri me. Não. Mu i-

to mais im por tan te do que a pró pria re for ma do Ju di-
ciá rio é a dis cus são do Có di go Pro ces su al, por quan to
as ins tân ci as, os re cur sos no Bra sil são imen sos e
per mi tem que o pre so fi que na rua, con ti nu an do a
pra ti car o cri me e o de li to.

O in qué ri to po li ci al é ou tra ins ti tu i ção que qua se
só exis te no Bra sil. Ele é um com pli ca dor em re la ção
à ra pi dez na apli ca ção da pena e do com ba te efe ti vo
ao cri me.

A ques tão da pro i bi ção do por te de ar mas e da
ven da das mes mas é, por tan to, ape nas uma com po-
nen te so bre o qual se de bru ça o Con gres so Na ci o nal,
a Câ ma ra e o Se na do.

Nes se pon to, que ro ren der as mi nhas ho me na-
gens ao Pre si den te do Se na do, Se na dor José Sar -
ney, ao Pre si den te da Câ ma ra, De pu ta do João Pa u-
lo, e ao Re la tor da Co mis são Mis ta, que re sol veu,
por de li be ra ção dos dois Pre si den tes, pela obs ti na-
ção dos dois Pre si den tes, en fren tar de cara esse
pro ble ma; ao Se na dor Cé sar Bor ges, que foi in can-
sá vel; ao Re la tor De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e-
nhalgh, que tam bém tra ba lhou com de no do nes sa
ma té ria e aos au to res dos di ver sos pro je tos, que
pro du zi ram, em sín te se, o tex to que es ta mos vo tan-
do. Se ele não é per fe i to e aca ba do, é pelo me nos
aqui lo que foi o pos sí vel para o mo men to, que não foi 
pos sí vel há dois anos.

É pre ci so que re cu pe re mos a me mó ria. Eu era
Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, quan do dois Re la to res, os Se na do res Re -
nan Ca lhe i ros, au tor de um dos pro je tos, e o Se na dor
Pe dro Piva re la ta ram ma té ri as e ofe re ce ram re la tó ri-
os con fli tan tes; e, uma vez con fli tan tes, não en se ja-
ram vo ta ção. Eles fo ram acor des na ques tão da pro i-
bi ção do por te de ar mas, mas não fo ram acor des na
ques tão da pro i bi ção da ven da de ar mas, que é uma
ques tão im por tan te e com pli ca da. Ra zão pela qual
re u ni a ban ca da do PFL, on tem, para afi nar mos um
po si ci o na men to úni co em tor no da ma té ria. Che ga-
mos a me nos de ques ti o na men tos mais do que pro -
ce den tes, ma du ros, como o apre sen ta do aqui pelo
Se na dor Mar co Ma ci el e o que será apre sen ta do pelo
Se na dor Ro meu Tuma.

Cre io que, da dis cus são que se es ta be le ceu na 
Ban ca da do PFL com a par ti ci pa ção do Se na dor Cé -
sar Bor ges, que foi o nos so tu tor na ma té ria, com a
par ti ci pa ção dos Se na do res De mós te nes Tor res e
Ro meu Tuma, aper fe i ço ou-se o tex to, a co me çar
pela de fi ni ção do por te das ci da des, às qua is é dada
a per mis são para que, ha ven do guar das mu ni ci pa is,
elas te nham o por te de arma ou se jam au to ri za das a
se ar mar.
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O tex to ori gi nal do Re la tor: De pu ta do Luiz Edu -
ar do Gre e nhalgh per mi tia ape nas às po lí ci as mu ni ci-
pa is de ci da des com um mi lhão de ha bi tan tes te rem o
por te de ar mas. Mo di fi cou-se o tex to para dar-se a
opor tu ni da de a to das as ca pi ta is e às ci da des de 500
mil ha bi tan tes para te rem guar das mu ni ci pa is com
por te de arma. Ou seja, para a guar da ser ar ma da, e o
guar da mu ni ci pal guar dar con si go a arma. 

Às ci da des en tre 250 e 500 mil ha bi tan tes é
dada a opor tu ni da de de, ha ven do guar da mu ni ci pal,
ser ofe re ci do o por te de arma com a obri ga ção de, en -
cer ra da a eta pa de ser vi ço, ser re co lhi da a arma. Isso
no que diz res pe i to à ques tão do por te de arma.

É bom que todo o Bra sil sa i ba que o Con gres so
está as su min do uma po si ção co ra jo sa; está pro i bin do
a ven da de ar mas des de já. A não ser que, da qui a
três anos, o re fe ren do so bre o qual se re fe riu, com
mu i ta pro pri e da de, o Se na dor Mar co Ma ci el – re fe-
ren do po pu lar que terá um cus to mu i to alto, e é pre ci-
so que se ob ser ve isso tam bém des de já – apro ve
esta ma té ria.

A ma té ria, por tan to, Sr. Pre si den te, Srs. Se na-
do res, na vi são do Par ti do da Fren te Li be ral – não mi -
nha –, é im por tan te, mas não é de fi ni ti va, não é con -
clu si va. Ela é um pas so a mais no rumo da con tri bu i-
ção do com ba te ao cri me e à mar gi na li da de. Po rém,
sub sis te uma pre o cu pa ção que a mim as sis te – e cuja 
dú vi da será di ri mi da nes ses pró xi mos três anos: es ta-
re mos re sol ven do de fi ni ti va men te um pro ble ma com
a pro i bi ção ou es ta re mos cri an do um pro ble ma pela
pro i bi ção e per mi tin do o cri me a pes so as que não po -
dem ter nem ao me nos uma arma em casa e que, por
isso, vão se sen tir in de fe sas? Os três pró xi mos anos
se rão su fi ci en tes para a for ma ção de um ju í zo de va -
lo res, para que esta Casa vol te a se en con trar e a de li-
be rar em ter mos de fi ni ti vos.

A ma té ria con ta rá com o meu voto e, ao me nos
se hou ver pon de ra ções dos Se na do res Mar co Ma ci el
e Ro meu Tuma, terá o voto fa vo rá vel do Par ti do da
Fren te Li be ral.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.
S. Exª dis põe de 10 mi nu tos para dis cu tir a ma -

té ria.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

(PFL – BA. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, nin guém
me lhor do que V. Exª, Pre si den te José Sar ney, po -
de ria es tar a ob ser var os dias di fí ce is que vive o
País e a con ju ga ção de fa to res gra vís si mos, como o 

de sem pre go que leva à fome, o res pon sá vel prin ci-
pal pela vi o lên cia, tal vez nun ca vis ta nes te País. Daí 
por que é ex tre ma men te ne ces sá rio que o Se na do
apres sas se a vo ta ção des ta ma té ria que, há tan tos
anos, tra mi ta nes ta Casa.

V. Exª é res pon sá vel, na sua Pre si dên cia, pelo
ace le ra men to, na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, sob a Pre si dên cia do Se na dor Edi son
Lo bão, que, com a ca pa ci da de po lí ti ca e com pe tên cia
ha bi tu al, achou por bem cri ar uma Sub co mis são, pre -
si di da pelo no bre Se na dor Tas so Je re is sa ti, e que
teve, como Re la tor, o qual tra ba lhou in can sa vel men-
te, pro du zin do ex ce len te Re la tó rio, o no bre Se na dor
Cé sar Bor ges.

Hoje, va mos à vo ta ção, tam bém gra ças ao es -
for ço de V. Exª, para que, nes ta Con vo ca ção, o Se na-
do des se uma de mons tra ção de que tra ba lha ria in -
ten sa men te, so bre tu do ten do em vis ta a vi o lên cia que 
gras sa no País. 

Este Re la tó rio tam bém con tou com a co la bo ra-
ção do De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh, o qual
me re ce apro va ção unâ ni me. A pro i bi ção do por te de
ar mas é im pres cin dí vel, até por que é o ge ra dor prin ci-
pal da vi o lên cia.

O Mi nis tro Már cio Tho maz Bas tos tam bém se
in te res sou pela ma té ria, in clu si ve acom pa nhou o seu
de sen ro lar no Se na do Fe de ral.

Qu e ro lou var, aqui, den tre tan tos pro je tos, o do
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, que de mons trou, nes te
pe río do, a sua enor me ob ses são, pois qua se que di a-
ri a men te vi nha à tri bu na tra tar des te as sun to, con se-
guin do o seu ob je ti vo, gra ças à atu a ção da Mesa pre -
si di da por V. Exª.

Qu e ro, en tre tan to, di zer que isso não é su fi ci en-
te. Que esse é um pas so gran de, é ver da de. Insis to
ou tra vez – e in sis ti rei sem pre, por que se não não ire -
mos re sol ver o pro ble ma – na im por tân cia da pre sen-
ça das For ças Arma das no com ba te ao cri me or ga ni-
za do, no com ba te à vi o lên cia, aju dan do as Po lí ci as
Mi li ta res no exer cí cio de suas fun ções. Te mos mi lha-
res de ele men tos nas For ças Arma das, e não é pos sí-
vel que o pa pel das For ças Arma das con ti nue a ser o
mes mo de on tem, ou seja, à es pe ra de uma guer ra
en tre pa í ses, co i sa que não acon te ce e que a téc ni ca,
hoje, im pe de a pre sen ça até mes mo de for ças mi li ta-
res em cam po de ba ta lha. Os ge ne ra is, os al mi ran tes
e os bri ga de i ros têm que re ver o pa pel das For ças
Arma das, por que tam bém a Na ção paga a sua ma nu-
ten ção. É ver da de que eles pres tam ser vi ço à Pá tria,
mas po de rão pres tar mu i to mais, so bre tu do se ti ve-
rem ele men tos para aju dar na re pres são ao cri me.
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Cla ro que nin guém pode es pe rar que da no i te
para o dia os Mi li ta res es te jam pre pa ra dos. Mas de ve-
ri am es tar se pre pa ran do para da qui a um ano, ou a
um ano e meio, es ta rem nas ruas, nos ba ir ros, até
mes mo nas fa ve las, quan do ne ces sá rio, para bem
ser vir a Na ção. Sei que quan do falo as sim não agra do
aos Mi li ta res, mas eu que ro agra dar ao povo bra si le i-
ro que, mais de 80%, pede a pre sen ça das For ças
Arma das nas ruas.

Pen so que é in dis pen sá vel que o Go ver no Fe -
de ral veja qua is são os se to res mais im por tan tes des -
ta Na ção para des con tin gen ci ar ver bas, que são im -
pres cin dí ve is.

O atra so de ver bas para a Po lí cia Fe de ral é mu i-
to gran de. Sou be que fo ram li be ra dos R$20 mi lhões,
on tem, mas é mu i to pou co para o dé bi to da Po lí cia
Fe de ral, in clu si ve ten do em vis ta pré di os que a ins ti tu-
i ção alu ga em di ver sos Esta dos e, mais do que isso,
em diá ri as que não são pa gas aos seus agen tes.

Pen sem que, nes se qua dro di fí cil que es ta mos
atra ves san do, pos sa mos ama nhã – já que é tão co -
mum hoje se fa zer gre ve – ter uma gre ve da Po lí cia
Fe de ral. Como fi ca rá esta Na ção? Como fi ca re mos
to dos nós? 

Para esse mo men to di fí cil que a Na ção atra ves-
sa – e os ca be los bran cos que te nho me dão au to ri da-
de para di zer que é dos mais di fí ce is de to dos os tem -
pos – é pre ci so que haja uma com pre en são tam bém
dos Par ti dos po lí ti cos, Go ver no e Opo si ção, no sen ti-
do de se en con trar de no mi na do res co muns, a fim de
que pos sa mos tra fe gar, mes mo com di fi cul da de, mas
che gar a bom ter mo na nos sa atu a ção.

Nem a Opo si ção pode, evi den te men te, apro ve i-
tar-se des sas di fi cul da des – e não está fa zen do isso,
man da a ver da de que se diga –, e nem o Go ver no
pode se fe char aos re cla mos da Opo si ção, quan do
esta está com a jus ta ca u sa.

To dos sa be mos que o Pre si den te da Re pú bli ca
é ho mem com pre en si vo e po pu lar. Mas a com pre en-
são e a po pu la ri da de têm que es tar a ser vi ço do bem
co mum. E só es ta rá a ser vi ço do bem co mum se se
to mar me di das co ra jo sas que essa hora, que in fe liz-
men te es ta mos vi ven do, exi ge.

Qu e ro, por tan to, Sr. Pre si den te, no apo io que
dou to tal a este Pro je to de pro i bi ção do por te de ar -
mas, di zer que tudo isso é im por tan te, mas – re pi to –
in su fi ci en te.

Que nos com pe ne tre mos dos di fí ce is dias que
vi ve mos. E que V.Exª, Pre si den te José Sar ney, com a
ex pe riên cia que tem, não só do exer cí cio da Pre si-
dên cia, mas de uma vida Par la men tar lon ga e pro ve i-

to sa para o País, que tam bém co la bo re di re ta men te
numa – não di rei com po si ção, por que isso já está
gas to – com pre en são das for ças po lí ti cas na ci o na is.

Va mos apro var hoje este pro je to. É um pas so
im por tan te – re pi to –, mas não é tudo. Te mos o de ver,
a obri ga ção, to dos os Po de res, de nos jun tar mos para 
aju dar o Go ver no a sair da cri se que atra ves sa, que é
evi den te e que não pode atin gir a au to ri da de dos
mem bros do Go ver no na qui lo de que não po dem
pres cin dir, que é a for ça mo ral. Qu an do a de sor dem
co me ça, nin guém sabe quan do ter mi na. Qu an do
exis te, ao mes mo tem po, o pe ri go das guer ri lhas ru ra-
is com o das ur ba nas, fica in sus ten tá vel. E não só o
Go ver no fica in sus ten tá vel, da mes ma for ma fica in -
sus ten tá vel a Na ção e o pró prio Po der Le gis la ti vo.

Essa a ad ver tên cia que me cum pria fa zer, e faço 
com toda a con vic ção de que es tou pe din do para o
nos so País uma or dem de mo crá ti ca cor re ta, que não
ha ve rá sem que to me mos as pro vi dên ci as in dis pen-
sá ve is.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Sér gio Zam bi a si, para dis cu tir a
ma té ria.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Blo co/PTB – RS.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, mes mo vin do de um Esta do
onde es tão ins ta la das qua tro das cin co ma i o res fá bri-
cas de ar mas do Bra sil, devo re gis trar aqui a mi nha
apro va ção à pro pos ta que hoje es ta mos dis cu tin do.

São mu i tas as ra zões que me le vam a ser fa vo-
rá vel ao pro je to. Uma de las está es tam pa da em uma
das pá gi nas da edi ção de se gun da-fe i ra do jor nal
Zero Hora, de Por to Ale gre: “Pâ ni co e mor tes em sa í-
da de fes ta no Inte ri or”. Um ti ro te io do lado de fora do
sa lão de i xou dois mor tos e cin co fe ri dos no sá ba do à
no i te na pe que na lo ca li da de de Ita pu ca. E o con fron to
não foi en tre mar gi na is ou en tre gan gues, mas en tre
fre qüen ta do res do ba i le, que es ta vam ar ma dos.

Se este pro je to tra tas se sim ples men te da pro i bi-
ção das ar mas, eu não fa la ria com tan ta con vic ção.
Na re a li da de, es ta mos vo tan do o Esta tu to do De sar-
ma men to. Esta mos vo tan do hoje re gras rí gi das para a 
pos se e com pra de ar mas. Não es ta mos vo tan do a
pro i bi ção da ven da, tam pou co a pro i bi ção da pos se
de uma arma. Esta mos cri an do re gras, di fi cul tan do
sua uti li za ção.

Con si de ro que esta dis cus são tam bém pro mo ve
uma ques tão fun da men tal nes te pro ces so, tal vez a
mais im por tan te de to das: a cons ci en ti za ção.
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Sim ples men te pro i bir, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. 
Se na do res, com cer te za, não re sol ve. Co ca í na e ma -
co nha são pro i bi dos, mas ve mos essa pra ga che gar
às por tas das es co las, às por tas das nos sas ca sas. A
ven da de be bi da al coó li ca é pro i bi da para me no res de
18 anos, mas ve mos me no res, nos fi na is de se ma na,
em coma al coó li co nos pron tos-so cor ros, isso quan do
não pro vo cam ver da de i ras tra gé di as em fun ção de
seu es ta do etí li co. Por essa ra zão, eu não acre di to
que a sim ples pro i bi ção pos sa re sol ver. Acre di to, sim,
nas res tri ções que es tão sen do im pos tas por este
pro je to.

Po rém que ro aqui de i xar uma pre o cu pa ção. Re -
fi ro-me ao con tra ban do, co le gas Se na do ras e Se na-
do res. Por oca sião da re u nião da Co mis são Mis ta do
Par la men to, pre si di da pelo nos so co le ga Se na dor
Edi son Lo bão, fiz um ape lo a S. Exª para que este
tema pu des se ser dis cu ti do na Co mis são Mis ta do
Con gres so do Mer co sul, que le vás se mos o as sun to
ao Ita ma rary, por que as nos sas fron te i ras se rão pal co
do tu ris mo bé li co, Srªs e Srs. Se na do res.

Para que V. Exªs te nham uma idéia, trans mi to
aqui in for ma ções re co lhi das esta ma nhã em al gu mas
ci da des da fron te i ra do Rio Gran de do Sul com o Uru -
guai. Para com prar ar mas e mu ni ções de vá ri os ca li-
bres não é pre ci so ir mu i to lon ge. No Uru guai, com -
pram-se pro jé te is nos ar ma zéns – nos ar ma zéns! –,
nos bo li chos, que fi cam ao lado nas pra te le i ras, jun to
com ali men tos, brin que dos e ma ma de i ras. Esse le-
van ta men to foi fe i to esta ma nhã.

No nos so que ri do e sim pá ti co vi zi nho país, en -
con tra mos car tu chos de 12, 22, 38 e 9 mi lí me tros,
que ca u sam im pac to de vas ta dor. Mes mo as sim, não
há res tri ção de ven da ou com pra, ten do o co mér cio li -
vre e sem fis ca li za ção para qual quer pes soa que pre -
ten da ad qui ri-los. As mar cas Re ming ton e Águi la são
fa cil men te en con tra das, como co men tei, nos ar ma-
zéns dos ba ir ros, das vi las, nos bo li chos que es tão lo -
ca li za dos a al guns me tros da fron te i ra.

Có pi as qua se per fe i tas de ar ma men tos le ves e
pe sa dos tam bém es tão à ven da em free shops, para
o de lí rio dos de lin qüen tes que não con se guem com -
prar ar mas ver da de i ras e pas sam a re a li zar as sal tos
com as ré pli cas. Na fron te i ra do Rio Gran de do Sul
com o Uru guai, a si tu a ção não é di fe ren te da si tu a ção
das fron te i ras com o Pa ra guai. Ali, no Pa ra ná, ca sas
es pe ci a li za das em pro du tos bé li cos, como a fa mo sa
Casa Chi na, co mer ci a li zam todo tipo de ar ma men to,
tan to leve quan to pe sa do, sem ne nhum tipo de fis ca li-
za ção. Fron te i ras como Ri ve ra/Li vra men to; Chuí, no
Bra sil, e Chuí no Uru guai; Rio Bran co, no Uru guai, e
Ja gua rão, no Bra sil, es tão na rota do trá fi co de ar mas

de vi do à fa ci li da de de en tra da no País. Ape nas uma
das fron te i ras pos sui uma pon te; as ou tras têm aces -
so li vre – bas ta atra ves sar a rua e já se está do ou tro
lado, em um ou tro país. É o caso de Li vra men to/Ri ve-
ra e Chuí/Chuí. Mal per ce be mos que pas sa mos de
um país para ou tro. Ao cru zar mos a fron te i ra, es ta-
mos em um pa ra í so do mer ca do li vre, em free shops.
Em meio a ele tro do més ti cos e rou pas, sur gem lo jas
ofer tan do mar cas como Ru ger, Be re ta e ou tras. O que 
é mais as sus ta dor é a fa ci li da de da co mer ci a li za ção,
sem exi gên ci as de ne nhu ma do cu men ta ção le gal.

Já co me ça ram a cir cu lar pan fle tos, sem ma i o res
pro ble mas, pe las ave ni das das ci da des fron te i ri ças,
in di can do as lo jas que apre sen tam ofer tas di a ri a men-
te. Ci ta rei al gu mas ofer tas que fo ram re co lhi das em
pan fle tos, esta ma nhã, em ci da des de fron te i ra:

Na Casa Sâ nio, em Ri ve ra, um 22 Ti ver, que é da
Argen ti na, por R$439,00. Na Casa Gu nos, em Ri ve ra,
uma es co pe ta 12, 02 ca nos, La ber, por R$3.360,00. Na
Loja Bra sil, no Chuí, uma Pt 380, Be re ta, por US$550.
Na Casa Mari, em Rio Bran co, que fica ao lado de Ja -
gua rão – ci da des que es tão uni das por uma pon te –,
mu ni ção 38, ca i xa com 50 uni da des, por R$100,00.

Isso se com pra nos bo li chos, nas vi las, nos mer -
ca dos, ali, como co men tei, jun to às pra te le i ras com
ali men tos e ma ma de i ras.

Vol to a ma ni fes tar, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, esta pre o cu pa ção: as ci da des de fron te i ra te rão
um novo tu ris mo logo à fren te, se o Bra sil não se aler tar
para o gra ve pro ble ma do con tra ban do de ar mas, que já
está ins ta la do nos cor re do res do nar co trá fi co.

Qu e ro de i xar cla ro o meu in te gral apo io à res tri-
ção ao uso de ar mas. Fiz mu i tas cam pa nhas no meu
Esta do, pro pus tro cas. Em uma de las, re co lhi 250 ar -
mas em tro ca de ces tas bá si cas, de pes so as hu mil-
des que não que ri am ter es sas ar mas em casa, mas
des fa zer-se de las. E, numa sim ples pro pos ta de uma
arma por uma ces ta bá si ca, re co lhi 250 ar mas, que
fo ram en tre gues ao Mi nis té rio Pú bli co do meu Esta do
para sua des tru i ção.

Ve jam que, mes mo no Rio Gran de do Sul, Esta -
do que, se gun do se fala, pos sui mu i tas ar mas – o que
é ver da de –, há cons ci en ti za ção do pro ble ma. Po rém,
as ques tões da fron te i ra de vem ser tra ta das com a
me re ci da se ri e da de.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Sér gio Zam -
bi a si, 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, su -
ces si va men te, pe los Srs. Ro meu Tuma, 1º
Se cre tá rio, e Luiz Otá vio.
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Ain da para
dis cus são do pro je to, con ce do a pa la vra ao Se na dor
Ney Su as su na, do PMDB da Pa ra í ba.

V. Exª dis põe de 10 mi nu tos, Se na dor. Mes mo
sa ben do que V. Exª é um gran de ati ra dor, V. Exª terá
que ser rá pi do.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Mu i to obri ga do, no bre
Pre si den te.

Srªs e Srs. Se na do res, pen so que pou cas pes -
so as aqui fo ram atin gi das por arma de fogo; eu já.
Pou cas pes so as aqui vi ram, ao seu lado, uma pes soa
que ri da mor rer por uso de arma de fogo; eu vi. Tive o
des pra zer de, num as sal to no Rio de Ja ne i ro, ver a mi-
nha mu lher ser atin gi da na ca be ça e mor rer, bem
como o de re ce ber um tiro no bra ço e fi car sem o seu
co man do, por ter sido o osso atin gi do. Pou cas pes so-
as aqui – es pe ro – es ti ve ram sob a mira de um as sal-
tan te que de se ja va to mar o car ro: isso já me acon te-
ceu duas ve zes, tam bém no Rio de Ja ne i ro.

Ima gi nem V. Exªs a mi nha ale gria por vo tar mos
hoje uma lei que, se não re sol ve rá o pro ble ma, ini bi rá,
com se ri e da de – pelo me nos essa é a nos sa in ten ção
–, o trân si to de ar mas de fogo nes te País.

Por ter sido tan tas ve zes atin gi do, fiz um pa co te
an ti vi o lên cia, nove pro je tos que tra mi tam nes ta Casa, 
sen do que um de les era o de por te de ar mas. Vi, com
ale gria, os de ma is pro je tos tam bém se rem con den sa-
dos e me lho ra dos no pro je to do Se na dor Re nan Ca -
lhe i ros, que ago ra, com ou tras me lho ri as, es ta mos
vo tan do.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, eu e o Se na dor Tas so Je re is sa ti pe di mos a cri a-
ção da Sub co mis são da Vi o lên cia, da qual esse pro -
je to é um sub pro du to.

To dos nós sa be mos que há dois Bra sis: um, de
pes so as or de i ras, que obe de cem à lei; ou tro, de mar -
gi na is, onde exis te pena de mor te, todo tipo de cri me,
do nar co trá fi co à exe cu ção, até o uso do fa mo so “mi -
cro on das”, em que, como vi mos, o jor na lis ta Tim Lo -
pes foi co lo ca do. Com ga so li na e pne us, ele foi cre -
ma do, para que não so bras se nada, se quer os os sos.

Com toda cer te za, foi o Pre si den te Sar ney o ele -
men to ca ta li sa dor para que esse pro je to fos se vo ta do.
A sua li de ran ça fez com que ti vés se mos mais ve lo ci-
da de, e um pro je to que dor mi ta va nas ga ve tas do Se -
na do e até há pou co tem po não ti nha pos si bi li da de de 
ser vo ta do está sen do vo ta do hoje.

Estou mu i to ale gre por po der vo tar fa vo ra vel-
men te a esse pro je to. Mas con cor do com o Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães quan do diz que as For ças

Arma das po dem ter um pa pel im por tan te no cum pri-
men to des sa lei. Con cor do com V. Exª, Se na dor Anto -
nio Car los, quan do pro põe o uso das For ças Arma -
das, tal vez não por tem po in de ter mi na do, para uma
qua ren te na de de sar ma men to. As For ças Arma das,
em todo o Bra sil, com a sin cro nia das de ma is po lí ci as,
das guar das mu ni ci pa is, da Po lí cia Fe de ral, po de rão
fa zer uma var re du ra, prin ci pal men te no con tin gen te
des se ou tro Bra sil, que é o do cri me, para o qual essa
lei não vai va ler nada, aque le que já está à mar gem e
pou co se im por tan do. Alguns já têm cin qüen ta, ses -
sen ta, se ten ta mor tes; por tan to, pe gar mais dois anos
de pri são por por te de arma de fogo não lhes vai fa zer
di fe ren ça. Por isso, pen so que as For ças Arma das se -
ri am im por tan tes nes sa ope ra ção de var re du ra, por
um pra zo de ter mi na do, em que de sar ma ría mos o má -
xi mo que pu dés se mos.

O meu Esta do tem fe i to isso há al guns anos. Era 
o Esta do mais vi o len to da Re pú bli ca, de for ma que,
quan do se fa la va em vi o lên cia, ime di a ta men te se
pen sa va na Pa ra í ba. Ha via as sas si na to todo dia. O
que fi ze mos? Re a li za mos a Ope ra ção Man zuá –
nome de uma ar ma di lha para se pe gar la gos ta. Em
to das as sa í das das gran des ci da des, há um des ta ca-
men to po li ci al que pára e re vis ta os car ros. To má va-
mos de ze nas, cen te nas de ar mas de fogo e de ar mas
bran cas, to dos os dias. Hoje, os nos sos ín di ces des -
pen ca ram em com pa ra ção com o que eram.

Isso po de ria ser fe i to por um pra zo de ter mi na do;
cre io que essa ope ra ção vi ria em com ple men ta ção a
essa lei. Não se ria pre ci so fa zer lei, re gu la men tar, ha -
ve ria uma sin cro ni za ção das For ças Arma das, das
for ças po li ci a is, ci vil e mi li tar, en fim, da Po lí cia Fe de-
ral. Por um pra zo, fa ría mos o de sar ma men to e, com
isso, es ta ría mos cum prin do a lei.

Não sei se V. Exªs pres tam aten ção, mas, nos fil -
mes ame ri ca nos, toda vez que a po lí cia che ga, a pri -
me i ra co i sa que o ban di do faz, quan do não vai re a gir,
é jo gar fora a arma, por que não há sa í da, são qua tro
anos de pri são. Nin guém quer ser apa nha do com
arma. No Bra sil, se Deus qui ser, um dia será as sim: o
ci da dão vai sa ber que, se for apa nha do com uma
arma, pe ga rá ca de ia, sem ter ne nhu ma ou tra pos si bi-
li da de. Nes ses fil mes, mu i tas ve zes, quan do o cri me
está para ser exe cu ta do por uma qua dri lha, pelo cri -
me or ga ni za do, usa-se um taco de be i se bol. O ci da-
dão não usa arma de fogo, por que dá ca de ia mes mo.

Sei que não es ta mos com a guer ra ga nha, mas
es ta mos dan do o pri me i ro pas so, que é im por tan te. O
de ba te foi lon go, pro lon ga do, e, para meu or gu lho, es -
tou nes ta Casa hoje, quan do va mos vo tar uma lei
dura que, com cer te za, fará com que o Bra sil não es -
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te ja, nas es ta tís ti cas, anu al men te, com o mes mo nú -
me ro de mor tes da Gu er ra do Vi et nã.

Pa ra be ni zo to dos os Se na do res, aque les que
fo ram os exe cu to res des sa sín te se. Para mi nha ale -
gria, hoje o Bra sil co me ça a mu dar. É ver da de que o
Go ver no Fe de ral tam bém tem que en ce tar uma gran -
de cam pa nha de di vul ga ção. Espe rar que ape nas a
TV Se na do a faça não é o su fi ci en te. Então, a esta lei
que hoje te mos a co ra gem e o dis cer ni men to de fa zer
pre ci sam unir-se duas ou tras ações: a var re du ra, para
de sar mar esse Bra sil mar gi nal – o ci da dão de bem vai
en tre gar sua arma ou re gis trá-la, mas não o mar gi nal
–, e a di vul ga ção, mos tran do os be ne plá ci tos, a se gu-
ran ça e a tran qüi li da de que essa lei vai tra zer ao nos -
so ter ri tó rio.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Ain da para

dis cus são, con ce do a pa la vra ao Se na dor Alme i da
Lima, do PDT de Ser gi pe.

V. Exª dis põe de 10 mi nu tos, Se na dor.
O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Para dis cu tir.

Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, com esta mi nha fala de 10 mi nu tos, as sim
como V. Exªs pre ten do tam bém abor dar este tema,
tra zen do a mi nha hu mil de con tri bu i ção a este de ba te,
que visa, sem dú vi da al gu ma, es ta be le cer as con di-
ções ne ces sá ri as à se gu ran ça da po pu la ção, que é
de ver do Esta do. Nes se as pec to, vi ve mos num Esta -
do caó ti co. Me di das pre ci sam ser efe ti va das com de -
ter mi na ção, von ta de e co ra gem. É evi den te que mu i-
tos ar gu men tam que esse pro je to apro va do e trans -
for ma do em lei não re sol ve rá o pro ble ma da se gu ran-
ça da po pu la ção. Não há dú vi da al gu ma quan to a
esse as pec to. É pre ci so que a so ci e da de bra si le i ra, a
par tir do Con gres so Na ci o nal, com pre en da que a se -
gu ran ça pú bli ca não está ads tri ta ape nas a um fa tor, a
exem plo da pos si bi li da de de fa bri ca ção, co mer ci a li-
za ção e uso da arma de fogo. É pre ci so que com pre-
en da que a pos si bi li da de do uso da arma de fogo,
sim, é um dos fa to res que le vam ao cri me e, como tal,
pre ci sa ser eli mi na da, mas não de for ma iso la da. É
pre ci so di zer à so ci e da de bra si le i ra que essa lei não
será a sal sa par ri lha ou o chá para to dos os ma les da
se gu ran ça pú bli ca nes te País, em bo ra te nha mos que
com pre en der e ace i tar como ne ces sá rio e in dis pen-
sá vel – as sim como in dis pen sá ve is são tan tos ou tros
fa to res – que o Esta do bra si le i ro, pe los seus três Po -
de res, pre ci sa in cre men tar, le var adi an te e efe ti var.

Hoje vi ve mos num Esta do de di re i to, o Esta do
po lí ti co na so ci e da de or ga ni za da. Não vi ve mos na-
que le Esta do de na tu re za a que se re fe riu Tho mas

Hob bes na sua obra Le vi a tã, onde to dos os ho mens
es ta vam pron tos para a guer ra pela au sên cia do Esta -
do or ga ni za do, que tem como fi na li da de aten der aos
di re i tos, tra ba lhar as re la ções en tre as pes so as, en tre
os ci da dãos e o Esta do, e, en tre elas, a ga ran tia da
se gu ran ça. Nos so Esta do já não é o Esta do de na tu-
re za, pois te mos a so ci e da de or ga ni za da e o pró prio
Esta do de di re i to, que hoje é de mo crá ti co.

Por tan to, o ci da dão, em tese, não pre ci sa se ar -
mar para esse es ta do de guer ra que se vi ven ci ou no
iní cio da ci vi li za ção. Pre ci sa mos que o Esta do po lí ti co
de di re i to or ga ni za do pro mo va os me i os para ga ran tir
a se gu ran ça da so ci e da de. Isso é ne ces sá rio e não se 
fará ape nas com a apro va ção des se pro je to de lei.

Inú me ros ou tros fa to res, dos mais sim ples aos
mais com ple xos, con tri bu em para a se gu ran ça da po -
pu la ção. Ci ta rei al guns: um pro gra ma de ilu mi na ção
pú bli ca; a di mi nu i ção – não a eli mi na ção, por ser im -
pos sí vel – da po bre za, do de sem pre go; a re so lu ção
do pro ble ma do me nor bra si le i ro; a edu ca ção do nos -
so povo; a va lo ri za ção, a exal ta ção, dos va lo res éti -
cos, mo ra is, cí vi cos e fa mi li a res que es tão com ple ta-
men te es tran gu la dos, de te ri o ra dos na so ci e da de bra -
si le i ra, por di ver sas ra zões e por di ver sos fa to res – é
ne ces sá ria uma ava li a ção pro fun da quan to a esse fa -
tor –; a eli mi na ção da im pu ni da de – ela fa vo re ce o cri -
me –; a agi li da de do Po der Ju di ciá rio; es ta be le ci men-
to de pe nas ri go ro sas e o in te gral cum pri men to das
mes mas, in de pen den te men te do com por ta men to do
in ter no – a pena é de cor ren te do que ele fez en quan to
in te gra do à so ci e da de; pe nas pri va ti vas de li ber da de,
cu mu la ti vas com as pe cu niá ri as, com a pena pa tri mo-
ni al, pois, em di ver sos cri mes, quan do se atin ge o bol -
so, o pa tri mô nio do ci da dão, ele pen sa duas ve zes; a
in to le rân cia ao cri me e à con tra ven ção, to le rân cia
zero; sa lá rio dig no para po li ci a is; a for ma ção in te lec-
tu al, ci da dã, éti co-mo ral; a ins tru men ta li za ção da Po -
lí cia com o que há de mais mo der no. To dos es ses são
fa to res que ga ran tem a se gu ran ça da po pu la ção.

Por tan to, não po de mos dar à so ci e da de bra si le-
i ra a im pres são de que esse pro je to é a sal sa pa ri lha.
Não, em bo ra esse seja um item, um fa tor en tre tan tos
ne ces sá ri os e in dis pen sá ve is, sou con tra. Já não vi -
ve mos num Esta do de na tu re za. O ho mem tem o
Esta do para a pro mo ção da de fe sa do ci da dão. Se
esse Esta do se en con tra es tran gu la do e in ca paz,
com pe te a to dos nós, so bre tu do aos in te gran tes da
clas se po lí ti ca, tra ba lhar para a me lho ria dos ins tru-
men tos que ele deve co lo car à dis po si ção da so ci e da-
de. Por que o Esta do se en con tra es tran gu la do, caó ti-
co, não po de mos apro var ati tu des que dêem ao ci da-
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dão a con di ção de ele se trans for mar no ins tru men to
pú bli co, quan do ele é o ci da dão in di vi du al.

Por tan to, o in cre men to do po li ci a men to os ten si-
vo na ação pre ven ti va, o apa re lha men to téc ni co-ci en-
tí fi co para a elu ci da ção dos cri mes, a me lho ria do sis -
te ma pri si o nal, o en fren ta men to do cri me or ga ni za do
são inú me ros fa to res so bre os qua is a so ci e da de bra -
si le i ra e o Con gres so Na ci o nal pre ci sam re fle tir, da
for ma mais con jun tu ral e es tru tu ral pos sí vel, não de
ma ne i ra iso la da, des ta can do hoje ou ama nhã um
des ses fa to res. O que nós pre ci sa mos, sim, é, de for -
ma per ma nen te, pro cu rar as ca u sas que têm le va do
ao es tran gu la men to da so ci e da de bra si le i ra.

Nós te mos vis to exem plos, em todo o mun do, de 
so ci e da des mais fe cha das, rí gi das. Como ti ve mos a
opor tu ni da de de ver, em um Glo bo Re pór ter, há
apro xi ma da men te trin ta dias, Cin ga pu ra, uma so ci e-
da de rí gi da, de com por ta men to fe cha do, com a pro i-
bi ção até da fa bri ca ção e do co mér cio de chi cle tes,
por en ten der que ele con tri bui para a su je i ra da ci da-
de, che gou a esse pon to. Não ple i te io e não de fen do
exa ge ros, mas não po de mos ter uma so ci e da de de
com por ta men to tão frou xo e tão des re gra do como o
que vive a so ci e da de bra si le i ra nos dias de hoje. É
pre ci so que tra ba lhe mos a pos si bi li da de da re es tru tu-
ra ção da fa mí lia e da so ci e da de.

Por úl ti mo, como sín te se fi nal des ta mi nha fala,
vo ta rei a fa vor des te pro je to, com a cons ciên cia de
que po de re mos tra ba lhar um Esta do po lí ti co de di re i-
to, com os ins tru men tos ne ces sá ri os à de fe sa da so -
ci e da de. Vo ta rei com a cons ciên cia de que se tra ta de
um fa tor en tre tan tos que pre ci sam ser agre ga dos, o
mais com ple ta e am pla men te pos sí vel, para ga ran tir
à so ci e da de bra si le i ra a tran qüi li da de e a se gu ran ça a 
que ela tem di re i to, ou seja, a se gu ran ça ao ci da dão,
à sua fa mí lia, à so ci e da de como um todo.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
esta é a mi nha cons ciên cia: vo ta rei a fa vor, na cer te za
de que é ape nas o pri me i ro pas so, o iní cio, a ne ces si-
da de que te mos nós – como re pre sen tan tes do Esta -
do bra si le i ro e da pró pria so ci e da de, como mem bros
do Con gres so Na ci o nal e so bre tu do, de for ma mais
am pla, dos três Po de res – de bus car, da ma ne i ra
mais abran gen te pos sí vel, os ins tru men tos ne ces sá-
ri os para ga ran tir a paz ao ci da dão bra si le i ro.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Alme i da
Lima, 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. Ro meu
Tuma, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao emi nen te Se na dor De mós te nes Tor res.
S. Exª dis po rá de dez mi nu tos para dis cu tir a ma té ria.

Lem bro que es tão ins cri tos ain da os Se na do res
Au gus to Bo te lho, Sér gio Ca bral e Du ci o mar Cos ta.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, este pro je to de lei, de ini ci a-
ti va do Pre si den te José Sar ney, tem o in tu i to de con -
so li dar vá ri os ou tros pro je tos que tra mi ta vam tan to na 
Câ ma ra quan to no Se na do.

Tra ta-se de tema ex tre ma men te po lê mi co so bre
o qual ja ma is te re mos con sen so, por que en fren ta, de
um lado, o te mor que tem o ci da dão, em face da cri mi-
na li da de cres cen te, de se ver sem qual quer con di ção
de au to de fe sa. De ou tro lado, ten do a pos si bi li da de
de au to de fe sa, o ci da dão pode so frer as agru ras de
uma cri mi na li da de que não tem con di ções de en fren-
tar, mes mo com a arma na mão. 

Di an te dis so, cons ti tu iu-se uma co mis são pelo
pra zo de 15 dias, que não dis cu tiu o as sun to su fi ci en-
te men te nas duas Ca sas, de modo a apri mo rar o pro -
je to. Con tu do, não po de mos de i xar de re co nhe cer
que o pos sí vel foi fe i to, que hou ve um avan ço ex tra or-
di ná rio, prin ci pal men te por que nós não te re mos mais
no Bra sil, a par tir de ago ra, o cha ma do por te de ar -
mas. E por que é um avan ço? Des cul pem-me, é um
avan ço por que to das as ex pe riên ci as, até ago ra, per -
mi tin do o por te de arma não de ram efe ti va men te re -
sul ta do. Daí por que eu acho que o Bra sil me re ce en -
fren tar essa ex pe riên cia.

A ex pe riên cia de po vos até pro va que o uso da
arma aca ba ini bin do a cri mi na li da de, mas aqui te mos
es ta tís ti cas te ne bro sas: um ho mem de bem, en fren-
tan do de lin qüen tes, em mais de 90% dos ca sos aca -
ba su cum bin do ao po der do de lin qüen te.

De on tem para hoje, a con vi te do Se na dor Cé -
sar Bor ges, que fez um tra ba lho ex tra or di ná rio, re u ni-
mo-nos para me lho rar esse tex to. S. Exª. con se guiu
fa zer um tex to ju rí di co cla ro, que efe ti va men te não vai
agra dar a 100% dos Par la men ta res, mas com cer te za
foi fe i to o que era pos sí vel, num pra zo exí guo. Alguns
ar ti gos fo ram me lho ra dos. Por exem plo, pas sa-se à
Po lí cia Fe de ral o po der de fa zer o re gis tro des sas ar -
mas. E por que isso é me lhor? Não por des con fi an ça
efe ti va da Po lí cia Ci vil, mas por que te re mos um ór gão
fe de ra li za do, um ór gão cen tra li za do que pos sui todo
esse co man do. Mu i tos po de rão di zer que o Si narm já
ti nha essa fun ção. To da via, as ins ti tu i ções nos Esta -
dos, por mais que que i ra mos, são di ver gen tes. Con -
se gui mos ti rar do pro je to o ter mo “lo cal de tra ba lho”,
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onde se per mi tia a pos se de arma. Lo cal de tra ba lho é 
um ter mo mu i to am plo. Para o ta xis ta, o seu táxi, o seu
car ro é o lo cal de tra ba lho. A mo to tá xi é tam bém um
lo cal de tra ba lho. Para o ca me lô, a sua ban ca é o lo cal
de tra ba lho. Então, efe ti va men te, es ta ría mos ali men-
tan do o ideá rio de se ar mar a po pu la ção, ao in vés de
fa zer mos o de sar ma men to.

Ti ve mos con tri bu i ções va li o sas. O Se na dor
Re nan Ca lhe i ros e o De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e-
nhalgh dis cu ti ram mu i to a ques tão. Acre di to que
nós te mos hoje um tex to que traz um avan ço mu i to
gran de. Há cer ca de vin te dias, não tí nha mos nem a
pos si bi li da de de dis cu ti-lo de for ma con cre ta, aqui
no Con gres so Na ci o nal. Te mos a pos si bi li da de de,
pela pri me i ra vez no Bra sil, pro i bir o por te de arma,
mas não de for ma ab so lu ta. Per mi te-se – e aí foi sá -
bio tam bém o pro je to – àque les que se en con tram
ame a ça dos ou com a sua in te gri da de fí si ca tur ba da
di ri gir-se a uma au to ri da de po li ci al fe de ral, para re -
que rer, pro vi so ri a men te, um por te de arma. Das ou -
tras ve zes, pen sa mos em per mi tir o por te a pro mo-
to res, ju í zes, de le ga dos, mas é me lhor de i xar esse
rol aber to, por que ou tras au to ri da des e mes mo ou -
tras pes so as – por exem plo, um fa zen de i ro que se
en con tra em uma re gião dis tan te – po dem che gar à
con clu são de que têm que es tar ar ma dos para de -
fen der a sua pro pri e da de, o seu pa tri mô nio, a sua
pró pria pes soa e a sua fa mí lia.

Vo ta rei fa vo ra vel men te à ma té ria por que cre io
que ela é um avan ço. Mais uma vez, pa ra be ni zo o
nos so Re la tor, Se na dor Cé sar Bor ges, que con se guiu
sin te ti zar, com mu i ta efi cá cia e efi ciên cia, todo o pen -
sa men to do Se na do Fe de ral e do Con gres so.

É cla ro que al gu mas ques tões fi ca ram de fora,
como, por exem plo, o trá fi co de ar mas e a in te gra ção
das For ças Arma das no com ba te ao trá fi co de ar mas
e à cri mi na li da de vi o len ta. Entre tan to, da qui para fren -
te, po de mos dis cu tir me lhor es sas ques tões. Por que
digo isso? Por que tí nha mos ses sen ta pro je tos tra mi-
tan do na Câ ma ra dos De pu ta dos e no Se na do Fe de-
ral e, ago ra, não te mos mais ne nhum. Po de mos, en -
tão, fa zer uma sin to nia fina na qui lo que fi cou para trás 
e que não con se gui mos in se rir nes te pro je to.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Au gus to Bo te lho.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR. Para

dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Exmº Sr. Pre si den-
te, Se na dor Ro meu Tuma, Srªs e Srs. Se na do res,
ocu po a tri bu na para di zer que sou re al men te fa vo rá-

vel ao pro je to e que lou vo a ati tu de dos Se na do res e
De pu ta dos que o ela bo ra ram.

Entre tan to, ob ser vo que uma par te dos ci da-
dãos não foi con tem pla da pelo pro je to: os ci da dãos
que sem pre ti ve ram as suas ar mas re gis tra das em
casa. Não fi cou cla ro o que te ri am de fa zer com seu
re gis tro, se ain da va le ri am ou se te rão de fa zer um
novo re gis tro, se vão ter que pa gar.

Ve nho de um Esta do pe que no, Ro ra i ma, onde a
Po lí cia Fe de ral só exis te na Ca pi tal. Só há uma de le-
ga cia, que tra ba lha so bre car re ga da, por que lá é uma
zona de trá fi co de dro gas, de cri an ças e de mu lhe res
tam bém, e se fi car tudo na Po lí cia Fe de ral ha ve rá um
atro pe lo, e da qui a 90 dias todo ci da dão de Ro ra i ma
es ta rá em si tu a ção ile gal ao por tar ar mas, por que não 
ha ve rá tem po para se le ga li zar. Por ou tro lado, vejo
tam bém as pes so as que vi vem nos seus lo tes, no
meio da mata, no in te ri or, den tro das pi ca das do
Incra, que pre ci sam ter uma arma para se de fen der
das on ças e das co bras, que são as ame a ças mais
imi nen tes que eles têm. Esses não po de rão nun ca vir
à Po lí cia Fe de ral para re gis trar uma arma. Pri me i ro,
ele terá que pa gar R$300,00; se gun do, para ele vir à
Po lí cia Fe de ral terá de gas tar um mês ou mais de seu
tra ba lho com trans por te e ali men ta ção.

Estou apre sen tan do um subs ti tu ti vo com a in-
ten ção de pro te ger es sas pes so as, de modo que nas
lo ca li da des em que não hou ves se Po lí cia Fe de ral ou
o Si narm elas pu des sem fa zer o re gis tro numa de le-
ga cia. Já re ce bi al gu mas crí ti cas ale gan do que qual -
quer pes soa pode ir a uma ci da de pe que na da gran de
São Pa u lo e re gis trar a sua arma tam bém. Mas pen so
que man te rei a mi nha po si ção, ape sar das crí ti cas
que re ce bi e re ce be rei, por que es tou pen san do no
povo da Ama zô nia. Eu sou um ama zô ni da, eu vivo no
meio das pes so as que vi vem so zi nhas den tro da
mata, que pre ci sam ter uma arma para co mer e se
de fen der.

Fa la ram-me que esse subs ti tu ti vo se ria re gu la-
men ta do pos te ri or men te, se gun do a lei. Mas, ge ral-
men te, es sas re gu la men ta ções são fe i tas por pes so-
as que não co nhe cem a nos sa re a li da de, e no de sem-
pe nho do meu man da to com pro me ti-me a de fen der
os pe que nos do meu Esta do. Por isso, apre sen to
esse subs ti tu ti vo.

Não é mi nha in ten ção que brar o es pí ri to da lei.
Cre io que o por te de ar mas deve ser pu ni do ri go ro sa-
men te, mas a pos se de arma em pro pri e da de par ti cu-
lar deve ser res pe i ta da. Assim sen do, su gi ro essa al -
te ra ção, que es pe ro seja jul ga da pe los Srs. Se na do-
res. Se a ma i o ria con si de rar que ela deve ser apro va-
da, mu i to bem. Se não con cor da rem, cum pri o meu
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pa pel de fen den do os in te res ses do povo do meu
Esta do.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Sér gio Ca bral.
O SR. SÉRGIO CABRAL (PMDB – RJ. Para dis -

cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, vi ve mos um mo men to mu i to im por-
tan te do Se na do Fe de ral, do Con gres so Na ci o nal, ao
apon tar mos o ca mi nho da paz, do de sar ma men to, de
uma so ci e da de mais tran qüi la em nos so País.

Hoje, qual quer pes qui sa em qual quer Esta do do 
Bra sil abor da o tema da vi o lên cia como um dos mais
im por tan tes, se não o mais im por tan te, do co ti di a no
da vida das pes so as.

Tive aces so a uma pes qui sa re cen te re a li za da
no Rio de Ja ne i ro em que a vi o lên cia e a in se gu ran ça
as som bram to das as fa i xas so ci a is, to das as re giões
da ci da de, des de a Ba i xa da Flu mi nen se ao in te ri or do 
Rio de Ja ne i ro, área mais tran qüi la do nos so Esta do.

O Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães uti li zou
uma ex pres são mu i to fe liz ao fa zer re fe rên cia ao Lí der
do PMDB, Se na dor Re nan Ca lhe i ros. S. Exª dis se da
“ob ses são do Se na dor Re nan Ca lhe i ros na luta pelo
de sar ma men to, pela pro i bi ção do uso de ar mas em
nos so País”. O Se na dor Tas so Je re is sa ti, Pre si den te
da Sub co mis são de Se gu ran ça Pú bli ca, com sua ex -
pe riên cia de gran de Go ver na dor do Ce a rá por três
ve zes, con du ziu mu i to bem os tra ba lhos, jun ta men te
com o Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, Se na dor Edi son Lo bão. E o Se na dor
Cé sar Bor ges, ex-Go ver na dor da Ba hia, que tem-se
re ve la do, no Se na do, um ho mem com alto es pí ri to pú -
bli co, in te gra do com os pro ble mas do co ti di a no da
nos sa po pu la ção, fez um belo re la tó rio.

Po lí ti ca é a arte do pos sí vel, le gis lar é a arte do
pos sí vel.

Hoje es ta mos con sa gran do um gran de avan ço.
Há um do cu men tá rio mu i to ba da la do no Rio de

Ja ne i ro e nos gran des cen tros bra si le i ros cha ma do
Ti ros em Co lum bi ne, do ci ne as ta Mi cha el Mo o re.
Não sei se o Pre si den te em exer cí cio nes ta ses são,
Se na dor Ro meu Tuma, que é o 1º Se cre tá rio da
Casa, teve opor tu ni da de de as sis ti-lo, mas re co men-
do. Vale à pena. Esse do cu men tá rio mos tra o uso da
arma e a vi o lên cia na so ci e da de ame ri ca na, a so ci e-
da de mais de sen vol vi da do mun do, e faz com pa ra-
ções in clu si ve com o Ca na dá, país vi zi nho dos Esta -
dos Uni dos ao nor te, que tam bém tem um ex pres si vo
nú me ro de ar mas – seus ha bi tan tes têm um nú me ro
de ar mas ex pres si vo –, mas não tem nem 5% do ín di-

ce de vi o lên cia do uso in dis cri mi na do das ar mas
como nos Esta dos Uni dos. É um fato cu ri o so, so ci o lo-
gi ca men te, an tro po lo gi ca men te, vale a pena ser es tu-
da do.

No Bra sil, esse é um pro ble ma que afe ta di re ta-
men te a vida das pes so as de to das as fa i xas so ci a is.
E há um pon to nes se pro je to, nes se subs ti tu ti vo do
Se na dor Cé sar Bor ges, que foi dis cu ti do por aque les
que me an te ce de ram – Se na dor Mar co Ma ci el o abor -
dou –, que é a ques tão da con sul ta po pu lar pre vis ta
para 2005. Infe liz men te, o Bra sil não tem o há bi to da
con sul ta po pu lar. O Bra sil do pe río do de re de mo cra ti-
za ção fez uma con sul ta po pu lar, um ple bis ci to em re -
la ção a par la men ta ris mo ver sus pre si den ci a lis mo.
Os pa í ses de sen vol vi dos são use i ros e ve ze i ros em
con sul tas. Não cito nem os pa í ses par la men ta ris tas,
os pa í ses eu ro pe us, mas me re fi ro, por exem plo, aos
Esta dos Uni dos, onde, nor mal men te, jun to com as
ele i ções pro por ci o na is de par la men ta res e com as
ele i ções de go ver na do res há sem pre con sul tas e a
po pu la ção se ma ni fes ta so bre te mas, as sun tos.

Hoje es ta mos ina u gu ran do aqui, além de uma
prá ti ca fun da men tal, que é ir ao en con tro do que a po -
pu la ção de se ja, de i xar o lado ro co có, que mu i tas ve -
zes, in fe liz men te, per me ia o Par la men to, e en trar na
vida como ela é, no dia a dia – esse as sun to da vi o lên-
cia, da in se gu ran ça, do uso da arma, é algo que tem a 
ver com o co ti di a no dos bra si le i ros – e tam bém avan -
çar nes se cam po da con sul ta po pu lar. São tan tos os
te mas tão po lê mi cos que de ve ría mos avan çar, não
hoje, mas ter em men te em nos sas co mis sões e em
nos sa pro du ção le gis la ti va, com re la ção às con sul tas
po pu la res.

Con sul ta po pu lar so bre um tema que re cen te-
men te an dou pelo Ple ná rio: voto obri ga tó rio ou voto
fa cul ta ti vo? É um tema, Sr. Pre si den te, que de ve ria
ser ob je to de con sul ta po pu lar. Ser vi ço mi li tar obri ga-
tó rio ou fa cul ta ti vo? É um tema para con sul ta po pu lar.
Abor to, ou tro tema para con sul ta po pu lar.

São tan tos os te mas im por tan tes que o Con-
gres so de ve ria dis cu tir, não de ma ne i ra le vi a na ou ir -
res pon sá vel, mas de ma ne i ra cor re ta. Ouvi aqui Se -
na do res se re fe ri rem há anos de dis cus são para che -
gar mos hoje a essa con clu são; te mas im por tan tes e
can den tes que têm a ver com o dia a dia da po pu la-
ção.

Te mos man da tos po pu la res. Qu a tro mi lhões e
du zen tos mil ele i to res me trou xe ram até aqui, mas é
uma prá ti ca em qual quer país ci vi li za do do mun do a
con sul ta po pu lar. So mos e se re mos mu i to fe li zes e o
Re la tor foi mu i to fe liz em in clu ir a con sul ta po pu lar em
re la ção às ar mas.
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Pa ra béns, Se na dor Re nan Ca lhe i ros pela ini ci a-
ti va, pela ob ses são como diz o Se na dor Anto nio Car -
los Ma ga lhães. Pa ra béns ao Re la tor, Se na dor Cé sar
Bor ges e a to dos nós por es tar mos con sa gran do hoje
um avan ço em di re ção à paz, em di re ção à boa con vi-
vên cia. Não va mos re sol ver em de fi ni ti vo o pro ble ma
da vi o lên cia e da se gu ran ça pú bli ca com esse pro je to,
mas é um avan ço mu i to gran de!

Sou au tor de um pro je to de emen da cons ti tu ci o-
nal al te ran do dois ar ti gos da Cons ti tu i ção para dar
po der de po lí cia e ar mar as guar das mu ni ci pa is de ci -
da des cuja po pu la ção tem mais de dois mi lhões de
ha bi tan tes. Ha via uma dis cus são com re la ção a in clu-
ir ci da des com mais de 500 mil ha bi tan tes. E o Re la-
tor, com mu i to bom-sen so, de ci diu por ci da des com
mais de um mi lhão de ha bi tan tes. Foi um gran de
avan ço! Não dá ain da o po der de Po lí cia, mas é um
avan ço, Se na dor Cé sar Bor ges, e que ro cum pri men-
tá-lo por isso!

Hoje, o Con gres so Na ci o nal está de bra ços da -
dos, mu i to sin to ni za do com a vida como ela é, com o
dia-a-dia da nos sa po pu la ção. E fico mu i to fe liz, por -
que es ta mos aqui para isto, para avan çar na pro du-
ção le gis la ti va e para en con trar me ca nis mos que per -
mi tam uma vida me lhor para o nos so povo.

Então, pa ra béns a to dos nós, em par ti cu lar ao
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, a V. Exª, ao Se na dor Tas so
Je re is sa ti e ao Pre si den te José Sar ney!

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a
pa la vra, para dis cu tir, o Se na dor Du ci o mar Cos ta.

O SR. DUCIOMAR COSTA (Blo co/PTB – PA.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, o tema hoje em dis cus são,
te nho cer te za, man tém a po pu la ção bra si le i ra aten ta
às de ci sões que o Con gres so Na ci o nal de ve rá to mar.
Eu ob ser va va quan tas pro po si ções sur gi ram até que
se pu des se che gar ao pre sen te pro je to, o que de-
mons tra a pre o cu pa ção da so ci e da de com a ques tão
que no mo men to es ta mos dis cu tin do.

Sr. Pre si den te, acre di to que qual quer avan ço,
qual quer ini ci a ti va, nes ta Casa, em bus ca de me lho-
rar a si tu a ção de vi o lên cia no País me re ce nos so voto
e nos so apla u so. Mas não pos so de i xar de ex por mi -
nha pre o cu pa ção. Ouvi aten ta men te al guns Se na do-
res que aqui se pro nun ci a ram. Alguns dis se ram que o
pro je to não co lo ca rá fim à vi o lên cia – e re al men te
acre di to que as sim será. Mas é um pas so im por tan te.

Pre o cu pa-me o fato de que, no mo men to em
que se ela bo ra um pro je to para res trin gir o por te de
arma num País como o nos so, onde em qual quer es -
qui na pode-se ti rar uma car te i ra de iden ti da de, onde

pode-se com prar uma cer ti dão de nas ci men to em
qual quer lo cal, du vi do mu i to que o por te de arma re al-
men te terá ta ma nhas res tri ções. Já vi nes ta Casa pro -
je tos que ago ra es tão en ga ve ta dos, como o pro je to
do Se na dor Pe dro Si mon para o re gis tro úni co das
iden ti da des. São pro je tos que não sei por que não sa -
í ram da ga ve ta, mas que, com cer te za, per mi ti ria dar
à Po lí cia, aos ór gãos que vão re gu la ri zar a si tu a ção
dos por tes de arma, um me ca nis mo mais efi caz de
con tro le. Da for ma como está pos to, du vi do mu i to que 
al can ce mos gran des avan ços di an te da si tu a ção que
vi ve mos. Acre di to que, jun to com pro je tos como esse, 
de ve ría mos ter ou tras pre o cu pa ções: cri ar o re gis tro
úni co; en con trar me ca nis mos, me i os, para que as
cer ti dões de nas ci men to, para que a do cu men ta ção
do ci da dão fos se emi ti da se gun do cri té ri os que per -
mi tis sem à Po lí cia e à Jus ti ça se rem mais rí gi das.

Avan ça mos tan to na in for má ti ca, te mos à dis po-
si ção tan tas for mas de cri ar no vos me ca nis mos para
dar à Po lí cia con di ção de apli car cri té ri os. Enten do
que te mos que fa zer com que isso acon te ça, para que 
um pro je to des sa na tu re za te nha efi cá cia.

Assis ti aqui a al guns Se na do res ques ti o na rem
se re al men te o pro je to iria me lho rar a si tu a ção de
vi o lên cia em nos so País. E lem brei-me de uma re -
por ta gem que di zia que 90% dos cri mes pra ti ca dos
com arma de fogo não eram pre me di ta dos, mas,
sim, pro vo ca dos pela pró pria re a ção da ví ti ma, que, 
ao re a gir a um as sal to ou a uma ação do ban di do,
fa zia com que o mar gi nal dis pa ras se a arma de
fogo. O ban di do, ao sair para as sal tar, tem como in -
tu i to o ob je to do as sal to e não a vida, mas aca ba,
por um mo men to de ner vo sis mo, atin gin do a ví ti ma,
mu i tas ve zes de modo fa tal.

E me lem brei do li vro de um Ju ris ta pa ra en se
Edmun do Oli ve i ra e que tra ta so bre o cri me pre ci pi ta-
do pela ví ti ma. É um li vro in te res san te que nos faz re -
fle tir no sen ti do de que qual quer ação que ve nha a di -
fi cul tar o uso da arma de fogo me re ce, sim, o nos so
voto, o nos so apla u so, por que cer ta men te di mi nu i rá a
vi o lên cia.

Não pos so de i xar de re gis trar a pre o cu pa ção de
al gu mas pes so as que, ao ques ti o na rem o pro je to, as -
sim se ma ni fes ta vam: como fi cam as pes so as que
mo ram numa pro pri e da de ru ral, como res sal tou o Se -
na dor que me an te ce deu. Pos so ci tar o exem plo do
meu Esta do, o Pará, que tem um mi lhão, du zen tos e
cin qüen ta mil qui lô me tros qua dra dos de área, e que,
na sua gran de ma i o ria, é pro pri e da de ru ral. Para sair
de uma ci da de do sul do Pará com des ti no à nos sa
ca pi tal sem ser as sal ta do é uma ver da de i ra aven tu ra,
em fun ção das con di ções em que as es tra das se en -
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con tram na que la re gião, mas tam bém por que é mu i to
di fí cil res trin gir o por te de ar mas ao ci da dão que tem
uma pro pri e da de ru ral e que fica vul ne rá vel a esse
tipo de ação sem que haja me ca nis mos para de sar-
mar os ban di dos. E esse é um ques ti o na men to que,
hoje, a so ci e da de faz. 

Enten do que é mu i to di fí cil en con trar a fór mu la.
Não te mos a fór mu la ide al, mas, cer ta men te, um pro -
je to que vem di mi nu ir de al gu ma for ma a vi o lên cia já
me re ce o nos so apla u so e o nos so voto.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Qu e ro di -

zer que ain da há sete ora do res ins cri tos. Peço aos
que de se jam se ins cre ver que, por fa vor, o fa çam,
para que a agen da de cada Se na dor pos sa ser re gu-
la da pelo tem po. Há sete Se na do res ins cri tos, e ain da
te mos se ten ta mi nu tos, mais de 1 hora e 10 mi nu tos
de ses são.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Amir Lan do.
(Pa u sa.)

Com a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, não há dú vi da de que, pe -
los pro nun ci a men tos já ou vi dos aqui e pelo que se
acom pa nha nos jor na is, na te le vi são, no rá dio, nas
pes qui sas, o pro ble ma que, dis pa ra da men te, mais
an gus tia a so ci e da de bra si le i ra hoje é a vi o lên cia, a
in se gu ran ça do ci da dão no dia-a-dia, no tra ba lho, em
casa. Esse tema re al men te vem me re cen do a pre o cu-
pa ção de to dos os seg men tos da so ci e da de.

Pelo nú me ro de pro je tos, tan to na Câ ma ra
quan to no Se na do, ver san do so bre ar mas, já se vê
que há a idéia de que será pelo ca mi nho da di fi cul ta-
ção ou da re gu la men ta ção do uso de ar mas que se
aca ba rá com a vi o lên cia e com a in se gu ran ça.

É evi den te que esse é um pas so im por tan te que
está sen do dado. É ver da de que mu i tas dú vi das per -
sis tem e vão per sis tir, que mu i ta co i sa terá de ser cor -
ri gi da após a apro va ção des te pro je to, que re sul tou
da fu são de tan tos e que, por isso, vol ta rá à Câ ma ra
dos De pu ta dos para ser exa mi na do, dis cu ti do e,
quem sabe, até me lho ra do. O cer to é que a so ci e da de
não agüen ta mais essa si tu a ção de in se gu ran ça.

Te nho ou vi do mu i to, Srªs e Srs. Se na do res, uma 
in da ga ção: será que não va mos de sar mar o ci da dão
de bem, de i xan do ar ma do o ban di do? Será que o
ban di do não vai fi car mais tran qüi lo ao in va dir a casa
de um ci da dão por ter ab so lu ta cer te za de que este
não pos sui ar mas em casa? Essas in da ga ções, es -
sas dú vi das ain da per me i am a so ci e da de.

Fo ram fe i tas di ver sas pes qui sas de mons tran do
que o pen sa men to da so ci e da de é di fe ren te. A opi-
nião pú bli ca crê que não será a pro i bi ção do por te e
da ven da de ar mas que irá aca bar com a vi o lên cia,
com a in se gu ran ça que está nos la res de to dos os
bra si le i ros, de Nor te a Sul, de Les te a Oes te des te
País. Aliás, a in se gu ran ça não é mais “pri vi lé gio” das
gran des ci da des. To das as ci da des são ví ti mas, pe -
que nas, mé di as ou gran des, até as mais dis tan tes
dos cen tros ur ba nos.No en tan to, cre io que é um pas -
so, uma me di da, uma si na li za ção que se dá. Se não é
ain da, va mos di zer, o re mé dio para cu rar, pelo me nos,
é o re mé dio para ali vi ar. Espe ro que esse alí vio re al-
men te se con cre ti ze após o exa me pela Câ ma ra dos
De pu ta dos, já que não ouvi nin guém aqui di zer que vá 
vo tar con tra este pro je to, que é, re al men te, o tra ba lho
que foi pos sí vel ser fe i to, fru to de uma dis cus são mu i-
to am pla, da so ma tó ria de opi niões as mais di ver sas.

Qu e ro di zer que, em bo ra, até pela mi nha for ma-
ção aca dê mi ca como mé di co, eu te nha dú vi das de
que esse re mé dio seja o ade qua do para o mal que es-
ta mos en fren tan do, cre io que ain da é um re mé dio que 
tem con di ções de ali vi ar o pro ble ma e que pode, por -
tan to, de po is de um tem po, ser re a va li a do, o que está
pre vis to por meio de um re fe ren do po pu lar, para que
pos sa mos en con trar os me ca nis mos.

Eu gos ta ria de, ao de cla rar o meu apo io e voto
fa vo rá vel e tam bém o do meu Par ti do, di zer que te -
mos de nos de bru çar de ma ne i ra as sim tão in ten sa
so bre o pro ble ma do trá fi co de ar mas, da pro te ção de
nos sas fron te i ras e de um me lhor re a pa re lha men to
das po lí ci as es ta du a is e fe de ral. Na ver da de, é ne ces-
sá rio ha ver in ves ti men to am plo em equi pa men to, em
ma te ri al hu ma no, nas nos sas po lí ci as, tan to as es ta-
du a is quan to a fe de ral, para que pos sa mos com ple tar
esse con jun to de me di das que pre ci sam ser to ma das
a fim de de vol ver ao ci da dão bra si le i ro a tran qüi li da de
e a paz que to dos que rem.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – 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, Srªs e
Srs. Se na do res, tan tos já fa la ram aqui so bre este pro -
je to de lei. Ve nho à tri bu na para so li da ri zar-me com
nos sos com pa nhe i ros e com o Se na dor Re nan Ca-
lhe i ros, que tan to tra ba lhou para a so lu ção des se pro -
ble ma e, por isso, es ta mos aqui para vo tar o pro je to.

Vem à mi nha men te fa zer al gu mas con si de ra-
ções, pois toda a so ci e da de está es pe ran do para sa -
ber o que va mos vo tar aqui: o de sar ma men to da so ci-
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e da de e a atri bu i ção à Po lí cia Fe de ral, prin ci pal men-
te, da au to ri da de para con ce der o por te de ar mas. A
Po lí cia Fe de ral pre ci sa ser re a pa re lha da para mais
esta mis são, além de tan tas ou tras que já tem, des de
a fis ca li za ção das fron te i ras.

Qu e ro re lem brar aqui a pes soa do nos so Pre si-
den te, Se na dor Ro meu Tuma, um dos ma i o res Su pe-
rin ten den tes da Po lí cia Fe de ral, que acom pa nhei de
per to. Sa ben do o quan to é di fí cil a mis são da Po lí cia
Fe de ral, ela ago ra tem mais esta obri ga ção, que não
é pe que na: aten der aque les que se sen ti rem com o
di re to de pe dir o por te de ar mas. Tam bém as po lí ci as
es ta du a is, para de sar ma rem e fa ze rem cum prir a lei,
têm quer ser me lhor apa re lha das, pois, caso con trá-
rio, a lei se tor na ine fi caz. Quem irá fa zer cum prir, por
exem plo, a pro i bi ção do por te ile gal de ar mas na rua,
na via pú bli ca? Isso dará mar gem a mu i ta co i sa que
ain da ire mos as sis tir.

Qu an do eu es ta va no Go ver no do meu Esta do,
eu sa bia que ha via gan gues de um ba ir ro e de ou tro
que por ta vam ar mas e que se di gla di a vam. Mor ria
mu i ta gen te, in clu si ve ino cen tes. De ter mi na mos à Se -
cre ta ria de Se gu ran ça e à Po lí cia que de sar mas sem
es sas gan gues. Não ha via uma lei au to ri za ti va, mas
tam bém não ha via lei con trá ria. Quem an da va com
por te de arma pelo me nos não ti nha au to ri za ção. Nós
de sar má va mos mes mo, ti rá va mos mu i tas ar mas. Re -
cor do-me de que, num sá ba do, o Se cre tá rio de Se gu-
ran ça me le vou à de le ga cia. Lá no Nor des te te mos o
jacá, que se usa para trans por tar pro du tos agrí co las.
Ele me mos trou qua tro ja cás che i os de re vól ve res e
fa cas, de todo ta ma nho. Eles fa zi am isso aos sá ba-
dos, em dias al ter na dos. E isso foi di mi nu in do... Ago ra
é uma lei: é pro i bi do an dar ar ma do.

Fa lou aqui o Se na dor Sér gio Ca bral, do Rio de
Ja ne i ro, di zen do que isso é um avan ço. Mas no Rio de 
Ja ne i ro e em São Pa u lo as sis ti mos, di a ri a men te, aos
mar gi na is en tra rem na ci da de, ati ra rem, ma ta rem,
ba las per di das; é um ter ror! E o nos so Po der Pú bli co
não tem ca pa ci da de para de sar mar es ses ho mens.
Como? Tra ta-se de um ver da de i ro exér ci to ar ma do
com AR-15 e ou tras ar mas. Mas, de cer ta for ma, a
pro i bi ção de por te de ar mas na via pú bli ca – se gun do
a lei pre vê hoje – e a ne ces si da de de re gis tro para ter
arma em casa são pro ce di men tos efi ca zes e opor tu-
nos, e que ro lan çar meu apo io e mi nhas con gra tu la-
ções prin ci pal men te ao nos so Lí der Re nan Ca lhe i ros,
que tra ba lhou tan to para que isso ocor res se.

Fa rei um re pa ro fi nal. Va mos abran dar o ter mo
“pri são ina fi an çá vel”. Essa pa la vra “ina fi an çá vel” não
cai bem. Lem bro-me de que, quan to aos cri mes am bi-
en ta is, eu ou via di zer que, se uma pes soa ma tas se

um tatu, se ria pre sa por cri me ina fi an çá vel. A pes soa
hu ma na vale me nos que um tatu? Não sig ni fi ca que
não de va mos pro te ger. Por isso, no Pi a uí pren de ram
uma pes soa por es tar com um tatu que dis se que de -
ve ria ter ma ta do o fis cal do Iba ma, por que, as sim, não 
se ria pre so. De fato, se ma tas se uma pes soa, não se
tra ta ria de cri me ina fi an çá vel, sal vo em al guns ca sos
que se en qua dram nes se tipo de cri me de que não
me re cor do. Ima gi nem o ini mi go che gar numa ci da de
pe que na, co lo car uma arma no bol so – como se faz
com co ca í na, às ve zes – e ir pre so por cri me ina fi an-
çá vel! Ele de mo ra rá para de fen der-se.

Pen so, pois, que de ve ría mos re ver o ter mo “ina -
fi an çá vel”. Que se jam im pos tas to das as pe na li da des,
mas com jul ga men to pri me i ro, por que a ex pres são
“cri me ina fi an çá vel” não vai bem nem com a so ci e da-
de nem com ho mens com a ex pe riên cia dos Se na do-
res que es tão na Casa.

Lem bro um caso de cri me am bi en tal ocor ri do
em Bra sí lia, quan do um po bre ho mem re ti rou um pe -
da ço da cas ca de uma ár vo re para fa zer um chá. Ele
foi pre so, e o cri me era ina fi an çá vel. Isso não é um ab -
sur do to tal? Que se pe na li ze, que se re gis tre o fato
para evi tar o dano ao meio am bi en te. Mas pren der um 
ci da dão sem di re i to à fi an ça por ha ver re ti ra do um pe -
da ci nho de cas ca de uma ár vo re é um ab sur do!

So mos ho mens ex pe ri en tes e te mos de re ver
es sas leis. Qu an to ao pro je to em dis cus são, faço o
meu re pa ro: va mos re ti rar esse ter mo “ina fi an çá vel”.
Va mos apo i ar a pro i bi ção ao por te de arma e cri ar
san ções. Mas a pa la vra “ina fi an çá vel” é ina de qua da.
Não a ace i to para esse tipo de cri me.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

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 (Ro meu Tuma) – V. Exª de -
se ja fa zer uso da pa la vra para tra tar so bre o as sun to
em dis cus são? Há Se na do res ins cri tos, e eu já ha via
ins cri to V. Exª.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA  (Blo co/PT – PA.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Tra ta-se – eu
sei – da dis cus são so bre o por te de ar mas, Sr. Pre si-
den te, mas gos ta ria de fa zer um re gis tro de pe sar.
Esta se ma na foi tris te para o nos so Esta do di an te da
mor te de duas pes so as im por tan tes: de Edval do Mar-
tins e do ma es tro Alti no Pi men ta, ocor ri da hoje.

Inclu si ve, já apre sen tei o re que ri men to de in ser-
ção do voto de pe sar e de apre sen ta ção de con do lên-
ci as à fa mí lia. Mu i to obri ga da.
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O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O re que-
ri men to já foi en tre gue à Mesa, e V. Exª será aten di da
na for ma re gi men tal.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Se na dor Ro meu Tuma, Srªs e Srs. Se na do res,
que ro enal te cer o tra ba lho de to dos os Se na do res,
dos Se na do res Re nan Ca lhe i ros e Cé sar Bor ges e de 
to dos aque les que co o pe ra ram para che gar mos a um
me lhor en ten di men to a res pe i to des sa lei so bre por te
e uso de ar mas.

Cum pri men to o De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e-
nhalgh pela ex tra or di ná ria con tri bu i ção, le van do em
con ta a ex pe riên cia de S. Exª como um ad vo ga do
sem pre pre o cu pa do com os Di re i tos Hu ma nos em
nos so País.

Sr. Pre si den te, Se na dor Ro meu Tuma, gos ta ria
de sa ber se já aca bou o meu tem po ou se está co me-
çan do? Por que está acen den do a luz?

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Esque ci
de apa gar a luz de ad ver tên cia para o ora dor an te ri or.
Des cul pe-me. O tem po está re gis tra do no cro nô me-
tro, e V. Exª pode acom pa nhar.

Espe ro que V. Exª con si ga pro nun ci ar-se nos
dez mi nu tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Está bem.

Sr. Pre si den te, o subs ti tu ti vo aos pro je tos que
cri am o Esta tu to do De sar ma men to, que leva em con -
ta o tra ba lho do De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh e
do Se na dor Cé sar Bor ges, o Re la tor da Co mis são
Mis ta na se ma na pas sa da, res trin ge sig ni fi ca ti va-
men te o por te de ar mas para ci vis, res sal tan do as ex -
ce ções pre vis tas em lei, as es pe ci fi ci da des no tex to,
como com re la ção às For ças Arma das, à po lí cia, às
guar das mu ni ci pa is de ca pi ta is e de ci da des com
mais de um mi lhão de ha bi tan tes, à Abin, às em pre-
sas de se gu ran ça pri va da e de trans por te de va lo res,
às po lí ci as da Câ ma ra e do Se na do, às guar das pe ni-
ten ciá ri as e aos in te gran tes de en ti da des de des por to
em que há uso de ar mas.

Qu an do, no ano pas sa do, vo ta mos a ne ces si da-
de de ha ver por te de ar mas pe los res pon sá ve is pela
se gu ran ça, fui con trá rio, mas fui voto ven ci do, por que
te nho um po si ci o na men to a fa vor da res tri ção mais in -
ten sa ao uso e ao por te de ar mas.

Há um caso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, em que se vis lum bra, nes sa opor tu ni da de, na
Ban ca da do Par ti do dos Tra ba lha do res, um fato in te-

res san te. Enquan to a Se na do ra He lo í sa He le na pos -
sui mu i ta con vi vên cia com a ca a tin ga e com o
semi-ári do e o Se na dor Tião Vi a na, com a flo res ta
ama zô ni ca, nes se caso, am bos es tão fa vo rá ve is à
per mis são de por te de ar mas pe las pes so as que, às
ve zes, se têm de de fron tar com ani ma is sel va gens e
com ou tros per so na gens des sas re giões.

O Sr. He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Os pi o-
res ani ma is sel va gens es tão aqui.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Ou, às ve zes, con for me diz a Se na do ra He lo í sa He le-
na, às ve zes, aqui, os se res hu ma nos trans for-
mam-se em ani ma is sel va gens tam bém.

Mas, nes se caso, eu, que sou um pa ci fis ta e um
apren diz de Mar tin Lut her King Jr., de Leon Tols toi, de 
Ma hat ma Gand hi e de ou tros, que eram ra di cal men te
con trá ri os à uti li za ção de ar mas, es tou, por tan to, em
de sa ven ça com meus com pa nhe i ros.

Mas res sal to a im por tân cia do epi só dio, por que
eis uma si tu a ção em que a Se na do ra He lo í sa He le na
e o Se na dor Tião Vi a na es tão de acor do en tre si e em
de sa cor do co mi go. Re gis tro o fato por ser mu i to co -
mum num Par ti do po lí ti co, por ve zes, que haja de sa-
ven ças, o que é pró prio da de mo cra cia. Logo, se, no
epi só dio de por te de ar mas, a Se na do ra He lo í sa He -
le na e o Se na dor Tião Vi a na pen sam di fe ren te de
mim, será que não po de mos ter di fe ren ça de opi niões
em ou tras ques tões? O meu ape lo con ti nua. Va mos,
pelo me nos, de sar mar os es pí ri tos na Ban ca da do PT 
e che gar a um en ten di men to!

As Se na do ras Ana Jú lia Ca re pa e Serys Slhes -
sa ren ko es tão as so ci an do-se ao ape lo que faço até a
todo o nos so Par ti do, para que te nha mos esse en ten-
di men to e para que con si ga mos che gar a um con sen-
so a fim de vol tar mos a ter no seio de nos sa Ban ca da
to dos os 14 Se na do res, in clu in do a Se na do ra He lo í sa
He le na.

Sa li en to que esse pro je to fe de ra li za a con ces-
são de por te e de re gis tro e en du re ce as pe nas para
uso ile gal de ar mas e para uti li za ção de ar mas de
brin que do, con vo can do para 2005 um ple bis ci to vi-
san do de ci dir so bre a pro i bi ção da co mer ci a li za ção
das ar mas.

Con si de ro essa ini ci a ti va do De pu ta do Luiz
Edu ar do Gre e nhalgh e dos Se na do res Re nan Ca lhe i-
ros e Cé sar Bor ges algo ino va dor e mu i to im por tan te.
Pos si vel men te, será a pri me i ra con sul ta po pu lar en tre
as pre vis tas na Cons ti tu i ção para um tema de gran de
re le vân cia. E este pe río do de 2003 a 2005 ser vi rá
para que to dos fi que mos mais cons ci en tes das van ta-
gens e des van ta gens do que está pre vis to no pro je to.
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Os atu a is por tes ex pi ra rão em 90 dias, po den do
ser re no va dos so men te nas con di ções da atu al lei ou
para pes so as que a vida es te ja em ris co.

Este subs ti tu ti vo nas ceu de gran de de ba te, e é
im por tan te as si na lar mos os ar gu men tos a fa vor do
de sar ma men to: a cada 13 mi nu tos, um bra si le i ro é
as sas si na do no Bra sil; um ci da dão ar ma do tem 57%
a mais de chan ces de ser as sas si na do dos que os
que an dam de sar ma dos – aliás, eu sem pre ando de -
sar ma do; a cada 7 ho ras, uma pes soa é ví ti ma de aci -
den tes com arma de fogo no Bra sil; o país onde mais
se mata com arma de fogo é o Bra sil; no Rio de Ja ne i-
ro, um en tre cada dois jo vens que mor rem é ví ti ma de
arma de fogo; um jo vem bra si le i ro tem 4,5 ve zes mais
chan ces de mor rer do que o res tan te da po pu la ção. E
as sim por di an te.

Sr. Pre si den te, in fe liz men te, um epi só dio mu i to
sé rio com arma de fogo ocor reu hoje em São Ber nar-
do do Cam po. Ve jam no tí cia ve i cu la da na Inter net
pelo Diá rio OnLi ne:

O re pór ter fo to grá fi co da re vis ta Épo ca
Luiz Antô nio Cos ta foi mor to na tar de des ta
quar ta-fe i ra em fren te ao ter re no da Volk-
swa gen, na ave ni da José For na ri, na Vila
Fer ra zo pó lis, em São Ber nar do, in va di do por 
sem-teto no úl ti mo sá ba do.

Ele foi ba le a do por vol ta das 15h20,
pe las cos tas, à que i ma-rou pa, quan do fa zia
a re por ta gem so bre o lo cal, ocu pa do por
mais de cin co mil fa mí li as. As in for ma ções,
nes te mo men to, ain da são um pou co con tra-
di tó ri as. Entre tan to, um fo tó gra fo do Diá rio
que está no lo cal dis se que, na hora do tiro,
ele, Cos ta e mais três pro fis si o na is de ou-
tros ór gãos de im pren sa con ver sa vam com
duas li de ran ças do Mo vi men to dos Tra ba-
lha do res Sem Teto (MTST) – res pon sá vel
pela ocu pa ção do ter re no – quan do, de re-
pen te, um ho mem ati rou con tra o re pór ter.
Como tudo foi mu i to rá pi do, não hou ve tem -
po se quer de as tes te mu nhas vi rem as ca-
rac te rís ti cas do ati ra dor, que, após o dis pa-
ro, te ria se em bre nha do no meio dos
sem-teto.

Sr. Pre si den te, que ro trans mi tir à fa mí lia de
Luiz Antô nio Cos ta, aos edi to res res pon sá ve is da
re vis ta Épo ca e à sua equi pe de jor na lis tas os mais
pro fun dos sen ti men tos de pe sar – cer ta men te de
todo o Se na do Fe de ral – por essa mor te ocor ri da
quan do, o pro fis si o nal en con tra va-se no cum pri men-

to do seu de ver; ele co bria um mo vi men to so ci al de
ex tra or di ná ria re le vân cia.

Aqui está, Sr. Pre si den te, mais uma ação de
pes so as que pro va vel men te es ta vam uti li zan do arma
sem por te le gal. Pelo fato de as ar mas se rem tão fa cil-
men te dis po ní ve is para os mais di ver sos ti pos de pes -
so as é que re sul tam fa tos tão gra ves quan to es ses.

Então, ex ter nan do a mi nha ho me na gem a to dos
os jor na lis tas e fo tó gra fos que cum prem seu de ver,
ex pres so a mi nha so li da ri e da de a Luiz Antô nio Cos ta
e, por tan to, o meu cum pri men to àque les que che ga-
ram ao subs ti tu ti vo que vo ta re mos logo mais.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Srªs e

Srs. Se na do res, ain da há os se guin tes ins cri tos: a Se -
na do ra Serys Slhes sa ren ko e os Se na do res Ro me ro
Jucá, Mar ce lo Cri vel la e Anto nio Car los Va la da res.

Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra Serys
Slhes sa ren ko.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT. Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, sou mem bro da Sub -
co mis são de Se gu ran ça Pú bli ca, da qual fa zem par te
sete Se na do res. Em um pri me i ro mo men to, tra ba lha-
mos mu i to na pro pos ta da Lei de Exe cu ções Pe na is.
Ela foi am pla men te dis cu ti da, com gran de par ti ci pa-
ção da so ci e da de. Mu i tas au diên ci as pú bli cas ocor re-
ram para de ba ter o tema.

Sr. Pre si den te, co me ço mi nha fala por esse as -
pec to para evi den ci ar nos so tra ba lho nas Co mis sões,
pois a po pu la ção bra si le i ra pre ci sa to mar co nhe ci-
men to do tra ba lho fe i to pelo Se na do fora do ple ná rio.
As Co mis sões re al men te tra ba lham, e mu i to. Eu di ria
que qua se per ma nen te men te.

A Sub co mis são de Se gu ran ça, li ga da à Co mis são
Mis ta de Se gu ran ça, tem como Pre si den te o Se na dor
Tas so Je re is sa ti; como Vice-Pre si den te, o Se na dor Pe -
dro Si mon; como Re la tor, o Se na dor De mós te nes Tor-
res. Sou um dos sete mem bros com po nen tes. Re al-
men te, esta é uma Sub co mis são que vem tra ba lhan do
mu i to. Tra ba lha mos na Lei de Exe cu ções Pe na is e mu i-
tas au diên ci as fo ram fe i tas. Tra ba lha mos este tema que
ora dis cu ti mos para fins de vo ta ção, o subs ti tu ti vo in te-
gral so bre o Sis te ma Na ci o nal de Armas. Esta mos tra -
ba lhan do atu al men te a pro pos ta so bre o cri me or ga ni-
za do, cujo Re la tor é o Se na dor Mag no Mal ta, as sim
como es ta mos ana li san do o tema do nar co trá fi co. A
Sub co mis são fez es sas sub di vi sões, e sou Re la to ra da
ma té ria so bre o nar co trá fi co.

O cri me or ga ni za do, o nar co trá fi co, a Lei de
Exe cu ções Pe na is e a ques tão das ar mas são as sun-
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tos ex tre ma men te com ple xos e po lê mi cos, que não
se rão re sol vi dos de pron to com um pro je to de lei. Po -
rém, a nos sa par te no Se na do da Re pú bli ca está sen -
do fe i ta.

Re a li za mos vá ri as au diên ci as com o Mi nis tro da 
Jus ti ça do Go ver no do nos so Pre si den te Lula, e o Mi -
nis tro vem par ti ci pan do efe ti va men te das dis cus sões
so bre es ses te mas de ex tre ma re le vân cia para a se -
gu ran ça no Bra sil.

Fa lou-se mu i to que a si tu a ção não é fá cil e que
nada será re sol vi do com um pas se de má gi ca. No en -
tan to, é mis ter fa zer mos mu dan ças nas leis que pos -
si bi li tem a me lho ria das con di ções de se gu ran ça no
dia-a-dia. Essas ma té ri as abran gem mu i to mais do
que sim ples men te a ela bo ra ção de uma lei – por me -
lhor que seja –, a am pli a ção do con tin gen te po li ci al ou 
a me lho ria de suas con di ções de tra ba lho e de tre i na-
men to. As ne ces si da des vão mu i to além des sas mu -
dan ças. É pre ci so mo di fi car con di ções ou tras do povo 
bra si le i ro. A po pu la ção pre ci sa ter con di ções dig nas
de vida e, fun da men tal men te, tra ba lho, edu ca ção, sa -
ú de e ha bi ta ção.

Mu i tos di rão que uma ati tu de não jus ti fi ca a ou -
tra. É cla ro. Nin guém con si de ra jus to que, por que se
está de sem pre ga do ou com fome, al guém co me ta cri -
me. Mas essa re a li da de está pos ta e não adi an ta ne -
gar. Só re ver te re mos a cri mi na li da de com me di das
pro fun das que al te rem o es ta do do povo bra si le i ro,
prin ci pal men te da que le que vive uma si tu a ção de pe -
nú ria e de mi sé ria, tan to no cam po quan to na ci da de.
Isso diz res pe i to, sim, à re for ma agrá ria e à po lí ti ca
agrí co la. Essas ques tões de vem ser de fi ni das e con -
cre ti za das com agi li da de.

Há pou cos dias, o Pre si den te Lula anun ci ou o
Pro je to Se men te Sa fra 2003/2004, ex tre ma men te im -
por tan te para a agri cul tu ra fa mi li ar; um pro je to que
de ve rá tra zer mu dan ças sig ni fi ca ti vas para a vida dos
bra si le i ros que vi vem com di fi cul da des no cam po, da -
que les que pra ti cam a pe que na agri cul tu ra, a agri cul-
tu ra fa mi li ar. De fato, o pro je to é fun da men tal, com
tam bém o é o pro gra ma de ge ra ção de em pre go na
área ur ba na. É es sen ci al que haja pro gra mas de ha bi-
ta ção po pu lar.

Ontem à no i te es ti ve em Mato Gros so, e o Mi nis-
tro das Ci da des, Olí vio Du tra, lá es te ve tam bém lan -
çan do o Pro gra ma de Re gu la ri za ção Fun diá ria.
Ontem mes mo fo ram en tre gues 2.500 lo tes ur ba nos
re gu la ri za dos na ca pi tal de Mato Gros so. Há pers pec-
ti va de en tre ga de 4.000 lo tes até o fi nal do ano. Espe -
ra mos que se jam re gu la ri za dos to dos os lo tes ur ba-
nos no País. Este gran de pro gra ma do Mi nis té rio das

Ci da des nos traz a con vic ção de que é pos sí vel re ver-
ter mais ra pi da men te a vi o lên cia.

Como me res ta pou co tem po, Sr. Pre si den te,
pre ci so di zer al gu mas bre ves pa la vras.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te nho um
com pro mis so, des de o iní cio do man da to, com as es -
tra das. Digo sem pre “por que Mato Gros so é o ma i or
pro du tor de soja”, “por que em Mato Gros so as es tra-
das fe de ra is es tão to tal men te su ca te a das”, “a todo
mo men to mor rem pes so as”, “não se dá o es co a men-
to da pro du ção” etc., etc. E o tem po urge. Pre ci sa ría-
mos fa zer já uma ses são do Con gres so Na ci o nal para 
vo tar o pro je to de re so lu ção que al te ra o art. 43 da Re -
so lu ção nº 1, de 2001; se apro va do, as vo ta ções de
Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União tor nam-se
sim bó li cas. A ma lha ro do viá ria bra si le i ra en con tra-se
em si tu a ção emer gen ci al. O re cur so já foi li be ra do
pelo Mi nis té rio dos Trans por tes, al gu mas es tra das já
em fase de res ta u ra ção, e não se pode pro ce der à
res ta u ra ção por que os Avi sos do TCU só po dem ser
apro va dos por vo ta ção no mi nal na Co mis são Mis ta
de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção. O
que é pra ti ca men te im pos sí vel, a não ser que con si-
ga mos re ver ter a si tu a ção dos Avi sos do TCU, já ana -
li sa dos. Os Se na do res, cu jos Esta dos têm es tra das
in tran si tá ve is, por cer to per ce bem a im por tân cia da
re a li za ção de ses são do Con gres so que apro ve a Re -
so lu ção nº 01, de 2001, pos si bi li tan do que os re fe ri-
dos Avi sos se jam apro va dos por vo ta ção sim bó li ca na 
Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção.

Ape lo às Srªs e aos Srs. Se na do res para que,
den tro do pos sí vel, re a li ze mos ses são no Con gres so
Na ci o nal o mais ra pi da men te pos sí vel. Os pro ce di-
men tos es tão to dos pron tos, mas na úl ti ma re u nião
do Con gres so não ob ti ve mos a as si na tu ra de to dos
os Lí de res. Vi su a li zo aqui e cito o Se na dor Re nan Ca -
lhe i ros que fez um es for ço enor me para che gar a tem -
po e as si nar o pe di do. Infe liz men te, fal ta ram duas as -
si na tu ras. Lou vo V. Exª por que o cha mei no úl ti mo se -
gun do e se fez pre sen te como tan tos ou tros Lí de res.

Por isso, so li ci to uma ses são emer gen ci al do
Con gres so, de pre fe rên cia hoje, por que não dá mais
para con tem po ri zar a si tu a ção das es tra das. O di nhe i-
ro está li be ra do, re pi to. No caso de Mato Gros so são
três es tra das a se rem re pa ra das, e as obras emer-
gen ci a is de mu i tas es tra das em ou tros Esta dos tam -
bém está a de pen der de ses são do Con gres so.

Mu i to obri ga da!
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, não vou re pe tir, aqui, to dos os ar gu-
men tos que já fo ram di tos so bre a im por tân cia des se
pro je to. Qu e ro ape nas re gis trar o ex ce len te tra ba lho
do Re la tor, De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh, o es-
for ço das Li de ran ças do Go ver no, Alo i zio Mer ca dan-
te, do PMDB, Se na dor Re nan Ca lhe i ros, au tor de um
pro je to im por tan te que le vou à dis cus são e ao en ten-
di men to des se es for ço e da cri a ção de uma sub co-
mis são para o as sun to, como tam bém do Se na dor
José Agri pi no, Lí der do PFL, cuja in di ca ção à Pre si-
dên cia da Co mis são cou be ao PFL, por meio do Se -
na dor Edi son Lo bão. Enfim, foi um tra ba lho fe i to ra pi-
da men te, mas que trans for mou esse es for ço numa
ação ex tre ma men te im por tan te to ma da pelo Se na do.

Qu e ro ape nas re gis trar dois itens des sa Lei que
es tão sen do apro va dos ago ra:

O pri me i ro, a pos si bi li da de da en tre ga da arma,
me di an te uma in de ni za ção, tan to a arma re gis tra da
quan to a arma não-re gis tra da. Te nho cer te za de que
isso ge ra rá um com por ta men to de en xu ga men to de
arma efe ti vo do mer ca do, da so ci e da de, fa zen do com
que caia, por tan to, a vi o lên cia.

O se gun do, tra ta da obri ga to ri e da de da ins ta la-
ção de de tec to res de me tal, a ação con tun den te do
Po der Pú bli co, no sen ti do de co i bir o por te e a cir cu la-
ção de ar mas no nos so País. A lei pre vê a obri ga to ri e-
da de, e, sem dú vi da al gu ma, é um ato ex tre ma men te
im por tan te. Será fun da men tal a ação do se tor pú bli co
para co i bir o por te e o trâ mi te das ar mas, fa zen do
com que se am plie o ní vel de se gu ran ça da so ci e da de
bra si le i ra.

Espe ra mos que da qui a três anos haja con di-
ções de ba nir a ven da de ar mas no País. Mas, até lá, é
pre ci so que cada um cum pra seu pa pel. E o Se na do
Fe de ral hoje ini cia esse pro ces so de uma for ma mu i to
im por tan te.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a

pa la vra, para dis cu tir, o Se na dor Mar ce lo Cri vel la.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje é um dia de gló ria para
o Se na do Fe de ral. O dia mais ilu mi na do des ta con vo-
ca ção ex tra or di ná ria. Pre ci sa mos ze lar pela paz no
País. E a paz é fru to da jus ti ça. Os bra si le i ros, agre di-
dos pela im pu ni da de, pela fal ta de po li ci a men to, pela
in se gu ran ça de mo rar em um país em que ju í zes e
ma gis tra dos pro me tem en trar em gre ve, vi vem na an -

te ci pa ção de te rem seus di re i tos vi li pen di a dos. Por
essa ra zão se ar mam.

Ontem, no Rio de Ja ne i ro, o Sr. Car los Alber to
For ma glio Oli ve i ra, de 34 anos, foi as sas si na do. Sabe
de que ma ne i ra, Sr. Pre si den te? Ele era ca ro na em
um ve í cu lo. Alguém ba teu na tra se i ra do car ro em que 
es ta va. O se nhor que di ri gia o ou tro car ro es ta va com
a es po sa e a fi lha e, sim ples men te, sa cou uma arma,
de que ti nha o por te, foi à fren te e ma tou o ra paz, uma
pes soa pa cí fi ca que tra ba lha va numa ONG que cu i-
da va de ado les cen tes vi ci a dos em dro gas.

O es for ço do Se na dor Re nan Ca lhe i ros e des te
Se na do é uma res pos ta ime di a ta a essa fa mí lia que
tal vez es te ja nos as sis tin do nes se mo men to de dor.
Se essa nova lei já es ti ves se em vi gor, esse as sas si-
na to cer ta men te não te ria ocor ri do, por que ele não
es ta ria com a pos se de uma arma no seu au to mó vel.
Essa dis cus são po de ria até ge rar uma agres são fí si-
ca, mas não ter mi na ria com a vida de um ho mem de
ma ne i ra tão vi o len ta e tão in jus ta.

O Se na do hoje vive um mo men to de gló ria. Va -
mos ter a opor tu ni da de de vo tar uma das leis mais
im por tan tes des ses úl ti mos tem pos, uma lei que traz 
no seu bojo uma hu mil da de de re so lu ção. Acre di ta-
mos, nes se mo men to, que a vi o lên cia vai di mi nu ir,
que me nos cri mes se rão co me ti dos; mas, se por
aca so no pe río do dos pró xi mos dois anos essa lei
não se mos trar efi caz, fa re mos uma con sul ta pú bli ca
– que tal vez nes te mo men to fos se até de cer ta for ma
des ne ces sá ria, por que o Insti tu to Sen sus, numa
pes qui sa pú bli ca, mos trou que 68% dos bra si le i ros
são fa vo rá ve is a que as ar mas de fogo se jam ape nas
de pos se e por te de mem bros das For ças Arma das e 
das Po lí ci as Mi li ta res.

Eu gos ta ria tam bém de con sa grar e re lem brar
as pa la vras do Mes tre dos mes tres, Nos so Se nhor
Je sus Cris to. Ele foi Aque le que pri me i ro es cre veu um 
de cre to de de sar ma men to. O Se nhor Je sus dis se que 
quem com fer ro fere com fer ro será fe ri do; quem usa
da es pa da, da es pa da ca i rá. E Ele nos dis se que a
úni ca ma ne i ra de ven cer um con fli to é dan do a ou tra
face. E, por mais in co e ren te que seja essa as ser ti va,
as es ta tís ti cas, as pro vas em pí ri cas a com pro vam
por que é fato que aque les que re a gem sem pre aca -
bam le van do a pior e aque les que an dam ar ma dos,
seja até pre ven ti va men te, são os que mor rem pri me i-
ro. Por tan to, te nho a gra ta sa tis fa ção de me con gra tu-
lar com os meus com pa nhe i ros, com o Lí der do
PMDB, com o Re la tor des sa ma té ria, Se na dor Cé sar
Bor ges, en fim, com to dos os mem bros da Sub co mis-
são de Se gu ran ça e de cla rar meu voto fa vo rá vel.

Julho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  24 19577JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL582     



Faço vo tos que a fa mí lia de um con ter râ neo
meu, Car los Alber to For ma gli Oli ve i ra, as sas si na do
on tem com um tiro, pos sa ser mais uma ra zão para to -
dos do Se na do vo tar mos pelo de sar ma men to do nos -
so povo.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor
Mar ce lo Cri vel la, des cul pe-me per gun tar a V. Exª,
mas é mais por uma ima gem po li ci al: quem ma tou? O
que ba teu ou o que foi ba ti do?

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
O que ba teu.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Vem a
ima gem do pro vá vel as sas si na to por en co men da, vis -
to que ele tra ta va de dro ga dos, se gun do a ex po si ção
de V. Exª.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
É pos sí vel.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Estou ra -
ci o ci nan do em ter mos po li ci a is que não te ria sido
ape nas um es ta do de es pí ri to que o le vou a ma tar,
mas algo pre pa ra do para ba ter, imo bi li zar e de po is
as sas si nar. Des cul pe-me, Se na dor Mar ce lo Cri vel la.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Não por isso. Agra de ço a con tri bu i ção de V. Exª. E
con cor da ria com V. Exª, Sr. Pre si den te, se ele não es -
ti ves se no car ro la de a do pela es po sa e por uma fi lha
me nor. Se ele ti ves se a pre me di ta ção de co me ter um
as sas si na to, uma mor te en co men da da, cer ta men te
não le va ria a es po sa e a fi lha.

Mu i to agra de ci do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a

pa la vra, o Se na dor Anto nio Car los Va la da res, como
pe núl ti mo ins cri to. O úl ti mo ins cri to será o Se na dor
Luiz Octá vio.

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, a ma té ria foi
am pla men te dis cu ti da, to dos os por me no res fo ram
es cla re ci dos, as di ver gên ci as con ti das. Te nho cer te za
de que a Casa apro va rá a ma té ria por una ni mi da de.

Eu que ria fa zer ape nas um re pa ro, Sr. Pre si den-
te, de vez que apre sen tei o Pro je to de Lei nº 100, que
dis põe so bre a ve da ção de por te de ar mas no in te ri or
de ve í cu los de trans por te co le ti vo, como tam bém
obri ga as em pre sas a co lo car ins tru men tos de de tec-
ção de me ta is nas es ta ções ro do viá ri as, as sim como
a ter, no trans por te in te res ta du al, o de vi do cu i da do
quan do en trar al gum pas sa ge i ro para ve ri fi car a pos -
si bi li da de de o mes mo se en con trar ar ma do.

Ape sar da ane xa ção do Pro je to de Lei nº 100 a
es ses que es ta mos dis cu tin do, prin ci pal men te ao

Pro je to de Lei nº 292, a ma té ria a que me re fi ro, so bre
a se gu ran ça do pas sa ge i ro do trans por te ro do viá rio,
não foi ace i ta pelo Re la tor. Não obs tan te, no art. 26 há 
um item que as se ve ra:

A em pre sa de trans por te aé reo, ro do viá rio, fer -
ro viá rio, ma rí ti mo, flu vi al e la cus tre que de li be ra da-
men te, por qual quer meio, faça, pro mo va, fa ci li te ou
per mi ta o trans por te de ar mas ou mu ni ção sem a de -
vi da au to ri za ção ou com a inob ser vân cia das nor mas
de se gu ran ça.

O art. 27 es ta be le ce:

É obri ga tó rio o uso de de tec to res de
me ta is em lo ca is fe cha dos onde haja gran de
nú me ro de pes so as e ain da em even tos so -
ci a is, es por ti vos, cul tu ra is ou po lí ti cos com
aglo me ra ção su pe ri or a mil pes so as.

Sr. Pre si den te, as dis po si ções aqui con ti das são 
por de ma is ge né ri cas e não con tem plam a idéia que
eu ha via con ce bi do no Pro je to de Lei nº 100, que ti -
nha por ob je ti vo – já que vai para a ga ve ta de po is de
sua ane xa ção – pro te ger os usuá ri os do trans por te
co le ti vo. Sa be mos que a mo da li da de de as sal to a ôni -
bus vem re cru des cen do a cada dia em nos so País. Ci -
tei nú me ros da Re gião Nor des te que de mons tram
que a vi o lên cia con tra os pas sa ge i ros de ôni bus vem
cres cen do enor me men te e ca u sa pre ju í zos enor mes
a pes so as po bres que, não ten do con di ções de uti li-
zar o trans por te aé reo, lo co mo vem-se de ôni bus por
nos sa re gião. Mais de 90% dos des lo ca men tos ha vi-
dos em nos so País são fe i tos por meio do trans por te
ro do viá rio, em ôni bus.

Hoje, em todo o País, prin ci pal men te da Ba hia
para cima, os ôni bus es tão cir cu lan do em com bo i os,
al guns de les com se gu ran ças par ti cu la res, vi san do
co i bir os as sal tos que são per pe tra dos qua se di a ri a-
men te. Os ban di dos em bar cam re gu lar men te na es -
ta ção ro do viá ria, in gres sam no ôni bus como sim ples
pas sa ge i ros e, lá adi an te, sim ples men te co lo cam o
re vól ver na nuca do mo to ris ta e man dam que ele pare 
o ôni bus. Os co le gas da que les ban di dos já es tão ali
aguar dan do. Os pas sa ge i ros pas sam por gran des
cons tran gi men tos, ten do que ti rar a rou pa, tam bém
as mu lhe res pas sam por cons tran gi men tos ter rí ve is,
e ne nhu ma pro vi dên cia é to ma da para co i bir o por te
de arma no in te ri or dos ôni bus. Por isso, apre sen tei
essa pro pos ta, e es pe ra va que ela fos se con tem pla da
nes ta que es ta mos vo tan do.

Sr. Pre si den te, aque les que po dem usam o
trans por te aé reo. Se in gres sam no avião por tan do
uma arma, esta é re co lhi da e de vol vi da ao por ta dor
quan do che ga ao des ti no. Isso se pas sa no trans por te
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aé reo, mas no que diz res pe i to a mi lhões e mi lhões de
bra si le i ros que usam ôni bus, não há qual quer se gu-
ran ça ou pro te ção. Por isso, dis se ao Re la tor, no bre
Se na dor Cé sar Bor ges, que se de bru çou a es tu dar
essa ma té ria tão com ple xa e im por tan te ao lado de
tan tos ou tros Se na do res, que es tra nhei esse dis po si-
ti vo não ter sido in clu í do em pro je to tão im por tan te.

Entre tan to, Sr. Pre si den te, como ain da vou fi car
aqui sete anos e meio, se Deus qui ser, es pe ro que
esse pro je to seja res ta u ra do para aten der aos mais
po bres, os que não po dem vi a jar de avião. O Par ti do
So ci a lis ta Bra si le i ro, ao lado de tan tos ou tros Par ti dos
nes ta Casa, pre o cu pa-se com os mais po bres. É la -
men tá vel que isso ocor ra após tan ta dis cus são. Ti nha
a es pe ran ça de que isso fos se in clu í do en tre as exi -
gên ci as de pro te ção à co le ti vi da de. Hoje, es tou cons -
ta tan do que o pro je to não foi le va do em con si de ra ção
pelo Re la tor, mas te nho cer te za de que, quan do vol -
tar ao ple ná rio des ta Casa, o no bre Se na dor Cé sar
Bor ges e os de ma is Se na do res, ao dis cu ti rem o con -
te ú do dele, hão de me dar ra zão e vo tar fa vo rá vel.

Voto fa vo ra vel men te, por que te nho cer te za de
que foi ape nas um pe que no item – pe que no item para
nós que aqui es ta mos, mas para aque les que di a ri a-
men te vi a jam de ôni bus en tre Esta dos e en tre ci da des
não é um pro ble ma pe que no; é um pro ble ma de vida
ou mor te. Algu ma pro vi dên cia pre ci sa ser to ma da.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a

pa la vra o úl ti mo ora dor ins cri to, Se na dor Luiz Otá vio.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Para dis cu tir.

Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sr.as e Srs.
Se na do res, pri me i ro de i xo aqui re gis tra do nes te mo -
men to, que eu não di ria só his tó ri co, mas da ma i or im -
por tân cia para o Con gres so Na ci o nal e prin ci pal men-
te para o Se na do da Re pú bli ca, que é o de po der re al-
men te dar uma res pos ta ob je ti va à so ci e da de bra si le i-
ra. O povo bra si le i ro hoje sabe que o Se na do Fe de ral
e a Câ ma ra dos De pu ta dos têm uma men sa gem di re-
ta para aju dar a com ba ter a vi o lên cia, que atin ge a to -
dos nós.

Ou vi mos hoje, nes ta tar de, de po i men tos de Se na-
do res que, in clu si ve, como qual quer bra si le i ro, so fre ram
aten ta dos, fo ram as sal ta dos à mão ar ma da e fo ram, de
um je i to ou de ou tro, agre di dos de for ma mu i to gra ve,
mu i to sé ria. Mu i tas ve zes, o as sal tan te tam bém em es -
ta do de ses pe ra dor, por que o ci da dão que par te para
um as sal to à mão ar ma da – tam bém fui ví ti ma de as sal-
to – está ali “para o que der e vier”. Re al men te é um mo -
men to mu i to di fí cil para as pes so as que es tão sen do as -
sal ta das e para o pró prio as sal tan te.

Apro var essa lei sig ni fi ca que o ci da dão não po -
de rá por tar uma arma de fogo no Bra sil in te i ro. Qu al-
quer ci da dão que for en con tra do com uma arma de
fogo será in cri mi na do, pre so e, com cer te za, terá de
res pon der pe ran te a Jus ti ça e pe ran te a Po lí cia por
seu ges to, por seu ato.

De i xo tam bém aqui o re gis tro do re fe ren do, ou
ple bis ci to, o qual irá de ci dir a en tra da em vi gor da lei.
Será ou vi da a opi nião da po pu la ção de pes so as de
to dos os re can tos do Bra sil. Aqui foi dito vá ri as ve zes
que em de ter mi na das re giões – fa la ram do nos so
Nor te, da Ama zô nia e até mes mo do Nor des te – há
ne ces si da de ma i or de usar arma den tro da re si dên cia
ou den tro das pro pri e da des, em vir tu de da for ma
como a so ci e da de é tra ta da, mas te nho cer te za de
que com esse ple bis ci to da re mos vida a essa lei.

Apre sen tei tam bém um pro je to de ple bis ci to
para dar uma so lu ção à vi o lên cia no Rio de Ja ne i ro.
Ele con ti nua en ga ve ta do na Co mis são do Se na do Fe -
de ral, mas te nho cer te za de que um dia como este
acon te ce rá tam bém. Te re mos de ou vir a po pu la ção
do Rio de Ja ne i ro, que não agüen ta mais ser pro i bi da
de an dar na rua, em fun ção do con fli to, do com ba te
per ma nen te e, por uma ques tão do des ti no, não só lá, 
como tam bém em ou tras re giões do País. Mas, no Rio 
de Ja ne i ro, a si tu a ção é es pe ci al, mais cla ra, é mais
fá cil para qual quer pes soa ver onde está o pro ble ma.
Ele está re al men te na área me tro po li ta na do Rio,
onde exis tem as qua dri lhas or ga ni za das, em que o
cri me or ga ni za do – o nar co trá fi co, o con tra ban do de
ar mas, prin ci pal men te – cri ou uma es tru tu ra su pe ri or
à do Esta do. Hoje, para se ter uma idéia, as com pa-
nhi as te le fô ni cas e de ener gia elé tri ca, para irem a es-
sas re giões me tro po li ta nas do Rio de Ja ne i ro têm de
pe dir au to ri za ção aos ban di dos, às qua dri lhas, aos
nar co tra fi can tes. Nin guém sobe os mor ros sem a au -
to ri za ção de les; nin guém ins ta la um te le fo ne ou um
pon to de luz sem a au to ri za ção de les. Os ho mens da
Po lí cia Mi li tar an dam es con di dos pe las ruas; os in te-
gran tes das For ças Arma das – ouço di a ri a men te ape -
los no sen ti do de que aju dem no com ba te à vi o lên cia
– não an dam com suas iden ti da des mi li ta res, e sim
com o do cu men to ci vil. A que pon to che ga mos! Se os
mi li ta res fo rem en con tra dos com suas iden ti da des
se rão as sas si na dos – no Rio de Ja ne i ro, essa é uma
no tí cia cor ri que i ra.

Vol tan do ao as sun to que hoje é his tó ri co, ver da-
de i ro e real, que ro res sal tar a par ti ci pa ção do Con-
gres so Na ci o nal na apro va ção des sa lei, que só en tra-
rá em vi gor – é bom que fi que cla ro – de po is do re fe-
ren do ou do ple bis ci to, quan do a po pu la ção for ou vi da.
Não é pre ci so adi ar isso, não é pre ci so en ro lar. Te mos
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ca pa ci da de de, em seis me ses, or ga ni zar uma ele i ção
na ci o nal para pre si den te da re pú bli ca, go ver na do res,
se na do res e de pu ta dos es ta du a is e fe de ra is. Como
não te re mos tem po para or ga ni zar esse re fe ren do e,
ra pi da men te, dar uma res pos ta à po pu la ção?

Por tan to, que ro aqui fa zer uma ho me na gem ao
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, que foi com ba ti vo de for -
ma im pres si o nan te. Sin ce ra men te, falo do fun do do
meu co ra ção, o Se na dor Re nan Ca lhe i ros le vou a fer -
ro e fogo essa mis são, por que S. Exª teve vi são e
iden ti fi cou-se com a ques tão da vi o lên cia.

De po is ti ve mos o apo io da im pren sa, das re des
e dos pro gra mas de te le vi são e in clu si ve a par ti ci pa-
ção do Pre si den te do Con gres so, Se na dor José Sar -
ney, do De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh, que foi o
Re la tor des sa ma té ria – hoje o Se na dor Cé sar Bor -
ges tam bém é Re la tor des sa im por tan te ma té ria. Mas 
foi a von ta de, a gar ra, a dis po si ção do Lí der do
PMDB, do Se na do Fe de ral, de re al men te en fren tar
esse pro ble ma que trou xe a so lu ção que hoje nós en -
con tra mos.

Faço aqui este re gis tro e digo, Se na dor Re nan
Ca lhe i ros, que nós es ta mos cum prin do o nos so pa -
pel, o que não é fá cil. Nor mal men te, nem so mos tão
bem en ten di dos pela opi nião pú bli ca. Mu i tas ve zes
so mos obri ga dos a usar a pa la vra, a pro lon gar uma
ses são como esta, a ter de ze nas de ora do res, por que
re al men te se tra ta de um pro ble ma que a po pu la ção
in te i ra vive. Cri an ças, ado les cen tes e pes so as de ida -
de são mor tas to dos os dias, atin gi das por ar mas de
fogo no Bra sil in te i ro, até por uma ques tão de des ti no.
Ago ra há pou co, um fo tó gra fo foi as sas si na do com
arma de fogo, em uma in va são no ABC, em São Pa u-
lo, numa de mons tra ção de que até aque les que es tão
tra ba lhan do, dan do co ber tu ra jor na lís ti ca em atos
como esse e em ou tros atos do dia-a-dia da nos sa so -
ci e da de, são tom ba dos por ar mas de fogo.

Nós con se gui re mos a vi tó ria. Não será fá cil,
pois há o lobby e a pres são de to dos aque les que vi -
vem des se co mér cio, que têm fa ci li da des e acre di tam
que são mais ho mens ou mu lhe res do que os ou tros,
do que as ou tras, por que têm na cin tu ra uma arma.
Eles ago ra te rão, re al men te, de se mo der ni zar, te rão
de tra ba lhar nes te novo mo men to e nes te novo País
que é o Bra sil.

O Sr. Du ci o mar Cos ta (Blo co/PTB – PA) – Se -
na dor Luiz Otá vio, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Con ce do
um apar te ao Se na dor Du ci o mar Cos ta, do Esta do do 
Pará.

O Sr. Du ci o mar Cos ta (Blo co/PTB – PA) – Eu
gos ta ria ape nas de fa zer um re gis tro, Se na dor Luiz
Otá vio. Acre di to que os bons exem plos têm de ser
bas tan te di vul ga dos, até por que de vem ser se gui dos.
Lá, no Pará, nós te mos uma rede de lo jas – por si nal a 
ma i or do Esta do do Pará –, e essa rede de de par ta-
men tos, há pou co tem po, doou todo o seu es to que de
ar mas para as Po lí ci as Ci vil e Mi li tar do Esta do. Faço
este re gis tro, pois en ten do que os bons exem plos de -
vem ser se gui dos. O Gru po Y. Ya ma da, um gru po ja -
po nês, fez esse ato no Pará, dig no de re gis tro num
mo men to como este.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Obri ga do
pelo seu apar te, no bre Se na dor Du ci o mar Cos ta, que
o in cor po ro ao meu pro nun ci a men to.

Sr. Pre si den te, era o que eu ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ti nua

em dis cus são o Pro je to de Lei do Se na do nº 292, de
1999.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Re la tor
Cé sar Bor ges.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Como Re -
la tor. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, es ta mos aqui há apro xi ma da men te
oito ho ras a dis cu tir este pro je to, o que de mons tra, de
for ma so be ja, o in te res se dos Srs. Se na do res pelo as -
sun to.

Ou vi mos as mais di ver sas opi niões. To dos es -
tão ex tre ma men te pre o cu pa dos com a vi o lên cia e su -
ge rem que o Se na do cum pra o mais ra pi da men te
pos sí vel sua ta re fa di an te da so ci e da de bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, aca to al gu mas su ges tões que
me fo ram fe i tas no ple ná rio, fa zen do pe que nas mo di-
fi ca ções de re da ção, sem atin gir, no en tan to, o mé ri to
do pro je to.

O Se na dor Anto nio Car los Va la da res pro põe
que, no art. 10, in ci so II, se subs ti tua a pa la vra “cri -
mes”, que está no plu ral, por “cri me”, no sin gu lar. O
re fe ri do dis po si ti vo diz o se guin te:

II – por tar ou 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.

Como o vo cá bu lo “cri mes” está no plu ral, pode
de i xar su ben ten di do que é mis ter que haja mais de
um cri me. Por isso, aca to a su ges tão do emi nen te Se -
na dor Anto nio Car los Va la da res, subs ti tu in do o plu ral
pelo sin gu lar, sem pre ju í zo da pena re fe ren te ao de li-
to co me ti do.
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A se gun da al te ra ção re fe re-se ao art. 25, que diz:

Art. 25. Os pos su i do res e pro pri e tá ri os
de ar mas de fogo não re gis tra das po de rão
no pra zo de 180 (cen to e oi ten ta) dias, após
a pu bli ca ção des ta Lei, en tre gá-las à Po lí cia
Fe de ral, me di an te re ci bo, pre su min do-se a
boa-fé.

E aí acres cen ta ria: “... po den do in de ni zá-la”.
Vou en ca mi nhar essa al te ra ção à Mesa. Se a arma for 
ad qui ri da de boa-fé e com pro va da essa boa-fé, po de-
rá ou não a Po lí cia Fe de ral fa zer a in de ni za ção da
arma, o que de ve rá ser, em ter mos de va lo res, re gu la-
men ta do em lei, con for me pre co ni za o pro je to subs ti-
tu ti vo.

O ter ce i ro item se ria o art. 28, no seu pa rá gra fo
úni co. Aten den do a su ges tão do no bre Se na dor Jef -
fer son Pé res, há uma es pé cie de ca co fo nia: “...de pen-
de rá de apro va ção por re fe ren do...”. Então va mos mo -
di fi car o “por” pela pa la vra “me di an te”. Fi ca ria as sim:

“Pa rá gra fo úni co. Este dis po si ti vo, para 
en trar em vi gor, de pen de rá de apro va ção
me di an te re fe ren do po pu lar, a ser re a li za do
em ou tu bro de 2005”.

Essas são al gu mas mo di fi ca ções de re da ção
que es ta mos aca tan do.

No mais, pa ra be ni zo os Srs. Se na do res pelo in -
te res se do as sun to, a res pon sa bi li da de que de mons-
tram ter com a so ci e da de bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, é cla ro que nun ca ou quem dis -
cu tiu o as sun to teve a pre ten são de que este pro je to,
por si só, vá tra zer o fim da vi o lên cia so ci al nes te País. 
São ne ces sá ri as mu i tas ou tras me di das. Aqui, ouvi
com mu i ta aten ção o no bre Se na dor Tião Vi a na,
quan do dis se mu i to bem que essa é uma ques tão in -
clu si ve de Go ver no para com ba ter o trá fi co e o con tra-
ban do de ar mas. É pre ci so que o Exe cu ti vo, tan to Fe -
de ral quan to Esta du al, pos sa efe ti va men te uti li zar
esta le gis la ção que ora es ta mos dan do à so ci e da de
bra si le i ra, para que a vi o lên cia seja com ba ti da.

Esta mos aqui, não te nho dú vi da ne nhu ma, dan -
do mais um pas so im por tan te. Não é o úl ti mo pas so,
não é a so lu ção de fi ni ti va, é mais um de grau que su bi-
mos para dar à so ci e da de bra si le i ra um pou co mais
de tran qüi li da de, nes te mo men to em que a ci da da nia
está ata ca da pela vi o lên cia so ci al e pela cri mi na li da-
de que as sal ta e an gus tia a alma do povo bra si le i ro.

Era isso que eu que ria as si na lar, Sr. Pre si den te,
agra de cen do to das as co la bo ra ções en ca mi nha das
ao re la tor du ran te esse pe río do de dis cus são.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, pela
or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – No bre
Se na dor Cé sar Bor ges, a Mesa aguar da a re mes sa
das cor re ções que V. Exª aca tou.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Anto nio
Car los Va la da res, pela or dem.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, ten do em vis ta que o Pro je to de Lei nº
100, que tra ta es pe ci al men te da se gu ran ça no in te ri or
dos ôni bus co le ti vos, nas vi a gens in te res ta du a is, não
foi ace i to pelo re la tor, e como ele foi ane xa do, fa tal-
men te irá para o Arqui vo. Então, eu pe di ria à Mesa,
ten do em vis ta que o Pro je to de Lei nº 100 po de rá ser
pre ju di ca do, ou seja, so freu um atra so de seis me ses,
no mí ni mo, por que essa ma té ria so men te po de rá ser
re a pre sen ta da na pró xi ma le gis la tu ra.

Então, peço a V. Exª ou ao pró prio Re la tor que
de sa pen se essa ma té ria do con jun to das pro pos tas,
para que ela pos sa pros se guir tra mi tan do nor mal-
men te na Casa.

É o re que ri men to que faço a V. Exª e tam bém ao
Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
terá de fa zer o re que ri men to for mal men te, para que
essa de ci são pos sa ir ao Ple ná rio. A de ci são é do Ple -
ná rio e não do Re la tor.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – O Se na dor po de rá fazê-lo, ten do em
vis ta que es tou fa zen do o re que ri men to no ple ná rio,
no mo men to em que a pro pos ta está sen do vo ta da e
o re la tó rio está sen do apre ci a do.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Entre tan-
to, o Re la tor não tem com pe tên cia para de sa pen sar o
pro je to, por que o apen sa men to foi de ci são do Ple ná-
rio. Se V. Exª fi zer o re que ri men to, nós o sub me te re-
mos ao Ple ná rio.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Sr. Pre si-
den te, eu que ria ape nas jus ti fi car ao no bre Se na dor
Anto nio Car los Va la da res que, na ver da de, o que es -
ta mos fa zen do aqui é subs ti tu in do o Si narm – Sis te-
ma Na ci o nal de Armas. Então, não se ria de boa téc ni-
ca le gis la ti va que, no Si narm, se fi zes se a exi gên cia
de que as em pre sas res pon sá ve is por pres ta ção de
ser vi ço de trans por te na ci o nal e in ter na ci o nal ado tas-
sem pro vi dên ci as ne ces sá ri as para evi tar o em bar-
que ir re gu lar. Isso pode ser fe i to em ou tro tipo de le -
gis la ção, por que toda con den sa ção do tra ba lho se
deu no sen ti do de que era o Si narm a lei que faz re gu-
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la men ta ção. Qu an do se pro i biu o por te de arma, já se
con tem plou boa par te do Pro je to de Lei do Se na do nº
100, que pre via ve dar o por te de arma no in te ri or de
ve í cu los. Está-se pro i bin do toda a si tu a ção pre vis ta.
Ape nas com re la ção a se de ter mi nar que as em pre-
sas res pon sá ve is fi zes sem a de vi da ave ri gua ção com 
apa re lhos e equi pa men tos de de tec ção de me ta is,
pen so que isso pode ser fe i to em ou tra le gis la ção e é
de to tal in te res se das em pre sas fazê-lo. Hoje as em -
pre sas de avi a ção já o fa zem; nin guém pode en trar
ar ma do no avião, pelo que sei, pois há um de tec tor de 
me ta is. As em pre sas de trans por te ter res tre in te rur-
ba no tam bém têm todo in te res se de fa zer. Ago ra, não
sen ti mos ne ces si da de de se in cor po rar no Sis te ma
Na ci o nal de Armas.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – Sr. Pre si den te, se me per mi te, na ver -
da de....

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Esse de -
ba te não pode ser tra va do.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – ...o Re la tor não ace i tou a nos sa su -
ges tão no sen ti do de in cor po rar a obri ga to ri e da de
das em pre sas a pro te ger os pas sa ge i ros, aque les
que vi a jam de ôni bus em trans por te in te res ta du al, fa -
rei o re que ri men to, já que S. Exª ace i tou a su ges tão
de que em re cin to fe cha do pode ha ver de tec tor de
me ta is. Esta ção ro do viá ria, por exem plo, não é re cin-
to fe cha do; é um lu gar pú bli co, onde qual quer pes soa
che ga, com pra uma pas sa gem de ôni bus e pode en -
trar ar ma da. Sem de tec tor de me ta is, nin guém vai
des co brir. Se for um as sal tan te, lá no meio da es tra da,
vai pa rar o ôni bus...

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª está
dis cu tin do o as sun to. Por fa vor, Se na dor, já ter mi nou o
en ca mi nha men to, o de ba te. V. Exª faz o re que ri men to e
sub me te ao Ple ná rio o de sa pen sa men to.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – Inda go da Mesa se po de rei fa zer um
des ta que des se ar ti go do Pro je to de Lei nº 100, uma
vez que a ma té ria foi ane xa da.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V.Exª faz 
uma emen da...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Então, vou fa zer um des ta que para que
a Casa de ci da se deve ha ver de tec tor de me ta is ou não
nas es ta ções ro do viá ri as para pro te ger mi lha res e mi -
lha res de pas sa ge i ros que es tão sen do as sal ta dos.

Ago ra mes mo, Sr. Pre si den te, des cul pe a im per-
ti nên cia, um as ses sor do Se na do, que vi a jou a Belo
Ho ri zon te, foi as sal ta do duas ve zes no ôni bus. E ele

me cum pri men tou pela idéia. Eu nem sa bia que um
com pa nhe i ro de tra ba lho ha via sido as sal ta do em vi a-
gem da qui para Belo Ho ri zon te. Re fe ri-me mais à si tu-
a ção no Nor des te.

Apre sen ta rei o des ta que, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Per gun to

ao Se na dor Hé lio Cos ta se de se ja fa zer uso da pa la vra.
O Se na dor Hé lio Cos ta en con tra-se pre sen te? (Pa u sa.)

Encer ra da a dis cus são.

So bre a mesa, re que ri men to que será
lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se -
na dor Sér gio Zam bi a si.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 609, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 311, in ci so II, do Re gi men to

Inter no, re que i ro pre fe rên cia para a Emen da nº 5 – 
Rel. ao Pro je to de Lei do Se na do nº 292/99, a fim de
ser vo ta da an tes das de ma is.

Sala das Ses sões, 23 de ju lho de 2003.– Cé sar
Bor ges.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Em vo ta-
ção o re que ri men to de au to ria do Se na dor Cé sar Bor -
ges.

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 a Emen da nº 5 (Subs ti tu ti vo), do

Re la tor, Se na dor Cé sar Bor ges, em subs ti tu i ção à
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, com
a re ti fi ca ção en ca mi nha da à Mesa.

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

Apro va da.
Apro va da a Emen da nº 5 (Subs ti tu ti vo), do Re la-

tor, fi cam pre ju di ca dos os Pro je tos de Lei do Se na do
nºs 292, 386 e 614, de 1999, e 202, de 2003, e as
Emen das nº 1, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, nº 2, da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal, e nºs 3 e 4, de Ple ná rio.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-
ção do ven ci do para o tur no su ple men tar.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção do ven ci do para o tur no su ple men tar, que será
lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Sér -
gio Zam bi a si.

É lido o se guin te
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PARECER Nº 872, 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 ao Pro je to
de Lei do Se na do nº 292, de 1999, ten do
como base o tex to apro va do pela Co-
mis são Mis ta cri a da pelo Ato Con jun to
nº 1, de 2003.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a Re da ção do
ven ci do, para o tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo ao
Pro je to de Lei do Se na do nº 292, de 1999, que dis põe
so bre o fa bri co, de pó si to, trân si to e por te de arma de
fogo e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do como base o tex -
to apro va do pela Co mis são Mis ta cri a da pelo Ato
Con jun to nº 1, de 2003.

Sala de Re u niões da Co mis são, 23 de ju lho de
2003.

ANEXO AO PARECER Nº 872, DE 2003

Dis põe so bre re gis tro, pos se e co-
mer ci a li za ção de ar mas de fogo e mu ni-
ção, so bre o Sis te ma Na ci o nal de Armas
– SINARM, de fi ne cri mes e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

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

CAPÍTULO I
Do Sis te ma Na ci o nal de Armas

Art. 1º O Sis te ma Na ci o nal de Armas –
SINARM, ins ti tu í do no Mi nis té rio da Jus ti ça, no âm bi-
to da Po lí cia Fe de ral, tem cir cuns cri ção em todo o ter -
ri tó rio na ci o nal.

Art. 2º Ao Si narm com pe te:

I – iden ti fi car as ca rac te rís ti cas e a
pro pri e da de de ar mas de fogo, me di an te ca -
das tro;

II –ca das trar as ar mas de fogo pro du-
zi das, im por ta das e ven di das no País;

III – ca das trar os por tes de ar mas e as 
re no va ções ex pe di das pela Po lí cia Fe de ral;

IV – ca das trar as trans fe rên ci as de
pro pri e da de, ex tra vio, fur to, rou bo e ou tras
ocor rên ci as sus ce tí ve is de al te rar os da dos
ca das tra is, in clu si ve as de cor ren tes de fe-
cha men to de em pre sas de se gu ran ça pri va-
da e de trans por te de va lo res;

V – iden ti fi car as mo di fi ca ções que al -
te rem as ca rac te rís ti cas ou o fun ci o na men to
de arma de fogo;

VI – in te grar no ca das tro os acer vos
po li ci a is já exis ten tes;

VII – ca das trar as apre en sões de ar-
mas de fogo, in clu si ve as vin cu la das a pro-
ce di men tos po li ci a is e ju di ci a is;

VIII – ca das trar os ar me i ros em ati vi-
da de no País, bem como con ce der li cen ça
para exer ce rem a ati vi da de;

IX – ca das trar a iden ti fi ca ção do cano 
da arma, as ca rac te rís ti cas das im pres-
sões de ra i a men to e de mi cro es tri a men to
de pro jé til dis pa ra do, con for me mar ca ção
e tes tes obri ga to ri a men te re a li za dos pelo
fa bri can te.

Pa rá gra fo úni co. As dis po si ções des te ar ti go
não al can çam as ar mas de fogo das For ças Arma -
das e Au xi li a res, bem como as de ma is que cons tem
dos seus re gis tros pró pri os.

CAPITULO II
Do Re gis tro

Art. 3º É obri ga tó rio o re gis tro de arma de fogo
no ór gão com pe ten te.

Pa rá gra fo úni co. Os pro pri e tá ri os de ar mas de
fogo de uso res tri to ou pro i bi do de ve rão fa zer, no Co -
man do do Exér ci to, seu ca das tro como ati ra do res, co -
le ci o na do res ou ca ça do res.

Art. 4º Para ad qui rir arma de fogo de uso per mi-
ti do o in te res sa do de ve rá, além de de mons trar a efe ti-
va ne ces si da de, aten der aos se guin tes re qui si tos,
jun to ao Si narm:

I – com pro va ção de ido ne i da de, com a 
apre sen ta ção de cer ti dões de an te ce den tes
cri mi na is for ne ci das pela Jus ti ça Fe de ral,
Esta du al, Mi li tar e Ele i to ral e de não es tar
res pon den do a in qué ri to po li ci al ou a pro-
ces so cri mi nal por in fra ções pe na is;

II – apre sen ta ção de do cu men to com -
pro ba tó rio de ocu pa ção lí ci ta e de re si dên-
cia cer ta;

III – com pro va ção de ca pa ci da de téc-
ni ca e ap ti dão psi co ló gi ca para o ma nu se io
de arma de fogo, ates ta das na for ma dis-
pos ta no re gu la men to des ta lei.

§ 1º O Si narm ex pe di rá au to ri za ção de com pra
de arma de fogo so men te após aten di dos os re qui si-
tos an te ri or men te es ta be le ci dos, em nome do re-
que ren te e para a arma in di ca da, sen do in trans fe rí-
vel esta au to ri za ção.
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§ 2º A aqui si ção de mu ni ção so men te po de rá
ser fe i ta no ca li bre cor res pon den te à arma ad qui ri da e
na quan ti da de es ta be le ci da no re gu la men to des ta lei.

§ 3º A em pre sa que co mer ci a li zar arma de fogo
em ter ri tó rio na ci o nal é obri ga da a co mu ni car, à au to-
ri da de com pe ten te, a ven da e a man ter ban co de da -
dos com to das as ca rac te rís ti cas da arma e có pia dos
do cu men tos pre vis tos nes te ar ti go.

§ 4º A em pre sa que co mer ci a li za ar mas de fogo
e mu ni ções res pon de le gal men te por es tas mer ca do-
ri as, fi can do re gis tra das como de sua pro pri e da de en -
quan to não fo rem ven di das.

§ 5º É ve da da a co mer ci a li za ção de ar mas de
fogo, aces só ri os e mu ni ções en tre pes so as fí si cas.

Art. 5º 0 Cer ti fi ca do de Re gis tro de Arma de
Fogo, com va li da de em todo o ter ri tó rio na ci o nal, au -
to ri za o seu pro pri e tá rio a man ter a arma de fogo ex -
clu si va men te no in te ri or de sua re si dên cia ou do mi cí-
lio, ou de pen dên cia des tes, des de que seja ele o ti tu-
lar ou o res pon sá vel le gal do es ta be le ci men to ou em -
pre sa.

§ 1º O cer ti fi ca do de re gis tro de arma de fogo
será ex pe di do pela Po lí cia Fe de ral e será pre ce di do
de au to ri za ção do Si narm.

§ 2º Os re qui si tos de que tra ta o art. 4º des ta lei
de ve rão ser com pro va dos pe ri o di ca men te, em pe río-
do não in fe ri or a 4 (qua tro) anos, na con for mi da de do
es ta be le ci do em re gu la men to, com vis tas a con va li-
dar o Cer ti fi ca do de Re gis tro de Arma de Fogo, ex pe-
di do pela au to ri da de com pe ten te.

CAPITULO III
Do Por te

Art. 6º É pro i bi do o por te de arma de fogo em
todo o ter ri tó rio na ci o nal, sal vo para os ca sos pre vis-
tos em le gis la ção pró pria e para:

I – os in te gran tes das For ças Arma-
das;

II – os in te gran tes de ór gãos re fe ri dos
no art. 144 da Cons ti tu i ção Fe de ral;

III – os in te gran tes das guar das mu ni-
ci pa is das ca pi ta is dos Esta dos e dos Mu ni-
cí pi os com mais de 500.000 (qui nhen tos
mil) ha bi tan tes, nas con di ções es ta be le ci-
das no re gu la men to des ta lei;

IV – os in te gran tes das guar das mu ni-
ci pa is dos Mu ni cí pi os com mais de 250.000
(du zen tos e cin qüen ta mil) e me nos de
500.000 (qui nhen tos mil) ha bi tan tes, quan do
em ser vi ço;

V – os in te gran tes ope ra ci o na is da
Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia;

VI – as em pre sas de se gu ran ça pri va-
da e de trans por te de va lo res cons ti tu í das,
nos ter mos des ta lei;

VII – os in te gran tes dos ór gãos po li ci a-
is re fe ri dos no art. 51, IV, e no art. 52, XIII,
da Cons ti tu i ção Fe de ral;

VIII – os in te gran tes das guar das pe ni-
ten ciá ri as, quan do em ser vi ço;

IX – para os in te gran tes das en ti da des
de des por to le gal men te cons ti tu í das, cu jas
ati vi da des es por ti vas de man dem o uso de
ar mas de fogo, na for ma do re gu la men to,
ob ser van do-se, no que cou ber, a le gis la ção
am bi en tal.

§ 1º As pes so as pre vis tas nos in ci sos I, II e III
te rão di re i to de por tar as ar mas mes mo fora de ser -
vi ço, des de que es te jam ca das tra das no ór gão com -
pe ten te na for ma do re gu la men to.

§ 2º As ar mas de fogo uti li za das pe los em pre ga-
dos das em pre sas pre vis tas no in ci so VI se rão de pro -
pri e da de, res pon sa bi li da de e guar da das res pec ti vas
em pre sas, so men te po den do ser uti li za das quan do
em ser vi ço, de ven do es tas ob ser var as con di ções de
uso e de ar ma ze na gem es ta be le ci das pelo ór gão
com pe ten te.

§ 3º O pro pri e tá rio ou di re tor res pon sá vel de
em pre sa de se gu ran ça pri va da res pon de rá pelo cri -
me pre vis to no art. 10, pa rá gra fo úni co, III, des ta lei,
sem pre ju í zo de san ções ad mi nis tra ti vas e ci vis pre -
vis tas em lei, se de i xar de re gis trar ocor rên cia po li ci al
e de co mu ni car à Po lí cia Fe de ral per da, fur to ou rou -
bo ou ou tras for mas de ex tra vio de ar mas de fogo,
aces só ri os e mu ni ções que es te jam sob sua guar da,
nas pri me i ras 24 (vin te e qua tro) ho ras de po is de
ocor ri do o fato.

§ 4º As ar mas de fogo uti li za das em en ti da des
des por ti vas le gal men te cons ti tu í das de vem obe de cer
às con di ções de uso e de ar ma ze na gem es ta be le ci-
das pelo ór gão com pe ten te, res pon den do o pos su i-
dor pela sua guar da na for ma des ta lei.

Art. 7º Com pe te ao Mi nis té rio da Jus ti ça a au to-
ri za ção do por te de arma para os res pon sá ve is pela
se gu ran ça de na ci o na is de pa í ses es tran ge i ros em vi -
si ta ou se di a dos no Bra sil e, ao Co man do do Exér ci to,
nos ter mos do re gu la men to, o re gis tro e a con ces são
de por te de trân si to de arma de fogo para co le ci o na-
do res, ati ra do res e ca ça do res e de re pre sen tan tes
es tran ge i ros em com pe ti ção ofi ci al de tiro re a li za da
no ter ri tó rio na ci o nal.
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Art. 8º A au to ri za ção fe de ral para por tar arma de
fogo, de uso per mi ti do, terá efi cá cia tem po rá ria e ter ri-
to ri al li mi ta da, nos ter mos de atos re gu la men ta res, e
de pen de rá de o re que ren te com pro var, além das exi -
gên ci as pre vis tas no art. 4º des ta lei, a sua efe ti va ne -
ces si da de, por exer cí cio de ati vi da de pro fis si o nal de
ris co ou de com pro va da ame a ça à in te gri da de fí si ca,
a cri té rio da Po lí cia Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. A au to ri za ção de por te de arma 
de fogo, pre vis ta nes te ar ti go, em todo o ter ri tó rio na -
ci o nal, é de com pe tên cia ex clu si va da Po lí cia Fe de ral
e so men te será con ce di da após au to ri za ção do Si-
narm.

Art. 9º É ins ti tu í da a co bran ça de ta xas, nos va -
lo res cons tan tes do Ane xo des ta lei, pela pres ta ção
de ser vi ços re la ti vos:

I – ao re gis tro de arma de fogo;
II – à re no va ção de re gis tro de arma

de fogo;
III – à ex pe di ção de se gun da via de re -

gis tro de arma de fogo;
IV – à ex pe di ção de por te fe de ral de

arma de fogo;
V – à re no va ção de por te de arma de

fogo;
VI – à ex pe di ção de se gun da via de

por te fe de ral de arma de fogo.

Pa rá gra fo úni co. Os va lo res ar re ca da dos des -
ti nam-se ao cus te io e ma nu ten ção das ati vi da des
do Si narm no âm bi to do De par ta men to de Po lí cia
Fe de ral.

CAPÍTULO IV
Dos Cri mes e das Pe nas

Art. 10. Pos su ir ou man ter sob sua guar da arma
de fogo ou mu ni ção, 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.

Pa rá gra fo úni co. Nas mes mas pe nas in cor re
quem:

I – omi tir as ca u te las ne ces sá ri as
para im pe dir que o me nor de 18 (de zo i to)
anos ou por ta dor de do en ça men tal se
apo de re de arma de fogo que es te ja sob
sua pos se ou que seja de sua pro pri e da-
de, ex ce to para a prá ti ca do des por to
quan do o me nor es ti ver acom pa nha do do
res pon sá vel ou ins tru tor;

II – por tar ou 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 me, sem pre ju í zo da pena re fe ren te ao
de li to co me ti do;

III – sen do pro pri e tá rio ou di re tor res-
pon sá vel de em pre sa de se gu ran ça pri va da,
de i xar de re gis trar ocor rên cia po li ci al e de
co mu ni car à Po lí cia Fe de ral per da, fur to,
rou bo ou ou tras for mas de ex tra vio de ar-
mas, aces só ri os e mu ni ções que es te jam
sob sua guar da, nas pri me i ras 24 (vin te e
qua tro) ho ras de po is de ocor ri do o fato;

IV – fa bri car, co mer ci a li zar e im por tar
ar mas de brin que dos, ré pli cas e si mu la cros
de ar mas de fogo, que com es tas se pos-
sam con fun dir, ob ser va das as ex ce ções pre -
vis tas no pa rá gra fo úni co do art. 18 des ta
lei.

Art. 11. Por tar, de ter, fa bri car, ad qui rir, ven der,
alu gar, ex por à ven da ou for ne cer, re ce ber, ter em
de pó si to, trans por tar, ce der, ain da que gra tu i ta men-
te, em pres tar, re me ter, em pre gar, man ter sob guar-
da ou ocul tar arma de fogo, aces só rio ou mu ni ção,
de uso per mi ti do, sem au to ri za ção e/ou con tra ri an do
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 Nas mes mas pe nas in cor re quem 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 via pú bli ca ou em di re-
ção a ela, des de que essa con du ta não te nha como fi -
na li da de a prá ti ca de ou tro cri me.

§ 2º São ina fi an çá ve is os cri mes pre vis tos nes te
ar ti go.

Art. 12. Pos su ir, de ter, por tar, fa bri car, ad qui rir,
ven der, alu gar, ex por à ven da ou for ne cer, re ce ber, ter 
em de pó si to, trans por tar, ce der, ain da que gra tu i ta-
men te, em pres tar, re me ter, em pre gar, man ter sob
guar da ou ocul tar arma de fogo, equi pa men to de re -
car ga ou mu ni ção de uso pro i bi do ou res tri to, sem au -
to ri za ção e em de sa cor do com de ter mi na ção le gal ou 
re gu la men tar:

Pena – re clu são de 3 (três) a 6 (seis)
anos e mul ta.

§ 1º Nas mes mas pe nas in cor re quem:

I – mo di fi car as ca rac te rís ti cas de
arma de fogo, de for ma a tor ná-la equi va len-
te a arma de fogo de uso pro i bi do ou res tri to
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ou para fins de di fi cul tar ou de, a qual quer
modo, in du zir a erro au to ri da de po li ci al, pe ri-
to, mem bro do Mi nis té rio Pú bli co ou juiz;

II – pos su ir, de ter, fa bri car ou em pre-
gar ar te fa to ex plo si vo ou in cen diá rio, sem
au to ri za ção e em de sa cor do com de ter mi-
na ção le gal ou re gu la men tar;

III – usar, por tar, pos su ir, ad qui rir,
trans por tar ou for ne cer arma de fogo com
nu me ra ção, mar ca ou ou tro si nal de iden ti fi-
ca ção ras pa do ou de qual quer for ma adul te-
ra do;

IV – ven der, for ne cer, ain da que gra tu i-
ta men te, ou en tre gar, de qual quer for ma, à
cri an ça ou ado les cen te, arma de fogo, aces -
só rio, mu ni ção ou ex plo si vo;

V – pro du zir, re car re gar ou re ci clar,
sem au to ri za ção le gal, ou adul te rar, de qual -
quer for ma, mu ni ção ou ex plo si vo.

§ 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. 13. Impor tar, ex por tar, fa vo re cer a en tra da
ou sa í da do ter ri tó rio na ci o nal, a qual quer tí tu lo, de
arma de fogo, aces só rio ou mu ni ção, sem au to ri za-
ção da au to ri da de com pe ten te:

Pena – re clu são de 4 (qua tro) a 8
(oito) anos e mul ta.

§ 1º A pena é au men ta da me ta de se a arma de
fogo, aces só rio ou mu ni ção fo rem de uso res tri to ou
pro i bi do.

§ 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. 14. A pena é au men ta da da me ta de se os
cri mes pre vis tos nos arts. 11, 12 e 13 des ta Lei fo rem
pra ti ca dos por in te gran te dos ór gãos e em pre sas re -
fe ri das no art. 6º des ta Lei.

CAPÍTULO V
Dis po si ções Ge ra is

Art. 15. A clas si fi ca ção le gal, téc ni ca e ge ral, bem
como a de fi ni ção das ar mas de fogo e de ma is pro du tos
con tro la dos, de uso pro i bi do, res tri to ou per mi ti do será
dis ci pli na da em ato do Che fe do Po der Exe cu ti vo Fe de-
ral, me di an te pro pos ta do Co man do do Exér ci to.

Art. 16. Exce tu a das as atri bu i ções a que se re fe-
re o art.2º des ta Lei, com pe te ao Co man do do Exér ci-
to au to ri zar e fis ca li zar a pro du ção e o co mér cio de ar-
mas de fogo e de ma is pro du tos con tro la dos, in clu si ve
o re gis tro e o por te de trân si to de arma de fogo de co -
le ci o na do res, ati ra do res e ca ça do res.

Art. 17. Armas de fogo, aces só ri os ou mu ni ções
en con tra dos ou apre en di dos sem re gis tro ou sem au -
to ri za ção se rão, após ela bo ra ção do la u do pe ri ci al e
sua jun ta da aos au tos, en ca mi nha dos pelo juiz com -
pe ten te, quan do não mais in te res sa rem à per se cu ção
pe nal, à uni da de mais pró xi ma do Exér ci to Bra si le i ro,
no pra zo má xi mo de 48 (qua ren ta e oito) ho ras.

Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos ex cep ci o na is em
que a arma de fogo, aces só rio ou mu ni ção não pu de-
rem ser en ca mi nha dos ao Exér ci to Bra si le i ro para a
des ti na ção de vi da, a cri té rio do juiz, per ma ne ce rão
sob a guar da da au to ri da de po li ci al que pre si diu o in -
qué ri to po li ci al, até de li be ra ção ju di ci al.

Art. 18. É ve da da a fa bri ca ção, a ven da, a co-
mer ci a li za ção e a im por ta ção de brin que dos, ré pli cas
e si mu la cros de ar mas de fogo, que com es tas se pos -
sam con fun dir.

Pa rá gra fo úni co. Exce tu am-se da pro i bi ção as
ré pli cas e os si mu la cros des ti na dos à ins tru ção, ao
ades tra men to, ou à co le ção de usuá rio au to ri za do,
nas con di ções fi xa das pelo Co man do do Exér ci to.

Art. 19. Ca be rá ao Co man do do Exér ci to au to ri-
zar, ex cep ci o nal men te, a aqui si ção de ar mas de fogo
de uso pro i bi do ou res tri to.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to no ca put não se
apli ca às aqui si ções dos Co man dos Mi li ta res.

Art. 20. É ve da do ao me nor de 25 (vin te e cin co)
anos ad qui rir arma de fogo, res sal va dos os in te gran-
tes das en ti da des cons tan tes dos in ci sos I, II e III do
art. 6º des ta Lei.

Art. 21. O re gu la men to des ta Lei será ex pe di do
pelo Po der Exe cu ti vo no pra zo de 60 (ses sen ta) dias.

Pa rá gra fo úni co. O re gu la men to po de rá es ta be-
le cer o re ca das tra men to ge ral ou par ci al de to das as
ar mas, in clu si ve das ar mas de fogo com cer ti fi ca dos
de re gis tro já con ce di dos.

Art. 22. As au to ri za ções de por te de ar mas de
fogo já con ce di das ex pi rar-se-ão 90 (no ven ta dias)
após a pu bli ca ção des ta Lei.

Pa rá gra fo úni co. O de ten tor de au to ri za ção com
pra zo de va li da de su pe ri or a 90 (no ven ta) dias po de rá
re no vá-la pe ran te a Po lí cia Fe de ral, nas con di ções dos 
arts. 4º 6º e 8º des ta Lei no pra zo de 90 (no ven ta) dias
após sua pu bli ca ção, sem ônus para o re que ren te.

Art. 23. Os pos su i do res e pro pri e tá ri os de ar mas
de fogo não re gis tra das de ve rão, sob pena de res pon-
sa bi li da de pe nal, no pra zo de 180 (cen to e oi ten ta)
dias após a pu bli ca ção des ta Lei, so li ci tar o seu re gis-
tro apre sen tan do nota fis cal de com pra ou a com pro-
va ção da ori gem lí ci ta da pos se.
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Art. 24. Os pos su i do res e pro pri e tá ri os de ar mas
de fogo ad qui ri das re gu lar men te po de rão, a qual quer
tem po, en tre gá-las à Po lí cia Fe de ral, me di an te re ci bo
e in de ni za ção, nos ter mos do re gu la men to.

Art. 25. Os pos su i do res e pro pri e tá ri os de ar mas
de fogo não-re gis tra das po de rão no pra zo de 180
(cen to e oi ten ta) dias, após a pu bli ca ção des ta Lei,
en tre gá-las à Po lí cia Fe de ral, me di an te re ci bo e, pre -
su min do-se a boa-fé, po de rão ser in de ni za dos.

Pa rá gra fo úni co. Na hi pó te se pre vis ta nes te ar ti-
go, as ar mas re ce bi das cons ta rão de ca das tro es pe-
cí fi co e mes mo após a ela bo ra ção de la u do pe ri ci al
não se rão des tru í das, per ma ne cen do aca u te la das
pelo pra zo de 5 (cin co) anos.

Art. 26. Será apli ca da mul ta de R$ 100.000,00
(cem mil re a is) a 300.000,00 (tre zen tos mil re a is),
con for me es pe ci fi car o re gu la men to:

I – à em pre sa de trans por te aé reo, ro -
do viá rio, fer ro viá rio, ma rí ti mo, flu vi al ou la-
cus tre que de li be ra da men te, por qual quer
meio, faça, pro mo va, fa ci li te ou per mi ta o
trans por te de arma ou mu ni ção sem a de vi-
da au to ri za ção ou com inob ser vân cia das
nor mas de se gu ran ça;

II – à em pre sa de pro du ção ou co mér-
cio de ar ma men tos que re a li ze pu bli ci da de
para ven da, es ti mu lan do o uso in dis cri mi na-
do de ar mas de fogo, ex ce to nas pu bli ca-
ções es pe ci a li za das.

Art. 27. É obri ga tó rio o uso de de tec to res de
me ta is em lo ca is fe cha dos, onde haja gran de flu xo
de pes so as e, ain da, em even tos so ci a is, es por ti vos,
cul tu ra is ou po lí ti cos, com aglo me ra ção su pe ri or a
1000 (um mil) pes so as.

Pa rá gra fo úni co. O não-cum pri men to des te dis -
po si ti vo im pli ca rá em mul ta no va lor de R$100.000,00
(cem mil re a is) a R$300.000,00 (tre zen tos mil re a is),
fi can do es ta be le ci do o pra zo de 1 (um) ano da pu bli-
ca ção des ta Lei para a ade qua ção do pre vis to nes te
dis po si ti vo.

CAPÍTULO VI
Dis po si ções Fi na is

Art. 28. É pro i bi da a co mer ci a li za ção de arma de
fogo e mu ni ção em todo o ter ri tó rio na ci o nal, sal vo
para as en ti da des pre vis tas no art. 6º des ta Lei.

Pa rá gra fo úni co. Este dis po si ti vo, para en trar em 
vi gor, de pen de rá de apro va ção me di an te re fe ren do
po pu lar, a ser re a li za do em ou tu bro de 2005.

Art. 29. É re vo ga da a Lei nº 9.437, de 20 de fe ve-
re i ro de 1997.

Art. 30. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção

ANEXO
TABELA DE TAXAS

SITUAÇÃO R$

I – Re gis tro de arma de fogo 300,00

II – Re no va ção de re gis tro de arma de fogo 300,00

III – Expe di ção de por te de arma de fogo 1.000,00

IV – Re no va ção de por te de arma de fogo 1.000,00

V – Expe di ção de 2ª via de re gis tro de arma de fogo 300,00

IV – Expe di ção de 2ª via de por te de arma de fogo 1.000,00

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Estan do
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di a-
ta apre ci a ção da re da ção do ven ci do, em tur no su ple-
men tar.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de-
rão ser ofe re ci das emen das ao Subs ti tu ti vo até o en -
cer ra men to da dis cus são.

So bre a mesa, emen das que se rão li das pelo Sr. 
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Sér gio Zam bi a si.

São li das as se guin tes:

EMENDA Nº 1–Plen
(Ao Subs ti tu ti vo, so bre o pro je to de Lei 292/99)

Acres cen te-se o § 5º ao art. 6º, com a se guin te
re da ção;

§ 5º As ar mas de fogo de co le ci o na do res se rão
do ta das de tra va ir re mo ví vel, que im pe ça o seu dis pa-
ro.

Jus ti fi ca ção

Para os co le ci o na do res, não há li mi te do nú me-
ro de ar mas, nem se são de uso pro i bi do, res tri to ou
de qual quer ou tra na tu re za. Não são ar mas ob so le-
tas, mas sim, de ple na efi ciên cia me câ ni ca.

Essas ar mas não são des ti na das a uso es pe cí fi-
co que exi ja a sua de to na ção.

Co le ci o nar ar mas é um cos tu me sa lu tar, mas
que tam bém pode pro pi ci ar o acú mu lo de um ver da-
de i ro ar se nal, por tan to para uso ou de uso oca si o nal,
que pode rom per os li mi tes de uma sim ples co le ção.

A tra va des sas ar mas é um im por tan te im pe ra ti-
vo de bom sen so, não só para evi tar aci den tes, como
para evi tar o uso ile gal des sas mes mas ar mas.

Sala da Co mis são, 23 de ju lho de 2003. – Ju-
vên cio da Fon se ca
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EMENDA Nº 2–Plen

Dê-se ao in ci so II do pa rá gra fo úni co do art. 10
do Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº 292,
de 1999, a se guin te re da ção:

“Art. 10. .................................................
..............................................................
II – por tar ou 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, sem pre ju í zo da pena 
re fe ren te ao ou tro de li to co me ti do.”

Jus ti fi ca ção

Tra ta-se de emen da que visa su pri mir a ex pres-
são “para o fim de co me ter cri mes” do in ci so II do pa -
rá gra fo úni co do art. 10 do Subs ti tu ti vo ao Pro je to de
Lei do Se na do nº 292, de 1999. Fá cil cons ta tar que a
re fe ri da ex pres são li mi ta o cam po de abran gên cia do
dis po si ti vo en fo ca do, cuja apli ca ção de pen de ria de
alto grau de sub je ti vis mo. Pa re ce-nos mais ra zoá vel e
ob je ti vo que a re pro va ção da con du ta re ca ia so bre o
sim ples “por tar ou 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”. Com efe i to, aque les que por ta rem tais ob je tos
não po de rão exi mir-se da res pon sa bi li da de pe nal sob 
a ale ga ção eva si va de que não ti nham a in ten ção de
co me ter cri mes. – Se na dor Sér gio Zam bi a si

EMENDA Nº 3-PLEN

Ao Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do 
Se na do nº 292, de 1999.

Dê-se aos in ci sos III e IV do art. 6º do Subs ti tu ti-
vo a se guin te re da ção:

“Art. 6º ..................................................
I – .........................................................
II – ........................................................
III – os in te gran tes das guar das mu ni-

ci pa is, de acor do tom o re gu la men to des ta
lei.

IV – Su pri ma-se
............................................................”

Jus ti fi ca ção

A pre sen te emen da visa a ade quar a per mis são
do por te de ar mas para os in te gran tes das guar das
mu ni ci pa is para a re a li da de do Bra sil, no que diz res -
pe i to à po pu la ção de seus mu ni cí pi os.

Sala das ses sões, 23 de ju lho de 2003. – Ro-
meu Tuma.

EMENDA Nº 4-PLEN

EMENDA AO PROJETO DE LEI 
DO SENADO Nº 292 (SUBSTITUTIVO), DE 1999

Acres cen tem-se os se guin tes §§ 3º, 4º e 5º ao
art. 5º, do PLS nº 292 (Substitutivo), de 1999:

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

§ 3º Nas lo ca li da des onde não hou ver De le ga-
cia da Po lí cia Fe de ral ou ór gão re pre sen tan te do
Sis te ma Na ci o nal de Armas – SINARM, o re gis tro
será fe i to pelo ór gão com pe ten te do Esta do;

§ 4º O ór gão es ta du al que efe tu ar o re gis tro,
nos ter mos do pa rá gra fo an te ri or, fica obri ga do a
co mu ni cá-lo ao Si narm, no pra zo má xi mo de 60
(ses sen ta) dias;

§ 5º Os re gis tros de pro pri e da de, ex pe di dos pe -
los ór gãos es ta du a is,  nos ter mos do § 3º, re a li za dos
até a data da pu bli ca ção da pre sen te lei, de ve rão ser
re no va dos me di an te o per ti nen te re gis tro fe de ral no
pra zo má xi mo de 4 anos.

Jus ti fi ca cão

A in ser ção des ses pa rá gra fos ao ar ti go 5º visa
evi tar que o Re gis tro Fe de ral das Armas, efe tu a do
jun to à Po lí cia Fe de ral, seja di fi cul ta do para pes so as
re si den tes em lo ca li da des onde não haja De le ga cia
da Po lí cia Fe de ral ou mes mo ór gão re pre sen tan te do
Sis te ma Na ci o nal de Armas.

Ple ná rio, – Au gus to Bo te lho.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Pas so a 
pa la vra ao Se na dor Cé sar Bor ges, Re la tor de sig na-
do pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, para pro fe rir pa re cer so bre as emen das.

PARECER Nº 873, DE 2003 – PLEN

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Para emi tir
pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, a
Emen da nº 1, apre sen ta da pelo Se na dor Ju vên cio da
Fon se ca, que não se en con tra no mo men to pre sen te,
tem re da ção di fe ren te. Ha via um equí vo co e a nova
re da ção foi ne go ci a da com o Se na dor Ju vên cio da
Fon se ca. E há uma mo di fi ca ção com re la ção a um pa -
rá gra fo. Aler to a Mesa para o fato de que há uma a
mo di fi ca ção é no § 5º do art. 6º, que pas sa rá a ter a
se guin te re da ção:

As ar mas de fogo de co le ci o na do res
se rão des pro vi das de me ca nis mo de dis pa-
ro nos ter mos de re gu la men to des ta lei.
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Essa re da ção foi com bi na da com o Se na dor Ju -
vên cio da Fon se ca e es ta mos aca tan do a Emen da nº
01 com a re da ção do § 5º do art. 6º. Fa vo rá vel à
Emen da.

Emen da nº 02 do Se na dor Sér gio Zam bi a si. Na
ver da de, essa emen da, que é pro pos ta ao art. 10, in -
ci so II, do Subs ti tu ti vo, pro cu ra tor nar mais rí gi do o
uso de ar mas de brin que do como po ten ci al ato do lo-
so, ti ran do, su pri min do “para o fim de co me ter cri-
mes”. Vou ler, Sr. Pre si den te:

Por tar ou uti li zar arma de brin que do ou 
si mu la do 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 ri da ao de li to
co me ti do.

O Se na dor Sér gio Zam bi a si pre ten de su pri mir o
ter mo “para o fim de co me ter cri mes”; bas ta ria “ate -
mo ri zar”, para pu nir o por ta dor da arma de brin que do.

Na nos sa ava li a ção, fi ca ria ape nas a su po si ção
de uma prá ti ca de cri me ate mo ri zan do; e o ter mo
“ate mo ri zar” é mu i to ge né ri co. Então, se ria por de ma-
is se ve ro pu nir um ci da dão tão-so men te pelo fato de
por tar e tal por te da arma de brin que do ate mo ri zar al -
guém.

Então, nes se caso es pe cí fi co, so mos pela re je i-
ção da pre sen te emen da.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Re je i ção
da Emen da nº 2.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – A Emen -
da nº 3 do no bre Se na dor Ro meu Tuma, que pre si de
esta ses são, re fe re-se às guar das mu ni ci pa is.

V. Exª, Sr. Pre si den te, ex pôs o seu ra ci o cí nio em
ple ná rio para man ter como, na ver da de, foi dis cu ti do
ini ci al men te: “os in te gran tes das guar das mu ni ci pa is,
de acor do com o re gu la men to”, não fi xan do va lo res
de po pu la ção para a pos si bi li da de do ar ma men to da
guar da mu ni ci pal.

Sr. Pre si den te, na ver da de, em res pe i to a uma
dis cus são tra va da na Co mis são Mis ta que ela bo rou o
subs ti tu ti vo que aca ta mos e às dis cus sões ha vi das
com o Re la tor, De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh,
que pro cu rou evi tar que pe que nas co mu ni da des pu -
des sem con tar com guar das mu ni ci pa is ar ma das,
pois elas po de ri am ter uso di ver so do pre ten di do, de
dar se gu ran ça à po pu la ção, la men ta vel men te, sou
obri ga do a re je i tar a Emen da nº 3.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Emen da
nº 3 re je i ta da. E a Emen da de nº 4?

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Não é
pos sí vel, Se na dor Au gus to Bo te lho. Em se gui da, V.
Exª po de rá de fen der o des ta que. Enquan to o Re la tor
pro fe re o pa re cer, S. Exª não pode ser in ter rom pi do.
Peço a V. Exª que aguar de.

Con ti nua com a pa la vra o Se na dor Cé sar Bor -
ges.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – A
Emen da nº 4, do no bre Se na dor Au gus to Bo te lho,
pre vê uma mo di fi ca ção de mé ri to, por que hou ve a
pre o cu pa ção de fe de ra li zar a au to ri za ção para o re -
gis tro da que les que de se ja rem pos su ir arma. No
en tan to, o Se na dor Au gus to Bo te lho ar gu men ta
que, em sua re gião, há uma úni ca De le ga cia da Po -
lí cia Fe de ral, lo ca li za da na ca pi tal do Esta do. Por
essa ra zão, ha ve ria mu i ta di fi cul da de para que a po-
pu la ção pu des se des lo car-se até a ca pi tal, a fim de
pro mo ver o ne ces sá rio trâ mi te bu ro crá ti co para o
re gis tro da arma. S. Exª pro põe uma mo di fi ca ção no 
art. 5º, § 3º, di zen do que, nas lo ca li da des onde não
hou ver De le ga cia da Po lí cia Fe de ral, ór gão re pre-
sen tan te do Si narm, o re gis tro po de ria ser fe i to pelo 
ór gão com pe ten te do Esta do. Mas isso con tra ria o
es pí ri to do pro je to, que foi exa ta men te o de fe de ra li-
zar a au to ri za ção do re gis tro das ar mas.

S. Exª acres cen ta esse § 3º e, tam bém, o § 4º:
O ór gão es ta du al que efe tu ar o re gis-

tro, nos ter mos do pa rá gra fo an te ri or, fica
obri ga do a co mu ni cá-lo ao Si narm no pra zo
má xi mo de 60 dias.

No § 5º:
Os re gis tros de pro pri e da de ex pe di dos

pe los ór gãos es ta du a is, nos ter mos do § 3º,
re a li za dos até a data da pu bli ca ção da pre-
sen te lei, de ve rão ser re no va dos me di an te
per ti nen te re gis tro fe de ral no pra zo má xi mo
de qua tro anos.

Enten de mos a pre o cu pa ção do Se na dor Au-
gus to Bo te lho e a jus te za do seu ple i to; en tre tan to,
te mos um com pro mis so com a Co mis são Mis ta,
como eu já dis se, de fe de ra li za ção da au to ri za ção
do re gis tro de arma. E, com esta emen da, vol ta ría-
mos à si tu a ção an te ri or, ou seja, es ta ría mos “es ta-
du a li zan do” esse re gis tro, po den do cada De le ga-
cia do in te ri or de qual quer Esta do da Fe de ra ção
dar o de vi do re gis tro das ar mas, o que efe ti va men-
te que re mos evi tar. Sem pre dis cu ti mos no sen ti do
de evi tar a pos si bi li da de da não-fe de ra li za ção do
re gis tro da arma.

Por isso, sin to-me obri ga do tam bém a re je i tar a
Emen da nº 4.
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O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con trá rio
à Emen da nº 4. To tal men te, Se na dor?

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – To tal-
men te.

Po de ría mos aca tar o § 5º, Sr. Pre si den te – foi
uma boa lem bran ça –, re nu me ran do-o como § 3º.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª po -
de ria des ta car? V. Exª é par ci al men te fa vo rá vel? Pre -
ci sa mos ano tar essa de ci são.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Sim, Sr.
Pre si den te. O § 5º ver sa:

Os re gis tros de pro pri e da de ex pe di-
dos pe los ór gãos es ta du a is, nos ter mos
do § 3º [que não exis ti ria mais] re a li za dos
até a data da pu bli ca ção da pre sen te lei,
de ve rão ser re no va dos me di an te o per ti-
nen te re gis tro fe de ral no pra zo má xi mo de 
qua tro anos.

Eu es ta va que ren do exa ta men te aca tar essa
par te em que se fala que de ve ri am “ser re no va dos
me di an te o per ti nen te re gis tro fe de ral no pra zo má -
xi mo de qua tro anos”. Então, es tou aca tan do, no art. 
5º, o § 3º:

Os re gis tros de pro pri e da de ex pe di-
dos, re a li za dos até a data da pu bli ca ção da
pre sen te lei, de ve rão ser re no va dos me di an-
te o per ti nen te re gis tro fe de ral no pra zo má -
xi mo de qua tro anos.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Pas sa a
ser § 3º o § 5º.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – E com
esta re da ção:

Os re gis tros de pro pri e da de de ve rão ser re no-
va dos me di an te o per ti nen te re gis tro fe de ral no pra zo
má xi mo de qua tro anos.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Está
ano ta do aqui, Sr. Se na dor. Está en ten di do.

Qu e ro sa ber se a Mesa con fe re com V. Exª: o
pa re cer é fa vo rá vel à Emen da nº 1; con trá rio às de nºs
2 e 3, e par ci al men te à de nº 4. Está per fe i to, Se na dor
Cé sar Bor ges? Con fe re?

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Per fe i to,
Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Hé lio Cos ta, Re la tor de -
sig na do na Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal, para pro fe rir pa re cer so bre as
emen das.

PARECER Nº 874, DE 2003 – PLEN

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Para emi tir
pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, no que con cer ne à po si ção 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, pre si di da pelo ilus tre Se na dor
Edu ar do Su plicy, o as sun to foi am pla men te de ba ti do
e es ta mos de acor do com a po si ção do Se na dor Cé -
sar Bor ges, Re la tor, es pe ci fi ca men te com re la ção à
Emen da nº 1, § 6º do art. 4º: “As ar mas de fogo dos
co le ci o na do res se rão do ta das de tra va ir re mo ví vel
que im pe ça o seu dis pa ro”.

Da mes ma for ma, apo i a mos a po si ção do Re -
la tor no que diz res pe i to ao art. 10: “Por tar ou uti li-
zar ar mas 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, sem pre ju í zo
da pena re fe ren te ao ou tro de li to co me ti do”, con -
for me bem exem pli fi cou o Se na dor Cé sar Bor ges.
Pela re je i ção.

Emen da nº 3, pela Co mis são de Re la ções Exte -
ri o res e De fe sa Na ci o nal, art. 10: “Por tar ou uti li zar
arma de brin que do ou si mu la cro...”, tam bém do Se na-
dor Sér gio Zam bi a si. De acor do com o Re la tor.

E, fi nal men te, a Emen da nº 4, de ple ná rio:
Acres cen tem-se ao art. (...) os se guin tes pa rá gra fos
3º, 4º e 5º, e o ar ti go 5º, do PLS nº 292, de au to ria do
Se na dor Au gus to Bo te lho. Con for me re la tou o Se na-
dor Cé sar Bor ges, S. Exª ace i ta o § 5º, so bre os re gis-
tros de pro pri e da de, e re je i ta os de ma is.

É a po si ção da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal no seu re la tó rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Pelo que
a Mesa en ten deu, V. Exª con cor da com o Re la tor da
CCJ, Se na dor Cé sar Bor ges.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Ri go ro-
sa men te.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Então, fi -
cam pre va le cen do as de ci sões.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Dis cus-
são, em con jun to, do Subs ti tu ti vo e das emen das, em
tur no su ple men tar. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção. (Pa u sa.)
So bre a mesa, re que ri men to que será lido

pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Sér gio
Zam bi a si.

É lido o se guin te
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REQUERIMENTO Nº 610, DE 2003

Re que i ro nos ter mos do art. 312,
in ci so II, do Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral, des ta que para vo ta ção
em se pa ra do da ex pres são “para o fim 
de co me ter cri mes” do in ci so II do pa -
rá gra fo úni co do art. 10 do Subs ti tu ti-
vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº 292,
de 1999.

Fi can do o in ci so II do pa rá gra fo úni co do art. 10
do Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº 292,
de 1999, com a se guin te re da ção:

“Art. 10. .................................................
..............................................................
II – por tar ou 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, sem pre ju í zo da pena 
re fe ren te ao ou tro de li to co me ti do.”

Sala das Ses sões, 23 de ju lho de 2003. – Sér-
gio Zam bi a si.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – 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 des ta ca da será vo ta da opor tu na men te.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 

1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Sér gio Zam bi a si.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 611, DE 2003

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, do Re gi men to
Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção em se pa ra-
do, da emen da nº 3–Plen ao Subs ti tu ti vo ao PLS nº
292, de 1999.

Sala das Ses sões, 23 de ju lho de 2003. – Ro-
meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – 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 des ta ca da será vo ta da opor tu na men te.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 

1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Sér gio Zam bi a si.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 612, DE 2003

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, do Re gi men to
Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção em se pa ra-
do, da emen da nº 4–Plen, apre sen ta da ao subs ti tu ti vo
do PLS nº 292, de 1999.

Sala das Ses sões, 23 de ju lho de 2002. – Au-
gus to Bo te lho.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – 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 des ta ca da será vo ta da opor tu na men te.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 

1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Sér gio Zam bi a si.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 613, DE 2003

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, do Re gi men to
Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção em se pa ra-
do, do § 2º do art. 8º, da Lei nº 9.437/97, cons tan te do
art. 1º do PLS nº 100/03, para ser in clu í do na emen da
nº 5 do Re la tor ao PLS nº 292/99.

Sala das Ses sões, 23 de ju lho de 2003. – Anto-
nio Car los Va la da res.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – 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 des ta ca da será vo ta da opor tu na men te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Em vo ta-

ção o Subs ti tu ti vo (Emen da nº 5), sem pre ju í zo das
emen das e dos des ta ques, em tur no su ple men tar.

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 a par te des ta ca da pelo Se na dor

Sér gio Zam bi a si, a quem con ce do a pa la vra por cin co
mi nu tos para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Blo co/PTB – RS.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Sr. Re la tor,
Se na dor Cé sar Bor ges, pre za do Co le ga Se na dor Re -
nan Ca lhe i ros, per mi ta-me cha má-lo de nos so pro je-
to, pois, sem dú vi da ne nhu ma, to dos des ta Casa en -
ten de mos sua me ri tó ria in ten ção e que a dis cus são
em tor no da ma té ria já pro du ziu re sul ta dos em ter -
mos de cons ci en ti za ção so bre a im por tân cia da pro -
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pos ta. Estou pro pon do, com mi nha emen da, uma cor -
re ção que con si de ro im por tan te ser le va da em con si-
de ra ção pelo me nos para re fle xão.

No § 4º do art. 10 de ter mi na mos que fica pro i bi-
do fa bri car, co mer ci a li zar e im por tar ar mas de brin -
que do. No § 2º es ta mos ad mi tin do que um ci da dão
pode por tar uma arma de brin que do con tan to que
não te nha ne nhu ma in ten ção de pra ti car um cri me. O
su je i to car re ga do de boas in ten ções pode atra ves sar
a fron te i ra, com prar a ré pli ca de uma PT-380 por R$
30,00 e se qües trar um avião ou um ôni bus, como já
ocor reu, as sal tar um ban co, como tam bém já ocor reu,
ou uti li zar-se de cri an ças para pra ti car as sal tos. Elas
se ini ci am no cri me com ar mas de brin que do. Aqui
está a Se na do ra Pa trí cia Go mes, da CPI da Explo ra-
ção Infan til, que sabe como as gan gues uti li zam-se
de cri an ças, que mu i tas ve zes não usam ar mas de
ver da de, mas de brin que do, para pra ti car as sal tos.

Cha mo a aten ção para essa pre o cu pa ção, po -
rém me sub me to à von ta de da ma i o ria.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a

pa la vra o Sr. Re la tor para se pro nun ci ar so bre o des -
ta que do Se na dor Sér gio Zam bi a si, que teve pa re cer
con trá rio de V. Exª.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Como Re -
la tor. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, já pro -
fe ri pa re cer con trá rio. Vejo mé ri tos na pro po si ção do
Se na dor Sér gio Zam bi a si. No en tan to, acre di to que,
do pon to de vis ta ju rí di co, ser pu ni do por uma ate mo-
ri za ção é um ex ces so. Enten do que fi ca ria me lhor
per ma ne cer como está a re da ção ori gi nal do Subs ti-
tu ti vo.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Per gun-
to se o Se na dor Hé lio Cos ta tem algo a acres cen tar
so bre o des ta que do Se na dor Sér gio Zam bi a si?
(Pa u sa.)

Não ha ven do.
Em vo ta ção o des ta que de au to ria do Se na dor

Sér gio Zam bi a si, com o pa re cer do Sr. Re la tor pela
re je i ção.

As Srªs e Srs. Se na do res que con cor dam com o
Re la tor per ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)

Re je i ta do, com o voto con trá rio dos Se na do res
Sér gio Zam bi a si, Tião Vi a na, He lo í sa He le na e Du ci o-
mar Cos ta.

O Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio, de i-
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Sér gio Zam bi a si, 4º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Sér gio Zam bi a si) – Pas-
sa-se à vo ta ção do des ta que de au to ria do Se na dor
Ro meu Tuma, a quem con ce do a pa la vra para en ca-
mi nhar a vo ta ção.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP.Para en ca mi-
nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Se na dor
Cé sar Bor ges, peço des cul pas a V. Exª por que,
mais do que de fen der meu des ta que, que ro aler tar
para al guns fa tos so bre a Gu ar da Mu ni ci pal. Hou ve
a luta do Se na dor Re nan Ca lhe i ros para tra zer para
hoje a vo ta ção de uma ma té ria que V. Exª, com sua
in te li gên cia e ha bi li da de, con se guiu re su mir em um
pro je to úni co, dos vá ri os que per cor ri am este Con -
gres so Na ci o nal. Mais de uma vez cum pri men tei V.
Exª e o faço no va men te.

O Se na do fi cou pra ti ca men te um ano para apro -
var uma PEC, de mi nha au to ria, dan do po der de po lí-
cia à Gu ar da Mu ni ci pal. Ela foi à Câ ma ra dos De pu ta-
dos e já pas sa de ano que não é pos ta em dis cus são
em ple ná rio. Há, re al men te, al gu mas guar das bem or -
ga ni za das, e um gran de nú me ro de las é co man da do
por ofi ci a is da Po lí cia Mi li tar da Re ser va.

Qu an do pro pu se mos po der de po lí cia à Gu ar da
Mu ni ci pal, foi na ex pec ta ti va da for ma ção pro fis si o nal
re al men te de Aca de mia, com tudo o que pu des se for -
mar uma cor po ra ção nova, que po de ria ter uma ati vi-
da de im por tan te na pre ven ção do cri me nas por tas de 
es co la, nas ruas, nas áre as de la zer. Mas hoje, Se na-
do ra He lo í sa He le na, as guar das mu ni ci pa is, se ar -
ma das, es tão ir re gu la res. Alguns co man dan tes de
uni da des de Exér ci to de ram au to ri za ção pes so al para 
que es sas guar das fos sem ar ma das, como é a de
São Pa u lo e cre io que a de ou tros Mu ni cí pi os.

Qu an do se dis cu tiu que, além das guar das das
ca pi ta is, as guar das de ci da des com no mí ni mo um
mi lhão de ha bi tan tes po de ri am ser ar ma das, na Co -
mis são pon de ra mos so bre esse nú me ro. Hoje o Se -
na dor Tião Vi a na gen til men te me ofe re ceu o dado de
que só 16 Mu ni cí pi os bra si le i ros pos su em mais de um 
mi lhão de ha bi tan tes – acre di to que a ma i o ria de les
está em São Pa u lo. Então, dis cu ti so bre re ti rar o as -
pec to do nú me ro de ha bi tan tes. Sei que V. Exª, Se na-
dor Cé sar Bor ges, tem um com pro mis so com o De pu-
ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh, do qual V. Exª me fa -
lou. Res pe i to sa men te, aca to sua pos tu ra, mas há um
de ta lhe que con si de ro im por tan te: não apro va da ain -
da a le ga li da de do po der de po lí cia da guar da mu ni ci-
pal, es ta mos au to ri zan do, em tese – mes mo que, em
par te, le van do em con ta o nú me ro os ha bi tan tes –, o
por te de arma de al gu mas ci da des que têm 250 a 500 
guar das em ser vi ço.
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E cha mo a aten ção para um pon to que con si de-
ro im por tan te, Se na dor. O Esta do de V. Exª tem o
exem plo de Sal va dor. Não sei qual é o nú me ro de ha -
bi tan tes, mas, se ana li sar mos os nú me ros no pe río do
de fé ri as e de la zer, pro va vel men te a po pu la ção tri pli-
ca rá. É o caso de al gu mas ci da des de la zer de São
Pa u lo. Hoje me ci ta ram tam bém Cabo Frio, no Esta do
do Rio. Há ou tras ci da des tu rís ti cas cuja po pu la ção ul -
tra pas sa um mi lhão de pes so as no pe río do de fé ri as.
Algu mas de las, como Cam pos do Jor dão, em São Pa-
u lo, e Cam bo riú, no Esta do do Se na dor Le o nel Pa-
van, têm 60 a 70 mil ha bi tan tes, mas pas sam para um
mi lhão du ran te al guns me ses.

Qu an do pedi isso, o ob je ti vo foi que a re gu la-
men ta ção con tem plas se al guns as pec tos além do nú-
me ro de ha bi tan tes: que fos sem le va das em con ta ou -
tras ques tões que tra zem uma pre o cu pa ção ma i or
para os pre fe i tos. E o meu pro je to é cla ro: o pre fe i to
não tem o po der de sa ber como em pre gar a guar da.
Um pro je to terá que re gu la men tar em que ter mos
será em pre ga da a guar da e como en tra rá no Sis te ma
Úni co de Se gu ran ça. O pre fe i to não terá a pos si bi li da-
de real de em pre gar uma mi lí cia par ti cu lar. Tam bém
tive essa pre o cu pa ção quan do dis cu ti mos e vo ta mos
o pro je to da pos si bi li da de do po der de po lí cia da guar -
da mu ni ci pal. É por isso que apre sen tei esta emen da
e sub me to-me, sem dú vi da, às de cla ra ções de V. Exª,
a quem res pe i to mu i to. Sei que V. Exª foi sim pá ti co à
nos sa pri me i ra idéia e fez re du zir o nú me ro de ha bi-
tan tes, mas de i xo a cri té rio do Ple ná rio aca tar ou não
esta emen da, res pe i tan do V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Sér gio Zam bi a si) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Cé sar Bor ges para se pro -
nun ci ar so bre o des ta que de au to ria do Se na dor Ro -
meu Tuma.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Como Re -
la tor. Sem re vi são do ora dor.) – Se na dor Ro meu
Tuma, en ten do per fe i ta men te a sua pre o cu pa ção, ba -
se a da no seu pro fun do co nhe ci men to da ques tão, na
sua res pon sa bi li da de sem pre de mons tra da no Se na-
do. Con tu do, como dis se mu i to bem V. Exª, ha via uma
pro po si ção an te ri or con si de ran do ci da des aci ma de
um mi lhão. Evo lu í mos, in clu in do to das as ca pi ta is.
Pos te ri or men te, con se gui mos ne go ci ar com o De pu-
ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh, que foi o Re la tor na
Co mis são Mis ta, uma re du ção para 500 mil, sob a
con di ção de que to dos os mu ni cí pi os aci ma de 500
mil pu des sem ter a sua guar da ar ma da, e os guar das
mu ni ci pa is pu des sem ter di re i to ao por te. Con se gui-
mos ain da que, de 250 mil a 500 mil ha bi tan tes, hou -
ves se o por te de arma em ser vi ço.

A pre o cu pa ção efe ti va de to dos os que co lo ca-
ram uma li mi ta ção para essa guar da mu ni ci pal foi evi -
tar que, em ci da de me no res, que não con tam com a
pre sen ça for te da Po lí cia Mi li tar, não hou ves se o uso
des vir tu a do do que sei ser o de se jo de V. Exª, que é
dar mais se gu ran ça aos ci da dãos e mais pos si bi li da-
des de de fe sa.

Di an te do que foi con ver sa do nes sa ne go ci a ção
ex ten sa, nes se en ten di men to com o Re la tor da Co -
mis são Mis ta, não te nho como aca tar a emen da de V.
Exª e peço des cul pas por isso. Como eu dis se, a pre o-
cu pa ção que me pa re ce bas tan te di fun di da en tre os
Srs. Se na do res que dis cu ti ram a ques tão foi a de ter -
mos a se gu ran ça de que as guar das mu ni ci pa is não
se rão des vir tu a das no seu uso em pe que nas lo ca li-
da des onde não pos sa ha ver esse tipo de con tro le.

Então, in fe liz men te, Se na dor Ro meu Tuma,
des sa vez peço a V. Exª des cul pas por não aca tar a
sua emen da.

O SR. PRESIDENTE (Sér gio Zam bi a si) – Con -
ce do a pa la vra ao Re la tor, Se na dor Hé lio Cos ta para
se pro nun ci ar so bre o des ta que de au to ria do Se na-
dor Ro meu Tuma.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Como Re -
la tor. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, na Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, ti -
ve mos a mes ma in ter pre ta ção do ilus tre Se na dor Cé -
sar Bor ges.

Por tan to, so mos pela re je i ção.
O SR. PRESIDENTE (Sér gio Zam bi a si) – Pas -

sa-se à vo ta ção da Emen da nº 3, de au to ria do Se na-
dor Ro meu Tuma, com pa re ce res con trá ri os dos Re -
la to res Cé sar Bor ges e Hé lio Cos ta.

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.)

A emen da foi re je i ta da, com os vo tos con trá ri os
dos Se na do res Tião Vi a na, He lo í sa He le na, Anto nio
Car los Va la da res e Ge ral do Mes qui ta Jú ni or.

O Sr. Sér gio Zam bi a si, 4º Se cre tá rio,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu-
pa da pelo Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Pas sa-se
à apre ci a ção do des ta que, de au to ria do Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, apre sen ta do ao Subs ti tu ti-
vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº 292, de 1999.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los
Va la da res, para de fen der o des ta que.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi-
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, já pas sa mos mu i tas
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ho ras no re cin to do Se na do Fe de ral dis cu tin do esta
ma té ria, de tal modo que já ma ni fes tei meu ar gu men-
to do alto da tri bu na, de mons tran do a per ti nên cia da
emen da que obri ga as em pre sas de trans por te co le ti-
vo, que trans por tam pas sa ge i ros de um Esta do para
ou tro, a co lo ca rem, nas es ta ções ro do viá ri as, de tec-
to res de me ta is e tam bém mó ve is no in te ri or dos ôni -
bus, para se evi tar o des con for to e o cons tran gi men to
dos as sal tos no meio da es tra da.

Logo após a mi nha ar gu men ta ção, con ver sei
com o no bre Re la tor, Se na dor Cé sar Bor ges, que é
um ho mem in te li gen te e com pe ten te e que de mons-
trou, na fe i tu ra do seu re la tó rio, to dos es ses pre di ca-
dos. Dis se a S. Exª que essa emen da iria ao en con tro
das mi lha res e mi lha res de pes so as que vi a jam di a ri-
a men te nos ôni bus por este Bra sil afo ra. Eu pen sa va
que es ses as sal tos so men te acon te ci am ami ú de no
Nor des te. Entre tan to, nas con ver sas que man ti ve
com ou tros Srs. Se na do res, che guei à con clu são de
que isso não ocor re ape nas no Nor des te. Em to das as
re giões do País, o ci da dão está sus ce tí vel de ser as -
sal ta do a qual quer hora den tro de um ôni bus, cor ren-
do o ris co de per der tudo o que leva para sua fa mí lia –
mala, di nhe i ro, fru to do seu tra ba lho – e ain da de pas -
sar pelo cons tran gi men to de, no meio da es tra da, fi -
car nu na pre sen ça das mu lhe res, como ocor reu no
tre cho en tre os Esta dos de Ser gi pe e da Ba hia. Não
que ro ape lar para a emo ção, ao con tar esse cons tran-
gi men to so fri do por ser gi pa nos no tra je to en tre Ara ca-
ju e Sal va dor. To da via, como o pró prio Re la tor, há
pou cos ins tan tes, re co nhe ceu a va li da de da emen da,
S. Exª vai, sem dú vi da ne nhu ma, no seu pro nun ci a-
men to, ma ni fes tar-se fa vo ra vel men te à su ges tão.

Agra de ço a to dos os Se na do res e a to das as
Se na do ras que me apo i a ram nes sa pre ten são, a par-
tir da ini ci a ti va da Se na do ra He lo í sa He le na, que me
deu um so pro di vi no ao su ge rir que eu apre sen tas se
um des ta que. Na que le mo men to, con fes so que eu
pre ten dia re ti rar de tra mi ta ção a ma té ria, pois me deu
um bran co na hora. Mas, gra ças à cla ri vi dên cia da
nos sa Co le ga, pude res ta u rar na ple ni tu de dos nos -
sos di re i tos essa emen da, que, sem som bra de dú vi-
da, aten de aos in te res ses da po pu la ção mais po bre
do Bra sil e cer ta men te será aca ta da por esse gran de
Se na dor, que foi um dos ma i o res Go ver na do res do
Esta do da Ba hia e que está per to do povo. Obri ga do,
Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao Re la tor, Se na dor Cé sar Bor ges, para
apre ci a ção do des ta que de au to ria do Se na dor Anto -
nio Car los Va la da res.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Como Re -
la tor. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, de po is
dos ar gu men tos con vin cen tes do no bre Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, não te nho efe ti va men te
como não aca tar a emen da de S. Exª, cujo pro pó si to e 
in ten to con si de ro mu i to jus tos. Aca to a emen da, apro -
ve i tan do o § 2º do art. 1º do Pro je to de Lei do Se na do
nº 100, de au to ria de S. Exª, e in clu in do o § 2º ao art.
27 do Subs ti tu ti vo. O pa rá gra fo úni co do art. 27 pas sa,
en tão, a ser § 1º. Esse § 2º tem a se guin te re da ção:

§ 2º As em pre sas res pon sá ve is pela
pres ta ção de ser vi ços de trans por tes in ter-
na ci o nal e in te res ta du al de pas sa ge i ros
ado ta rão as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para 
evi tar o em bar que ir re gu lar de pas sa ge i ros
ar ma dos e uti li za rão equi pa men tos de de -
tec ção de me ta is, fi xos ou por tá te is, nos
ter mi na is de em bar que e no in te ri or dos
ve í cu los.

Pos so en ca mi nhar à Mesa, mas acre di to que a
Mesa deve ter en ten di do.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, an tes de eu de fen der um
des ta que, vou fa zer um cur si nho com V. Exª, pois sei
que se rei aten di do.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Hé lio
Cos ta para se pro nun cia so bre o des ta que apre sen ta-
do pelo Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Como Re -
la tor. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, acho que o so pro di vi no dado pela
Se na do ra He lo í sa He le na não só atin giu o Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, mas pe gou tam bém pela
fren te o Se na dor Cé sar Bor ges.

Fico fe liz ao di zer que a Co mis são de Re la ções
Exte ri o res nada tem a opor-se à de ci são do ilus tre
Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Por tan-
to, o des ta que de au to ria do Se na dor Anto nio Car -
los Va la da res re ce beu pa re cer fa vo rá vel dos dois
Srs. Re la to res.

Em vo ta ção o des ta que de au to ria do Se na dor
Anto nio Car los Va la da res. (Pa u sa.)

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

Apro va do, com a abs ten ção do Se na dor Tião Vi a na.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Pas sa-se

à apre ci a ção do úl ti mo des ta que, de au to ria do Se na-
dor Au gus to Bo te lho, cuja emen da foi par ci al men te
aca ta da pelo Sr. Re la tor.
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Per gun to se o Se na dor Au gus to Bo te lho pre ten-
de de fen der o des ta que. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Au gus to Bo te lho.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR. Para

en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a mi nha in ten ção
era a pos si bi li da de de re gis tro para to das as ar mas
des te País. Mas te nho cer te za de que, se a pes soa for 
obri ga da a ir à Ca pi tal, em to dos os Esta dos – não só
na Ama zô nia que o ci da dão leva três, sete, oito dias
para che gar à Ca pi tal, ou no meu Esta do, onde às ve -
zes se leva um dia e meio –, as ar mas não vão ser re -
gis tra das. Mas es sas ar mas fi cam lá no meio do mato, 
jo ga das, en quan to a pes soa está tra ba lhan do, e não
vão cri ar gran des pro ble mas, a não ser que um po lí ti-
co ou um pre fe i to que i ra per se guir um co lo no e man -
de em sua casa a Po lí cia, que cer ta men te vai en con-
trar uma arma sem re gis tro e vai levá-lo pre so para
pas sar seis anos na ca de ia por ter uma arma sem re -
gis tro em sua pro pri e da de.

Essa é a mi nha pre o cu pa ção com re la ção ao
fato de a arma de ver ser obri ga to ri a men te re gis tra da
na Po lí cia Fe de ral. Além do mais, no meu Esta do, por
exem plo, a Po li cia Fe de ral não tem pes so al su fi ci en te
para fa zer mais esse ser vi ço. Eles tra ba lham bas tan-
te, com mu i ta in ten si da de, su fo ca dos, por que cu i dam
de duas fron te i ras e cu i dam de trá fi co de dro gas, de
cri an ças e de mu lhe res.

Mas fi quei sa tis fe i to por que as pes so as que tra -
ba lha ram cor re ta men te e que têm o seu re gis tro de
arma em casa vão ser pro te gi das pelo art. 5º, em que
o Se na dor Cé sar Bor ges sa bi a men te in clu iu o § 3º,
eli mi nan do ape nas a fra se “nos ter mos do art. 3º”.
Assim, to das as ar mas que es tão re gis tra das nos
Esta dos te rão seus re gis tros vá li dos por mais qua tro
anos, para que a pes soa pos sa ade quar-se à nova
for ma do re gis tro.

La men to, por que S. Exª dis se que a emen da
fere o es pí ri to da lei em dis cus são com re la ção à au -
to ri da de do Esta do. Entre tan to, de ve mos pen sar em
ou tra for ma para que as pes so as dos lu ga res pe que-
nos pos sam fa zer o re gis tro.

Estou fa lan do em nome dos ha bi tan tes dos pe -
que nos lu ga res e dos com pa nhe i ros do meu Esta do e 
da mi nha re gião. Te nho cer te za de que, na Ba hia,
tam bém há lu ga res em que as pes so as não têm re -
cur sos para ir à Ca pi tal re gis trar uma arma.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao Re la tor, Se na dor Cé sar Bor ges

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Como Re -
la tor. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, o no -

bre Se na dor Au gus to Bo te lho apre sen tou a ques tão
com pre ci são. Efe ti va men te, va mos man ter a nos sa
po si ção, re for mu lan do ape nas a emen da de S. Exª,
que, no art. 5º, terá a nu me ra ção de § 3º, com a se -
guin te re da ção:

§ 3º. Os re gis tros de pro pri e da de ex pe di dos pe -
los ór gãos es ta du a is, re a li za dos até a data da pu bli-
ca ção da pre sen te lei, de ve rão ser re no va dos me di-
an te o per ti nen te re gis tro fe de ral no pra zo má xi mo de
qua tro anos.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor
Hé lio Cos ta, V. Exª tem algo a acres cen tar?

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Como Re la-
tor. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, no meu
pon to de vis ta e em nome da Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, dou toda a ra zão, no mé -
ri to, à pro pos ta do Se na dor Au gus to Bo te lho. É la men tá-
vel que os re gis tros de arma, no in te ri or, nas re giões
mais lon gín quas dos Esta dos, fi quem pre ju di ca dos, vis -
to que não exis te au to ri da de fe de ral cor res pon den te.
Entre tan to, acom pa nho a po si ção do Re la tor, por que
essa é a de ci são da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, fa zen do as mu dan ças que o Re la tor
su ge riu, o art. 5º pas sa a ser o 3º.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
con cor da com o Re la tor Cé sar Bor ges.

Em vo ta ção o dis po si ti vo da Emen da nº 4 –
Plen, que foi aca ta do pe los Srs. Re la to res, pas san do
a ser § 3º do art. 5º, cuja le i tu ra foi fe i ta pelo Se na dor
Cé sar Bor ges.

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

Apro va do.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dên cia in for ma ao Ple ná rio que o des ta que do Se na-
dor Sér gio Zam bi a si re fe re-se à par te do tex to do
Subs ti tu ti vo que foi man ti do. Para di ri mir qual quer dú -
vi da, sub me te rei o ter mo ao Ple ná rio.

Quem vota “sim” man tém o tex to do in ci so II
do art. 10, como se en con tra no Subs ti tu ti vo. Quem 
vota “não” re ti ra a ex pres são do tex to. Por tan to,
para vo tar com o Sr. Re la tor, os Se na do res de vem
vo tar “sim”.

As Srªs e os Srs. Se na do res que con cor dam com
o Re la tor que ri am per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do o in ci so II do art. 10 do Subs ti tu ti vo.
Fica pre ju di ca da a Emen da nº 2.
Pas sa-se à vo ta ção da Emen da nº 1 – Plen, nos

ter mos dos pa re ce res fa vo rá ve is.
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As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da.
Apro va do o Subs ti tu ti vo, fi cam tam bém pre ju di-

ca dos os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 159, de
2002, e 100, de 2003, que tra mi tam na Casa e ver sam
so bre se gu ran ça pú bli ca.

Com re fe rên cia aos Pro je tos de Lei do Se na do
nºs 138, de 1999, e 24, de 2002, que ver sam so bre o
mes mo as sun to, a Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio
que as ma té ri as já fo ram apro va das 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 e 
en con tram-se pe ran te a Mesa, em pra zo, para in ter-
po si ção de re cur so, nos ter mos re gi men ta is.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – So bre a
mesa, re cur so que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Sér gio Zam bi a si.

É lido o se guin te

RECURSO Nº 19, DE 2003

Re que re mos, nos ter mos do art. 91, §§ 3º e 4º,
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, seja sub -
me ti do à apre ci a ção do Ple ná rio des ta Casa o Pro je to
de Lei do Se na do nº 138, de 1999, que “al te ra a Lei
9.437, de 20 de fe ve re i ro de 1997” e tra mi ta em con -
jun to com o Pro je to de Lei do Se na do nº 24, de 2002,
que re gu la so bre a mes ma ma té ria.

Sala das Ses sões, 23 de ju lho de 2003. – Cé sar
Bor ges – Tas so Je re is sa ti – Ro dolp ho Tou ri nho –
Edi son Lo bão – Re nan Ca lhe i ros – Edu ar do Aze -
re do – Hé lio Cos ta – Au gus to Bo te lho – Luiz Otá -
vio – Ro me ro Jucá – Ju vên cio da Fon se ca – Sér -
gio Zam bi a si.

O SR. PRESIDENTE  (Ro meu Tuma) – Uma
vez re ce bi do o Re cur so nº 19, de 2003, no sen ti do
de que os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 138, de
1999, e 24, de 2002, se jam apre ci a dos pelo Ple ná-
rio, e em vir tu de da apro va ção do Subs ti tu ti vo ao
Pro je to de Lei do Se na do nº 292, de 1999, as re fe ri-
das ma té ri as fi cam tam bém pre ju di ca das.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – 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 do Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se -
na do nº 292, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Se cre-
tá rio em exer cí cio, Se na dor Sér gio Zam bi a si.

É lido o se guin te

PARECER Nº 875, DE 2003
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Subs ti tu ti vo ao
Pro je to de Lei do Se na do nº 292, de 1999, 
ten do como base o tex to apro va do pela
Co mis são Mis ta cri a da pelo Ato Con jun to
nº 1, de 2003.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a Re da ção fi nal
do Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº 292,
de 1999, que dis põe so bre o fa bri co, de pó si to, trân si to
e por te de arma de fogo e dá ou tras pro vi dên ci as, ten -
do como base o tex to apro va do pela mis são Mis ta cri -
a da pelo Ato Con jun to nº 1, de 2003, con so li dan do as
emen das apro va das pelo Ple ná rio, no tur no su ple-
men tar.

Sala de Re u niões da Co mis são, 23 de ju lho de
2003.

ANEXO AO PARECER Nº 875, DE 2003

Dis põe so bre re gis tro, pos se e co-
mer ci a li za ção de ar mas de fogo e mu ni-
ção, so bre o Sis te ma Na ci o nal de Armas
– SINARM, de fi ne cri mes e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

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

CAPÍTULO I
Do Sis te ma Na ci o nal de Armas

Art. 1º O Sis te ma Na ci o nal de Armas –
SINARM, ins ti tu í do no Mi nis té rio da Jus ti ça, no âm bi-
to da Po lí cia Fe de ral, tem cir cuns cri ção em todo o ter -
ri tó rio na ci o nal.

Art. 2º Ao Si narm com pe te:

I – iden ti fi car as ca rac te rís ti cas e a
pro pri e da de de ar mas de fogo, me di an te ca -
das tro;
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II – ca das trar as ar mas de fogo pro du-
zi das, im por ta das e ven di das no País;

III – ca das trar os por tes de ar mas e as 
re no va ções ex pe di das pela Po lí cia Fe de ral;

IV – ca das trar as trans fe rên ci as de
pro pri e da de, ex tra vio, fur to, rou bo e ou tras
ocor rên ci as sus ce tí ve is de al te rar os da dos
ca das tra is, in clu si ve as de cor ren tes de fe-
cha men to de em pre sas de se gu ran ça pri va-
da e de trans por te de va lo res;

V – iden ti fi car as mo di fi ca ções que al -
te rem as ca rac te rís ti cas ou o fun ci o na men to
de arma de fogo;

VI – in te grar no ca das tro os acer vos
po li ci a is já exis ten tes;

VII – ca das trar as apre en sões de ar-
mas de fogo, in clu si ve as vin cu la das a pro-
ce di men tos po li ci a is e ju di ci a is;

VIII – ca das trar os ar me i ros em ati vi-
da de no País, bem como con ce der li cen ça
para exer ce rem a ati vi da de;

IX – ca das trar a iden ti fi ca ção do cano
da arma, as ca rac te rís ti cas das im pres sões
de ra i a men to e de mi cro es tri a men to de pro -
jé til dis pa ra do, con for me mar ca ção e tes tes
obri ga to ri a men te re a li za dos pelo fa bri can te.

Pa rá gra fo úni co. As dis po si ções des te ar ti go
não al can çam as ar mas de fogo das For ças Arma-
das e Au xi li a res, bem como as de ma is que cons tem
dos seus re gis tros pró pri os.

CAPÍTULO II
Do Re gis tro

Art. 3º É obri ga tó rio o re gis tro de arma de fogo
no ór gão com pe ten te.

Pa rá gra fo úni co. Os pro pri e tá ri os de ar mas de
fogo de uso res tri to ou pro i bi do de ve rão fa zer, no Co -
man do do Exér ci to, seu ca das tro como ati ra do res, co -
le ci o na do res ou ca ça do res.

Art. 4º Para ad qui rir arma de fogo de uso per mi-
ti do o in te res sa do de ve rá, além de de mons trar a efe ti-
va ne ces si da de, aten der aos se guin tes re qui si tos,
jun to ao Si narm:

I – com pro va ção de ido ne i da de, com a 
apre sen ta ção de cer ti dões de an te ce den tes
cri mi na is for ne ci das pela Jus ti ça Fe de ral,
Esta du al, Mi li tar e Ele i to ral e de não es tar
res pon den do a in qué ri to po li ci al ou a pro-
ces so cri mi nal por in fra ções pe na is;

II – apre sen ta ção de do cu men to com -
pro ba tó rio de ocu pa ção lí ci ta e de re si dên-
cia cer ta;

III – com pro va ção de ca pa ci da de téc-
ni ca e ap ti dão psi co ló gi ca para o ma nu se io
de arma de fogo, ates ta das na for ma dis-
pos ta no re gu la men to des ta lei.

§ 1º O Si narm ex pe di rá au to ri za ção de com pra
de arma de fogo so men te após aten di dos os re qui si-
tos an te ri or men te es ta be le ci dos, em nome do re que-
ren te e para a arma in di ca da, sen do in trans fe rí vel
esta au to ri za ção.

§ 2º A aqui si ção de mu ni ção so men te po de rá
ser fe i ta no ca li bre cor res pon den te à arma ad qui ri da e 
na quan ti da de es ta be le ci da no re gu la men to des ta lei.

§ 3º A em pre sa que co mer ci a li zar arma de fogo
em ter ri tó rio na ci o nal é obri ga da a co mu ni car, à au to-
ri da de com pe ten te, a ven da e a man ter ban co de da -
dos com to das as ca rac te rís ti cas da arma e có pia dos
do cu men tos pre vis tos nes te ar ti go.

§ 4º A em pre sa que co mer ci a li za ar mas de fogo, 
aces só ri os e mu ni ções res pon de le gal men te por es -
tas mer ca do ri as, fi can do re gis tra das como de sua
pro pri e da de en quan to não fo rem ven di das.

§ 5º É ve da da a co mer ci a li za ção de ar mas de
fogo, aces só ri os e mu ni ções en tre pes so as fí si cas.

Art. 5º 0 Cer ti fi ca do de Re gis tro de Arma de
Fogo, com va li da de em todo o ter ri tó rio na ci o nal, au -
to ri za o seu pro pri e tá rio a man ter a arma de fogo ex -
clu si va men te no in te ri or de sua re si dên cia ou do mi cí-
lio, ou de pen dên cia des tes, des de que seja ele o ti tu-
lar ou o res pon sá vel le gal do es ta be le ci men to ou em -
pre sa.

§ 1º O cer ti fi ca do de re gis tro de arma de fogo
será ex pe di do pela Po lí cia Fe de ral e será pre ce di do
de au to ri za ção do Si narm.

§ 2º Os re qui si tos de que tra ta o art. 4º des ta lei
de ve rão ser com pro va dos pe ri o di ca men te, em pe río-
do não in fe ri or a 4 (qua tro) anos, na con for mi da de do
es ta be le ci do em re gu la men to, com vis tas a con va li-
dar o Cer ti fi ca do de Re gis tro de Arma de Fogo, ex pe-
di do pela au to ri da de com pe ten te.

§ 3º Os re gis tros de pro pri e da de, ex pe di dos pe -
los ór gãos es ta du a is, re a li za dos até a data da pu bli-
ca ção des ta lei, de ve rão ser re no va dos me di an te o
per ti nen te re gis tro fe de ral no pra zo má xi mo de 4
(qua tro) anos.
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CAPÍTULO III
Do Por te

Art. 6º É pro i bi do o por te de arma de fogo em
todo o ter ri tó rio na ci o nal, sal vo para os ca sos pre vis-
tos em le gis la ção pró pria e para:

I – os in te gran tes das For ças Arma das;
II – os in te gran tes de ór gãos re fe ri dos

no art. 144 da Cons ti tu i ção Fe de ral;
III – os in te gran tes das guar das mu ni-

ci pa is das ca pi ta is dos Esta dos e dos Mu ni-
cí pi os com mais de 500.000 (qui nhen tos
mil) ha bi tan tes, nas con di ções es ta be le ci-
das no re gu la men to des ta lei;

IV – os in te gran tes das guar das mu ni-
ci pa is dos Mu ni cí pi os com mais de 250.000
(du zen tos e cin quen ta mil) e me nos de
500.000 (qui nhen tos mil) ha bi tan tes, quan do
em ser vi ço;

V – os in te gran tes ope ra ci o na is da
Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia;

VI– as em pre sas de se gu ran ça pri va da
e de trans por te de va lo res cons ti tu í das, nos
ter mos des ta lei;

VII– os in te gran tes dos ór gãos po li ci a is
re fe ri dos no art. 51, IV, e no art. 52, XIII, da
Cons ti tu i ção Fe de ral;

VIII – os in te gran tes das guar das pe ni-
ten ciá ri as, quan do em ser vi ço;

IX – para os in te gran tes das en ti da des
de des por to le gal men te cons ti tu í das, cu jas
ati vi da des es por ti vas de man dem o uso de
ar mas de fogo, na for ma do re gu la men to,
ob ser van do-se, no que cou ber, a le gis la ção
am bi en tal.

§ 1º As pes so as pre vis tas nos in ci sos I, II e III
te rão di re i to de por tar as ar mas mes mo fora de ser -
vi ço, des de que es te jam ca das tra das no ór gão com -
pe ten te na for ma do re gu la men to.

§ 2º As ar mas de fogo uti li za das pe los em pre ga-
dos das em pre sas pre vis tas no in ci so VI se rão de pro -
pri e da de, res pon sa bi li da de e guar da das res pec ti vas
em pre sas, so men te po den do ser uti li za das quan do
em ser vi ço, de ven do es tas ob ser var as con di ções de
uso e de ar ma ze na gem es ta be le ci das pelo ór gão
com pe ten te.

§ 3º O pro pri e tá rio ou di re tor res pon sá vel de
em pre sa de se gu ran ça pri va da res pon de rá pelo cri -
me pre vis to no art. 10, pa rá gra fo úni co, III, des ta lei,
sem pre ju í zo de san ções ad mi nis tra ti vas e ci vis pre -
vis tas em lei, se de i xar de re gis trar ocor rên cia po li ci al

e de co mu ni car à Po lí cia Fe de ral per da, fur to ou rou -
bo ou ou tras for mas de ex tra vio de ar mas de fogo,
aces só ri os e mu ni ções que es te jam sob sua guar da,
nas pri me i ras 24 (vin te e qua tro) ho ras de po is de
ocor ri do o fato.

§ 4º As ar mas de fogo uti li za das em en ti da des
des por ti vas le gal men te cons ti tu í das de vem obe de cer
às con di ções de uso e de ar ma ze na gem es ta be le ci-
das pelo ór gão com pe ten te, res pon den do o pos su i-
dor pela sua guar da na for ma des ta lei.

§ 5º As ar mas de fogo de co le ci o na do res se rão
des pro vi das de me ca nis mos de dis pa ro, nos ter mos
do re gu la men to des ta lei.

Art. 7º Com pe te ao Mi nis té rio da Jus ti ça a au to-
ri za ção do por te de arma para os res pon sá ve is pela
se gu ran ça de na ci o na is de pa í ses es tran ge i ros em vi -
si ta ou se di a dos no Bra sil e, ao Co man do do Exér ci to,
nos ter mos do re gu la men to, o re gis tro e a con ces são
de por te de trân si to de arma de fogo para co le ci o na-
do res, ati ra do res e ca ça do res e de re pre sen tan tes
es tran ge i ros em com pe ti ção ofi ci al de tiro re a li za da
no ter ri tó rio na ci o nal.

Art. 8º A au to ri za ção fe de ral para por tar arma de 
fogo, de uso per mi ti do, terá efi cá cia tem po rá ria e ter ri-
to ri al li mi ta da, nos ter mos de atos re gu la men ta res, e
de pen de rá de o re que ren te com pro var, além das exi -
gên ci as pre vis tas no art. 4º des ta lei, a sua efe ti va ne -
ces si da de, por exer cí cio de ati vi da de pro fis si o nal de
ris co ou de com pro va da ame a ça à in te gri da de fí si ca,
a cri té rio da Po lí cia Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. A au to ri za ção de por te de arma 
de fogo, pre vis ta nes te ar ti go, em todo o ter ri tó rio na -
ci o nal, é de com pe tên cia ex clu si va da Po lí cia Fe de ral
e so men te será con ce di da após au to ri za ção do Si-
narm.

Art. 9º É ins ti tu í da a co bran ça de ta xas, nos va -
lo res cons tan tes do Ane xo des ta lei, pela pres ta ção
de ser vi ços re la ti vos:

I – ao re gis tro de arma de fogo;
II – à re no va ção de re gis tro de arma

de fogo;
III – à ex pe di ção de se gun da via de re -

gis tro de arma de fogo;
IV – à ex pe di ção de por te fe de ral de

arma de fogo;
V – à re no va ção de por te de arma de

fogo;
VI – à ex pe di ção de se gun da via de

por te fe de ral de arma de fogo.
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Pa rá gra fo úni co. Os va lo res ar re ca da dos des ti-
nam-se ao cus te io e ma nu ten ção das ati vi da des do
Si narm no âm bi to do De par ta men to de Po lí cia Fe de-
ral.

CAPÍTULO IV
Dos Cri mes e das Pe nas

Art. 10. Pos su ir ou man ter sob sua guar da arma
de fogo, aces só rio ou mu ni ção, 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.

Pa rá gra fo úni co. Nas mes mas pe nas in cor re
quem:

I – omi tir as ca u te las ne ces sá ri as para
im pe dir que o me nor de 18 (de zo i to) anos
ou por ta dor de do en ça men tal se apo de re
de arma de fogo que es te ja sob sua pos se
ou que seja de sua pro pri e da de, ex ce to
para a prá ti ca do des por to quan do o me nor
es ti ver acom pa nha do do res pon sá vel ou
ins tru tor;

II – por tar ou 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 me, sem pre ju í zo da pena re fe ren te ao
de li to co me ti do;

III – sen do pro pri e tá rio ou di re tor res-
pon sá vel de em pre sa de se gu ran ça pri va da,
de i xar de re gis trar ocor rên cia po li ci al e de
co mu ni car à Po lí cia Fe de ral per da, fur to,
rou bo ou ou tras for mas de ex tra vio de ar-
mas, aces só ri os e mu ni ções que es te jam
sob sua guar da, nas pri me i ras 24 (vin te e
qua tro) ho ras de po is de ocor ri do o fato;

IV – fa bri car, co mer ci a li zar e im por tar
ar mas de brin que dos, ré pli cas e si mu la cros
de ar mas de fogo, que com es tas se pos-
sam con fun dir, ob ser va das as ex ce ções pre -
vis tas no pa rá gra fo úni co do art. 18 des ta
lei.

Art. 11. Por tar, de ter, fa bri car, ad qui rir, ven der,
alu gar, ex por à ven da ou for ne cer, re ce ber, ter em
de pó si to, trans por tar, ce der, ain da que gra tu i ta men-
te, em pres tar, re me ter, em pre gar, man ter sob guar-
da ou ocul tar arma de fogo, aces só rio ou mu ni ção,
de uso per mi ti do, sem au to ri za ção e/ou con tra ri an do
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 Nas mes mas pe nas in cor re quem 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 via pú bli ca ou em di re-
ção a ela, des de que essa con du ta não te nha como fi -
na li da de a prá ti ca de ou tro cri me.

§ 2º São ina fi an çá ve is os cri mes pre vis tos nes te
ar ti go.

Art. 12. Pos su ir, de ter, por tar, fa bri car, ad qui rir,
ven der, alu gar, ex por à ven da ou for ne cer, re ce ber, ter 
em de pó si to, trans por tar, ce der, ain da que gra tu i ta-
men te, em pres tar, re me ter, em pre gar, man ter sob
guar da ou ocul tar arma de fogo, equi pa men to de re -
car ga ou mu ni ção de uso pro i bi do ou res tri to, sem au -
to ri za ção e em de sa cor do com de ter mi na ção le gal ou 
re gu la men tar:

Pena – re clu são de 3 (três) a 6 (seis)
anos e mul ta.

§ 1º Nas mes mas pe nas in cor re quem:

I – mo di fi car as ca rac te rís ti cas de
arma de fogo, de for ma a tor ná-la equi va len-
te a arma de fogo de uso pro i bi do ou res tri to
ou para fins de di fi cul tar ou de, a qual quer
modo, in du zir a erro au to ri da de po li ci al, pe ri-
to, mem bro do Mi nis té rio Pú bli co ou juiz;

II – pos su ir, de ter, fa bri car ou em pre-
gar ar te fa to ex plo si vo ou in cen diá rio, sem
au to ri za ção e em de sa cor do com de ter mi-
na ção le gal ou re gu la men tar;

III – usar, por tar, pos su ir, ad qui rir,
trans por tar ou for ne cer arma de fogo com
nu me ra ção, mar ca ou ou tro si nal de iden ti fi-
ca ção ras pa do ou de qual quer for ma adul te-
ra do;

IV – ven der, for ne cer, ain da que gra tu i-
ta men te, ou en tre gar, de qual quer for ma, à
cri an ça ou ado les cen te, arma de fogo, aces -
só rio, mu ni ção ou ex plo si vo;

V – pro du zir, re car re gar ou re ci clar,
sem au to ri za ção le gal, ou adul te rar, de qual -
quer for ma, mu ni ção ou ex plo si vo.

§ 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. 13. Impor tar, ex por tar, fa vo re cer a en tra da
ou sa í da do ter ri tó rio na ci o nal, a qual quer tí tu lo, de
arma de fogo, aces só rio ou mu ni ção, sem au to ri za-
ção da au to ri da de com pe ten te:
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Pena – re clu são de 4 (qua tro) a 8
(oito) anos e mul ta.

§ 1º A pena é au men ta da da me ta de se a arma
de fogo, aces só rio ou mu ni ção fo rem de uso res tri to
ou pro i bi do.

§ 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. 14. A pena é au men ta da da me ta de se os
cri mes pre vis tos nos arts. 11, 12 e 13 des ta Lei fo rem
pra ti ca dos por in te gran te dos ór gãos e em pre sas re -
fe ri das no art. 6º des ta lei.

CAPÍTULO V
Dis po si ções Ge ra is

Art. 15. A clas si fi ca ção le gal, téc ni ca e ge ral,
bem como a de fi ni ção das ar mas de fogo e de ma is
pro du tos con tro la dos, de uso pro i bi do, res tri to ou per -
mi ti do será dis ci pli na da em ato do Che fe do Po der
Exe cu ti vo Fe de ral, me di an te pro pos ta do Co man do
do Exér ci to.

Art. 16. Exce tu a das as atri bu i ções a que se re fe-
re o art. 2º des ta lei, com pe te ao Co man do do Exér ci-
to au to ri zar e fis ca li zar a pro du ção e o co mér cio de ar-
mas de fogo e de ma is pro du tos con tro la dos, in clu si ve
o re gis tro e o por te de trân si to de arma de fogo de co -
le ci o na do res, ati ra do res e ca ça do res.

Art. 17. Armas de fogo, aces só ri os ou mu ni ções
en con tra dos ou apre en di dos sem re gis tro ou sem au -
to ri za ção se rão, após ela bo ra ção do la u do pe ri ci al e
sua jun ta da aos au tos, en ca mi nha dos pelo juiz com -
pe ten te, quan do não mais in te res sa rem à per se cu ção
pe nal, à uni da de mais pró xi ma do Exér ci to Bra si le i ro,
no pra zo má xi mo de 48 (qua ren ta e oito) ho ras.

Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos ex cep ci o na is em
que a arma de fogo, aces só rio ou mu ni ção não pu de-
rem ser en ca mi nha dos ao Exér ci to Bra si le i ro para a
des ti na ção de vi da, a cri té rio do juiz, per ma ne ce rão
sob a guar da da au to ri da de po li ci al que pre si diu o in -
qué ri to po li ci al, até de li be ra ção ju di ci al.

Art. 18. É ve da da a fa bri ca ção, a ven da, a co-
mer ci a li za ção e a im por ta ção de brin que dos, ré pli cas
e si mu la cros de ar mas de fogo, que com es tas se pos -
sam con fun dir.

Pa rá gra fo úni co. Exce tu am-se da pro i bi ção as
ré pli cas e os si mu la cros des ti na dos à ins tru ção, ao
ades tra men to, ou à co le ção de usuá rio au to ri za do,
nas con di ções fi xa das pelo Co man do do Exér ci to.

Art. 19. Ca be rá ao Co man do do Exér ci to au to ri-
zar, ex cep ci o nal men te, a aqui si ção de ar mas de fogo
de uso pro i bi do ou res tri to.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to no ca put não se
apli ca às aqui si ções dos Co man dos Mi li ta res.

Art. 20. É ve da do ao me nor de 25 (vin te e cin co)
anos ad qui rir arma de fogo, res sal va dos os in te gran-
tes das en ti da des cons tan tes dos in ci sos I, II e III do
art. 6º des ta lei.

Art. 21. O re gu la men to des ta lei será ex pe di do
pelo Po der Exe cu ti vo no pra zo de 60 (ses sen ta) dias.

Pa rá gra fo úni co. O re gu la men to po de rá es ta be-
le cer o re ca das tra men to ge ral ou par ci al de to das as
ar mas, in clu si ve das ar mas de fogo com cer ti fi ca dos
de re gis tro já con ce di dos.

Art. 22. As au to ri za ções de por te de ar mas de
fogo já con ce di das ex pi rar-se-ão 90 (no ven ta dias)
após a pu bli ca ção des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. O de ten tor de au to ri za ção com
pra zo de va li da de su pe ri or a 90 (no ven ta) dias po de rá
re no vá-la pe ran te a Po lí cia Fe de ral, nas con di ções
dos arts. 4º, 6º e 8º des ta Lei no pra zo de 90 (no ven ta)
dias após sua pu bli ca ção, sem ônus para o re que ren-
te.

Art. 23. Os pos su i do res e pro pri e tá ri os de ar mas
de fogo não re gis tra das de ve rão, sob pena de res pon-
sa bi li da de pe nal, no pra zo de 180 (cen to e oi ten ta)
dias após a pu bli ca ção des ta Lei, so li ci tar o seu re gis-
tro apre sen tan do nota fis cal de com pra ou a com pro-
va ção da ori gem lí ci ta da pos se.

Art. 24. Os pos su i do res e pro pri e tá ri os de ar mas
de fogo ad qui ri das re gu lar men te po de rão, a qual quer
tem po, en tre gá-las à Po lí cia Fe de ral, me di an te re ci bo
e in de ni za ção, nos ter mos do re gu la men to.

Art. 25. Os pos su i do res e pro pri e tá ri os de ar mas
de fogo não re gis tra das po de rão no pra zo de 180
(cen to e oi ten ta) dias, após a pu bli ca ção des ta lei, en -
tre gá -las à Po lí cia Fe de ral, me di an te re ci bo e, pre su-
min do-se a boa-fé, po de rão ser in de ni za dos.

Pa rá gra fo úni co. Na hi pó te se pre vis ta nes te ar ti-
go, as ar mas re ce bi das cons ta rão de ca das tro es pe-
cí fi co e mes mo após a ela bo ra ção de la u do pe ri ci al
não se rão des tru í das, per ma ne cen do aca u te la das
pelo pra zo de 5 (cin co) anos.

Art. 26. Será apli ca da mul ta de R$100.000,00
(cem mil re a is) a R$300.000,00 (tre zen tos mil re a is),
con for me es pe ci fi car o re gu la men to:

I – à em pre sa de trans por te aé reo, ro -
do viá rio, fer ro viá rio, ma rí ti mo, flu vi al ou la-
cus tre que de li be ra da men te, por qual quer
meio, faça, pro mo va, fa ci li te ou per mi ta o
trans por te de arma ou mu ni ção sem a de vi-
da au to ri za ção ou com inob ser vân cia das
nor mas de se gu ran ça;
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II – à em pre sa de pro du ção ou co mér-
cio de ar ma men tos que re a li ze pu bli ci da de
para ven da, es ti mu lan do o uso in dis cri mi na-
do de ar mas de fogo, ex ce to nas pu bli ca-
ções es pe ci a li za das.

Art. 27. É obri ga tó rio o uso de de tec to res de
me ta is em lo ca is fe cha dos, onde haja gran de flu xo
de pes so as e, ain da, em even tos so ci a is, es por ti vos,
cul tu ra is ou po lí ti cos, com aglo me ra ção su pe ri or a
1000 (um mil) pes so as.

§ 1º O não-cum pri men to des te dis po si ti vo im pli-
ca rá em mul ta no va lor de R$100.000,00 (cem mil re -
a is) a R$300.000,00 (tre zen tos mil re a is), fi can do es -
ta be le ci do o pra zo de 1 (um) ano da pu bli ca ção des ta
lei para a ade qua ção do pre vis to nes te dis po si ti vo.

§ 2º As em pre sas res pon sá ve is pela pres ta ção
dos ser vi ços de trans por te in ter na ci o nal e in te res ta-
du al de pas sa ge i ros ado ta rão as pro vi dên ci as ne ces-
sá ri as para evi tar o em bar que ir re gu lar de pas sa ge i-
ros ar ma dos e uti li za rão equi pa men tos de de tec ção
de me ta is, fi xos ou por tá te is, nos ter mi na is de em bar-
que e no in te ri or dos ve í cu los.

CAPÍTULO VI
Dis po si ções Fi na is

Art. 28. É pro i bi da a co mer ci a li za ção de arma de
fogo e mu ni ção em todo o ter ri tó rio na ci o nal, sal vo
para as en ti da des pre vis tas no art. 6º des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. Este dis po si ti vo, para en trar em 
vi gor, de pen de rá de apro va ção me di an te re fe ren do
po pu lar, a ser re a li za do em ou tu bro de 2005.

Art. 29. É re vo ga da a Lei nº 9.437, de 20 de fe ve-
re i ro de 1997.

Art. 30. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.
Os itens 4, 5 e 6, da pa u ta de hoje, que tra mi ta vam

em con jun to com o Pro je to de Lei do Se na do nº 292, de
1999, fi ca ram pre ju di ca dos em vir tu de da apro va ção de
Subs ti tu ti vo ofe re ci do à re fe ri da ma té ria.

São os se guin tes os itens pre ju di ca dos:

– 4 –

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 386, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com 
os PLS nºs 292 e 614, de 1999, e 202, de 2003)

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do Re cur so nº 9, de 2001)

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do Re que ri men to nº 589, de 2003 – art. 336, II)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 386, de 1999, de au to-
ria do Se na dor Djal ma Fal cão, que acres-
cen ta dis po si ti vos à Lei nº 9.437, de 20 de
fe ve re i ro de 1997, a fim de es ta be le cer cri té-
rio para o por te de ar mas de fogo, ten do

Pa re ce res sob nºs 549 e 550, de 2001, 
das Co mis sões

 – de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, Re la tor: Se na dor Re nan Ca lhe i ros, pela 
pre ju di ci a li da de da ma té ria e do Pro je to de
Lei do Se na do nº 282, de 1999, e pela apro -
va ção do PLS nº 614, de 1999, nos ter mos
da Emen da nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe -
re ce, com voto con trá rio da Se na do ra He lo í-
sa He le na, e em se pa ra do do Se na dor Ro -
ber to Re quião; e

 – de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Pe dro Piva, pelo 
ar qui va men to da ma té ria e do Pro je to de Lei 
do Se na do nº 614, de 1999, e pela apro va-
ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 292, de
1999, nos ter mos da Emen da nº 2-CRE
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce, com abs ten ção
do Se na dor Ge ral do Cân di do.

De pen den do de pa re ce res das Co mis sões de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.
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– 5 –

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 614, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com 
os PLS nºs 292 e 386 de 1999, e 202, de 2003)

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do Re cur so nº 9, de 2001)

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do Re que ri men to nº 589, de 2003 – art. 336, II)

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re ce res sob nºs 549 e 550, de 2001, 
das Co mis sões

 – de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, Re la tor: Se na dor Re nan Ca lhe i ros, fa-
vo rá vel à ma té ria, nos ter mos da Emen da nº 
1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce, e pela
pre ju di ci a li da de dos Pro je tos de Lei do Se-
na do nºs 292 e 386, de 1999, que tra mi tam
em con jun to, com voto con trá rio da Se na do-
ra He lo í sa He le na, e em se pa ra do do Se na-
dor Ro ber to Re quião; e

 – de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Pe dro Piva, pelo 
ar qui va men to da ma té ria e do Pro je to de Lei 
do Se na do nº 386, de 1999, e pela apro va-
ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 292, de
1999, nos ter mos da Emen da nº 2-CRE
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce, com abs ten ção
do Se na dor Ge ral do Cân di do.

De pen den do de pa re ce res das Co mis sões de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

– 6 –

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 202, DE 2003

(Tra mi tan do em con jun to com 
os PLS nºs 292 386 e 614, de 1999)

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do Re cur so nº 9, de 2001)

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
Re que ri men to nº 589, de 2003 – art. 336, II)

Pro je to de Lei do Se na do nº 202, de 1999, de
au to ria do Se na dor Re nan Ca lhe i ros, que pro í be a

co mer ci a li za ção de ar mas de fogo e mu ni ções em
todo ter ri tó rio na ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as.

De pen den do de pa re ce res das Co mis sões de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos

do Re que ri men to nº 582, de 2003, art. 336, II)

Dis cus são, em tur no úni co, do 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 03 de ou tu bro de 1941 – Có -
di go de Pro ces so Pe nal e dá ou tras pro vi-
dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 864, de 2003, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, Re la tor: Se na dor Tas so Je re is sa ti, fa vo-
rá vel ao Pro je to, com as Emen das nºs 1 a
18-CCJ, que apre sen ta, com voto em se pa-
ra do do Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia en ca mi-
nhou a ma té ria à Sub co mis são Per ma nen te de Se -
gu ran ça Pú bli ca, que apro vou re la tó rio do Se na dor
De mós te nes Tor res, com apre sen ta ção de emen-
das, aca tan do, em par te, o voto em se pa ra do da Se -
na do ra Serys Slhes sa ren ko, apre sen ta do pe ran te
aque la Sub co mis são.

Re u ni da a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, o Re la tor de sig na do, Se na dor Tas so Je re-
is sa ti, apre sen tou re la tó rio fa vo rá vel, com emen das,
nos ter mos do pa re cer da Sub co mis são Per ma nen te
de Se gu ran ça Pú bli ca. Na que la opor tu ni da de, foi
con ce di da vis ta ao Se na dor Anto nio Car los Va la da-
res, que apre sen tou voto em se pa ra do do qual o Re -
la tor aca tou al gu mas emen das, con so li dan do-as no
Pa re cer nº 864, de 2003-CCJ.

So bre a mesa, ofí cio en ca mi nha do pelo Re la tor
da ma té ria, Se na dor Tas so Je re is sa ti, que será lido
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Sér gio
Zam bi a si.

É lido o se guin te
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OF.GSTJER 406/2003

Bra sí lia, 22 de ju lho de 2003

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te,
O Pa re cer, de mi nha au to ria, re la ti vo ao PLC nº

12, de 2003, apro va do pela Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do Fe de ral, em fun -
ção de di ver sas al te ra ções so fri das du ran te a dis cus-
são do pro je to, apre sen ta al gu mas con tra di ções, a
me re cer re ti fi ca ção sob o as pec to da boa téc ni ca le -
gis la ti va.

im põe-se por tan to a re ti fi ca ção do re fe ri do Pa re-
cer, nos se guin tes itens:

1) al te ra ção do co man do da emen da
nº 11, ten do em vis ta que o acrés ci mo do in -
ci so VIII, com a re nu me ra ção do úl ti mo in ci-
so, re fe re-se ao § 2º do art. 187 e não ao
seu ca put.

2) ex clu são do art. 60 do cor po da
Emen da nº 16, ten do em vis ta que o mes mo
art. 60 já re ce be ra re da ção de fi ni ti va na
Emen da nº 5 do Pa re cer.

Des tar te, con si de ran do que tais con tra di ções
não in ter fe rem, de for ma al gu ma nas ques tões de
mé ri to do Pa re cer, re quer-se que V. Exª se dig ne a
de ter mi nar pro vi dên ci as, para in clu ir a re ti fi ca ção
nas emen das nºs 11 e 16 do Pa re cer do PLC nº 12,
de 2003, cujo tex to cor ri gi do, se gue em ane xo a
este ofí cio. – Tas so Je re is sa ti.

EMENDA Nº 11-CCJ

Adi ci o ne-se in ci so VIII ao § 2º do art. 187, re nu-
me ran do-se o úl ti mo in ci so para in ci so IX, de que tra ta
o art. 2º do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003,
com a se guin te re da ção:

“Art. 187. ...............................................
§ 1º .......................................................
§ 2º ......................................................
..............................................................
VIII – so bre a ori gem, quan do for o

caso, dos bens su je i tos a per di men to em fa -
vor da União, con tas ban cá ri as no Bra sil ou
no ex te ri or, man ti das em seu nome ou em
nome de in ter pos tas pes so as, ou de bens
de qual quer na tu re za in cor po ra dos ao seu
pa tri mô nio, ci en ti fi can do o réu da in ver são
do ônus da pro va pre vis to em lei.

IX – se tem algo mais a ale gar em sua
de fe sa.” (NR)

EMENDA Nº 16-CCJ

Dê-se ao art. 54, de que tra ta o art. 1º do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, a se guin te re da ção:

Art 1º ....................................................
“Art. 54. As san ções dos in ci sos I a IV

do art. 53 se rão apli ca das por ato mo ti va do
do di re tor do es ta be le ci men to e a do in ci so
V por pré vio e fun da men ta do des pa cho do
juiz com pe ten te.

§ 1º A au to ri za ção para a in clu são do
pre so em re gi me dis ci pli nar de pen de rá de
re que ri men to cir cuns tan ci a do ela bo ra do
pelo di re tor do es ta be le ci men to ou ou tra au -
to ri da de ad mi nis tra ti va.

§ 2º A de ci são ju di ci al so bre in clu são
de pre so em re gi me dis ci pli nar será pre ce di-
da de ma ni fes ta ção do Mi nis té rio Pú bli co e
da de fe sa e pro la ta da no pra zo má xi mo de
quin ze dias.” (NR)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, V. Exª pe diu a pa la vra pela or dem
so bre a ma té ria?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te...

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – É so bre a 
ma té ria?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Gos ta ria ape nas de dar uma bre ve in for ma ção.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª po -
de ria es pe rar...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Aguar da rei.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Có pia do
ofí cio en con tra-se à dis po si ção das Srªs e dos Srs.
Se na do res nas suas res pec ti vas ban ca das.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de-
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en cer-
ra men to da dis cus são.Pas sa-se à dis cus são, em con -
jun to, do Pro je to e das emen das, em tur no úni co. (Pa -
u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o Pro je to, sem pre ju í zo das emen -
das.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo -
ta ção.
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O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
tem a pa la vra.

Se na do ra He lo í sa He le na, tra ta-se do Item 1 da
pa u ta.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, que ro re gis trar o meu voto con trá rio.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, o Blo co re co men da o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Em vo ta-
ção o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, sem
pre ju í zo das emen das.

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

Apro va do, com o voto con trá rio da Se na do ra
He lo í sa He le na.

Pas sa-se à vo ta ção, em glo bo, das Emen das
nºs 1 a 18-CCJ, com as al te ra ções pro mo vi das pelo
Re la tor.

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

Apro va das.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – 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 das Emen das do Se na do ao Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Sér gio Zam bi a si.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 876, DE 2003
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal das Emen das do Se-
na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12,
de 2003 (nº 5.073, de 2001, na Casa de
ori gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
das Emen das do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma-
ra nº 12, de 2003 (nº 5.073, de 2001, na Casa de ori -
gem), 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 de Re u niões da Co mis são, 23 de ju lho de
2003.

ANEXO AO PARECER Nº 876, DE 2003

Alte 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.

EMENDA Nº 1
(Cor res pon de à Emen da nº 18 - CCJ)

Adi ci o nem-se os arts. 27 e 34 ao art. 1º do Pro je-
to, com a se guin te re da ção:

“Art. 1º ...................................................
“Art. 27 ..................................................
Pa rá gra fo úni co. As em pre sas exe cu to-

ras de obras e pres ta do ras de ser vi ços à
União, Esta dos e Mu ni cí pi os re ser va rão 1%
(um por cen to) da mão-de-obra uti li za da
para os egres sos.’ (NR)”

“Art. 34. .................................................
§ 1º........................................................
§ 2º Os go ver nos fe de ral, es ta du al e

mu ni ci pal po de rão ce le brar con vê nio com a
ini ci a ti va pri va da, para im plan ta ção de ofi ci-
nas de tra ba lho re fe ren tes a se to res de apo -
io dos pre sí di os. (NR)”

EMENDA Nº 2
(Cor res pon de à Emen da nº 2 - CCJ)

Dê-se ao in ci so I do art. 52, de que tra ta o art. 1º
do Pro je to, a se guin te re da ção:

“Art. 1º............................... ....................
‘Art. 52. ............................. ....................
.......................................... ....................
I – du ra ção má xi ma de 360 (tre zen tos

e ses sen ta) dias, sem pre ju í zo da re pe ti ção
da san ção por nova fal ta gra ve;

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

EMENDA Nº 3
(Cor res pon de à Emen da nº 3 - CCJ)

Dê-se ao in ci so III do art. 52, de que tra ta o art.
1º do Pro je to, a se guin te re da ção:

“Art. 1º............................... ....................
‘Art. 52. ............................. ....................
.......................................... ....................
III – vi si tas se ma na is de duas pes so as,

sem con tar os fi lhos, en te a dos ou ne tos, to -
dos de até 14 (ca tor ze) anos de ida de in-
com ple tos,com du ra ção de duas ho ras;

....................................................(NR)”
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EMENDA Nº 4
(Cor res pon de à Emen da nº 4- CCJ)

Dê-se nova re da ção ao § 1º e in clua-se novo pa -
rá gra fo ao art. 52, de que tra ta o art. 1º do Pro je to,
com a se guin te re da ção:

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

‘Art. 52. ............................. ....................
§ 1º O re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do

tam bém po de rá abri gar pre sos pro vi só ri os
ou con de na dos, na ci o na is ou es tran ge i ros,
que ame a cem a or dem e a se gu ran ça do
es ta be le ci men to pe nal ou da so ci e da de.

........................................... ...................
§ 3º O pre so pro vi só rio ou con de na do

po de rá ser no va men te en qua dra do no re gi-
me dis ci pli nar di fe ren ci a do sem pre que
ocor re rem no vos fa tos, a cri té rio do juiz e
ou vi das as par tes.’ (NR)”

EMENDA Nº 5
(Cor res pon de à Emen da nº 5-CCJ)

Su pri ma-se o § 2º do art. 52, acres cen te-se o
art. 52-A, dê-se aos arts. 53, 58, 60 e 87, de que tra ta
o art. 1º do Pro je to, e aos arts. 4º 5º e 7º, a se guin te re -
da ção:

“Art. 1º ..................................................
“Art. 52-A. Esta rá su je i to ao re gi me

dis ci pli nar de se gu ran ça má xi ma o pre so
pro vi só rio ou con de na do so bre o qual re ca í-
rem fun da dos in dí ci os de en vol vi men to ou
par ti ci pa ção, a qual quer tí tu lo, em or ga ni za-
ções cri mi no sas.

§ 1º O re gi me dis ci pli nar de se gu ran ça
má xi ma tem por ob je ti vo rom per, no in te res-
se pú bli co, as li ga ções do pre so com or ga ni-
za ções cri mi no sas, e pos sui as se guin tes
ca rac te rís ti cas:

I – du ra ção má xi ma de 720 (se te cen-
tos e vin te) dias, sem pre ju í zo de re pe ti ção
ou pror ro ga ção, po den do ha ver con ver são
para o re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do, ou vi-
das as par tes;

II – re co lhi men to em cela in di vi du al;
III – vi si tas men sa is com o má xi mo de

2 (dois) fa mi li a res, se pa ra dos por vi dro e co -
mu ni ca ção por meio de in ter fo ne, com fil ma-
gem e gra va ções en ca mi nha das ao Mi nis té-
rio Pú bli co;

IV – ba nho de sol de até duas ho ras
diá ri as;

V – co mu ni ca ção ve da da com ou tros
pre sos nas sa í das para ba nho de sol e exer -
cí ci os fí si cos, as sim como en tre o pre so e o
agen te pe ni ten ciá rio, de ven do os acom pa-
nha men tos ser mo ni to ra dos;

VI – en tre ga ve da da de ali men tos, re -
fri ge ran tes e be bi das em ge ral;

VII – pro i bi ção de apa re lhos te le fô ni-
cos, de som, te le vi são, rá dio e si mi la res;

VIII – con ta tos men sa is com ad vo ga-
dos, sal vo au to ri za ção ju di ci al, de ven do ser
in for ma dos, men sal men te, à sec ção da
Ordem dos Advo ga dos, os no mes dos ad vo-
ga dos dos pre sos.

§ 2º Os pre sos em re gi me dis ci pli nar
de se gu ran ça má xi ma po de rão fi car em uni -
da des fe de ra ti vas dis tan tes dos lo ca is de in -
fluên cia da or ga ni za ção cri mi no sa.’

“Art. 53. .................................................
..............................................................
V – in clu são no re gi me dis ci pli nar di fe-

ren ci a do ou no re gi me dis ci pli nar de se gu-
ran ça má xi ma.’(NR)

“Art. 58. O iso la men to, a sus pen são e
a res tri ção de di re i tos não po de rão ex ce der
a 30 (trin ta) dias, res sal va da a hi pó te se do
re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do e do re gi me
dis ci pli nar de se gu ran ça má xi ma.’(NR)

“Art. 60. A au to ri da de ad mi nis tra ti va
po de rá de cre tar o iso la men to pre ven ti vo do
fal to so pelo pra zo de até 10 (dez) dias. A in -
clu são do pre so no re gi me dis ci pli nar di fe-
ren ci a do ou no re gi me dis ci pli nar de se gu-
ran ça má xi ma de pen de rá de des pa cho do
juiz com pe ten te.

Pa rá gra fo úni co. O tem po de iso la men-
to ou in clu são pre ven ti va no re gi me dis ci pli-
nar di fe ren ci a do ou no re gi me dis ci pli nar de
se gu ran ça má xi ma será com pu ta do no pe-
río do de cum pri men to da san ção dis ci pli-
nar.’(NR)

“Art. 87.. ................................................
Pa rá gra fo úni co. A União, os Esta dos,

o Dis tri to Fe de ral e os Ter ri tó ri os po de rão
cons tru ir ins ta la ções es pe ci a is em es ta be le-
ci men tos pe na is exis ten tes ou no vas pe ni-
ten ciá ri as des ti na das, ex clu si va men te, aos
pre sos pro vi só ri os e con de na dos que es te-
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jam em re gi me fe cha do, su je i tos ao re gi me
dis ci pli nar di fe ren ci a do ou em re gi me dis ci-
pli nar de se gu ran ça má xi ma, con for me es ta-
be le ci do nes ta Lei.’(NR)”

“Art. 4º Os es ta be le ci men tos pe ni ten-
ciá ri os, es pe ci al men te os des ti na dos ao re-
gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do ou ao re gi me
dis ci pli nar de se gu ran ça má xi ma, es ta be le-
ci dos na Lei nº 7.210, de 11 de ju nho de
1984, dis po rão, den tre ou tros equi pa men tos
de se gu ran ça, de blo que a do res de te le co-
mu ni ca ção para te le fo nes ce lu la res, rá di-
os-trans mis so res e ou tros me i os, de fi ni dos
no art. 60, § 1º, da Lei nº 9.472, de 16 de ju -
lho de 1997.”

“Art. 5º Nos ter mos do dis pos to no in ci-
so I do art. 24 da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca,
ob ser va dos os arts. 44 a 60 da Lei nº 7.210, 
de 11 de ju nho de 1984, os Esta dos e o Dis -
tri to Fe de ral po de rão re gu la men tar os re gi-
mes dis ci pli na res di fe ren ci a do e de se gu ran-
ça má xi ma, em es pe ci al para:

............................................................”
“Art. 7º Esta Lei en tra em vi gor na data 

de sua pu bli ca ção e será re vis ta no pra zo
de 5 (cin co) anos, sob pena de re vo ga ção
quan to às nor mas dos re gi mes dis ci pli na res
nela ins ti tu í dos.”

EMENDA Nº 6
(Cor res pon de à Emen da nº 6 – CCJ)

Acres cen te-se o art. 52-B ao art. 1º do Pro je to,
com a se guin te re da ção:

“Art. 1º ..................................................
“Art. 52-B. No caso de o pre so to-

mar-se co la bo ra dor do Po der Pú bli co, po de-
rá ser co lo ca do em pro gra ma de pro te ção
aos cu i da dos do Esta do ou da União, me di-
an te de ci são ju di ci al res cin dí vel e fa cul ta do
o sis te ma de con tro le por meio de bra ce le-
tes ele trô ni cos ou me ca nis mo si mi lar.”’

EMENDA Nº 7
(Cor res pon de à Emen da nº 16 – CCJ)

Dê-se ao art. 54, de que tra ta o art. 1º do Pro je to,
a se guin te re da ção:

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

“Art. 54. As san ções dos in ci sos I a IV
do art. 53 se rão apli ca das por ato mo ti va do
do di re tor do es ta be le ci men to e a do in ci so
V, por pré vio e fun da men to des pa cho do juiz 
com pe ten te.

§ 1º A au to ri za ção para a in clu são do
pre so em re gi me dis ci pli nar de pen de rá de
re que ri men to cir cuns tan ci a do ela bo ra do
pelo di re tor do es ta be le ci men to ou ou tra au -
to ri da de ad mi nis tra ti va.

§ 2º A de ci são ju di ci al so bre in clu são
de pre so em re gi me dis ci pli nar será pre ce di-
da de ma ni fes ta ção do Mi nis té rio Pú bli co e
da de fe sa e pro la ta da no pra zo má xi mo de
15 (quin ze) dias.’ (NR)”

EMENDA Nº 8
(Cor res pon de à Emen da nº 9 – CCJ)

Adi ci o ne-se o art. 57 ao art. 1º do Pro je to, com a
se guin te re da ção:

“Art. 1º ...................................................
‘Art. 57. Na apli ca ção das san ções dis -

ci pli na res, le var-se-ão em con ta a na tu re za,
os mo ti vos, as cir cuns tân ci as e as con se-
qüên ci as do fato, bem como a pes soa do
fal to so e seu tem po de pri são.

Pa rá gra fo úni co. Nas fal tas gra ves,
apli cam-se as san ções pre vis tas nos in ci sos
III a V do art. 53 des ta lei.’ (NR)”

EMENDA Nº 9
(Cor res pon de à Emen da nº 15 – CCJ)

Dê-se ao in ci so I do art. 70, de que tra ta o art. 1º
do Pro je to, a se guin te re da ção:

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

‘Art. 70. ..................................................

I – emi tir pa re cer so bre in dul to e co mu-
ta ção de pena, ex ce tu a da a hi pó te se de pe -
di do de in dul to com base no es ta do de sa ú-
de do pre so;

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

EMENDA Nº 10
(Cor res pon de à Emen da nº 8 – CCJ)

Adi ci o nem-se o art. 72 e o § 4º ao art. 86, de que
tra ta o art. 1º do Pro je to, com a se guin te re da ção:
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“Art. 1º ..................................................

‘Art. 72. ..................................................
VI – es ta be le cer, me di an te con vê ni os

com as uni da des fe de ra ti vas, o ca das tro na -
ci o nal das va gas exis ten tes em es ta be le ci-
men tos lo ca is des ti na das ao cum pri men to
de pe nas pri va ti vas de li ber da de apli ca das
pela jus ti ça de ou tra uni da de fe de ra ti va, em
es pe ci al para pre sos su je i tos a re gi me dis ci-
pli nar.’ (NR)

‘Art. 86. ..................................................
..............................................................
§ 4º Ca be rá ao Su pe ri or Tri bu nal de

Jus ti ça, no pra zo im pror ro gá vel de 15 (quin -
ze) dias, a re que ri men to do Mi nis tro de
Esta do da Jus ti ça, que in di ca rá o es ta be le-
ci men to pri si o nal ade qua do, au to ri zar a
trans fe rên cia in te res ta du al de pre so pro vi só-
rio ou con de na do in clu í do em re gi me dis ci-
pli nar.’ (NR)”

EMENDA Nº 11
(Cor res pon de à Emen da nº 10 – CCJ)

Dê-se ao art. 185, de que tra ta o art. 2º do Pro je-
to, a se guin te re da ção:

“Art. 2º...................................................
‘Art. 185. O acu sa do que com pa re cer

pe ran te au to ri da de ju di ciá ria, no cur so do
pro ces so pe nal, será qua li fi ca do e in ter ro ga-
do na pre sen ça de seu de fen sor, cons ti tu í do
ou no me a do.

§ 1º Será re qui si ta da a apre sen ta ção
do acu sa do pre so em ju í zo para a re a li za-
ção, na sua pre sen ça, do in ter ro ga tó rio pre -
vis to nes te ar ti go.

§ 2º Na im pos si bi li da de de se efe tu ar
nos mol des do § 1º des te ar ti go, o in ter ro ga-
tó rio do acu sa do pre so será fe i to no es ta be-
le ci men to pri si o nal em que se en con trar, em 
sala pró pria, des de que se jam ga ran ti das a
se gu ran ça do juiz e au xi li a res, a pre sen ça
do de fen sor e a pu bli ci da de do ato.

§ 3º Os in ter ro ga tó ri os e as au diên ci as
ju di ci a is po de rão ser re a li za dos por meio de 
re cur sos tec no ló gi cos de pre sen ça vir tu al
em tem po real, sem pre que haja mo ti vo de -
vi da men te fun da men ta do pelo juiz acer ca

de se gu ran ça pú bli ca, ma nu ten ção da or-
dem pú bli ca, ou ga ran tia da apli ca ção da lei
pe nal e ins tru ção cri mi nal, e des de que se -
jam as se gu ra dos ca na is te le fô ni cos re ser va-
dos para co mu ni ca ção en tre o de fen sor que
per ma ne cer no pre sí dio e os ad vo ga dos
pre sen tes nas sa las de au diên cia dos Fó-
runs, e en tre es tes e o pre so.

§ 4º Nos pre sí di os, as sa las re ser va-
das para es ses atos se rão fis ca li za das por
ofi ci al de jus ti ça, fun ci o ná ri os do Mi nis té rio
Pú bli co e ad vo ga do de sig na do pela Ordem
dos Advo ga dos do Bra sil.

§ 5º Em qual quer caso, an tes da re a li-
za ção do in ter ro ga tó rio, o juiz as se gu ra rá o
di re i to de en tre vis ta ao acu sa do com seu
de fen sor.’ (NR)”

EMENDA Nº 12
(Cor res pon de à Emen da nº 11 – CCJ)

Adi ci o ne-se in ci so ao § 2º do art. 187, re nu me-
ran do-se o úl ti mo in ci so, de que tra ta o art. 2º do Pro -
je to, com a se guin te re da ção:

“Art. 2º ..................................................
‘Art. 187.................................................
§ 1º .......................................................
§ 2º .......................................................
..............................................................
VIII – so bre a ori gem, quan do for o

caso, dos bens su je i tos a per di men to em fa -
vor da União, con tas ban cá ri as no Bra sil ou
no ex te ri or, man ti das em seu nome ou em
nome de in ter pos tas pes so as, ou de bens
de qual quer na tu re za in cor po ra dos ao seu
pa tri mô nio, ci en ti fi can do o réu da in ver são
do ônus da pro va pre vis to em lei;

IX – se tem algo mais a ale gar em sua
de fe sa.’ (NR)”

EMENDA Nº 13
(Cor res pon de à Emen da nº 17 – CCJ)

Acres cen te-se pa rá gra fo úni co ao art. 188, de
que tra ta o art.2º do Pro je to, com a se guin te re da ção:

“Art. 2º ...................................................
‘Art. 188.................................................
..............................................................
Pa rá gra fo úni co. É obri ga tó ria a pre-

sen ça do re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli-
co no in ter ro ga tó rio.’ (NR)”
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EMENDA Nº 14
(Cor res pon de à Emen da nº 12 – CCJ)

Acres cen te-se pa rá gra fo úni co ao art. 312 e
dê-se nova re da ção ao art. 366 do De cre to-Lei nº
3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 – Có di go de Pro ces so
Pe nal, adi ci o nan do-os ao art. 2º do Pro je to, com a se -
guin te re da ção:

“Art. 2º...................................................
‘Art. 312.................................................
Pa rá gra fo úni co. A pri são pre ven ti va

tam bém po de rá ser de cre ta da quan do o
acu sa do es ti ver se ex cu san do da ci ta ção ou 
in ti ma ção para qual quer ato do pro ces so.’
(NR)

‘Art. 366. Se o acu sa do, ci ta do por edi -
tal, não com pa re cer, nem cons ti tu ir de fen-
sor, fi ca rão sus pen sos o pro ces so e o cur so
do pra zo pres cri ci o nal, po den do ser de cre-
ta da a pri são pre ven ti va, nos ter mos do dis -
pos to no pa rá gra fo úni co do art. 312.

§ 1º O juiz, a re que ri men to do Mi nis té-
rio Pú bli co, ou do que re lan te, ou do de fen-
sor, ou de ofí cio, de ter mi na rá a pro du ção
an te ci pa da de pro vas con si de ra das ur gen-
tes e re le van tes, in clu si ve tes te mu nhal, ob -
ser van do a ne ces si da de, ade qua ção e pro-
por ci o na li da de da me di da.

§ 2º As pro vas an te ci pa das se rão pro -
du zi das na pre sen ça do Mi nis té rio Pú bli co e 
do de fen sor da ti vo.

§ 3º Com pa re cen do o acu sa do,
ter-se-á por ci ta do pes so al men te, pros se-
guin do o pro ces so em seus ul te ri o res atos,
po den do o juiz de ter mi nar, a re que ri men to
das par tes, a re pe ti ção da pro va pro du zi da
an te ci pa da men te, in clu si ve tes te mu nhal e a
re vo ga ção da pri são pre ven ti va de cre ta da
com es te io no pa rá gra fo úni co do art. 312.’
(NR)”

EMENDA Nº 15
(Cor res pon de à Emen da nº 7 – CCJ)

Dê-se ao art. 5º do Pro je to a se guin te re da ção:

“Art. 5º Nos ter mos do dis pos to no in ci-
so I do art. 24 da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca,
ob ser va dos os arts. 44 a 60 da Lei nº 7.210,
de 11 de ju nho de 1984, os Esta dos e o Dis -
tri to Fe de ral po de rão re gu la men tar os re gi-

mes dis ci pli na res di fe ren ci a do e de se gu ran-
ça má xi ma, em es pe ci al para:

..............................................................
V – es ta be le cer uma di vi são de in te li-

gên cia, à qual com pe ti rá, den tre ou tras, as
atri bu i ções de que tra ta o art. 52-A, § 1º, in -
ci sos III, V e VIII, as sim como a de for ne cer,
men sal e re ser va da men te, ao Mi nis té rio Pú -
bli co, re la tó ri os so bre os pre sos em re gi me
dis ci pli nar de se gu ran ça má xi ma e a res pe i-
to de sus pe i tas con tra a pro bi da de de agen -
tes pe ni ten ciá ri os, como si na is ex te ri o res de 
en ri que ci men to.”

EMENDA Nº 16
(Cor res pon de à Emen da nº 14 – CCJ)

Adi ci o ne-se o in ci so VI ao art. 5º do Pro je to, com 
a se guin te re da ção:

“Art. 5º. ..................................................
..............................................................
VI – ela bo rar pro gra ma de aten di men-

to di fe ren ci a do aos pre sos pro vi só ri os e
con de na dos, vi san do a sua re in te gra ção ao
re gi me co mum e re com pen san do-lhes o
bom com por ta men to du ran te o pe río do de
san ção dis ci pli nar.”

EMENDA Nº 17
(Cor res pon de à Emen da nº 1 – CCJ)

Adi ci o ne-se o pa rá gra fo úni co ao art. 5º do Pro -
je to, com a se guin te re da ção:

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

..............................................................
Pa rá gra fo úni co. A le gis la ção lo cal po-

de rá exi gir a re a li za ção de exa me cri mi no ló-
gi co, a car go da Co mis são Téc ni ca de Clas -
si fi ca ção, para as pro gres sões de re gi me e
con ces são de li vra men to con di ci o nal.”

EMENDA Nº 18
(Cor res pon de à Emen da nº 13 – CCJ)

Dê-se aos arts. 7º e 8º, re nu me ran do-se os dois
úl ti mos ar ti gos do Pro je to, a se guin te re da ção:

“Art. 7º A União de fi ni rá os pa drões
mí ni mos do pre sí dio des ti na do ao cum pri-
men to de re gi me dis ci pli nar.”

“Art. 8º A União pri o ri za rá, quan do da
cons tru ção de pre sí di os fe de ra is, os es ta be-
le ci men tos que se des ti nem a abri gar pre-
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sos pro vi só ri os ou con de na dos su je i tos a re -
gi me dis ci pli nar.”

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Estan-
do a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à
ime di a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Item 2:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 45, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos

do Re que ri men to nº 585, de 2003, art. 336, II)

Dis cus são, em tur no úni co, do 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 n° 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 730, de
2003, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor De mós te nes
Tor res.

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 san ção.

É o se guin te o pro je to apro va do

PROJETO DE LEI CÂMARA Nº 45, DE 2003
(Nº 3.206/2000, na casa de ori gem)

Alte ra ar ti gos da Lei nº 7.210, de 13
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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 41 da Lei nº 7.210, de 11 de ju lho de

1984, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te in ci so XVI:

“Art. 41. .................................................
..............................................................
XVI – ates ta do de pena a cum prir, emi -

ti do anu al men te, sob pena da res pon sa bi li-
da de da au to ri da de ju di ciá ria com pe ten te.

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

Art. 2º O art. 66 da Lei nº 7.210, de 11 de ju lho
de 1984, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te in ci-
so X:

“Art. 66 ..................................................
..............................................................
X – emi tir anu al men te ates ta do de

pena a cum prir.” (NR)

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor no ven ta dias
após sua pu bli ca ção.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
tem a pa la vra.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
eu gos ta ria de in for mar aos mem bros da Co mis são
de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal que não
ha ve rá re u nião ama nhã, uma vez que os tra ba lhos se
en con tram per fe i ta men te em dia, sem pen dên ci as.
Por tan to, re to ma re mos os nos sos tra ba lhos so men te
em agos to.

Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A co mu-

ni ca ção será re gis tra da pela Ata.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Item 7:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 51, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do 

Re que ri men to nº 594, de 2003 – art. 336, II)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra 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, que ins ti 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.

(De pen den do de pa re ce res das Co mis sões de
Assun tos Eco nô mi cos e de Assun tos So ci a is)

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de-
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en cer-
ra men to da dis cus são.

So bre a mesa, emen das que se rão li das pelo Sr. 
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Sér gio Zam bi a si.

São li das as se guin tes
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EMENDA Nº 1 – PLENÁRIO

Inclu am-se os se guin tes pa rá gra fos ao art. 2º,
do PLC 51 de 2003:

Ha ven do con tro vér sia quan to à ca pa ci da de do
be ne fi ciá rio e/ou quan to a quem deva re pre sen tá-lo
de ve rá o Juiz no me ar, li mi nar men te, me di an te aná li se
dos do cu men tos que ins tru i rão o pe di do de in ter di-
ção, o re pre sen tan te le gal com po de res para, ime di a-
ta men te, re ce ber o be ne fí cio em nome do in ca paz.

A no me a ção do re pre sen tan te le gal ob ser va rá
pre fe ren ci al men te o dis pos to no art. 1.177 do Có di go
de Pro ces so Ci vil.

Fe i ta a no me a ção, pro ce der-se-á à aver ba ção
no Re gis tro Pú bli co.

Jus ti fi ca ção

É de todo lou vá vel a ini ci a ti va, por quan to a as -
sis tên cia aos in ter di tos é es sen ci al. To da via, res sen-
te-se a pro pos ta, pri me i ro, de agi li za ção do fe i to, pos -
to que o sis te ma não tem ca pa ci da de para aten der
ime di a ta men te às ne ces si da des dos que se en con-
tram afas ta dos do seu dis cer ni men to, eis que o pro -
ces so pas sa pe las fa ses de ava li a ção das con di ções
de sa ú de do in ter di tan do, se guin do-se a re mes sa ao
Mi nis té rio Pú bli co, a de sig na ção de au diên cia e ou -
tras que aca bam por dis tan ci ar, em mu i to, da pre ten-
são da res pec ti va de ci são.

Di an te dis so, ra zão da pre sen te emen da,
quer-se seja li mi nar men te con ce di da a li be ra ção dos
re cur sos des ti na dos a man ter o in ter di tan do com ob -
ser vân cia da ló gi ca de hi e rar qui za ção de in te res ses
já es ta be le ci da no Có di go de Pro ces so Ci vil.

Sala das Ses sões, 23 de ju lho de 2003. – Alme i-
da Lima.

EMENDA Nº 2 – PLENÁRIO

Inclu am-se os se guin tes pa rá gra fos ao art. 2º,
do PLC 51 de 2003.

O Mi nis té rio Pú bli co fará o acom pa nha men to da 
apli ca ção do be ne fí cio.

Jus ti fi ca ção

É de todo lou vá vel a ini ci a ti va, por quan to a as -
sis tên cia ao in ter di tos é es sen ci al. To da via, res sen-
te-se a pro pos ta, pri me i ro, de agi li za ção do fe i to, pos -
to que o sis te ma não tem ca pa ci da de para aten der
ime di a ta men te às ne ces si da des dos que se en con-
tram afas ta dos do seu dis cer ni men to, eis que o pro -
ces so pas sa pe las fa ses de ava li a ção das con di ções
de sa ú de do in ter di tan do, se guin do-se a re mes sa ao
Mi nis té rio Pú bli co, a de sig na ção de au diên cia e ou -

tras que aca bam por dis tan ci ar, em mu i to, da pre ten-
são da res pec ti va de ci são.

Di an te dis so, ra zão da pre sen te emen da,
quer-se seja li mi nar men te con ce di da a li be ra ção dos
re cur sos des ti na dos a man ter o in ter di tan do, com ob -
ser vân cia da ló gi ca de hi e rar qui za ção de in te res ses
já es ta be le ci da no Có di go de Pro ces so Ci vil.

Sala das Ses sões, 23 de ju lho de 2003. – Alme-
i da Lima.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Mão San ta, Re la tor de -
sig na do pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos,
para pro fe rir o pa re cer so bre o pro je to e as emen das
apre sen ta das pe las duas co mis sões.

PARECERES Nº 877 E 878, DE 2003-PLEN
(Em subs ti tu i ção às CAE e CAS)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Para pro fe rir
pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, ini ci al men te, gos ta ria de di zer
que sa ú de não é ape nas au sên cia de en fer mi da de ou 
do en ça e sim o mais com ple to bem-es tar fí si co, so ci al
e men tal. Assim reza a Orga ni za ção Mun di al de Sa ú-
de. Sa be mos que quan do es ta mos com mu i tos pro -
ble mas, não há bem-es tar fí si co nem so ci al. O Go ver-
no bus ca apri mo rar o bem-es tar men tal. Em pri me i ro
lu gar, te mos que en ten der a men te, di fe ren ci ar as
pes so as que mo men ta ne a men te têm um pro ble ma
emo ci o nal, pes so as nor ma is que se de fron tam com
um pro ble ma emo ci o nal – per da de em pre go, de ente
que ri do, de um amor – e não re a gem den tro da nor -
ma li da de di an te des sa emo ção. Mas se elas bus cam
o que a me di ci na cha ma hoje de psi co lo gia, psi có lo-
gos, ha ve rá um re en con tro. Não é um caso de do en-
ça; é o não-en fren ta men to de uma emo ção.

No en tan to, há ca sos de pa to lo gia que é jus ta-
men te o que o Go ver no quer mi ni mi zar: é o caso da
psi qui a tria. Qu al quer fa mí lia pode ter um do en te psi -
quiá tri co. Na cul tu ra bra si le i ra, pri me i ra men te se dá
um apo io, bus ca-se tudo que lhe apon tam. Enca mi-
nha-se aque le pa ci en te pri me i ro a cul tos re li gi o sos,
fe i ti ça ria, es pi ri tis mo e, evi den te men te, como se tra ta
de uma pa to lo gia, es ses me ca nis mos, es ses me i os,
não vão re sul tar na cura. Em uma se gun da fase, nos -
sa fa mí lia, nos sa cul tu ra bus ca o mé di co es pe ci a lis ta,
o psi qui a tra. O que pode acon te cer: pode o do en te se
cu rar, pode a do en ça se pro lon gar. Mas se aque le do -
en te ain da es ti ver no seu ha bi tat, na sua fa mí lia, com
re la ci o na men to, isso é mu i to im por tan te. Entre tan to,
es sas en fer mi da des psí qui cas qua se sem pre se pro -
lon gam, o pa ci en te não tem uma re cu pe ra ção e pas -
sa a ser um pro ble ma den tro da fa mí lia, uma com pli-
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ca ção da vida nor mal dos de ma is fa mi li a res; como diz
vul gar men te o povo bra si le i ro, um tram bo lho na que la
fa mí lia. Com isso a do en ça é pro lon ga da. Nor mal-
men te, a nos sa cul tu ra leva a um ter ce i ro ca mi nho: a
fa mí lia se can sa de dar o apo io ne ces sá rio, e o do en-
te, cons tran gi do, foge de casa. Assim fi cam os inú me-
ros do en tes men ta is que te mos nas ruas das ci da des
bra si le i ras. Em ou tra si tu a ção, a fa mí lia o en ca mi nha
a um hos pi tal psi quiá tri co, aque le que a nos sa so ci e-
da de cha ma de ma ni cô mio. Pela nos sa ex pe riên cia
de mé di co – e esta Casa tem um nú me ro ra zoá vel de
mé di cos, como o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães,
o Se na dor Tião Vi a na, nos so Lí der do Blo co do Go -
ver no, os Se na do res Au gus to Bo te lho, Mo za ril do Ca -
val can ti e Pa pa léo Paes, Pre si den te da Sub co mis são
de Sa ú de –, es ses do en tes são en ca mi nha dos aos
hos pi ta is psi quiá tri cos e ma ni cô mi os.

Nes sa úl ti ma dé ca da, o Go ver no, por meio do
Mi nis té rio da Sa ú de, per ce beu que os hos pi ta is psi -
quiá tri cos do nos so País se trans for ma ram em de pó-
si tos de do en tes, fal tan do-lhes a ori en ta ção te ra pêu ti-
ca com pe ten te e a afe ti vi da de. Mu i tos des ses do en-
tes fi cam nos hos pi ta is psi quiá tri cos, que se trans for-
ma ram qua se que em cam pos de con cen tra ção. O
Go ver no res pon sa vel men te vem fe chan do-os, di mi-
nu in do esse tipo de aten di men to. Mas ain da exis tem
hoje no Bra sil 55 mil in ter na men tos psi quiá tri cos. Os
es tu di o sos di zem que 30% des ses pa ci en tes ain da
po dem vol tar ao lar e re ce ber uma te ra pia. Daí o Mi -
nis tro da Sa ú de fa zer esse pro gra ma que cog no mi-
nou “De Vol ta para Casa. O Go ver no, por meio do Mi -
nis té rio da Sa ú de, cujo Mi nis tro é mé di co psi qui a tra,
fez um es tu do con clu si vo: dos 55 mil le i tos psi quiá tri-
cos dis po ní ve is no Sis te ma Úni co de Sa ú de, cer ca de
30% são ocu pa dos por pa ci en tes que não ne ces si-
tam de tra ta men to em re gi me de in ter na ção. Pre vê-se
que o au xí lio-re a bi li ta ção psi cos so ci al atin gi rá 2 mil
be ne fi ciá ri os até o fi nal do ano de 2003; 5 mil, em
2004; 8 mil, em 2005; 11 mil, em 2006, até al can çar
cer ca de 15 mil pes so as em 2007. As fa mí li as que
ace i ta rem o pro gra ma De Vol ta para Casa” re ce be rão
do Go ver no, do Mi nis té rio da Sa ú de, um au xí lio de
R$240,00.

Entre tan to, o Mi nis té rio da Sa ú de pos sui ins tru-
men tos ins ti tu í dos pela psi qui a tria mo der na. Falo de
dois me ca nis mos: o hos pi tal-dia e o que cha mam de
Caps – Cen tro de Apo io Psi cos so ci al. Os pa ci en tes
re cru ta dos de po is de uma aná li se te rão acom pa nha-
men to psi cos so ci al. Não fi ca rão em casa, à toa. Pas -
sa rão, pri me i ra men te, pelo hos pi tal-dia – eu, que sou
ci rur gião, di ria que o hos pi tal-dia fun ci o na como um
pós-ope ra tó rio ime di a to, uma sala de re cu pe ra ção – e

sa i rão de lá para en con trar à sua dis po si ção uma
equi pe mul ti dis ci pli nar com pos ta por um mé di co clí ni-
co, um mé di co psi qui a tra, en fer me i ras – como a Se -
na do ra He lo í sa He le na – psi có lo gos e as sis ten tes so -
ci a is. No hos pi tal-dia, te rão aces so ao la zer e à te ra-
pia ocu pa ci o nal.

O Go ver no se mo der ni zou e cri ou, em qua se to -
das as ci da des bra si le i ras, o que cha ma mos de Caps
– Cen tro de Apo io Psi cos so ci al. Esses cen tros con -
tam com um mé di co clí ni co, com um mé di co psi qui a-
tra, além de psi có lo go, en fer me i ras e as sis ten tes so -
ci a is. Esse foi um gran de avan ço, um gran de pas so
para mi ni mi zar o so fri men to dos do en tes men ta is.

Nos so voto, em face das con si de ra ções ex pe di-
das, é pela apro va ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
50, de 2003, man ten do-se a for ma e o con te ú do em
que foi va za do.

Esse pro je to foi por mim re la ta do na Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos, há dois dias. O no bre Se -
na dor Alme i da Lima, ex cep ci o nal ju ris ta que en ri que-
ce esta Casa e o Par la men to bra si le i ro, pe diu vis ta,
mas a Se na do ra, pre o cu pa da em agi li zar esse pro-
ces so, re que reu re gi me de ur gên cia e con se guiu
mais de cin qüen ta as si na tu ras de Se na do res, de tal
ma ne i ra que esse pro je to de lei está aqui sen do dis -
cu ti do.

Li as emen das apre sen ta das pelo no bre Se na-
dor Alme i da Lima, ju ris ta ex cep ci o nal, que se igua la,
na ima gem, no sa ber, na de cên cia e na pre o cu pa ção,
a Rui Bar bo sa, cujo bus to ali está. S. Exª lem bra que
es ses re cur sos po dem cair na mão de ou tras pes so as.

Pos so exem pli fi car, lem bran do que nos sas leis
di zem que o res pon sá vel é o ir mão mais ve lho, o qual
pas sa a re ce ber o di nhe i ro. Su po nha mos que ele não
cu i de do pa ci en te, o que é fe i to por uma irmã, por uma
tia ou pela mãe. Isso pode ocor rer, mas há uma equi -
pe mul ti dis ci pli nar que o acom pa nha anu al men te. O
do en te não vai sair do hos pi tal psi quiá tri co, fi car em
casa e ter um sal vo-con du to de li ber da de; ele será
acom pa nha do pela equi pe mul ti dis ci pli nar do hos pi-
tal-dia e do Caps. Não vejo como isso iria bu ro cra ti zar,
com pli car e di fi cul tar o pro ces so. Cada um des ses de -
zo i to mil iria re cor rer à jus ti ça.

A meu ver, é mais pru den te apro var o pro je to
como está aqui, na ín te gra. O Mi nis tro da Sa ú de tem
ins tru men tos para fa zer esse con tra to, esse con tro le
por meio da equi pe mul ti dis ci pli nar que há nos hos pi-
ta is-dia e nos Cen tros de Apo io Psi cos so ci al – Caps.

Eram es sas as mi nhas pa la vras.
Pe di mos a apro va ção do pro je to por que traz so -

lu ção para um pro ble ma que vem se agra van do. Re al-

Julho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  24 19611JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL616     



men te, foi um gran de avan ço. Me re cem nos so voto,
nos so apo io e nos sos apla u sos o Pre si den te da Re -
pú bli ca e o Mi nis tro da Sa ú de.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Per-
gun to a V. Exª se é fa vo rá vel ao pro je to e con trá rio
às emen das.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sou fa vo rá-
vel ao pro je to e fa vo rá vel à pre o cu pa ção, à res pon sa-
bi li da de e ao sa ber ju rí di co do Se na dor Alme i da Lima, 
mas isso iria bu ro cra ti zar, di fi cul tar e tar dar a li ber da-
de dos inú me ros ir mãos nos sos que es tão apri si o na-
dos em ma ni cô mi os.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Por tan to,
V. Exª é con trá rio às emen das? Só para fi xar bem.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sou con trá-
rio às emen das.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Có pia
dos pa re ce res se en con tra à dis po si ção das Srªs e
Srs. Se na do res em suas res pec ti vas ban ca das.

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 pa re cer é fa vo rá vel
ao pro je to e con trá rio às emen das.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Hé lio Cos ta e,
em se gui da, aos Se na do res Flá vio Arns, He lo í sa He -
le na, Tião Vi a na e Alo i zio Mer ca dan te.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Para dis cu-
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Mu i to obri ga do, Sr. Pre -
si den te.

Qu e ro ape nas cum pri men tar o Se na dor Mão
San ta pelo bri lhan te re la tó rio.

Na ver da de, a Lei Anti ma ni co mi al, que pra ti ca-
men te aca ba rá com a po pu la ção dos ma ni cô mi os e
dos hos pi ta is psi quiá tri cos pú bli cos, es que ceu-se de
um de ta lhe, que foi cor ri gi do por essa pro pos ta do
Exe cu ti vo re la ta da pelo Se na dor Mão San ta: da que-
les pa ci en tes que es tão nos ma ni cô mi os, que es tão
nos hos pi ta is psi quiá tri cos há 30 ou 40 anos e que
não têm, na ver da de, se quer fa mí lia. No mo men to em
que es ses hos pi ta is psi quiá tri cos ti ve rem de ser fe-
cha dos, es sas pes so as não te rão para onde ir. Às ve -
zes, as di re ções dos hos pi ta is con se guem lo ca li zar
um mem bro dis tan te da fa mí lia, a quem é ofe re ci do o
di re i to de re co lher aque le pa ci en te, levá-lo para casa,
mas, mu i tas ve zes, é po bre e não tem con di ções de
man ter uma pes soa com pro ble mas men ta is na sua
re si dên cia.

Se na dor Mão San ta, esse pro je to de lei do Exe -
cu ti vo vem sa nar essa di fi cul da de, por que cria um bô -
nus para a pes soa que as su mir a res pon sa bi li da de
por esse pa ci en te. Ela re ce be rá R$240,00 para aju dar
no sus ten to des se pa ci en te. Diga-se de pas sa gem, fi -

ca rá mu i to mais ba ra to do que man ter de ter mi na dos
hos pi ta is psi quiá tri cos aber tos, que ge ral men te re ce-
bem mais de 70% de ca sos de em bri a guez, de al co o-
lis mo, e es ses in ter na men tos não du ram ape nas 24
ho ras. O pa ci en te aca ba fi can do 20, 30 dias con su-
min do di nhe i ro pú bli co, do SUS, que de ve ria ser ca -
na li za do para os hos pi ta is pú bli cos aten de rem à po -
pu la ção ca ren te, que tan to pre ci sa de les. V. Exª, como 
mé di co, sabe como essa si tu a ção é tra ta da no in te ri-
or. Da mes ma for ma, os la res abri ga dos, cri a dos pela
pró pria Lei Anti ma ni co mi al, per mi tem que den tro das
es tru tu ras dos hos pi ta is psi quiá tri cos pú bli cos se jam,
na ver da de, cri a dos os la res. São pe que nas ca sas
que fi cam com o am bi en te fa mi li ar, onde três ou qua -
tro pa ci en tes são le va dos para li te rem uma vida em
fa mí lia, sen do re ti ra dos do am bi en te qua se per ver so
do ma ni cô mio. Tudo isso será pos sí vel gra ças a essa
pro pos ta do Po der Exe cu ti vo, que V. Exª tão bem re la-
tou, mos tran do a ne ces si da de que te mos de re sol ver
essa ques tão, por que não adi an ta fa zer uma lei fe-
chan do um hos pi tal psi quiá tri co. Para onde vão aque -
les que es tão ali há de ze nas de anos, que não têm fa -
mí lia, que não têm nin guém? O que fa zer com es ses
po bres in di ví du os, ho mens e mu lhe res que já per de-
ram as suas fa mí li as e não têm para onde ir?

Esse é o ca mi nho. Esse re cur so vai po der vi a bi-
li zar o re tor no de um pa ci en te ao seio da fa mí lia, à so-
ci e da de. Se não ti ver um pa ren te pró xi mo, qual quer
pes soa que pu der ace i tá-lo em sua re si dên cia terá di -
re i to a es ses re cur sos.

Por isso, Se na dor Mão San ta, pa ra be ni zo V. Exª
que, com a sua sen si bi li da de e vi vên cia de mé di co lá
no Nor des te, em seu Pi a uí, como diz V. Exª, vem re -
sol ver um pro ble ma que é na ci o nal e que a to dos nós
de i xa mu i to pre o cu pa dos. Pa ra béns a V. Exª.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Flá vio Arns, para dis cu tir.
O SR. FLÁVIO ARNS (Blo co/PT – PR. Para dis -

cu tir. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, que ro me as so ci ar à ma ni fes ta ção
do Co le ga Hé lio Cos ta, pa ra be ni zan do o Se na dor
Mão San ta pelo re la tó rio e, tam bém, o Go ver no Fe de-
ral do Pre si den te Lula, do Mi nis tro Hum ber to Cos ta,
por essa ini ci a ti va que con si de ro fun da men tal para a
área da pes soa por ta do ra de trans tor no men tal, ou
do en ça men tal, ou dis túr bio de com por ta men to se ve-
ro; ou ain da pes so as com ne ces si da des psi co ló gi cas
es pe ci a is.

Cer ca de um mês, foi fe i ta uma au diên cia pú bli-
ca, aqui no Se na do, na Co mis são de Assun tos So ci a-
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is, com a par ti ci pa ção do Mi nis té rio da Sa ú de, da Uni -
ver si da de de Bra sí lia, de edu ca do res e de usuá ri os
tam bém por ta do res de trans tor nos men ta is, para dis -
cu tir mos essa si tu a ção. Re a li zou-se, in clu si ve, em
Bra sí lia, no iní cio do mês de ju lho, um con gres so in -
ter na ci o nal, na Uni ver si da de de Bra sí lia, para tam-
bém dis cu tir essa si tu a ção.

Sr. Pre si den te, este re cur so, sen do re pas sa do
para a pes soa por ta do ra de do en ça men tal, ou para o
fa mi li ar ou cu ra dor em fun ção de um pro ces so de in -
ter di ção, – e nes te caso, Se na dor Mão San ta, sob a
su per vi são da au to ri da de ju di ciá ria, em ter mos dos
gas tos a se rem fe i tos para o bem-es tar des sa pes soa;
por tan to, já exis te um me ca nis mo para a fis ca li za ção
do gas to dos R$240 a se rem des pen di dos – é uma
ini ci a ti va ex tre ma men te im por tan te. Eu até di ria que o 
re cur so é pou co. Po de ría mos, in clu si ve, des pen der
mais re cur sos com es sas pes so as. Ape sar de ser
mais re cur sos, do pon to de vis ta eco nô mi co, ain da
se ria mu i to mais ba ra to do que aten der es sas pes so-
as em um hos pi tal psi quiá tri co. De qual quer for ma, é
um pri me i ro pas so im por tan te.

Eu des ta co, pelo me nos, dois pon tos. Em pri me-
i ro lu gar, a nos sa pre o cu pa ção, pois, ao mes mo tem -
po, elo gi a mos a ini ci a ti va, mas não po de mos es que-
cer que o aten di men to des sas pes so as nas suas co -
mu ni da des, como o Se na dor Mão San ta res sal tou,
vai mu i to além da con ces são dos R$240. A fa mí lia
pre ci sa ser apo i a da, é pre ci so ha ver ati vi da des para
es sas pes so as e os me di ca men tos pre ci sam es tar
dis po ní ve is, ou seja, um con jun to de apo i os pre ci sa
ser dis pen sa do a es sas pes so as.

Fo ram men ci o na dos os Ca pes – Cen tros de
Aten di men to Psi cos so ci a is. Eu di ria, ain da, que es tão
lon ge, em ter mos de nú me ro, no Bra sil, para aten der
à de man da. No meu Esta do, por exem plo, no Pa ra ná,
são quin ze Ca pes. Em Esta dos do Nor te e do Nor des-
te, às ve zes, é um Ca pes, so men te um cen tro, o que é 
to tal men te in su fi ci en te. Eu di ria que esse pro ces so de 
de sos pi ta li za ção deve vir as so ci a do com um pro gra-
ma, uma po lí ti ca do Mi nis té rio da Sa ú de, de acom pa-
nha men to des ses egres sos dos hos pi ta is, para ter -
mos a cer te za da qua li da de do aten di men to dado a
eles, para a fa mí lia e a sua in ser ção na co mu ni da de.

De acor do com as es ti ma ti vas do Mi nis té rio da
Sa ú de, se rão 2 mil pes so as este ano e tal vez 5 mil no
pró xi mo ano. Por tan to, um uni ver so per fe i ta men te
pos sí vel de ser acom pa nha do em ter mos de qua li da-
de dos ser vi ços a se rem pres ta dos.

De qual quer for ma, en fa ti zar o as pec to fi nan ce i-
ro, in clu si ve para apo io à de sos pi ta li za ção, é fun da-
men tal, mas deve ha ver tam bém uma po lí ti ca de

aten di men to, in clu si ve para pre ve nir a do en ça men tal,
com aten di men to das fa mí li as, cri an ças, jo vens e
adul tos. Toda essa in te ra ção de ser vi ços deve re pre-
sen tar uma po lí ti ca pú bli ca bem or ga ni za da, trans for-
man do-se em fa tos con cre tos pelo Bra sil, como hos -
pi ta is-dia, cen tros de aten di men to psi cos so ci al, me di-
ca men tos, apo io fi nan ce i ro, con for me men ci o na do
an te ri or men te, para que o por ta dor de do en ça men tal
pos sa ter aten di men to de qua li da de em todo o Bra sil.

Este pro je to de lei, uma vez apro va do, sig ni fi ca-
rá um pas so im por tan te nes sa di re ção. Espe ro que to -
dos nós, par ti cu lar men te a Co mis são de Assun tos
So ci a is do Se na do Fe de ral, pos sa mos acom pa nhar o 
pro ces so de de sos pi ta li za ção, com a cri a ção de ser -
vi ços ade qua dos para o aten di men to com qua li da de,
no sen ti do da ple na in ser ção fa mi li ar, co mu ni tá ria,
pro fis si o nal do por ta dor de do en ça men tal, a fim de
que tudo isso sig ni fi que ci da da nia ple na.

Pa ra be ni zo o Re la tor e o Go ver no Fe de ral, sem
dú vi da al gu ma. Va mos acom pa nhar este pro ces so
para que es sas mi lha res de pes so as do Bra sil pos sam
ter vida dig na, de qua li da de, com ple na ci da da nia.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Fla vio Arns,
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. Ro dolp ho Tou ri nho.

O SR. PRESIDENTE (Ro dolp ho Tou ri nho) –
Con ce do a pa la vra a no bre Se na do ra He lo í sa He le-
na, para dis cu tir.

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, tal vez o fato de ter tido uma
vo ta ção tão po lê mi ca que, sem dú vi da, dis pu ta men -
te, co ra ções e es pa ços na mí dia, não te nha dado a
opor tu ni da de de vá ri os Par la men ta res acom pa nha-
rem esse de ba te.

Sem dú vi da, é uma ini ci a ti va ex tre ma men te im -
por tan te do Mi nis té rio da Sa ú de. Apro ve i ta mos para
uma vez sa u dar a to das as en ti da des, a to dos os Par -
la men ta res que de di ca ram a sua his tó ria de vida à de-
fe sa des sa luta do mo vi men to an ti ma ni co mi al, ao De -
pu ta do Pa u lo Del ga do, do PT, que sem pre se de di cou
a esse tema, ao Se na dor Se bas tião Ro cha, nes sa
Casa, que foi Re la tor do pro je to.

O Mi nis tro Hum ber to Cos ta está de pa ra béns. Sa -
be mos que não é fá cil este de ba te, não é um de ba te
qual quer. Ao lon go da his tó ria da hu ma ni da de, lem bro
que, em vá ri os mo men tos, to dos os que lu ta vam pela
re o ri en ta ção de mo de lo de sa ú de men tal, como é do
co nhe ci men to de V. Exª, Se na dor Tião Vi a na, sem pre
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usa vam um re tra to de um pin tor mu i to an ti go,”A Nau dos 
Lou cos”. Esse re tra to sem pre foi, ao lon go da His tó ria,
apre sen ta do como a me tá fo ra de um mun do sem des -
ti no e que hoje aca ba sen do re tra to dos ex clu í dos, da -
que les sem pá tria e sem ci da da nia.

Não é uma si tu a ção fá cil para as fa mí li as, nós
re co nhe ce mos, re a tar la ços afe ti vos que ao lon go da
his tó ria fo ram sen do per di dos; as ten ta ti vas de su i cí-
dio, mu i tos mo men tos de vi o lên cia do més ti ca, mu i tos
mo men tos em que as fa mí li as pas sam por aque la si -
tu a ção pes so al tão po lê mi ca, de tan ta am bi va lên cia,
quan do um ente que ri do aca ba sen do in ter na do em
um hos pi tal psi quiá tri co, vem a dor da per da e, ao
mes mo tem po, o alí vio di an te da si tu a ção.

Esse pro je to é ex tre ma men te im por tan te. Sa be-
mos que o pro je to so bre sa ú de men tal do De pu ta do
Pa u lo Del ga do foi apo i a do por vá ri as en ti da des e vá ri as
per so na li da des. Lem bro-me que em 2002 pro mo ve ram
um jul ga men to sim bó li co, onde 244 ins ti tu i ções psi quiá-
tri cas fo ram con de na das por mais de 14 cri mes con tra
os di re i tos hu ma nos – cár ce re pri va do, le são cor po ral,
abu so se xu al, maus tra tos – o que aca bou ge ran do um
pro je to. É cla ro que na que le pro je to essa ação não po -
de ria es tar con ti da, por que sig ni fi ca va des pe sas e, por -
tan to, te ria que ser uma ini ci a ti va do Go ver no Fe de ral. E
o Mi nis tro Hum ber to Cos ta es ta va por fa zer isso.

Alguns po de rão di zer que se rão ape nas duas
mil pes so as agra ci a das com esse be ne fí cio nes te
ano, mas te nho cer te za que a meta de aten di men to
de quin ze mil be ne fi ciá ri os será aten di da pelo Mi nis-
tro, com sua sen si bi li da de, por ser da área e por ter
de di ca do toda sua vida à área.

O Se na dor Mão San ta, Re la tor da ma té ria, fez
um es for ço. Agra de ce mos tam bém aos 51 Se na do res
que as si na ram o re que ri men to de ur gên cia. Sa be mos
das pre o cu pa ções do Se na dor Alme i da Lima, mas
sa be mos tam bém da ne ces si da de da vo ta ção des sa
ma té ria em re gi me de ur gên cia.

O Pro gra ma De Vol ta Para Casa não é qual quer
co i sa. Não é fá cil re a tar la ços afe ti vos com sua fa mí lia e
com os mo ra do res da sua rua – a pró pria rua que viu o
me ni no ou a me ni na cres cer e que, mu i tas ve zes, afas -
tou-se des sa cri an ça quan do adul ta, em fun ção dos
seus trans tor nos men ta is. Não é algo fá cil. Entre tan to,
sem dú vi da, é um pro je to ex tre ma men te im por tan te.

O Mi nis tro da Sa ú de está de pa ra béns, as sim
como to dos aque les que, ao lon go da his tó ria, de di ca-
ram-se a essa re o ri en ta ção do mo de lo de sa ú de men tal.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro dolp ho Tou ri nho) – Con -

ce do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na, para dis cu tir.

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, já se fa lou mu i to so bre essa ma té ria. Por tan to,
se rei mu i to bre ve e ten ta rei não re pe tir o que já foi dito,
mas sin to ne ces si da de de ex ter nar a mi nha ad mi ra ção
e a mi nha so li da ri e da de ao sig ni fi ca do hu ma nis ta des sa
ma té ria le gis la ti va de ini ci a ti va do Mi nis tro da Sa ú de,
que é a con ti nu i da de de uma be lís si ma tra je tó ria do
Par la men to, atra vés da fi gu ra do De pu ta do Pa u lo Del -
ga do na de fe sa de uma po lí ti ca ino va do ra e atu al para
os por ta do res de de fi ciên cia men tal.

Enten do que tal vez não ga nhe mos a di men são
que essa ma té ria me re ce nos me i os de co mu ni ca ção.
Se gu ra men te não pas sa rá com mu i ta sen si bi li da de aos
olhos da gran de im pren sa, por que ela tal vez não te nha
sen si bi li da de de en ten der o sig ni fi ca do des sa ma té ria,
mas nós que so mos, além de Par la men ta res, pro fis si o-
na is li ga dos à área da sa ú de sa be mos exa ta men te o al -
can ce fan tás ti co, ex tra or di ná rio, que esse tipo de pro je to
en con tra den tro da área da sa ú de pú bli ca no Bra sil.

Se ima gi nar mos que é um pro je to que tem co -
me ço, meio e fim, ou seja, em 2007, atin gi re mos uma
meta de 14 mil be ne fi ci a dos e pos si vel men te com a
re du ção das ou tras in ter na ções por ou tros fa to res,
es ta re mos se pul tan do de fi ni ti va men te na Re pú bli ca
bra si le i ra a his tó ria dos hos pi ta is psi quiá tri cos. Se na-
dor Mão San ta, che go até a ter es pe ran ça de que,
quem sabe, em 2007, ire mos vi si tar be lís si mas es co-
las para aco lher as cri an ças bra si le i ras onde são hoje
os hos pi ta is psi quiá tri cos.

Ima gi ne o sig ni fi ca do dis so para um País que olhe
de fato para a so li da ri e da de hu ma na na área da sa ú de
men tal. Acre di to que o Mi nis tro da Sa ú de, por ser um
psi qui a tra, por ter sua for ma ção na área da sa ú de men -
tal, hi po te ca de modo mu i to mais in ten so e for te o seu
sen ti men to de pro te ção e de fe sa da dig ni da de hu ma na
para os por ta do res des se tipo de trans tor no.

É mu i to im por tan te ima gi nar mos a di fi cul da de
que é para uma fa mí lia aco lher uma pes soa por ta do ra
de do en ça men tal. A fre qüên cia emo ci o nal é to tal-
men te dis tin ta em um pa ci en te com essa na tu re za. A
ca pa ci da de, a lin gua gem es ta be le ci da por esse pa ci-
en te é in te i ra men te di ver sa da lin gua gem co mum de
uma fa mí lia. Por tan to, será uma fase bo ni ta de adap -
ta ção da re la ção so ci al, das re la ções hu ma nas que
se es ta be le ce rão com esse pro je to.

O sig ni fi ca do do ter mo De Vol ta Para Casa é ex -
tra or di ná rio e me re ce uma ho me na gem dis tin ta do Se -
na do Fe de ral. Sin to-me pro fun da men te fe liz de apro var
uma ma té ria des sa na tu re za.É um belo exem plo de hu -
ma nis mo o re co nhe ci men to do Mi nis té rio da Sa ú de.
Esta mos co me çan do a rom per a ve lha equa ção que, ao 
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lon go dos anos, vi go rou no Bra sil: a cha ma da tese da
hos pi ta li za ção, ou seja, o do en te deve ir ao hos pi tal e o
Esta do deve fi nan ci ar a in ter na ção. Assim, per ce be re-
mos que esse do en te não deve ir ao hos pi tal, mas, sim,
per ma ne cer em casa. O con ce i to de hos pi ta li za ção po -
de rá ter um for ta le ci men to no Mi nis té rio da Sa ú de,
quan do se con clu ir que é mu i to me lhor a pro te ção so ci al
da in te gri da de da pes soa hu ma na em casa, em con di-
ções dig nas de aten di men to.

O hos pi tal foi cons ti tu í do, ao lon go da his tó ria da
Me di ci na, como um am bi en te de pes so as que ca mi nha-
vam para a mor te e não como um lo cal de in ter na ção e
de re cu pe ra ção. A ló gi ca do fi nan ci a men to de do en ça no
pla ne ta ge rou o hos pi tal como uma gran de fon te de ren -
da e de des pe sa para os po de res pú bli cos. É hora de co -
lo car mos de fi ni ti va men te em che que essa si tu a ção.

Acre di to que o Go ver no do Pre si den te Lula terá
a ou sa dia e a res pon sa bi li da de de ela bo rar uma nova
equa ção re fe ren te à po lí ti ca de as sis tên cia e à po lí ti-
ca de pro te ção à sa ú de pú bli ca do nos so País.

Sr. Pre si den te, es tou se gu ra men te oti mis ta de
que o re sul ta do des sa sim bo lo gia al can ça da pelo Mi -
nis tro da Sa ú de e que en con tra apo io do Par la men to,
do Se na dor Se bas tião Ro cha, da Se na do ra He lo í sa
He le na e do Se na dor Mão San ta – que re di giu um re -
la tó rio bri lhan te – sig ni fi ca um ges to a fa vor de um
novo Bra sil, de um novo con ce i to de sa ú de.

Antes de en cer rar a mi nha fala, re ti fi co o meu
voto an te ri or para que cons te em Ata. Fui de vi da men-
te es cla re ci do pelo Se na dor Anto nio Car los Va la da-
res quan to à sua emen da, no que diz res pe i to ao de -
tec tor de me ta is em uni da des de trans por te in te res ta-
du a is. E fi quei ple na men te con ven ci do do acer to de S. 
Exª. Por isso de cla ro que voto com o Re la tor, que foi
fa vo rá vel à Emen da do Se na dor Anto nio Car los Va la-
da res.

O SR. PRESIDENTE (Ro dolp ho Tou ri nho) –
Será fe i ta a re ti fi ca ção so li ci ta da.

Para dis cu tir a ma té ria, con ce do a pa la vra ao
Se na dor Le o nel Pa van.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
si den te, na ver da de eu gos ta ria de fa lar como Lí der
do PSDB, após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ro dolp ho Tou ri nho) – Se -
na dor Le o nel Pa van, não ha ve rá tem po para fa lar
após a Ordem do Dia.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir a
ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ro dolp ho Tou ri nho) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Alo i zio Mer ca dan te

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, de for ma mu i to bre ve, re gis tro que essa ini ci a ti-
va do Go ver no apon ta para uma me lho ria subs tan ti va
na qua li da de do aten di men to e na pos si bi li da de de
evo lu ção po si ti va dos pa ci en tes da área da sa ú de
men tal. Essa for ma de aten di men to, de acom pa nha-
men to com pos si bi li da de de re in gres so do ci da dão a
sua fa mí lia ba ra te ia o cus to do aten di men to, au men ta
a efi ciên cia do ser vi ço e hu ma ni za o tra ta men to. Por -
tan to, é uma ar ti cu la ção en tre a fa mí lia e a ins ti tu i ção
pú bli ca de sa ú de, hu ma na, ra ci o nal, ge ne ro sa. Com
esse re pas se de re cur sos, se gu ra men te o pro je to sig -
ni fi ca o rom pi men to de um mo de lo atra sa do, inu ma-
no, agres si vo de tra ta men to de pa ci en tes que ne ces-
si tam de acom pa nha men to na sa ú de men tal.

Por tudo isso, que ro pa ra be ni zar o Mi nis tro
Hum ber to Cos ta pela ini ci a ti va, bem como o Go ver no
Lula, di zen do que sen ti mos or gu lho de ver, num dia
como o de hoje, ini ci a ti vas re le van tes para me lho rar a
qua li da de de vida de nos so povo. Te nho cer te za de
que mu i tos pa ci en tes po de rão se re cu pe rar ao se re -
en con tra rem com a fa mí lia. Esta mos mo ti van do a fa -
mí lia a ado tá-los, com es ses re cur sos que se rão re -
pas sa dos, numa for ma de acom pa nha men to, que,
se gu ra men te, re pre sen ta rá um pas so im por tan te
para que o Bra sil se mo der ni ze, se hu ma ni ze e tra te
com ca ri nho e com con si de ra ção, de for ma mais ela -
bo ra da e, eu di ria, con sis ten te, esse pa ci en te.

Por tudo isso, que ro pa ra be ni zar nos so Re la-
tor, Se na dor Mão San ta, que, com mu i ta pro pri e da-
de, re la tou a ma té ria, e o Mi nis tro Hum ber to Cos ta,
por todo o tra ba lho que fez, per mi tin do esse pas so
re le van te que es ta mos dan do hoje no Se na do Fe -
de ral.

O SR. PRESIDENTE  (Ro dolp ho Tou ri nho) –
Não ha ven do quem peça a pa la vra, está en cer ra da a
dis cus são.

Em vo ta ção o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 51,
de 2003, sem pre ju í zo das emen das.

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

Apro va do.
Vo ta ção, em glo bo, das emen das de pa re cer

con trá rio.
As Srªs e os Srs. Se na do res que as apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Re je i ta das.
O pro je to vai à san ção.
São os se guin tes o pro je to apro va do e as emen -

das re je i ta das:
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EMENDA Nº 1 – PLENÁRIO

Inclu am-se os se guin tes pa rá gra fos ao art. 2º,
do PLC 51 de 2003:

Ha ven do con tro vér sia quan to à ca pa ci da de do
be ne fi ciá rio e/ou quan to a quem deva re pre sen tá-lo
de ve rá o Juiz no me ar, li mi nar men te, me di an te aná li se
dos do cu men tos que ins tru i rão o pe di do de in ter di-
ção, o re pre sen tan te le gal com po de res para, ime di a-
ta men te, re ce ber o be ne fí cio em nome do in ca paz.

A no me a ção do re pre sen tan te le gal ob ser va rá
pre fe ren ci al men te o dis pos to no art. 1.177 do Có di go
de Pro ces so Ci vil.

Fe i ta a no me a ção, pro ce der-se-á à aver ba ção
no Re gis tro Pú bli co.

EMENDA Nº 2 – PLENÁRIO

Inclu am-se os se guin tes pa rá gra fos ao art. 2º,
do PLC 51 de 2003:

O Mi nis té rio Pú bli co fará o acom pa nha men to da 
apli ca ção do be ne fí cio.

O SR. PRESIDENTE  (Ro dolp ho Tou ri nho) –
Item 8:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 31, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 595, de 2003 – art. 336, II,
com bi na do com o art. 338, IV)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 31, de 2003, de au to ria do
Se na dor Tas so Je re is sa ti, que al te 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 – Ba cen, em 12
de no vem bro de 1998, no va lor de 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 865, de
2003, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos, Re la tor: Se na dor Edu ar do Aze re do.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de-
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en -
cer ra men to da dis cus são.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.

As Srªs. 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 (Ro dolp ho Tou ri nho) – 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 31, de
2003, que pas so a ler. 

É lido o se guin te

PARECER Nº 879, 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 31, 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 31, de 2003, que al te 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) “.

Sala de Re u niões da Co mis são, 23 de ju lho de
2003. – Ro meu Tuma, Re la tor – Sér gio Zam bi a si –
Pa u lo Paim – He rá cli to For tes – Ge ral do Mes qui ta
Ju ni or.

ANEXO AO PARECER Nº 879, 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

Alte ra a Re so lu ção nº 2, de 25 de ja -
ne i ro de 1999, do Se na do Fe de ral, 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 
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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 art.

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) ex clu 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$ 94.0000.000,00 (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 10 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 Car te i ra Imo bi liá ria 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.

O SR. PRESIDENTE (Ro dolp ho Tou ri nho) – Apro -
va do o pro je to e es tan do a ma té ria em re gi me de ur gên-
cia, pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são. Em vo ta ção. (Pa u sa.)
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  (Ro dolp ho Tou ri nho) –

Item 9:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 32, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 596, de 2003 – art. 336,
II, com bi na do com o art. 338, IV)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de 
Re so lu ção nº 32, 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 866, de 2003,
Re la tor: Se na dor Tas so Je re is sa ti), que au to ri-

za o Esta do da Ba hia a con tra tar ope ra ção de 
cré di to ex ter no, com ga ran tia da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil, com o Ban co Inter na ci o-
nal para Re cons tru ção e De sen vol vi men to –
BIRD, no va lor de trin ta mi lhões de dó la res
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, de prin ci pal,
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 do Esta do da Ba hia.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio
que po de rão ser ofe re ci das emen das à pro -
po si ção até o en cer ra men to da dis cus são.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs 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 (Ro dolp ho Tou ri nho) – 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 32,
de 2003, que pas so a ler.

É lido o se guin te

PARECER Nº 880, 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 32, 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 32, de 2003, que au to ri za o es -
ta do da Ba hia a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no,
com ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, com o
Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi-
men to (BIRD), no va lor de US$30,000,000.00 (trin ta mi -
lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos), de prin ci pal, 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
do Esta do da Ba hia “.

Sala de Re u niões da Co mis são, 23 de ju lho de
2003. – Ro meu Tuma, Re la tor – Sér gio Zam bi a si –
Pa u lo Paim – He rá cli to For tes – Ge ral do Mes qui ta
Ju ni or.

ANEXO AO PARECER Nº 880, DE 2003

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e eu, 
José Sar ney, 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:
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RESOLUÇAO Nº , DE 2003

Au to ri za o Esta do da Ba hia a con-
tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no, com
ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil, com o Ban co Inter na ci o nal para Re-
cons tru ção e De sen vol vi men to (BIRD),
no va lor de US$30,000,000.00 (trin ta mi-
lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos), de
prin ci pal, 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 do Esta do da Ba hia“.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É o es ta do da Ba hia au to ri za do a con tra-

tar ope ra ção de cré di to ex ter no, com ga ran tia da
União, com o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção
e De sen vol vi men to (BIRD), no va lor de
US$30,000,000.00 (trin ta mi lhões de dó la res nor-
te-ame ri ca nos).

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos ad vin dos da ope -
ra ção de cré di to ex ter no re fe ri da no ca put des ti-
nam-se ao fi nan ci a men to par ci al da 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 do Esta do da Ba hia”.

Art. 2º A ope ra ção de cré di to re fe ri da no art. lº
de ve rá ser re a li za da nas se guin tes con di ções:

I – cre dor: Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru-
ção e De sen vol vi men to (Bird);

II – ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil,
ten do como con tra ga ran ti as, como de fi ni do no tex to
da Lei Esta du al nº 7.706, de 14 de se tem bro de 2000,
au to ri za ti va do em prés ti mo pre ten di do, as par ce las
ne ces sá ri as e su fi ci en tes das co tas de re par ti ção
cons ti tu ci o nal das re ce i tas tri bu tá ri as de que o Esta do
da Ba hia é ti tu lar, na for ma dos arts. 157 e 159, com -
ple men ta das pe los re cur sos pró pri os, nos ter mos do
art. 167, § 4º, to dos da Cons ti tu i ção Fe de ral, e ou tras
ga ran ti as em di re i to ad mi ti das;

III – va lor: US$30,000,000.00 (trin ta mi lhões de
dó la res nor te-ame ri ca nos), equi va len tes a R$
71.067.000,00 (se ten ta e um mi lhões, ses sen ta e
sete mil re a is), em 29 de abril de 2002;

IV – pra zo: 174 (cen to e se ten ta e qua tro) me ses;
V – ca rên cia: 60 (ses sen ta) me ses;
VI – pra zo de de sem bol so: até 30 de se tem bro

de 2007;
VII – mo da li da de de em prés ti mo: Fi xed Spre ad

Loan;
VIII – amor ti za ção: em 20 (vin te) 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 a pri me i ra em 15 de ju -
lho de 2008 e a úl ti ma em 15 de ja ne i ro de 2018;

IX – ju ros: Li bor de 6 (seis) me ses para dó la res
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, mais uma mar gem
(spre ad) a ser de ter mi na da na data da as si na tu ra do
Con tra to, se mes tral men te ven ci dos, in ci den tes so bre
o sal do de ve dor do prin ci pal a par tir da data de cada
de sem bol so;

X – co mis são de com pro mis so: so bre o sal do
de ve dor não de sem bol sa do, 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, sen do:

a) 0,85% a.a. (oi ten ta e cin co cen té si mos por
cen to ao ano), du ran te os pri me i ros 4 (qua tro) anos; e

b) 0,75% a.a. (se ten ta e cin co cen té si mos por
cen to ao ano), du ran te o pra zo res tan te;

XI – taxa ini ci al: 1% (um por cen to) so bre o mon -
tan te to tal do em prés ti mo, em uma úni ca par ce la na
data do pri me i ro de sem bol so e não mais tar de que 60 
(ses sen ta) dias após a as si na tu ra do Con tra to.

Pa rá gra fo úni co. As da tas de pa ga men tos do
prin ci pal e dos en car gos fi nan ce i ros po de rão ser al te-
ra das em fun ção da data de as si na tu ra do Con tra to.

Art. 3º E a União au to ri za da a con ce der ga ran tia
ao Esta do da Ba hia na ope ra ção de cré di to ex ter no
re fe ri da no art. 1º des ta Re so lu ção.

Pa rá gra fo úni co. A au to ri za ção pre vis ta no ca put
é con di ci o na da a que o Esta do da Ba hia vin cu le,
como con tra ga ran ti as à União, as par ce las ne ces sá ri-
as e su fi ci en tes das co tas de re par ti ção cons ti tu ci o nal
das re ce i tas tri bu tá ri as de que o Esta do da Ba hia é ti -
tu lar, na for ma dos arts. 157 e 159, com ple men ta das
pe los re cur sos pró pri os, nos ter mos do art. 167, § 4º,
to dos da Cons ti tu i ção Fe de ral, e ou tras ga ran ti as em
di re i to ad mi ti das, me di an te for ma li za ção de Con tra to
de Con tra ga ran tia, po den do o Go ver no Fe de ral re ter
im por tân ci as ne ces sá ri as di re ta men te das con tas
cen tra li za do ras da ar re ca da ção do Esta do.

Art. 4º O pra zo má xi mo para o exer cí cio da pre -
sen te au to ri za ção é de 540 (qui nhen tos e qua ren ta)
dias, con ta do a par tir de sua pu bli ca ção.

Art. 5º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ro dolp ho Tou ri nho) – Apro -
va do o pro je to e es tan do a ma té ria em re gi me de ur gên-
cia, pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
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O SR. PRESIDENTE (Ro dolp ho Tou ri nho) – A
Pre si dên cia pror ro ga a ses são por dez mi nu tos, para
con clu ir a Ordem do Dia.

Item 10:

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI DA CÂMARA Nº 14, DE 2002

Dis cus são, em tur no su ple men tar, do
Subs ti tu ti vo do Se na do ao Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 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 cer sob nº 781, de 2003, da Co mis-
são Di re to ra, Re la tor: Se na dor Edu ar do Si que i-
ra Cam pos, ofe re cen do a re da ção do ven ci do.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de-
rão ser ofe re ci das emen das ao Subs ti tu ti vo até o en -
cer ra men to da dis cus são.

Em dis cus são o subs ti tu ti vo, em tur no su ple-
men tar. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Encer ra da a dis cus são, sem apre sen ta ção de
emen das, o subs ti tu ti vo é dado como de fi ni ti va men te
ado ta do, nos ter mos do art. 284 do Re gi men to Inter no.

A ma té ria vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos.

É a se guin te a ma té ria apro va da
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O SR. PRESIDENTE  (Ro dolp ho Tou ri nho) –
Item 11:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 364, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 364, de 2003 (nº
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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 811, de 2003,
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe-
sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Val dir Ra upp.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da

(*)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 364, DE 2003

(Nº 2.317/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

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, Ciên -
cia e Cul tu ra (OEI), ce le bra do em Bra sí lia,
em 30 de ja ne i ro de 2002.

O Con gres so Na ci o nal 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 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.

(*)A in te gra do tex to do acor do en con tra-se pu bli ca do no DSF de
17-6-2003.
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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 te 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 so 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.

O SR. PRESIDENTE  (Ro dolp ho Tou ri nho) –
Item 12:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 365, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 365, de 2003 (nº
1.697/2002, na 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 812, de
2003, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, Re la tor ad hoc: Se na dor
Gil ber to Mes tri nho.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 365, DE 2003

(Nº 1.697/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do-Qu a dro so -
bre meio am bi 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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do-Qu a dro

so bre meio am bi 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.

(*)A ín te gra do tex to do Acor do en con tra-se pu bli ca da no DSF de
17-6-2003.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal Qu a is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são do re fe ri do Acor do-Qu a dro, 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.

O SR. PRESIDENTE  (Ro dolp ho Tou ri nho) –
Item 13:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 366, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do 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 dos pela De-
ci são 9/98, do Con se lho Mer ca do Co mum,
em 23 de ju lho de 1998, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 813, de
2003, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, Re la tor ad hoc: Se na dor
Gil ber to Mes tri nho.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

(*)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 366, DE 2003

(Nº 1.601/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va 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 do pela 
De ci são nº 9/98, do Con se lho Mer ca do Co -
mum, em 23 de ju lho de 1998.

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

(*)A ín te gra do tex to do Pro to co lo econ tra-se pu bli ca do no DSF de
17-6-2003.
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Art. 1º Fica apro va do 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.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à pro 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
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 so 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 pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE  (Ro dolp ho Tou ri nho) –
Item 14:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 379, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 379, de 2003 (nº
726/2000, 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 06
de de zem bro de 1999, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 815, de
2003, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Anto-
nio Car los Ma ga lhães.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 379, DE 2003

(Nº 726/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º  Fica apro va do 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.

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 al te rem o 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.

(*)A ín te gra do tex to do Acor do en con tra-se pu bli ca da no DSF, de
1º-7-2003.

O SR. PRESIDENTE  (Ro dolp ho Tou ri nho) –
Esgo ta das as ma té ri as cons tan tes na Ordem do Dia.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Re que-
ri men to nº 513, de 2003, adi a do por de li be ra ção do Ple -
ná rio para o dia 29 do cor ren te, cons ta rá da pa u ta da pri -
me i ra ses são de li be ra ti va or di ná ria de agos to pró xi mo.

O SR. PRESIDENTE (Ro dolp ho Tou ri nho) – So -
bre a mesa, re que ri men tos que pas so a ler.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 614, DE 2003

Nos ter mos do art. 218 do Re gi men to Inter no,
re que i ro, a in ser ção em ata de voto de pe sar pelo trá -
gi co fa le ci men to, ocor ri do esta tar de, em São Ber nar-
do do Cam po (SP), do re pór ter-fo to grá fi co da re vis ta
Época, Luiz Antô nio da Cos ta, que tom bou no cum -
pri men to de mis são jor na lís ti ca re la ti va à ocu pa ção ir -
re gu lar, pe los cha ma dos sem-teto, de ter re no de pro -
pri e da de da Volk swa gen, na re gião do ABC.

O jor na lis ta foi atin gi do por um tiro nas cos tas,
quan do, com três ou tros co le gas, con ver sa va com mi -
li tan tes e lí de res do cha ma do Mo vi men to dos Tra ba-
lha do res Sem-Teto.

Ví ti ma da vi o lên cia que la men ta vel men te per-
sis te no País, Luiz Antó nio da Cos ta é mais uma ví ti-
ma que tom ba no cum pri men to do de ver, de i xan do
um exem plo dig ni fi can te para to dos os pro fis si o na is
da im pren sa, para a so ci e da de bra si le i ra, para o País.

Re que i ro que o voto de pe sar seja co mu ni ca do
aos fa mi li a res da que le re pór ter, bem como à Re vis ta
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Época e ao Sin di ca to dos Jor na lis tas Pro fis si o na is no 
Esta do de S.Pa u lo.

Sala das ses sões, 23 de ju lho de 2003. –
Arthur Vir gi lio, Lí der do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 615, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, 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 Ma es tro pa ra en se Alti no Pi men-
ta, ocor ri do hoje, 23 de ju lho de 2003:

a) Inser ção em ata de Voto de Pe sar; e
b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa-

mí lia.

Jus ti fi ca ção

O Ma es tro Alti no Pi men ta, jun ta men te com os ma -
es tros Wal de mar Hen ri que e Wil son Fon se ca (ISOCA),
cri a ram iden ti da des mu si ca is dis tin tas, mas den tro de
uma es pé cie de mes ma es co la, que os no ta bi li za ram
como gran des mes tres nes sa ta re fa: le var o po pu lar-re gi-
o nal para den tro da mú si ca eru di ta. E o mes mo Alti no,
par ti cu lar men te, teve: a va lo ri za ção de po e tas pa ra en-
ses, que ti ve ram seus tex tos mu si ca dos por Alti no.

Co me çou a to car pi a no aos 11 anos, sob a ori en ta-
ção do Pro fes sor Má rio Ne ves. De po is se guiu para o Rio
de Ja ne i ro, onde deu con ti nu i da de a seus es tu dos e só
re tor nou ao Pará na dé ca da de se ten ta para di ri gir o Ser -
vi ço de Ati vi da des Mu si ca is (SAN), hoje Esco la de Mú si-
ca da Uni ver si da de Fe de ral do Pará. É nes se Pe río do
que a mú si ca pa ra en se for ma a sua me lhor ge ra ção de
ins tru men tis tas, pois, até en tão, o Pará só for ma va pi a-
nis tas, pas san do a ter vir tu o sas em ou tros ins tru men tos.

Tra ba lhou como pi a nis ta nas rá di os Mauá e Na ci-
o nal, além da TV Tupi. Era ca paz de acom pa nhar um
mú si co po pu lar e, em se gui da, emen dar uma peça clás -
si ca. Be beu na fon te da MPB, prin ci pal men te Alta mi ro
Car ri lho, de quem foi gran de ami go e re ce beu in fluên cia
fun din do-se com a for te pre sen ça da iden ti da de re gi o-
nal ama zô ni ca, ar ra i ga da na sua for ma ção mu si cal, tan -
to que ele di zia “A mi nha mú si ca é mu i to bra si le i ra, com
uma co no ta ção bem re gi o nal, mas para ser can ta da por 
quem es tu dou mú si ca eru di ta. Uti li zo mo ti vos re gi o na is
como ins pi ra ção para fa zer mú si ca eru di ta, e tive gran -
de re co nhe ci men to pelo meu tra ba lho gra ças a isso”.

Fica, as sim, o va zio na nos sa mú si ca de uma de
suas per so na li da des mais en can ta do ras, que foi o
Ma es tro Alti no Pi men ta.

Sala das Ses sões, 23 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 (Ro dolp ho Tou ri nho) – A
Pre si dên cia en ca mi nha rá os vo tos de pe sar so li ci ta-
dos.

So bre a mesa, re que ri men tos que pas so a ler.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 616, DE 2003

Nos ter mos do art. 50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe -
de ral e art. 216 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe -
de ral, re que i ro, seja en ca mi nha do ao

Mi nis tro das Mi nas e Ener gia, Sra. Dil ma Vana
Ros seff, seja re que ri do ao Pre si den te da Pe tro bras,
limo. Sr. José Edu ar do Du tra, o se guin te pe di do de in -
for ma ções.

Com o in tu i to de sub si di ar o Se na do Fe de ral na
aná li se das di ver sas pos si bi li da des de do tar o Bra sil
de in fra-es tru tu ra, numa vi são plu ri a nu al, e, sen do o
gás na tu ral ins tru men to de dis po ni bi li za rão, mul ti pli-
ca ção e in te ri o ri za ção de ener gia so li ci to as se guin-
tes in for ma ções:

1) Inves ti men tos em gás e ener gia no
Bra sil e na Bo lí via até hoje – Vo lu me to tal
de in ves ti men tos e Vo lu me de in ves ti men tos
da Pe tro bras.

2) Cur va ori gi nal de com pra de gás da
Bo lí via – Qu an ti da de To tal e Take ar Pay.

3) Cur va ori gi nal de com pra de ca pa ci-
da de de trans por te à GTB e à TBG – Qu an-
ti da de To tal e Ship ar Pay.

4) Cur va atu al de com pra de gás da
Bo lí via – Qu an ti da de To tal e Take ar Pay.

5) Cur va atu al de com pra de ca pa ci da-
de de trans por te à GTB e à TBG – Qu an ti-
da de To tal e Take ar Pay.

6) Vo lu me de gás con tra ta do para uso
não tér mi co pe las Com pa nhi as Dis tri bu i do-
ras de Gás do Mato Gros so do Sul, de nSão
Pa u lo, do Pa ra ná, de San ta Ca ta ri na, do Rio 
Gran de do Sul e de Mi nas Ge ra is no pe río-
do de 2003 a 2010 – Qu an ti da de To tal, Take
ar Pay e Ship ar Pay.

7) Vo lu me de gás con tra ta do para uso
tér mi co pe las Com pa nhi as Dis tri bu i do ras de 
Gás do Mato Gros so do Sul, de São Pa u lo,
do Pa ra ná, de San ta Ca ta ri na, do Rio Gran -
de do Sul e de Mi nas

8) Qual a si tu a ção dos con tra tos com
as te le mé tri cas (as si na dos ou não)?

9) Qu a is os vo lu mes de gás de cada
con tra to?
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10) Qual a ofer ta mé dia das Ba ci as de
Cam pos e San tos?

11) Cur vas e ou grá fi cos que apre sen-
tem ca sa men to ou des ca sa men to en tre
ofer ta e de man da apre sen tan do cla ra men te
a oci o si da de do Gas bol.

12) Qu a is os pla nos co mer ci a is da Pe -
tro bras para ven da de gás não uti li za do?

13) Qu a is os in ves ti men tos pre vis tos
para tal?

14) Com re la ção às de ma is re giões,
qua is os in ves ti men tos e pre vi sões de ven-
da de gás na tu ral?

15) Caso não exis tis se o pro gra ma ter -
mo e lé tri co, e con si de ran do os cus tos do
con tra to de com pra do gás da Bo lí via, qual
é o pre ju í zo anu al da Pe tro bras?

Obs. To das as in for ma ções re fe ren tes a pro je-
ções fu tu ras de ve rão en glo bar o pe río do 2003-2010.

Sala das Ses sões, 23 de Ju lho de 2003. – Se na-
dor Ro dolp ho Tou ri nho Del cí dio Ama ral.

(À mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 617, DE 2003

So li ci ta in for ma ções ao Mi nis tro de
Esta do da Sa ú de so bre o re pas se de re-
cur sos do Sis te ma Úni co de Sa ú de SUS
às en ti da des fi lan tró pi cas da Ba hia.

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro a Vos sa Exce lên cia, com base no § 2º

do art. 50 da Cons ti tu i ção Fe de ral, que, ou vi da a
Mesa, se jam so li ci ta das ao Mi nis tro de Esta do da Sa -
ú de as se guin tes in for ma ções:

a) Por que as en ti da des fi lan tró pi cas de
sa ú de do es ta do da Ba hia es tão ten do seus
re pas ses do SUS glo sa dos, não sen do re mu-
ne ra dos por to dos os aten di men tos pres ta dos?

b) Que me di das o Go ver no Fe de ral
vem to man do, ou pre ten de to mar, para re-
ver ter a gra ve si tu a ção fi nan ce i ra da ma i o ria
dos hos pi ta is fi lan tró pi cos da Ba hia cre den-
ci a dos ao SUS?

Jus ti fi ca ção

Os prin ci pa is jor na is de Sal va dor pu bli ca ram, no 
dia 22 de ju lho de 2003, re por ta gens aler tan do para a
gra ve si tu a ção por que pas sam as en ti da des fi lan tró-
pi cas de sa ú de no Esta do da Ba hia.

Res pon sá ve is pelo aten di men to de mi lhões de
ci da dãos ba i a nos, mu i tos hos pi ta is fi lan tró pi cos atra -

ves sam uma sé ria cri se fi nan ce i ra.Sem re ce i tas su fi-
ci en tes, es sas en ti da des têm apre sen ta do ex pres si-
vos dé fi cits, que po dem le var ao fe cha men to des sas
ins ti tu i ções.

O hos pi tal Aris ti des Mal tez, por exem plo, es pe-
ci a li za do no tra ta men to de cân cer, e que há 50 anos
aten de à po pu la ção de Sal va dor, apre sen ta um dé fi cit
men sal de R$100 mil, que já obri gou a ins ti tu i ção a
de sa ti var três dos dez le i tos de UTI de que dis põe.

Tam bém o Hos pi tal San to Antô nio, man ti do pe -
las Obras So ci a is Irmã Dul ce, apre sen tou um dé fi cit
de R$1,6 mi lhão no pri me i ro se mes tre de 2003. Nes -
se hos pi tal são aten di das em mé dia 2.500 pes so as
to dos os dias.

A si tu a ção das en ti da des no in te ri or do Esta do é
ain da mais gra ve. A fal ta de re cur sos pro vo cou o fe cha-
men to da San ta Casa de Mi se ri cór dia de Ma ra go gi pe, que 
já acu mu la va um dé fi cit de mais de R$500 mil. Como ela,
mu i tas ou tras es tão à be i ra de pa ra li sar as ati vi da des.

Na ma i or par te des sas en ti da des os pa ci en tes
con ve ni a dos ao Sis te ma Úni co de Sa ú de – SUS re -
pre sen tam mais de 90% do aten di men to. Qu an do
cons ta ta mos que, além de ir ri só ri os, os re cur sos pa -
gos pelo SUS não es tão sen do in te gral men te re pas-
sa dos às en ti da des fi lan tró pi cas, en ten de mos por que
che ga mos a essa gra ve cri se.

O fato é que es tão sen do glo sa dos va lo res de
aten di men tos que fo ram efe ti va men te pres ta dos, o que
tem agra va do a si tu a ção das en ti da des fi lan tró pi cas, e
po de rá le var o caos ao sis te ma de sa ú de da Ba hia.

O Sis te ma Úni co de Sa ú de foi es tru tu ra do para dar
as sis tên cia à po pu la ção ba se a da no mo de lo da pro mo-
ção, pro te ção e re cu pe ra ção da sa ú de. São ine ga vel-
men te re le van tes para a so ci e da de seus prin cí pi os dou -
tri ná ri os de uni ver sa li da de, eqüi da de e in te gra li da de.

A re a li da de, en tre tan to, é ou tra. A si tu a ção dos
hos pi ta is fi lan tró pi cos da Ba hia mos tra que a atu a ção
do SUS está agra van do o qua dro da sa ú de no es ta do
da Ba hia.

É im pres cin dí vel a pro fun da e con se qüen te atu a-
ção do Go ver no Fe de ral no equa ci o na men to e im ple-
men ta ção de me di das em re la ção aos pro ble mas dos
hos pi ta is fi lan tró pi cos ba i a nos, sob pena de vir mos a
pre sen ci ar gra ves pro ble mas, com re fle xos que se es -
pa lha rão por sig ni fi ca ti va par ce la de nos sa po pu la ção.

O re que ri men to de in for ma ções ora pro pos to
visa ob ter es cla re ci men tos so bre a glo sa que vem
sen do efe tu a da nos va lo res re pas sa dos pelo SUS às
en ti da des fi lan tró pi cas de sa ú de da Ba hia.

Sala das Ses sões,  23 de ju lho de 2003. – Cé zar
Bor ges.
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(À Mesa para de ci são)

O SR. PRESIDENTE (Ro dolp ho Tou ri nho) – Os
re que ri men tos li dos se rão des pa cha dos à Mesa para
de ci são, nos ter mos re gi men ta is.

Os Srs. Se na do res Le o nel Pa van, Sér gio Gu er-
ra, Re gi nal do Du ar te, Ro me ro Jucá, Te o tô nio Vi le la
Fi lho, Edu ar do Aze re do, Ante ro Paes de Bar ros,
Arthur Vir gí lio, Pa u lo Octá vio, Amir Lan do 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. 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, ocu po a Tri bu na nes te mo men to para co -
men tar o ar ti go “Si nal de apa gão”, pu bli ca do no jor nal
O Glo bo de 16 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, des ta ca o ris co de no vos “apa gões” ocor -
re rem no País em fun ção da fal ta de de fi ni ções para o
se tor elé tri co. A re to ma da dos in ves ti men tos é fun da-
men tal para evi tar mos a pos si bi li da de de ra ci o na-
men to a par tir de 2007.

De se jo, ain da, Sr. Pre si den te, re fe rir-me a um
se gun do as sun to.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te nho,
cons tan te men te, re ce bi do ma ni fes ta ções dos pro du-
to res de alho do meu Esta do, es pe ci al men te atra vés
da ANAPA – Asso ci a ção Na ci o nal dos Pro du to res de
Alho, que tem sede em Cu ri ti ba nos – SC. Como co -
nhe ço os pro ble mas do se tor, te nho re i te ra das ve zes
so li ci ta do pro vi dên ci as ao Mi nis té rio da Agri cul tu ra e
fe i to pro nun ci a men tos nes se ple ná rio.

La men ta vel men te, sou obri ga do, mais uma vez,
a vir a esta tri bu na para ava li zar de nún cia da ANAPA
que afir ma que o Ju di ciá rio está aca ban do com a ati -
vi da de de 10 mil fa mí li as ru ra is e 100 mil em pre gos
ge ra dos pela cul tu ra do alho ao con ti nu ar con ce den-
do li mi na res aos im por ta do res de alho isen tan do-os
do pa ga men to do di re i to an ti dum ping so bre as im por-
ta ções de alhos chi ne ses.

A Asso ci a ção Na ci o nal dos Pro du to res de Alho
en trou com um pe di do de re vi são des se di re i to an ti-
dum ping jun to ao DECOM – De par ta men to de De fe sa
Co mer ci al do MDIC e, num pro ces so que du rou 1,5
ano, no qual a Chi na teve to das as con di ções de apre -
sen tar seus ar gu men tos, as sim como o se tor im por ta-
dor, fi cou com pro va da a prá ti ca de dum ping nas ex -
por ta ções de alho chi nês. A par tir des sa cons ta ta ção,
a CAMEX não só re no vou a co bran ça des se di re i to
an ti dum ping, ins ti tu í do ini ci al men te em 1996, como

tam bém au men tou de U$4.00 por ca i xa de 10 qui los,
para U$ 4.80, como for ma de igua lar cus tos do pro du-
to na ci o nal e im por ta do.

Para a ANAPA, exis tem dois fa tos que jus ti fi cam
a con ces são des sas li mi na res pelo Ju di ciá rio: A ig no-
rân cia da lei ou a de so nes ti da de.

Ape sar des sa me di da ter sido apro va da pela
CAMEX e pu bli ca da no DOU de 21/12/2001, al guns
ju í zes, por des co nhe ci men to da lei ou por ou tra mo ti-
va ção, con ti nu am con ce den do as ci ta das li mi na res,
que ca u sa ram ao go ver no um pre ju í zo de 20 mi lhões
de dó la res so men te em 2002, além de gra ves con se-
qüên ci as aos pro du to res bra si le i ros de alho e seus
em pre ga dos.

Se gun do es ti ma ti vas da Asso ci a ção Na ci o nal
dos Pro du to res de Alho, 90% de todo alho im por ta do
da Chi na (em 2002 fo ram 32 mil to ne la das) está sen -
do in ter na li za da sem o pa ga men to do di re i to an ti dum-
ping, por con ta des sas li mi na res. Os ba i xos pre ços
pra ti ca dos no mer ca do atu al men te pelo pro du to na ci-
o nal, in vi a bi li za ri am a im por ta ção do pro du to chi nês,
se os im por ta do res es ti ves sem pa gan do a so bre ta xa.
Se está sen do im por ta da uma quan ti da de tão gran de,
é por que não está sen do paga a so bre ta xa. E se essa
so bre ta xa não está sen do paga é por que é mais ba ra-
to aos im por ta do res “ bus cá-la” no Ju di ciá rio.

O pro du to chi nês che ga ao im por ta dor a um cus -
to to tal de 3.0 dó la res a ca i xa de 10 qui los, en quan to a
mes ma ca i xa cus ta 8.0 dó la res para ser pro du zi da
pelo pro du tor na ci o nal. Os con su mi do res não têm be -
ne fí cio ne nhum com es tas im por ta ções ba ra tas e che -
gam a pa gar 15 dó la res por ca i xa con su mi da.

Os pro du to res bra si le i ros têm fe i to sua par te. Ape -
sar de o Bra sil pro du zir alhos no bres há so men te 25
anos, já te mos uma pro du ti vi da de e qua li da de de pro -
du to se me lhan tes a pa í ses que cul ti vam o alho há sé cu-
los, no en tan to, não há com pe ti ti vi da de de vi do à tri bu ta-
ção so bre a pro du ção que che ga a 37% do cus to.

A so bre ta xa de fi ni da pela CAMEX de ve ria equi pa-
rar os cus tos en tre o pro du to bra si le i ro e o chi nês, mas,
com as li mi na res ju di ci a is, o pro du to chi nês fica bem
mais ba ra to aos im por ta do res, em bo ra os con su mi do res
bra si le i ros con ti nu em a pa gar 4 a 5 ve zes mais pelo pro -
du to no va re jo, e os be ne fí ci os des sas im por ta ções ba ra-
tas vão to dos para os bol sos dos im por ta do res.

Era o que ti nha a di zer.

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. 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 so bre edi to ri al do jor nal Fo lha
de S.Pa u lo de 16 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, tra ta da for ma in con se qüen te com que o
Pre si den te Lula, por meio de pa la vras ir re fle ti das,
vem se ma ni fes tan do em suas di ver sas vi a gens in ter-

na ci o na is, cri an do re a ções ne ga ti vas e ge ran do de -
cla ra ções de de sa pon ta men to no ex te ri or.

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 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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HÁ ESPAÇO PARA REDUZIR OS JUROS

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, o Co mi tê de Po lí ti ca Mo ne tá ria
deve de fi nir, hoje, a nova taxa bá si ca de ju ros, que,
hoje, é apon ta da como ex ces si va men te ele va da e em
tor no de que já não há um úni co se tor res pon sá vel do
País que não de fen da uma re du ção de bom ta ma nho,
em bo ra, den tro do es ti lo Lula, se es pe re uma que da
mu i to con ser va do ra, algo em tor no de dois pon tos
per cen tu a is.

A pro pó si to, o Cor re io Bra zi li en se traz uma
opor tu na en tre vis ta com o es pe ci a lis ta Nuno Câ ma ra,
que tra ba lha no es cri tó rio de Nova York de um im por-
tan te ban co ale mão de in ves ti men tos. Para ele, o Bra -
sil man tém ta xas de ju ros de país em cri se. E sus ten-
tou – como ve nho fa zen do nes te Ple ná rio – que as
pro je ções de in fla ção para os pró xi mos 12 me ses
per mi tem a con vi vên cia tran qüi la de ta xas de ju ros
en tre 18% e 19%.

Tra go ao co nhe ci men to do Se na do a opi nião de
Nuno Câ ma ra prin ci pal men te por que, como ele mos -
tra com cla re za, o Bra sil pre ci sa va ler-se do mo men to
in ter na ci o nal, pro pí cio à atra ção de ex pres si vos flu -
xos de ca pi ta is, di an te da po si ção da eco no mia dos
Esta dos Uni dos, ain da em pro ces so de re cu pe ra ção.

O eco no mis ta diz mais, na en tre vis ta ao Cor re io
Bra zi li en se, que já não pode ha ver dú vi da da exis -
tên cia de es pa ço para um cor te ma i or que os ha bi tu a-
is na taxa bá si ca de ju ros no Bra sil. Ba se ia-se ele na
ma nu ten ção da que da da in fla ção e da ine xis tên cia
de qua is quer si na is de re ver são nos pró xi mos me ses.

Pe las aná li ses de Nuno Câ ma ra, a in fla ção no
Bra sil, este ano, po de rá si tu ar-se em 8,9%, bem pró -
xi ma da meta ajus ta da de 8,5% fi xa da pelo Ban co
Cen tral.

Ele per gun ta:
– Quer me lhor si nal do que esse para ba i xar os

ju ros?
E eu acres cen to:
– Por que não ou sar, apro ve i tan do o mo men to

pro pí cio? A re ces são aí está e ela não es pe ra; ata ca
cada vez mais.

Que o Go ver no Lula res pon da.
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, uma das mais for tes ân co ras para o de -
sen vol vi men to sus ten ta do do Bra sil é o do mí nio das
mo der nas tec no lo gi as de pon ta des te mun do al ta-
men te so fis ti ca do em co nhe ci men to tec no ló gi co e ci -
en tí fi co do iní cio do sé cu lo XXI. E uma das áre as de
ma i or re le vân cia nes se uni ver so de alta tec no lo gia é
a da in dús tria quí mi ca, na qual o Bra sil vem se des ta-

can do a cada ano que pas sa. Mas não sem so frer as
con se qüên ci as do fato de es tar en tran do em ter ri tó rio
de for te con cor rên cia e, por tan to, de for tís si ma ri va li-
da de e com pe ti ção.

Esse é um se tor al ta men te sen sí vel às flu tu a-
ções cam bi a is, pois boa par te de sua ma té ria-pri ma é
ava li a da em dó la res ou eu ros. Além dis so, seus pro -
du tos são, em boa me di da, des ti na dos ao mer ca do
ex ter no, tam bém afe ri do pe las mes mas mo e das es -
tran ge i ras. Ain da que a des va lo ri za ção cam bi al do
real fren te ao dó lar e ao euro te nha fa vo re ci do nos sos
pre ços no mer ca do in ter na ci o nal, o re ver so da me da-
lha é que a im por ta ção dos in su mos ne ces sá ri os à
nos sa pro du ção in dus tri al so fre en ca re ci men tos pe -
sa dos para se rem ab sor vi dos, so bre tu do pelo mer ca-
do in ter no.

Ne ces sá rio, Sr. Pre si den te, que se te nha uma
cor re ta idéia do que re pre sen ta a in dús tria quí mi ca no 
Bra sil, seja em ter mos de ge ra ção de PIB, seja em di -
ver si da de de pro du tos. O seg men to fa tu rou, em 2002, 
36,6 bi lhões de dó la res, o que equi va le a 106,9 bi -
lhões de re a is da que le ano. A di vi são de fa tu ra men to,
em dó la res, se fez en tre: seg men tos de pro du tos quí -
mi cos para uso in dus tri al – 18,7 bi lhões; pro du tos far -
ma cêu ti cos – 5,2 bi lhões; adu bos e fer ti li zan tes – 3,3
bi lhões; pro du tos de hi gi e ne pes so al, per fu ma ria e
cos mé ti cos – 2,8 bi lhões; sa bões e de ter gen tes, 2,1
bi lhões; de fen si vos agrí co las, 1,9 bi lhão; tin tas, es-
mal tes e ver ni zes, 1,1 bi lhão; e ou tros pro du tos, com
1,5 bi lhão.

A per ma nen te os ci la ção do real em re la ção às
mo e das de re fe rên cia no co mér cio in ter na ci o nal, dó -
lar e euro, faz com que, mes mo com ex pres si vos au -
men tos de ren da em re a is, o co mér cio ex te ri or bra si-
le i ro da in dús tria quí mi ca te nha di fi cul da des em re a li-
zar ga nhos efe ti vos em di vi sas. O re sul ta do des sa
gan gor ra é que o fa tu ra men to lí qui do em re a is au-
men tou 17,2% en tre 2001 e 2002, en quan to que, em
dó la res, hou ve uma re tra ção de 6%. Vê-se, por esta
sim ples con ta de arit mé ti ca, que o Bra sil ne ces si ta de
es ta bi li da de ma cro e co nô mi ca, para que sua ba lan ça
co mer ci al e seu PIB apre sen tem re sul ta dos fa vo rá ve-
is ao pro je to de cres ci men to que pre ten de mos.

Sr. Pre si den te, os prin ci pa is im por ta do res de
pro du tos quí mi cos bra si le i ros ain da são nos sos par -
ce i ros do Mer co sul. A gra vís si ma cri se eco nô mi ca
que as so lou os pa í ses do Cone Sul, so bre tu do Argen -
ti na e Uru guai, fez com que a par ti ci pa ção des ses pa -
í ses, mais o Pa ra guai, nas ex por ta ções da in dús tria
quí mi ca bra si le i ra, ca ís se de 34%, em 1998, para
24%, em 2002. Ve mos, por aí, que so mos ain da mu i to
vul ne rá ve is às ins ta bi li da des de nos sos par ce i ros es -
tran ge i ros. E uma das ra zões é que nos so mer ca do
in ter no ain da é frá gil e in ci pi en te. Te mos que, pa ra le-
la men te a uma agres si va po lí ti ca de am pli a ção de
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mer ca dos ex ter nos para ex por ta ção, am pli ar nos sa
ca pa ci da de de con su mo in ter na, para for ta le cer nos -
so po der de pro du ção.

Sr. Pre si den te, a Asso ci a ção Bra si le i ra da
Indús tria Qu í mi ca (Abi quim) emi tiu re la tó rio de ati vi-
da des para o ano de 2002, no qual tra ça di ag nós ti co
só brio e equi li bra do so bre a re a li da de e pers pec ti vas
para o se tor. Den tro des se qua dro, o do cu men to apre -
sen ta pro pos tas con si de ra das im por tan tes para a re -
cu pe ra ção e de sen vol vi men to da in dús tria quí mi ca
na ci o nal. Den tre es sas pro pos tas, des ta ca mos: a
não-tri bu ta ção dos pro du tos ex por ta dos com im pos-
tos de ca rá ter in ter no ao Bra sil, como é fe i to em to dos
os pa í ses for tes em mer ca do ex ter no; o apo io a se to-
res pro du ti vos para a ex por ta ção com alto con su mo
de pro du tos quí mi cos de ori gem na ci o nal; ar ti cu lar
com nos sos cen tros de pes qui sa mais im por tan te
pro je tos de de sen vol vi men to tec no ló gi co, em es pe ci-
al nos seg men tos de bi o tec no lo gia e uti li za ção de in -
su mos re no vá ve is; in ten si fi car os in ves ti men tos em
re fi no e no au men to da pro du ção de naf ta, ma té-
ria-pri ma das mais im por tan tes para nos so par que in -
dus tri al quí mi co.

Sr. Pre si den te, no que com pe te ao se tor pri va-
do, ou seja, ao con jun to das em pre sas do se tor, mu i to
tem sido fe i to para ala van car este im por tan te seg-
men to in dus tri al bra si le i ro, haja vis ta o le van ta men to
das ini ci a ti vas ado ta das por es sas em pre sas. Den tre
es sas, des ta ca mos a ado ção, em 2002, do sis te ma
Ve ri ficAR, mar ca re gis tra da, que sig ni fi ca Sis te ma de
Ve ri fi ca ção Exter na e Atu a ção Res pon sá vel. Cri a do
com base em mo de lo se me lhan te exis ten te nos EUA
e Ca na dá, o Ve ri ficAR traz ino va ções quan do com pa-
ra do a au di to ri as fe i tas nos mol des da ISO 9000 e da
ISO 14000. Este sis te ma, de am pla abran gên cia, co -
bre, in clu si ve, as áre as de sa ú de, se gu ran ça e meio
am bi en te, e in cor po ra nas equi pes de ve ri fi ca do res
re pre sen tan tes das co mu ni da des que in te ra gem com
as uni da des in dus tri a is con tro la das. Após ex pe riên cia
pi lo to em duas em pre sas da ABIQUIM, no ano de
2002, o sis te ma foi aper fe i ço a do e, em sua ver são de -
fi ni ti va, está sen do apli ca do a to das as em pre sas fi li a-
das à Asso ci a ção, a par tir des te ano de 2003.

Sen do a in dús tria quí mi ca um seg men to al ta-
men te sen sí vel às ques tões de se gu ran ça pa tri mo ni-
al, de pes so as ou de meio am bi en te, a Abi quim se
man tém per ma nen te men te aten ta e ati va par ti ci pan te
nos de ba tes re la ci o na dos com a se gu ran ça quí mi ca.
Qu es tões re la ti vas ao trans por te e à ope ra ção in dus-
tri al pas sa ram a ser tra ta das em con jun to com os efe i-
tos dos pro du tos quí mi cos para a sa ú de hu ma na e
para o meio am bi en te. A se ri e da de des sa abor da gem
se evi den cia pela im por tân cia dada a ela no do cu-
men to fi nal da Con fe rên cia das Na ções Uni das so bre

o De sen vol vi men to Sus ten ta do, a “Rio + 10”, re a li za-
da na Áfri ca do Sul, no ano pas sa do.

A atu a ção res pon sá vel das em pre sas com po-
nen tes do se tor quí mi co se re ve la, tam bém, pelo en -
ga ja men to na ela bo ra ção de tex tos le ga is que as se-
gu rem cada vez ma i or se gu ran ça ao se tor. Exem plo
des sa pos tu ra foi a con tri bu i ção dada ao com ba te à
pos si bi li da de do uso in de vi do de pro du tos e in su mos
quí mi cos que pos sam ser des vi a dos para a pro du ção
ile gal de dro gas en tor pe cen tes ou psi co tró pi cas, ob -
je to da Lei nº 10.357, de 27 de de zem bro de 2001, re -
gu la men ta da pelo De cre to nº 4.262, de 10 de ju nho
de 2002.

To da via, Sr. Pre si den te, a pre o cu pa ção com se -
gu ran ça no seio da in dús tria quí mi ca vêm de lon ga
data. Des de 1989, exis te o Pró-Qu í mi ca, ser vi ço de
uti li da de pú bli ca, man ti do pela Abi quim, que ope ra 24
ho ras por dia, in clu si ve sá ba dos, do min gos e fe ri a dos.
Ele for ne ce, de for ma rá pi da e pre ci sa, in for ma ções
so bre pro ce di men tos ade qua dos com pro du tos quí -
mi cos, in clu si ve em emer gên ci as. Este ser vi ço é,
hoje, re fe rên cia de apo io à se gu ran ça no ma nu se io,
trans por te e ar ma ze na men to de pro du tos quí mi cos.

Como es pé cie de em ble ma de como as em pre-
sas vêm tra ba lhan do para fa zer do se tor de in dús tria
quí mi ca um seg men to mo der no, ala van ca dor de de -
sen vol vi men to e aten to às ho di er nas im po si ções de
res pe i to am bi en tal, está a ins ti tu i ção do Prê mio Abi -
quim de Tec no lo gia, en tre gue pela pri me i ra vez em
2002, e a par ti ci pa ção ati va no Prê mio Na ci o nal de
Qu a li da de, com o ob je ti vo de es ti mu lar a ado ção dos
cri té ri os do Pro gra ma Na ci o nal de Qu a li da de, como
fer ra men tas de ges tão com pe ti ti va para as em pre sas
do se tor.

Srªs e Srs. Se na do res, se os di ver sos seg men-
tos pro du ti vos bra si le i ros se or ga ni za rem cor re ta-
men te, se in se ri rem de modo ade qua do no pro je to de
de sen vol vi men to bra si le i ro e ti ve rem a exa ta pers pec-
ti va da ne ces si da de de in te gra ção de to dos em prol
do êxi to de nos so País, como a Abi quim vem fa zen do,
te re mos lo gra do cri ar as con di ções para que o Bra sil
che gue ao pa ta mar de Pri me i ro Mun do e para que
nos so povo atin ja ní ve is de de sen vol vi men to hu ma no
com pa tí ve is com nos sa dig ni da de.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. TEOTÔNIO VILELA FILHO (PSDB – AL.

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 te mo -
men to, para um bre ve co men tá rio com base no ar ti go
in ti tu la do “A gê ne se do re cuo”, pu bli ca do no jor nal
Fo lha de S.Pa u lo, edi ção de 14 de ju lho do cor ren te
ano.
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O ar ti go, que so li ci to seja in se ri do nos Ana is do
Se na do, ser ve para aler tar a po pu la ção so bre a fal ta
de con vic ção ide o ló gi ca do go ver no Lula na re for ma
da Pre vi dên cia.

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 TEOTÔNIO VILELA FILHO
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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DESCONTO DOS DIAS PARADOS

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 nas ma té ri as Inti tu la das “Mi nis tro de fen de
des con to de dias pa ra dos de gre vis tas”, do jor nal O
Esta do de S.Pa u lo, e “Dias pa ra dos se rão des con-
ta dos, diz Pa loc ci”, do jor nal Fo lha de S.Pa u lo, pu-
bli ca das no dia 27 de ju nho do cor ren te ano.

As ma té ri as, que so li ci to se jam in se ri das nos
ana is do Se na do Fe de ral, des ta cam de cla ra ção do

Mi nis tro da Fa zen da, Anto nio Pa loc ci, que afir ma
que o go ver no Lula irá des con tar dos fun ci o ná ri os
pú bli cos em gre ve o sa lá rio cor res pon den te aos dias 
pa ra dos, fe chan do-se para o diá lo go.

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 EDUARDO AZEREDO
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O JUDICIÁRIO NA
REFORMA DA PREVIDÊNCIA

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 Srªs. 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 “Ma ri nho,
da CUT, re a ge à cho ra de i ra do Ju di ciá rio”, pu bli ca da
no jor nal O Glo bo, edi ção de 16 de ju lho do cor ren te,
e que tra ta da ma ni fes ta ção dos ma gis tra dos em re la-
ção à re for ma da Pre vi dên cia.

A ma té ria, que so li ci to seja in se ri da nos Ana is
do Se na do, mos tra um tra ta men to pro vo ca ti vo e in -

jus to ao Po der Ju di ciá rio. Dis cor dar dos ju í zes é um
di re i to; des res pe i tar o Po der é gra ve, e o go ver no
Lula está per mi tin do e até mes mo es ti mu lan do.

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 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. 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, de tan to ver a de sor dem pre do mi nar nas ir -
res pon sá ve is in va sões de pro pri e da des agrí co las pelo
Bra sil aden tro, de tan to ver tri un far a ina ção nos me i os
go ver na men ta is, que te ri am a obri ga ção de man ter a
or dem e a lei, os agri cul to res bra si le i ros vão che gan do à 
exa us tão. Já não têm a quem re cor rer.

A des pe i to des sa qua se – e até com pre en sí vel –
apa tia dos ru ra lis tas do País, ain da há um fio de es pe-
ran ça numa so lu ção de cen te para o gran de dra ma do
cam po bra si le i ro.

É o caso – que hoje tra go a este Ple ná rio – da
ten ta ti va de la vra do res do Pa ra ná, que se re u ni ram,
no dia 14 des te mês de ju lho, em Pon ta Gros sa, para
uma to ma da de po si ção, de li be ran do ex tra ir do en-
con tro um tex to que re fle te a in tran qüi li da de que hoje
é a cons tan te no meio ru ral bra si le i ro.

Des se en con tro, re sul tou a Car ta dos Cam pos
Ge ra is, em que os que tra ba lham de sol a sol “Exigem
o Cumprimento da Constituição Federal, que Garante 
o Direito de Propriedade em Nosso País, Devendo
qualquer ameaça a esse princípio ser penalizada
conforme julgamento do Poder Judiciário”

Com este pro nun ci a men to, es tou re que ren do à
Mesa que faça cons tar dos Ana is do Se na do Fe de ral a
ín te gra des se cla mor dos que tra ba lham e que, de um
mo men to para o ou tro, sen tem que a úni ca ga ran tia
que lhes dá o Go ver no Lula é a in cer te za no ama nhã.

Nes se re la to, di zem os agri cul to res do Pa ra ná:
“Em ape nas al guns me ses, as sis ti mos ao Go ver no do 
Esta do do Pa ra ná e Go ver no Fe de ral des res pe i ta rem
inú me ras ve zes a le gis la ção que nor te ia a con du ta
so ci al de qual quer ins ti tu i ção bra si le i ra, seja ela pú bli-
ca ou pri va da, e do ci da dão co mum. Tam bém acom -
pa nha mos, bo qui a ber tos e re vol ta dos, de cla ra ções
de mem bros do Po der Exe cu ti vo Fe de ral e Esta du al
de fen den do ações cri mi no sas e fo men ta das por in te-
res ses po lí ti cos ile gí ti mos e or ga ni za ções in ter na ci o-
na is in te res sa das em de ses tru tu rar a so ci e da de bra -
si le i ra”.

É a se guin te a Car ta dos Cam pos Ge ra is:

Intro du ção
Aos 14 dias do mês de ju lho de 2003,

pro du to res ru ra is dos Cam pos Ge ra is e ou -
tras re giões do Esta do, re pre sen tan tes da
Fe de ra ção da Agri cul tu ra do Esta do do Pa -
ra ná – FAEP, da Orga ni za ção das Co o pe ra-
ti vas do Esta do do Pa ra ná – OCEPAR, Sin -
di ca tos Ru ra is de Pon ta Gros sa, Pal me i ra,
Ipi ran ga, Ca ram beí, Orti gue i ra ,Ivaí, Ti ba gi,

São João do Tri un fo, Cas tro, Re ser va, Gu a-
ra pu a va, Pa ra na vaí, Qu e das do Igua çu,
Asso ci a ção Co mer ci al, Indus tri al, Cul tu ral e
Agro pe cuá ria de Pon ta Gros sa, Asso ci a ção
Co mer ci al e Indus tri al de Gu a ra pu a va, De-
pu ta do Fe de ral Abe lar do Lup pi on, De pu ta do
Fe de ral Cé sar Sil ves tre, De pu ta do Fe de ral
Affon so Ca mar go, De pu ta do Esta du al Pla u-
to Miró Gu i ma rães Fi lho e Pro du to res Ru ra-
is par ti ci pa ram, em Pon ta Gros sa (PR), do
Dia do Pro du to Ru ral. Oca sião em que fo-
ram dis cu ti das ações e di re tri zes do seg-
men to fren te às in va sões de ter ras e ou tras
ações pro mo vi das pelo MST no Pa ra ná.
Aspec tos, que con for me de li be ra ção, cons-
tam no pre sen te ma ni fes to, de no mi na do
Car ta dos Cam pos Ge ra is. Do cu men to que 
se pro põe a mo bi li zar po lí ti cos e au to ri da-
des das es fe ras es ta du al e fe de ral, bem
como as ins ti tu i ções ci vis or ga ni za das da
so ci e da de bra si le i ra con tra atos ilí ci tos e cri -
mi no sos pro mo vi dos pelo MST con tra o se -
tor agro pe cuá rio. Ba se a da em pre ce i tos es -
ta be le ci dos pela Cons ti tu i ção Fe de ral, a
Car ta dos Cam pos Ge ra is, fun da men ta-se,
so bre tu do, em prin cí pi os de mo crá ti cos que
ga ran tem ao ci da dão o di re i to de de nun ci ar
e co brar dos re pre sen tan tes do Esta do me -
di das ca pa zes de man ter a or dem so ci al,
po lí ti ca e eco nô mi ca.

Car ta dos Cam pos Ge ra is
É de co nhe ci men to de toda a so ci e da-

de a ten são que atin ge o seg men to agro pe-
cuá rio no Esta do do Pa ra ná e no Bra sil. A
cada dia cres ce o nú me ro de in va sões de
ter ras pro mo vi das pelo MST, con so li dan-
do-se a ame a ça con tra di re i tos con quis ta-
dos ao lon go de dé ca das, bem como o de -
sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al de nos so
País. Atrás de ban de i ras, fo i ces, fa cões e,
so bre tu do, má fé, os in te gran tes do MST
têm aco a do até mes mo nos sos go ver nan tes
que, ao in vés de co i bir atos cri mi no sos, se
man têm co ni ven tes, quan do não in cen ti vam
prá ti cas que eles de ve ri am, por obri ga ção,
re pro var. Em ape nas al guns me ses, as sis ti-
mos ao Go ver no do Esta do do Pa ra ná e Go -
ver no Fe de ral des res pe i ta rem inú me ras ve -
zes a le gis la ção que nor te ia a con du ta so ci-
al de qual quer ins ti tu i ção bra si le i ra, seja ela
pú bli ca ou pri va da, e do ci da dão co mum.
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Tam bém acom pa nha mos, bo qui a ber tos e
re vol ta dos, de cla ra ções de mem bros do Po -
der Exe cu ti vo Fe de ral e Esta du al de fen den-
do ações cri mi no sas e fo men ta das por in te-
res ses po lí ti cos ile gí ti mos e or ga ni za ções
in ter na ci o na is in te res sa das em de ses tru tu-
rar a so ci e da de bra si le i ra, in ter fe rir na au to-
no mia na ci o nal e ex plo rar as ri que zas de
nos so País. Não bas tas se esse qua dro alar -
man te, os re pre sen tan tes do Po der Exe cu ti-
vo Esta du al e Fe de ral tam bém in sul tam e
ame a çam a har mo nia cons tru í da no de cor-
rer da his tó ria jun to ao Po der Le gis la ti vo e
Ju di ciá rio. No se gun do caso, a si tu a ção se
mos tra ain da mais gra ve. Man da dos de re in-
te gra ção de pos se emi ti dos pela Jus ti ça não 
são cum pri dos sob a jus ti fi ca ti va de evi tar
con fli tos en tre pro du to res ru ra is e mem bros
do MST. Ora, o se tor agro pe cuá rio des te
País não pode ar car so zi nho com as ma ze-
las so ci a is acu mu la das e agra va das por su -
ces si vos go ver nos. Nos úl ti mos anos, esse
seg men to tem sido o sus ten tá cu lo da eco-
no mia bra si le i ra, ga ran tin do o su pe rá vit de
nos sa ba lan ça co mer ci al, bem como a mo vi-
men ta ção de to dos os seg men tos da eco no-
mia. É inad mis sí vel que, ago ra, nos seja im -
pos ta a con di ção de úni cas ví ti mas de po lí ti-
cas pú bli cas mal ela bo ra das e exe cu ta das,
de go ver nan tes ir res pon sá ve is e pes so as vi -
o len tas e mal in ten ci o na das. Os pro du to res
ru ra is dos Cam pos Ge ra is e ou tras re giões
Pa ra ná e Bra sil re pu di am este es ta do de
des con tro le, in jus ti ça, ame a ça e im pu ni da de
que ron da o di re i to de tra ba lhar mos em paz, 
com ho nes ti da de, cri ar nos sas fa mí li as com
tran qüi li da de e, so bre tu do, acre di tar mos em
um fu tu ro prós pe ro para nos so País.
Erguem-se, ago ra, os ho mens do cam po
para con tes tar a at mos fe ra de ile ga li da des a 
que es ta mos ex pos tos. Por este ma ni fes to,
de cla ra mos pu bli ca men te nos so des con ten-
ta men to e pre o cu pa ção fren te aos acon te ci-
men tos ilí ci tos e es pú ri os em nos so Esta do
e País. É nos so de ver, as sim como de qual -
quer ci da dão bra si le i ro, des ti nar es for ços
para im pe dir que a imo ra li da de e o des con-
tro le abra cem o Bra sil. É sa bi do que as
ações e re i vin di ca ções do MST por re for ma
agrá ria, jus ti ça so ci al e re dis tri bu i ção de
ren da mas ca ram ob je ti vos pe ri go sos, ba-
nha dos de in te res ses ide o ló gi cos e po lí ti cos

ar qui te ta dos com vis tas à to ma da do po der.
Tra ta-se de es tra té gi as re co nhe ci da men te
de cu nho le ni nis ta, onde gru pos po de ro sos
ma ni pu lam fla ge los so ci a is, como os que se 
en con tram mar gi na li za dos seja em gran des
cen tros ur ba nos como em áre as ru ra is.
Tudo, aliás, re ga do a efi ci en tes es tra té gi as
de mar ke ting, onde ide a is in ques ti o ná ve is,
como de so bre vi vên cia e igual da de en tre os 
ci da dãos fi gu ram como es tan dar tes quan do,
na ver da de, não pas sam de ele men tos ma -
ni pu la dos por quem pre ten de im plan tar no
Bra sil uma nova or dem so ci al e eco nô mi ca,
ba se a da em pre ce i tos so ci a lis tas já con de-
na dos pelo cur so da his tó ria. Bas ta às men -
ti ras, à ile ga li da de, à usur pa ção. Fa ça-
mo-nos ou vir, pro du to res ru ra is. Lu te mos
por nos sos di re i tos e exi ja mos de nos sos
go ver nan tes, os qua is têm ocu pa ção sus-
ten ta da por nos sas con tri bu i ções tri bu tá ri as,
aten di men to às re i vin di ca ções enu me ra das
aba i xo e elen ca das du ran te o Dia do Pro du-
tor Ru ral, re a li za do aos qua tor ze dias do
mês de ju lho de 2003, no mu ni cí pio de Pon -
ta Gros sa – Pa ra ná.

1 – Os Produtores rurais dos campos
gerais exigem o cumprimento da
Constituição Federal, que garante o direito
de propriedade em nosso país, devendo
qualquer ameaça a esse princípio ser
penalizada conforme julgamento do Poder
Judiciário;

2 – Que o Governo Estadual e Federal
promovam levantamento capaz de indicar
retrato exato dos assentamentos de terra
existentes no Paraná e Brasil, para que a
sociedade tenha conhecimento se essas
iniciativas garantem, realmente, produção e
produtividade agrícola mínimas, conforme
estabelecem os critérios do instituto
nacional de colonização e reforma Agrária – 
Incra;

3 – O segmento Agropecuário dos
campos gerais e outras Regiões do Estado
exigem que o Governo do Estado, em
parceria com o Incra, promovam o
cadastramento dos integrantes do MST,
assentados ou não, visando analisar sua
real aptidão para o setor agropecuário;

4 – Os pro du to res ru ra is do Esta do do
Pa ra ná tam bém exi gem es cla re ci men tos de ta-
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lha dos so bre como será o fun ci o na men to dos
cha ma dos “as sen ta men to-es co la” – um de les
pre vis to para a área da em bra pa, em pon ta
gros sa, in va di da re cen te men te pelo MST – e
so bre que as pec tos le ga is, o Go ver no do Esta -
do está fun da men ta da esta ini ci a ti va;

5 – Exige-se que seja Implantada
Fiscalização intensa nos assentamentos de
terras com o objetivo de checar e assegurar
que o Estatuto da criança e do adolescente
seja obedecido nesses locais;

6 – Exige-se que o MST seja obrigado
a firmar identidade jurídica, com endereço,
representante legal e todos os aspectos
previstos legalmente para que atos ilícitos
passem por julgamento e haja atribuição de
responsabilidade a seus praticantes;

7 – Cons ta ain da na car ta nos cam pos
ge ra is a pro po si ção de ins ta la ção de uma co -
mis são par la men tar de in qué ri to (cpi) na
Assem bléia Le gis la ti va do Esta do do Pa ra ná
Para ave ri guar pro fun da men te as in va sões de 
ter ras, bem como atos ilí ci tos pro mo vi dos pelo 
mst no Esta do. a Ofi ci a li za ção do pe di do de
CPI será Exe cu ta da pelo De pu ta do Esta du al
Pla u to Miró Gu i ma rães Fi lho;

8 – Oficializa-se também a
disponibilização de advogados, Pela
Federação da Agricultura do Estado do
Paraná – FAEP, a Produtores Rurais que
Entenderem necessário ou defendem a
propositura de ações Judiciais Solicitando a
Intervenção do Governo Federal no Estado
do Paraná visando o cumprimento dos
mandados de reintegração de posse
emitidos pela Justiça e não cumpridos por
determinação do poder Executivo Federal.

Apre sen ta dos os an se i os e exi gên ci as
do seg men to agro pe cuá rio dos Cam pos Ge -
ra is e ou tras re giões do Pa ra ná, faz-se pú -
bli co este ma ni fes to que se gue, ago ra, a to -
dos os par la men ta res das es fe ras fe de ral e
es ta du al, bem como às ins ti tu i ções ci vis or -
ga ni za das de nos sa so ci e da de. Ci en te da
im por tân cia des se ato e obe di en tes aos ide -
a is de mo crá ti cos que ain da re gem nos so
País subs cre vem:

Fe de ra ção da Agri cul tu ra do Esta do do 
Pa ra ná – FAEP

Orga ni za ção das Co o pe ra ti vas do
Esta do do Pa ra ná – OCEPAR

Sin di ca to Ru ral de Pon ta Gros sa
Sin di ca to Ru ral Pal me i ra
Sin di ca to Ru ral Ipi ran ga
Sin di ca to Ru ral Ca ram beí
Sin di ca to Ru ral Orti gue i ra
Sin di ca to Ru ral Ivaí
Sin di ca to Ru ral Ti ba gi
Sin di ca to Ru ral São João do Tri un fo
Sin di ca to Ru ral Cas tro
Sin di ca to Ru ral Re ser va
Sin di ca to Ru ral Gu a ra pu a va
Sin di ca to Ru ral Pa ra na vaí
Sin di ca to Ru ral Qu e das do Igua çu
Asso ci a ção Co mer ci al, Indus tri al, Cul-

tu ral e Agro pe cuá ria de Pon ta Gros sa –
ACIPG

Asso ci a ção Co mer ci al e Indus tri al de
Gu a ra pu a va

De pu ta do Fe de ral Abe lar do Lup pi on
De pu ta do Fe de ral Cé sar Sil ves tre
De pu ta do Fe de ral Affon so Ca mar go
De pu ta do Esta du al Pla u to Miró Gu i ma-

rães Fi lho
Pro du to res Ru ra is do Pa ra ná.’

Era o que ti nha a di zer.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Sem apa-

nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te Srªs e Srs. Se -
na do res, atu al men te, cer ca de 500 mil pes so as no Dis -
tri to Fe de ral mo ram em con do mí ni os ir re gu la res si tu a-
dos em áre as pú bli cas. Este nú me ro re pre sen ta, apro xi-
ma da men te, um quar to da po pu la ção da Ca pi tal.

Há qua se duas dé ca das es sas pes so as con vi-
vem com o dra ma de se rem de sa lo ja das de suas ca -
sas. Mu i tas de las – a gran de ma i o ria, te nho cer te za –
com pra ram seus ter re nos de boa-fé, acre di tan do es -
tar ad qui rin do a ter ra de seu le gí ti mo dono.

A ques tão dos con do mí ni os em ter ras pú bli cas,
no Dis tri to Fe de ral, é bas tan te com ple xa. Alguns es -
tão ins ta la dos em áre as da União, ou tros em ter ras do 
GDF. Ou tros, ain da, si tu am-se par te em ter ras pú bli-
cas, par te em áre as par ti cu la res; uns apre sen tam
pro ble mas de ade qua ção à le gis la ção am bi en tal, ou -
tros, apa ren te men te, es tão em de sa cor do com as
pos tu ras ur ba nas lo ca is.

Con for me dis se mos, cer ca de qui nhen tas mil
pes so as vi vem em con do mí ni os ir re gu la res na Ca pi-
tal da Re pú bli ca. O gran de nú me ro de fa mí li as en vol-
vi das, ali a do ao fato de que boa par te das ocu pa ções
es tão em áre as de pro pri e da de da União, jul ga mos
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opor tu no tra zer à dis cus são do tema para o Se na do
Fe de ral, com fi na li da de de bus car uma so lu ção jus ta
e equi li bra da.

Com esse ob je ti vo, no dia 26 de ju nho úl ti mo, a
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos re a li zou au diên-
cia pú bli ca com au to ri da des fe de ra is, dis tri ta is e com
re pre sen tan tes dos con dô mi nos.

Na oca sião, os con vi da dos te ce ram va li o sas ob -
ser va ções e a ma i o ria de les de fen deu a tese de que a 
so lu ção do pro ble ma es ta va con di ci o na da à edi ção
de uma lei fe de ral.

Assim, com a fi na li da de de do tar o Po der Pú bli-
co de um ins tru men to ca paz de re sol ver a ques tão
das ocu pa ções ir re gu la res, em áre as ur ba nas, apre -
sen tei pro je to de lei que pos si bi li ta à União Fe de ral
ven der, di re ta men te, lo tes de ter re nos aos ocu pan tes
de boa-fé, com dis pen sa dos pro ce di men tos li ci ta tó ri-
os nor mal men te exi gi dos. É pre ci so des ta car que
esse pro je to de lei não se res trin ge ao Dis tri to Fe de-
ral, sen do apli cá vel em todo o País.

Sr. Pre si den te, a Cons ti tu i ção Fe de ral dis põe,
ex pres sa men te, que a pro pri e da de aten de rá a sua
fun ção so ci al. Mais do que sim ples nor ma pro gra má ti-
ca, a fun ção so ci al da pro pri e da de cons ti tui-se prin cí-
pio nu cle ar do tex to cons ti tu ci o nal vi gen te.

Di ver sos dis po si ti vos da Car ta, en tre os qua is
po de mos men ci o nar os arts. 5º, in ci so XXIII, 170, in ci-
so III, e 182, § 2º, con di ci o nam o di re i to de usar, go zar
e dis por à fun ção so ci al, ou seja, a uma fi na li da de pú -
bli ca e não ape nas pri va da.

Ao con di ci o nar o di re i to de pro pri e da de ao cum -
pri men to de uma fi na li da de so ci al men te re le van te, o
le gis la dor cons ti tu in te teve por ob je ti vo pre cí puo im -
pe dir que o pro pri e tá rio uti li zas se o bem em seu po -
der em de tri men to da co le ti vi da de.

Nes se pon to, o re gra men to cons ti tu ci o nal não
com por ta ex ce ções: a pro pri e da de deve sem pre
aten der a sua fun ção so ci al, pou co im por tan do a qua -
li da de do pro pri e tá rio, seja ele pes soa fí si ca ou ju rí di-
ca, de di re i to pú bli co ou pri va do.

Para atin gir seus ob je ti vos e har mo ni zar-se com 
a re gra ge ral da li ci ta ção, a pro po si ção por nós apre -
sen ta da res trin ge os ca sos em que o Po der Pú bli co
po de rá ven der lo tes de ter re no aos ocu pan tes de
boa-fé.

Qu e ro cha mar a aten ção de V. Exªs para o fato de
que o pro je to pos sui li mi tes bem de fi ni dos. Para que o
ocu pan te pos sa ad qui rir ter ra pú bli ca ur ba na, com dis -
pen sa de li ci ta ção, ele de ve rá ser pes soa fí si ca, es tar na 
pos se do bem, em 31 de de zem bro de 2002, há mais de 

ano e dia, pos su ir jus to tí tu lo e es tar em dia com as
obri ga ções tri bu tá ri as in ci den tes so bre o lote.

Vale men ci o nar, ain da, que a pro pos ta le gis la ti-
va so men te per mi te ao ocu pan te ad qui rir um úni co
lote, por en ti da de fe de ra da.

Tudo isso, com a fi na li da de de co i bir a es pe cu la-
ção imo bi liá ria, o que des vir tu a ria a na tu re za so ci al
do pro je to.

É opor tu no di zer tam bém que a ven da di re ta de
bens pú bli cos não cons ti tui no vi da de em nos so or de-
na men to ju rí di co. Lem bro aqui a Lei nº 8.025, de 12
de abril de 1990, que au to ri zou a ali e na ção dos cha -
ma dos imó ve is fun ci o na is da União.

Ou tro exem plo de ven da di re ta é dado pela Lei
nº 9.262, de 1996, que au to ri za a ali e na ção, in de pen-
den te men te de pro ce di men to li ci ta tó rio, de ter ras da
União lo ca li za das na Área de Pro te ção Ambi en tal do
Rio São Bar to lo meu, no Dis tri to Fe de ral.

Re cen te men te, em res pos ta à con sul ta for mu la-
da pela 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, o Tri bu nal de Con tas
da União con si de rou vá li da a apli ca ção des se di plo-
ma le gal. Impor tan te res sal tar que as con si de ra ções
fe i tas pela Cor te de Con tas fo ram in cor po ra das ao
pro je to de lei que apre sen ta mos nes ta Casa.

No caso es pe cí fi co do Dis tri to Fe de ral, não te -
mos dú vi das de que nos so pro je to, ao per mi tir que
ocu pan tes de boa-fé ad qui ram lo tes para mo ra dia de 
sua fa mí lia, está em per fe i ta har mo nia com o prin cí-
pio cons ti tu ci o nal da fun ção so ci al da pro pri e da de.
Cons ti tui-se me di da de Jus ti ça e, por isso, jul go que
con ta rá com o apo io dos ilus tres Mem bros do Se na-
do Fe de ral.

Mu i to obri ga do.
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, há al guns anos, pa re ci am ver da de i ros ta -
bus de ter mi na das me tas de pro du ção. A de pe tró leo,
por exem plo, e o qua se so nho dos um bi lhão de bar -
ris. Ou a de grãos e as es pe ra das 100 mi lhões de to -
ne la das. Pois bem, o País já pro duz mais de 1,5 bi lhão
de bar ris diá ri os de pe tró leo e a sa fra bra si le i ra de
grãos ul tra pas sou os 115 mi lhões de to ne la das. As
pró xi mas me tas, nes tes ca sos exem pli fi ca ti vos, igual -
men te es pe ra das e so nha das, são a auto-su fi ciên cia
na pro du ção de pe tró leo e uma sa fra agrí co la que
per mi ta, não ape nas os dó la res que tor nam a nos sa
ba lan ça co mer ci al su pe ra vi tá ria, mas os ali men tos
bá si cos tam bém su fi ci en tes para ali men tar mais de
30 mi lhões de bra si le i ros con si de ra dos sub nu tri dos,
por não te rem aces so ao mí ni mo ne ces sá rio de nu tri-
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en tes re co men da dos pe las or ga ni za ções in ter na ci o-
na is li ga das à sa ú de hu ma na.

Sem des cu rar a im por tân cia da in dús tria bra si-
le i ra, o País, não se pode ne gar, é emi nen te men te ru -
ral. Os ele va dos ín di ces de ur ba ni za ção pren dem-se,
mu i to mais, aos cri té ri os me to do ló gi cos para a de fi ni-
ção das fron te i ras en tre o ru ral e o ur ba no. As pla cas
de li mi ta do ras dos pe rí me tros, co muns nas en tra das
das ci da des, não sig ni fi cam que, a par tir dali, são al te-
ra das as ca rac te rís ti cas da po pu la ção lo cal, que pas -
sa ri am a de sen vol ver, ma jo ri ta ri a men te, ati vi da des ti -
pi ca men te ur ba nas. Ao con trá rio, as ci da des, na sua
imen sa ma i o ria, nada mais são que os ma i o res aglo -
me ra dos ru ra is de cada mu ni cí pio, onde a qua se to ta-
li da de dos afa ze res está li ga da à lida do cam po.

Os nú me ros não men tem. Enquan to o no ti ciá rio
atu al dá con ta da gran de pre o cu pa ção com a cha ma-
da es tag na ção eco nô mi ca do País, a agro pe cuá ria
bra si le i ra ul tra pas sa as bar re i ras das di fi cul da des e
cres ce a ta xas que sur pre en dem, in clu si ve, os ma i o-
res es pe ci a lis tas no as sun to. No pri me i ro tri mes tre
des te ano, en quan to o Pro du to Inter no Bru to Bra si le i-
ro, o PIB, fi cou es tag na do, ou até so freu uma pe que-
na que da em re la ção ao der ra de i ro tri mes tre do úl ti-
mo ano, o PIB agro pe cuá rio cres ceu 3,7%, ou 8,6%,
se com pa ra do com igual pe río do do ano pas sa do.
Mes mo no bojo do cha ma do se tor in dus tri al, a agro in-
dús tria cres ceu, em 2002, 7,9%, con tra 2,4% do res -
tan te da in dús tria na ci o nal. Aliás, já não se tra ta de
cons ta ta ção, so men te, de pe río do re cen te, por que,
nos úl ti mos anos, as ta xas anu a is de cres ci men to do
PIB Agro pe cuá rio apre sen tam-se aci ma da ele va ção
do PIB To tal do País. De 1997 a 2002, por exem plo, o
pri me i ro cres ceu 4,57%, en quan to o se gun do, 1,86%.

Obvi a men te, não se deve de i xar de lado po lí ti-
cas pú bli cas de in cen ti vo à in dús tria na ci o nal. Mas, a
in cli na ção da po pu la ção bra si le i ra por ati vi da des ti pi-
ca men te ru ra is, ali a da aos imen sos po ten ci a is do
País ain da inex plo ra dos para au men tos de pro du ção
e de pro du ti vi da de agro pe cuá ria, cha mam a aten ção
dos for mu la do res de po lí ti cas no sen ti do de que os re -
cur sos alo ca dos nes te se tor re sul ta rão, com cer te za,
em efe i tos mul ti pli ca do res ca pa zes de ir ao en con tro
de so lu ções para os gran des pro ble mas na ci o na is in -
clu í dos nas pri o ri da des do atu al go ver no, como, por
exem plo, a ge ra ção de em pre gos, o au men to do su -
pe rá vit da ba lan ça co mer ci al, a me lhor dis tri bu i ção de 
ren da, além, e prin ci pal men te, as ações em bu ti das
no Pro gra ma Fome Zero.

O cha ma do “cam po”, que con gre ga to das as ati -
vi da des da agri cul tu ra e da pe cuá ria, em pre ga, hoje,
algo como 24 mi lhões de tra ba lha do res. Isso, sem

con tar os em pre ga dos tam bém pre ca ri a men te con si-
de ra dos, me to do lo gi ca men te, como “ur ba nos”, mas
li ga dos a ati vi da des ti pi ca men te ru ra is, em bo ra re si-
din do nas “ci da des”. Ima gi ne-se o ta ma nho des te
con tin gen te de tra ba lha do res se os po ten ci a is ru ra is
e se as ha bi li da des dos tra ba lha do res bra si le i ros fo -
rem, de vi da men te, agi li za dos.

A Ba lan ça Co mer ci al Bra si le i ra atin giu, no pri-
me i ro se mes tre des te ano, um su pe rá vit de US$10,3
bi lhões, apro xi ma da men te, o que sig ni fi ca o quá dru-
plo do va lor al can ça do em igual pe río do do úl ti mo
ano. O va lor das ex por ta ções é, tam bém, con si de ra do
his tó ri co. Fo ram qua se US$30 bi lhões, um ter ço ma i-
or do que nos pri me i ros seis me ses do ano pas sa do.
Pois bem, os ma i o res au men tos de ex por ta ção se
con cen tram, exa ta men te, nas ca te go ri as de no mi na-
das pro du tos bá si cos (acrés ci mo de 54,5%) e se mi-
ma nu fa tu ra dos (mais 44,4%), qua se a to ta li da de
com pos tas de pro du tos li ga dos à agro pe cuá ria.

A re dis tri bu i ção de ren da, a pro du ção de ali-
men tos e o Pro gra ma Fome Zero guar dam, é evi den-
te, for te cor re la ção. Na agri cul tu ra, essa cor re la ção se 
con cre ti za na agri cul tu ra fa mi li ar. A pe que na pro du-
ção mo bi li za algo em tor no de 14 mi lhões de pes so as,
ou 60% dos tra ba lha do res na agri cul tu ra e re pre sen ta
75% das pro pri e da des ru ra is. É po li cul to ra, res pon sá-
vel por 31% do ar roz, 49% do mi lho e 70% do fe i jão. A
agri cul tu ra fa mi li ar tem ca rac te rís ti cas pró pri as, como 
a ma i or fle xi bi li da de no pro ces so de ci só rio, é mais
sus ten tá vel que a agri cul tu ra dita mo der na e mais fi -
xa do ra do ho mem no cam po. Enquan to na em pre sa
agrí co la são ne ces sá ri os 60 hec ta res para a ge ra ção
de um úni co em pre go, na agri cul tu ra fa mi li ar são ne -
ces sá ri os, ape nas, 9 hec ta res. Por tan to, não há como 
du vi dar que a agri cul tu ra, no ta da men te a de ca rá ter
fa mi li ar, tem um per fil es sen ci al men te dis tri bu ti vo.

Mas, se os nú me ros da agri cul tu ra não men tem,
eles, tam bém, não po dem es ca mo te ar uma re a li da de
que, con tra di to ri a men te, co me ça a pre o cu par o ho-
mem do cam po. Mu i tas ve zes, há que se re cor rer à vi -
vên cia do sa cer dó cio para se ex pli car a qua se te i mo-
sia dos agri cul to res, por se man te rem na ati vi da de ru -
ral com ta ma nho en tu si as mo. Essa cons ta ta ção se
con fir ma quan do se con tras ta as in for ma ções so bre
sa fra com as que se re fe rem à ren da au fe ri da pe los
pro du to res. É que, por um lado, o cres ci men to da agri -
cul tu ra não pode es tar, in de fi ni da men te, de sa tre la do
da per for man ce da eco no mia como um todo. E, isso,
con si de ran do-se uma pers pec ti va não ape nas na ci o-
nal, mas de todo o mer ca do mun di al. Embo ra, ain da,
ta ma nho po ten ci al de cres ci men to, a agri cul tu ra bra -
si le i ra de pen de, for te men te, do mer ca do in ter na ci o-
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nal. Para um cres ci men to sus ten tá vel, é ne ces sá rio
que se man te nham as con di ções re la ti va men te fa vo-
rá ve is des tes mer ca dos, como nos dois úl ti mos anos.
Caso con trá rio, ca be rá ao mer ca do in ter no com pen-
sar even tu a is per das de de man da ex ter na. Em se-
gun do lu gar, em bo ra nú me ros tão sig ni fi ca ti vos de
pro du ção e de ex por ta ção, os agri cul to res e pe cu a ris-
tas en fren ta ram, nos úl ti mos me ses for tes pres sões
de cus tos dos in su mos agro pe cuá ri os. A pe cuá ria,
por exem plo, se gun do a Con fe de ra ção da Agri cul tu ra
e Pe cuá ria do Bra sil, a CNA, so men te em fe ve re i ro,
so freu uma que da de ren da da or dem de 1,47%. Em
pes qui sa re a li za da em con jun to com a Uni ver si da de
de São Pa u lo, a CNA cons ta tou, nos pri me i ros seis
me ses des te ano, que o se tor pe cuá rio en fren tou
mais 7% nos cus tos de pro du ção, en quan to os pre ços
pa gos ao pro du tor, ao con trá rio, ca í ram 6,7%, no
mes mo pe río do.

Por tan to, qual quer de sa pre ço com o se tor agro -
pe cuá rio, hoje, se ria algo as sim como, no di ta do po -
pu lar, “ma tar a ga li nha dos ovos de ouro”. É bom que
se en fa ti ze que o su ces so dos prin ci pa is pro gra mas
do Go ver no Lula de pen de, es sen ci al men te, do se tor
agro pe cuá rio. Ape nas para aten der à de man da de ali -
men tos para o Pro gra ma Fome Zero, ain da se gun do
a CNA, são ne ces sá ri os mais 3,53 mi lhões de hec ta-
res de la vou ras. Lou ve-se, por tan to, a de ci são do Go -
ver no de li be rar R$32,5 bi lhões para o Pla no Agrí co la
e Pe cuá rio 2003/2004. Mas, Go ver no e Con gres so
não po dem eco no mi zar es for ços para que tais re cur-
sos se jam acres ci dos na quan ti da de ne ces sá ria para
que aque les pro gra mas não se tor nem, ape nas, pe -
ças de re tó ri ca. O agri cul tor bra si le i ro sabe, com ma -
es tria, mul ti pli car es ses re cur sos. Bas ta di zer que,
com es ses mes mos R$32,5 bi lhões, ele de ve rá ge rar
um Pro du to Inter no Bru to Agro pe cuá rio aci ma dos
R$120 bi lhões. Isso sig ni fi ca que, para cada R$1 de
cré di to, o agro pe cu a ris ta res pon de rá com R$5. Para
se ter uma idéia, nos pa i ses da Eu ro pa, essa re la ção
é de um para um. Ou seja, lá, os pro du to res ru ra is re -
ce bem sub sí di os que os pro te gem, e que, ao con trá-
rio, pre ju di cam, em ter mos de com pe ti ti vi da de, o pro -
du tor bra si le i ro. Há que se ima gi nar se, com to dos os
po ten ci a is bra si le i ros, num país que os ten ta to dos os
mi cro cli mas do pla ne ta, hou ves se con di ções de, pelo
me nos du pli car os re cur sos nas mãos dos seus agri -
cul to res, sa bi da men te há be is para mul ti pli cá-los.

Pois bem, as no tí ci as que vêm dos cam pos de
pe tró leo são al vis sa re i ras. Den tro em pou co, o País
será, com cer te za, auto-su fi ci en te na sua pro du ção.
Qu an to às no tí ci as dos cam pos de la vou ra, há, ain da,
ter ras a cul ti var. A fome de tan tos mi lhões de con ter-

râ ne os bra si le i ros pode e tem que ser sa ci a da. Os
agri cul to res bra si le i ros sa bem como fazê-lo. Bas ta
que lhes se jam pro pi ci a das as con di ções mí ni mas
para que eles lan cem se men tes ao solo. A co lhe i ta
será, com cer te za, far ta.

Era o que eu ti nha a di zer
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, a vo ta ção do pro je to que res trin ge o por te
e a co mer ci a li za ção de ar mas não é uma so lu ção de -
fi ni ti va para a ques tão de se gu ran ça. Mas é um si nal
po si ti vo de que esta Casa está fir me men te de ci di da a
en fren tar a gra ve ques tão do de sar ma men to.

Mu i tos fo ram os pas sos da dos para che gar mos
hoje a esse re sul ta do. Qu e ro res sal tar aqui a tra mi ta-
ção em tem po re cor de e o tra ba lho efi ci en te da Sub -
co mis são de Se gu ran ça Pú bli ca, pre si di da pelo Se -
na dor Tas so Je re is sa ti.

A so ci e da de es pe ra de nós res pos tas áge is às
suas de man das. Não fi ca mos in di fe ren tes à dor das
fa mí li as que per de ram en tes que ri dos por ba las per -
di das. Como a tris te ex po si ção de sa pa tos que ocu -
pou o gra ma do do Con gres so há dois me ses.

E não fal tou ao Se na do von ta de po lí ti ca para
de ba ter o pro ble ma.

Como Pre si den te da Co mis são de Assun tos So -
ci a is e ain da à fren te da Co mis são da Cri an ça do
Ado les cen te e da Ju ven tu de, lem bro que os jo vens
re pre sen tam 30 mi lhões de pes so as no Bra sil. E que
o úl ti mo Cen so do IBGE re gis trou um cres ci men to tão 
sig ni fi ca ti vo do nú me ro de mor tes vi o len tas, a pon to
de ser um ini bi dor do au men to da ex pec ta ti va de vida
do bra si le i ro, es pe ci al men te do sexo mas cu li no.

Além da dor, sa u da de e in dig na ção, não ig no ra-
mos os cus tos para o país de tan tas mor tes pre ma tu-
ras, in ter na ções hos pi ta la res e tra ta men tos pro vo ca-
dos pe las ar mas de fogo. Sim, por que elas não só ma -
tam, como de i xam le giões de in ca pa ci ta dos e mu ti la-
dos, com um cus to so ci al. A que da de pro du ti vi da de
ge ra da pela per da da for ça de tra ba lho ca u sa da por
ar mas de fogo já con so me 10% do PIB do Bra sil.

Sem con tar a fal ta de es pe ran ça que atin ge o jo -
vem das co mu ni da des onde a vi o lên cia ar ma da faz par -
te da ro ti na. Sem di re i to a um bom de sem pe nho es co-
lar, ou a de sen vol ver va lo res da ci da da nia, des fru tar de
aces so ao la zer, ati vi da des fí si cas e cul tu ra is.

Abri mos hoje uma opor tu ni da de para o de ba te
cons tru ti vo so bre o con tro le de ar mas no Bra sil.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esta
Casa con ti nua a ser o Fó rum para o con sen so. Aqui,
ape sar das di fe ren ças de opi nião e de in te res ses, se
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bus ca re sol ver con fli tos sem vi o lên cia. Te mos ca pa ci-
da de de ex por e con tra por ar gu men tos. Dis po mos de
ra zão e sen si bi li da de para de fen der idéi as e pro pos-
tas. E che gar à so lu ção mais ade qua da e jus ta para
nos so País.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE  (Ro dolp ho Tou ri nho) –

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 20 ho ras 10
mi nu tos.)

AGENDA CUMPRIDA
PELO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

SENADOR JOSÉ SARNEY

23-7-2003
quar ta-fe i ra

08:00 – Café da ma nhã com a ban ca da do Blo co
de Apo io ao Go ver no no Se na do e as ban -
ca das do PPS e do PMDB
Re si dên cia Ofi ci al do Se na do Fe de ral

10:00 – Gra va ção do pro gra ma de rá dio do Ma-
ca pá
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

10:00 – Se na dor Luiz Otá vio acom pa nha do do De -
pu ta do Esta du al José Neto, do Pará
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

10:30 – De pu ta do Sar ney Fi lho, acom pa nha do de
ou tros 10 De pu ta dos e dos Pre si den tes
das Fe de ra ções de Pre fe i tos e Asso ci a-
ções de Pre fe i tos do Bra sil
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

11:00 – Mi nis tro Ander son Ada u to, Mi nis tro de
Esta do dos Trans por tes, acom pa nha do do
Se nhor José Fran cis co das Ne ves, Pre si-
den te da Va lec e dos di re to res Ulis ses
Assad e Ber nar do Fi gue i re do
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

12:30 – Ordem do Dia
Ple ná rio do Se na do Fe de ral

PARECER N º 44, DE 2003 -CN

Da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, so bre o
Avi so nº 92.130, de 2002-CN (nº 451/2003,
na ori gem), que “Enca mi nha ao Con gres-
so Na ci o nal có pia do Acór dão nº 343, de
2003 - TCU (Ple ná rio), bem como dos res -
pec ti vos Re la tó rio e Voto que as fun da-

men tam, re fe ren te ao re la tó rio de le van-
ta men to de au di to ria re la ti vo à cons tru-
ção de pon tes no Cor re dor Oes te – Nor te
– BR-319/RO (TC – 008.426/2002-1 )”.

I – Re la tó rio

Tra ta o pre sen te pa re cer do Avi so nº 92.130, de
2002-CN (nº 451/2003, na ori gem), que “Enca mi nha
ao Con gres so Na ci o nal có pia do Acór dão nº 343, de
2003 - TCU (Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos
Re la tó rio e voto que as fun da men tam, re fe ren te ao
re la tó rio de le van ta men to de au di to ria re la ti vo à cons -
tru ção de pon tes no Cor re dor Oes te – Nor te –
BR-319/RC (TC – 008.426/2002-1)”.

As obras ob je to do pre sen te avi so apre sen tam
in dí ci os de ir re gu la ri da des gra ves apon ta dos em fis -
ca li za ções re a li za das pelo Tri bu nal de Con tas da
União. A au di to ria foi re a li za da pela Se cre ta ria de
Con tro le Exter no no Esta do de Ron dô nia – Se-
cex/RO. Estas obras não es tão in clu sas no Qu a dro
VII ane xo à LOA/2003, que con tem pla sub tí tu los re la-
ti vos a obras e ser vi ços com in dí ci os de ir re gu la ri da-
des gra ves in for ma dos pelo Tri bu nal de Con tas da
União, per ma ne cen do a exe cu ção or ça men tá ria, fí si-
ca e fi nan ce i ra dos con tra tos, con vê ni os, par ce las ou
sub tre chos em que fo ram iden ti fi ca dos os in dí ci os,
con di ci o na da à ado ção de me di das sa ne a do ras pelo
ór gão ou en ti da de res pon sá vel, su je i tas à pré via de li-
be ra ção des ta Co mis são Mis ta, nos ter mos do art. 86
da LDO/2003.

II – Voto do Re la tor

Tra ta-se de cons tru ção de duas pon tes so bre o
rio Ma de i ra, uma na BR-319 (Cor re dor Oes te – Nor -
te), pró xi ma a Por to Ve lho, que per mi ti rá a li ga ção ter -
res tre com os Esta dos do Ama zo nas e Ro ra i ma, e ou -
tra na BR-364 (Cor re dor Fron te i ra Nor te), no dis tri to
de Abu nã, que pro pi ci a rá a li ga ção ter res tre com o
Esta do do Acre.

Os in dí ci os de ir re gu la ri da des iden ti fi ca dos em
au di to ria re a li za da em 2002 (TC nº 007.970/2001-4)
fo ram: exe cu ção or ça men tá ria ir re gu lar, uma vez que
não ha via pro je to que con tem plas se a cons tru ção da
pon te so bre o rio Ma de i ra na BR-319 no pro gra ma
Cor re dor Oes te-Nor te e que hou ve a as sun ção de
obri ga ção que ex ce de o cré di to or ça men tá rio; exe cu-
ção or ça men tá ria ir re gu lar, pois o pro gra ma Cons tru-
ção de Tre chos Ro do viá ri os no Cor re dor Fron te i ra
Nor te (PT 26.782.0238.5711.0004) não pre via, para o 
ano de 2002, do ta ção or ça men tá ria es pe cí fi ca que
com por tas se a pon te so bre o rio Ma de i ra na BR-364;
di ver gên ci as en tre os pre ços uni tá ri os ofer ta dos pe -
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Ata da 17ª Sessão não De li be ra ti va
em 24 de julho de 2003

1ª Ses são Le gis la ti va da 52ª Le gis la tu ra Pre si dên cia dos Srs. 
Edu ar do Si que i ra Cam pos e Eu rí pe des Ca mar go

(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) – De cla ro aber ta a ses são.

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

So bre a mesa, Expe di en te que pas so a ler.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

AVISOS DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 278, de 2003, de 15 do cor ren te, do Mi nis tro
de Esta do da Fa zen da, en ca mi nhan do in for ma ções
em res pos ta ao Re que ri men to nº 392, de 2003, da
Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa.

Nº 280, de 2003, de 16 do cor ren te, do Mi nis tro
de Esta do da Fa zen da, en ca mi nhan do in for ma ções
em res pos ta ao Re que ri men to nº 279, de 2003, do
Se na dor Pa pa léo Paes.

Nº 281, de 2003, de 16 do cor ren te, do Mi nis tro
de Esta do da Fa zen da, en ca mi nhan do in for ma ções
em res pos ta ao Re que ri men to nº 356, de 2003, do
Se na dor João Ca pi be ri be.

Nº 1.115, de 2003, de 15 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 406, de 2003, do
Se na dor Arthur Vir gí lio.

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.

OFÍCIOS DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 159, de 2003, de 17 do cor ren te, do Mi nis tro
de Esta do do Espor te, en ca mi nhan do in for ma ções
em res pos ta ao Re que ri men to nº 390, de 2003, do
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.

Nº 569, de 2003, de 17 do cor ren te, do Mi nis tro
de Esta do da Inte gra ção Na ci o nal, en ca mi nhan do in -
for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 391, de
2003, do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.

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.

PARECERES

PARECER Nº 881, 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 669, de
2002 (nº 1.780/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Sa gra-
do Co ra ção de Je sus do Ba ir ro San ta-
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 Ita ú na, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: 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 669, de 2002 (nº 1.780, 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 Cul tu ral Sa gra do Co ra ção
de Je sus do Ba ir ro San ta 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 Ita ú na, 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 805, de 28 de de zem-
bro de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de
ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do
com o 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 -
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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 Tele 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 re gu la 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 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 669, 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 669, 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 Cul tu ral Sa gra do Co ra ção de Je sus do Ba ir ro
San ta 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 Ita ú na, 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 01-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 669, 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 805, de 28 de de zem bro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Sa gra do Co ra ção
de Je sus do Ba ir ro San ta 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 Ita ú na, 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. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ide li Sal vat ti – João Ca pi-
be ri be – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta, Re la tor – Íris 
de Ara ú jo – Val dir Ra upp – Le o mar Qu in ta ni lha –
Re nil do San ta na – Re gi nal do Du ar te – Alme i da
Lima – Ju vên cio da Fon se ca – Luiz Otá vio – Jo nas
Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el – Edu ar do Aze ve do.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 669, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Sa gra do Co ra-
ção de Je sus do Ba ir ro San ta 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 Ita ú na, 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 805, de 28 de de zem bro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Sa gra do Co ra ção
de Je sus do Ba ir ro San ta 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 Ita ú na, 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 – Hé lio Cos ta, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

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 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 882, 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 707, de
2002 (nº 1.862/2002, 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 Ma ti en se de Ra -
di o di fu são a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ma ti as
Bar bo sa, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Relator: 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 707, de 2002 (nº 1.862, 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 Ma ti en se de Ra -
di o di fu são a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Ma ti as Bar bo sa, 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 527, de 29 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, § 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 nado 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
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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. 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 707, 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 po -
de rá ser efe tu a do por emen da de re da ção que
apre sen ta 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 707, 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 Ma ti en se de Ra di o-
di fu são a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Ma ti as Bar bo sa, 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 01-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 707, 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 527, de 29 de agos to de 2001, que au -
to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ma ti en 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 Ma ti as Bar bo sa, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

Sala da Co mis são, 26 e ju nho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la to – Osmar
Dias,Pre si den te – Ide li Sal vat ti – João Ca pi be ri be –
Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta, Re la tor – 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 – Ante ro Paes de Bar ros – Alme i da Lima.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 707, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Ma ti en se de Ra di o di fu-
são a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ma ti as Bar bo-
sa, 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 527, de 29 de agos to de 2001, que au to-
ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ma ti en 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 Ma ti as Bar bo sa, 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 – Hé lio Cos ta, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

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 883, 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 37, de
2003 (nº 1.823/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Fun da ção Edu ca ti va João Pa u lo II de Pi-
ras su nun ga – SP a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Pi ras su nun ga, Esta do de São Pa u lo.

Re la to ra: Se na do ra Iris de Ara u jo

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 37, de 2003 (nº 1.823, de 2002, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au -
to ri za a Fun da ção Edu ca ti va João Pa u lo II a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Pi ras su nun ga, 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 668, 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 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 -
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nora 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 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 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 37, 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 37, 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 Fun da ção Edu ca ti va
João Pa u lo II a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Pi ras su nun ga, 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 01-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 37, 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 668, de 14 de no vem bro
de 2001, que au to ri za a Fun da ção Edu ca ti-
va João Pa u lo II de Pi ras su nun ga – SP a
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i-
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na ci da de de Pi ras su nun ga,
Esta do de São Pa u lo.

Sala da co mis são, 26 do 6 de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Íris Ara ú jo, Re la tor – Ide li Sal vat-
ti – João Ca pi be ri be – Ael ton Fre i tas – Val dir Ra -
upp – José Jor ge – Le o mar Qu in ta ni lha – Re nil do
San ta na – Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima – Luiz 
Otá vio – Jo nas Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el – Edu ar do
Aze re do.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 37, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Fun da-
ção Edu ca ti va João Pa u lo II de Pi ras su-
nun ga-SP a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pi ras su-
nun ga, Esta do de São Pa u lo.

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

Por ta ria nº 668, de 14 de no vem bro de 2001, que
au to ri za a Fun da ção Edu ca ti va João Pa u lo II de Pi -
ras su nun ga/SP exe cu tar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria, na ci da de de Pi ras su nun ga, Esta -
do de São Pa u lo.

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

Sala da Co mis são  26 de Ju nho de 2003. - Se na dor
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 1988

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

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 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 884, DE 2003

Da Comissão de Educação, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 73, de
2003 (nº 1997/2002, 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 Fa ri a le men se
para o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul-
tu ral a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Fa ria Le mos,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: 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 73, de 2003 (nº 1.997, de 2002, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au -
to ri za a Asso cia ç&o Co mu ni tá ria Fa ri a le men se
para o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Fa ria Le mos, 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 Po da ria nº 796, 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 ad. 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 – Análi 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,
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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 n2 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, de3 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 73, 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 73, 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 Fa ri a le men se para o De sen vol vi men to Artís ti co
e Cul tu ral a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Fa ria Le mos, 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 Nº1 CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 73, 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 796, de 14 de de zem bro de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Fa ri a le men se para o De sen vol vi men to Artís ti-
co e Cul tu ral 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 Fa ria
Le mos, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Sala da Co mis são, 26-6-2003. – Osmar Dias,
Pre si den te – Hé lio Cos ta – 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 – Le o mar Qu in ta ni lha – Re nil do San-
ta na – Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima – Ju vên-
cio da Fon se ca – Luiz Otá vio – Jo nas Pi nhe i ro –
Mar co Ma ci el – Edu ar do Aze re do.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

Se ção II
Das Atri bu i ções Do Con gres so Na ci o nal

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

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

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

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis são,
an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-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.

....................................................................................
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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)

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

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 73, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Fa ri a le men se para o
De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ra, a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Fa ria Le mos, 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 796, de 14 de de zem bro de 2001, que au to ri-
za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Fa ri a le men se para o
De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral, 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 Fa ria
Le mos, 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 – Hé lio Cos ta, Re la tor.

PARECER Nº 885, 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 687, de
2002 (nº 1.810/9 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 Assis tên cia Co mu ni tá ria e 
Ensi no Pro fis si o na li zan te de Sete La go as
– FACOMSEL a exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Sete
La go as, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: 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 687, de 2002 (nº 1.810, 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 Assis tên cia Co mu ni tá ria e
Ensi no Pro fis si o na li zan te de Sete La go as –
FACOMSEL a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Sete La go as, 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 524, de 29 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 ad. 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 -

20078 Sex ta-fe i ra  25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2003JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL668     



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 re gu la 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
ad. 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 687, 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 687, 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 de
Assis tên cia Co mu ni tá ria e Ensi no Pro fis si o na li zan te
de Sete La go as – FACOMSEL a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Sete La go as,
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 687, 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 524, de 29 de agos to de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção de Assis-
tên cia Co mu ni tá ria e Ensi no Pro fis si o na li-
zan te de Sete La go as – FACOMSEL 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 Sete La go as,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Sala da Co mis são, 26-6-03 – Osmar Dias, Pre -
si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor – Ide li Sal vat ti – João 
Ca pi be ri be – Ael ton Fre i tas – Íris Ara ú jo – Val dir
Ra upp – José Jor ge – Le o mar Qu in ta ni lha – Re nil-
do San ta na – Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima –
Ju vên cio da Fon se ca – Luiz Otá vio – Jo nas Pi nhe-
i ro – Mar co Ma ci el – Edu ar do Aze re do.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 687, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de Assis tên cia Co mu ni tá ria e Ensi-
no Pro fis si o na li zan te de Sete La go as –
FACOMSEL, a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Sete
La go as, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 524, de 29 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção de Assis tên cia Co mu ni tá ria e Ensi no Pro -
fis si o na li zan te de Sete La go as – FACOMSEL, 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 Sete La go as, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor.

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

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 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 886, 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 751, de

2002 (nº 1.762/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen-
vol vi men to de Gla u ci lân dia – ACDG, a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Gla u ci lân dia, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

Relator: 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 751, de 2002 (nº 1.762, 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 para o De sen vol vi men to
de Gla u ci lân dia – ACDG, a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Gla u ci lân dia, 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 399, 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 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-
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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 751, 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 751, 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 para o De sen vol vi men to de Gla u ci lân dia –
ACDG, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-

ria na ci da de de Gla u ci lân dia, 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 01-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 751, 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 399, de 27 de ju lho de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá-
ria para o De sen vol vi men to de Gla u ci lân dia
– ACDG, 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
Gla u ci lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Sala da Co mis são, 26-06-03 – Osmar Dias,
Pre si den te – Hé lio Cos ta, 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 – José Jor ge – Le o mar Qu in ta ni lha –
Re nil do San ta na – Re gi nal do Du ar te – Alme i da

Lima – Ju vên cio da Fon se ca – Luiz Otá vio – Jo nas
Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el – Edu ar do Aze re do.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 751, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men-
to de Gla u ci lân dia – ACDG, 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 Gla u ci lân cia,
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 399, de 27 de ju lho de 2001, que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to de Gla u ci lân-
dia – ACDG, 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 Gla u ci lân dia, 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 – Hé lio Cos ta, Re la tor

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-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 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.

....................................................................................
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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)

....................................................................................
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)

– A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, 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 os Pro je tos de De cre to Le -
gis la ti vo nºs 669, 687, 707 e 751, de 2002; 37 e 73, de
2003, se jam apre ci a das pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam pos)
– A Pre si dên cia re ce beu o Avi so nº 1.128, de 2003, na
ori gem, de 16 do cor ren te, do Tri bu nal de Con tas da
União, en ca mi nhan do có pia in te gral do pro ces so
TC-007.931/99-9, re la ti vo à De ci são nº 831/2000-TCU
(Ple ná rio), que tra ta de au di to ria re a li za da em obras sob 
a res pon sa bi li da de do De par ta men to Na ci o nal de
Estra das de Ro da gem – DNER, re fe ren tes à du pli ca ção
da BR-101/PE, no tre cho com pre en di do en tre Pra ze res
e Cabo, em aten di men to às re co men da ções do Pa re cer

nº 709/2003, da Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro-
le, so bre o Avi so nº 216, de 2000.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do do re -
fe ri do Avi so, vai à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, Ofí cio do Sr. Pre si den te da
Fren te Par la men tar Mis ta para o De sen vol vi men to
Sus ten tá vel e de Apo io às Agen das 21 Lo ca is que
pas so a ler.

É lido o se guin te:

FRENTE PARLAMENTAR MISTA 
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

E APOIO ÀS  AGENDAS 21 LOCAIS

Ofí cio FPDSA21L n.º 389/2003

Bra sí lia, 18 de ju lho de 2003

Ao Exmo. Sr.
Se na dor José Sar ney
DD. Pre si den te do Se na do Fe de ral
Nes ta

Se nhor Pre si den te,
Ao cum pri men tá-lo cor di al men te, ve nho atra vés

do pre sen te en ca mi nhar, em ane xo, o re sul ta do da ele i-
ção para a Mesa Di re to ra da Fren te Par la men tar Mis ta
para o De sen vol vi men to Sus ten tá vel e Apo io às Agen -
das 21 Lo ca is, even to ocor ri do em Assem bléia-Ge ral,
no úl ti mo dia 9-3-2003, às 09:00h, na Sala 15 da Ala Se -
na dor Ale xan dre Cos ta, do Se na do Fe de ral, onde foi
acla ma da e em pos sa da a cha pa úni ca apre sen ta da.
Enca mi nho, tam bém, lis ta dos se nho res Se na do res da
Re pú bli ca e De pu ta dos Fe de ra is que ade ri ram à Fren te
e o Esta tu to So ci al, opor tu ni da de em que so li ci to seja
ofi ci a li za da a cons ti tu i ção da Fren te Par la men tar jun to
aos ór gãos do Se na do Fe de ral.

Apro ve i to a opor tu ni da de para con vi dá-lo para a
1ª Re u nião Ordi ná ria, a re a li zar-se na quin ta-fe i ra, dia 
24 de ju lho às 9:30 h, no Se na do Fe de ral, Sala 19 da
Ala Se na dor Ale xan dre Cos ta, con for me pa u ta tam -
bém em ane xo.

Con tan do com a par ti ci pa ção de Vos sa Exce -
lên cia, apro ve i to a opor tu ni da de para so li ci tar apo io e
re i te rar pro tes tos de con si de ra ção e apre ço.

Aten ci o sa men te, – Se na do ra Serys  Slhes sa-
ren ko, Pre si den te.

COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA
ELEITA EM 9-7-2003

Pre si den te: Se na do ra Serys Slhes sa ren ko (PT-MT)
1º Vice-Pre si den te: De pu ta do João Alfre do (PT-CE)
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2º Vice-Pre si den te: Se na dor Sér gio Zam bi a si
(PTB-RS)
3º Vice-Pre si den te: De pu ta do Ro nal do Vas con ce los
(PTB-MG)
1º Se cre tá rio: De pu ta do Edson Du ar te (PV-BA)
2º Se cre tá rio: Se na dor Au gus to Bo te lho (PDT-RR)
1º Te sou re i ro: De pu ta do Cé sar Me de i ros (PT-MG)
2º Te sou re i ro: De pu ta do Hum ber to Mi chi les (PL-AM)

Vo ga is: Se na dor Mar ce lo Cri ve la (PL-RJ) – De pu ta-
do Fer nan do Ga be i ra (PT-RJ) – Se na dor Mo za ril-

do Ca val can te (PPS-RR) – De pu ta do Gi val do Ca-
rim bão (PSB-AL)

CONSELHO FISCAL

Mem bros Ti tu la res: De pu ta do Sar ney Fi lho
(PV-MA) – Se na dor Sér gio Ca bral (PMDB-RJ) –
De pu ta da Yeda Cru si us (PSDB-RS)

Su plen tes: De pu ta da Ney de Apa re ci da (PT-
GO) – Se na dor Alo í sio Mer ca dan te (PT-SP) – De pu-
ta do Luiz Alber to (PT-BA).
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FRENTE PARLAMENTAR MISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E

APOIO ÀS AGENDAS 21 LOCAIS

ESTATUTO

Art. 1º A Fren te Par la men tar Mis ta para o De-
sen vol vi men to Sus ten tá vel e Apo io às Agen das 21
Lo ca is é uma pes soa ju rí di ca de di re i to pri va do, de
na tu re za não-go ver na men tal, sem fins lu cra ti vos e
du ra ção por tem po in de ter mi na do, con for me dis pos to
nas nor mas do Có di go Ci vil bra si le i ro, re gu la men ta da
pela le gis la ção per ti nen te, pelo pre sen te es ta tu to e
pela re gu la men ta ção a ser ado ta da pe los seus ór-
gãos, cons ti tu í da no âm bi to do Con gres so Na ci o nal e
in te gra da por De pu ta dos Fe de ra is e Se na do res da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, com sede e foro no
Dis tri to Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. A Fren te po de rá ter re pre sen ta-
ções nas Assem bléi as Le gis la ti vas Esta du a is, na Câ -
ma ra Le gis la ti va do Dis tri to Fe de ral e nas Câ ma ras
Mu ni ci pa is.

Art. 2º São fi na li da des da Fren te Par la men tar
Mis ta para o De sen vol vi men to Sus ten tá vel e Apo io às 
Agen das 21 Lo ca is:

a) acom pa nhar e fis ca li zar os pro gra mas e a po -
lí ti ca go ver na men tal para o de sen vol vi men to sus ten-
tá vel e de apo io à cons tru ção das Agen das 21 Lo ca is,
ma ni fes tan do-se quan to aos as pec tos mais im por tan-
tes de sua apli ca bi li da de e exe cu ção;

b) pro mo ver de ba tes, sim pó si os, se mi ná ri os e
ou tros even tos per ti nen tes ao exa me de sua te má ti-
ca, di vul gan do seus re sul ta dos;

c) pro mo ver o in ter câm bio com en tes as se me-
lha dos de Par la men tos de ou tros pa í ses vi san do ao
aper fe i ço a men to re cí pro co das res pec ti vas po lí ti cas
es ta ta is de apo io aos go ver nos lo ca is;

d) pro cu rar, de modo con tí nuo, a ino va ção da le -
gis la ção ne ces sá ria à pro mo ção de po lí ti cas so ci a is e 
eco nô mi cas re sul tan tes dos pro gra mas de de sen vol-
vi men to sus ten tá vel e da cons tru ção das Agen das 21
Lo ca is, in flu in do no pro ces so le gis la ti vo a par tir das
co mis sões te má ti cas exis ten tes nas Ca sas do Con -
gres so Na ci o nal;

e) pro mo ver uma abor da gem ho lís ti ca à ges tão
das áre as ur ba nas e ru ra is e à im ple men ta ção de so -
lu ções sus ten tá ve is;

f) me lho rar a in te gra ção en tre as di men sões
eco nô mi cas, so ci a is e am bi en ta is da sus ten ta bi li da de
em to dos os se to res de for mu la ção de po lí ti cas, em
to dos os ní ve is;

g) pro ver ca pa ci ta ção ins ti tu ci o nal e or ga ni za ci-
o nal para a ges tão de áre as ur ba nas e ru ra is para a
sus ten ta bi li da de;

h) pro mo ver co e rên cia das ações po lí ti cas para
que o de sen vol vi men to da sus ten ta bi li da de em ní vel
lo cal não seja mi na do por de ci sões e ações do Esta -
do e União;

i) ado tar me di das para evi tar a du pli ca ção de
tra ba lho e re cur sos e para me lho rar a tro ca pro du ti va
de ex pe riên ci as;

j) me lho rar a apli ca ção de po lí ti cas, pro gra mas
e me ca nis mos exis ten tes e, onde for ne ces sá rio, de -
sen vol ver ou tros mais apro pri a dos.

Art. 3º Inte gram a Fren te Par la men tar Mis ta para 
o De sen vol vi men to Sus ten tá vel e Apo io às Agen das
21 Lo ca is:

a) como mem bros fun da do res os par la men ta res
que, in te gran tes da 52ª Le gis la tu ra, subs cre vam o
Ter mo de Ade são no pra zo de 30 (trin ta dias), con ta-
dos da data de apro va ção do pre sen te Esta tu to;

b) como mem bros efe ti vos os par la men ta res
que subs cre vam o Ter mo de Ade são em data pos te ri-
or à fi xa da na alí nea an te ri or;

c) como mem bros co la bo ra do res os ex-par la-
men ta res que se in te res sa rem pe los ob je ti vos da
Fren te.

Pa rá gra fo úni co. A Fren te po de rá con ce der tí tu-
los ho no rí fi cos a par la men ta res, a au to ri da des e a
pes so as da so ci e da de em ge ral que se des ta ca rem
no es tu do e na prá ti ca de ações com vis tas ao de sen-
vol vi men to sus ten tá vel e à cons tru ção das Agen das
21 Lo ca is.

Art. 4º São ór gãos de di re ção da Fren te Par la-
men tar Mis ta para o De sen vol vi men to Sus ten tá vel e
Apo io às Agen das 21 Lo ca is:

a) a Assem bléia Ge ral, in te gra da pe los mem-
bros fun da do res e efe ti vos, to dos com di re i tos igua is
de pa la vra, voto e man da to di re ti vo, des de que ele i tos
para os di ver sos car gos;

b) a Mesa Di re to ra, in te gra da por Pre si den te,
três Vice-Pre si den tes, dois Se cre tá ri os, dois Te sou re-
i ros e qua tro Vo ga is;

c) o Con se lho Fis cal, cons ti tu í do por três mem -
bros ti tu la res e três su plen tes.

Art. 5º A Assem bléia Ge ral re u nir-se-á or di na ri a-
men te uma vez a cada ano, no mês de abril e, ex tra or-
di na ri a men te, sem pre que con vo ca da pelo Pre si den-
te da Mesa Di re to ra, pela ma i o ria dos mem bros da
Mesa Di re to ra ou pela ex pres sa ma ni fes ta ção de pelo 
me nos 1/3 (um ter ço) de seus mem bros fun da do res e
efe ti vos.
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Pa rá gra fo úni co. A Assem bléia Ge ral re u nir-se-á
em pri me i ra con vo ca ção, no ho rá rio e lo cal pre vi a-
men te mar ca do, com a pre sen ça de 1/3 (um ter ço) de
seus mem bros fun da do res e efe ti vos e, em se gun da
con vo ca ção, trin ta mi nu tos após, com qual quer nú-
me ro.

Art. 6º Com pe te à Assem bléia Ge ral:
a) apro var, mo di fi car ou re vo gar, to tal ou par ci al-

men te, o Esta tu to da Fren te Par la men tar Mis ta de
Apo io à Agen da 21 Lo cal;

b) apro var, mo di fi car ou re vo gar, to tal ou par ci al-
men te, o Re gi men to Inter no ela bo ra do pela Mesa Di -
re to ra;

c) ele ger o Pre si den te e o Se cre tá rio da Assem -
bléia Ge ral;

d) ele ger e em pos sar os mem bros da Mesa Di -
re to ra e do Con se lho Fis cal;

e) ze lar pelo cum pri men to das fi na li da des da
Fren te;

f) ad mi tir ou de mi tir mem bros, con ce der ou cas -
sar tí tu los ho no rí fi cos, ho mo lo gan do atos da Mesa Di-
re to ra que, nes te sen ti do, fo rem ado ta dos no in ter reg-
no das as sem bléi as or di ná ri as;

g) au to ri zar a cons ti tu i ção de uma Se cre ta ria
Exe cu ti va e a cons ti tu i ção de co mis sões per ma nen-
tes;

h) exa mi nar e re fe ren dar os atos pra ti ca dos pela 
Mesa Di re to ra e pelo Con se lho Fis cal, apro van do os
seus re la tó ri os e pa re ce res, se per fe i tos e aca ba dos;

i) au to ri zar a aqui si ção ou a ali e na ção de bens
mó ve is e imó ve is;

j) ho mo lo gar ter mos de con vê ni os e de con tra-
tos fir ma dos pela Mesa Di re to ra;

l) apre ci ar toda e qual quer ma té ria que lhe for
apre sen ta da pela Mesa Di re to ra, pelo Con se lho Fis -
cal ou por qual quer de seus mem bros, fun da do res ou
efe ti vos.

Art. 7º A Assem bléia Ge ral, Ordi ná ria ou Extra -
or di ná ria, será con vo ca da com an te ce dên cia mí ni ma
de 15 (quin ze) dias, me di an te di vul ga ção nos ser vi-
ços de som da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do
Fe de ral e nas emis so ras de rá dio e de te le vi são das
res pec ti vas Ca sas, sem pre ju í zo da di vul ga ção por
mala di re ta nos es ca ni nhos dos par la men ta res.

Art. 8º Com pe te à Mesa Di re to ra:
a) or ga ni zar e di vul gar pro gra mas, pro je tos e

even tos da Fren te Par la men tar Mis ta para o De sen vol vi-
men to Sus ten tá vel e Apo io às Agen das 21 Lo ca is;

b) no me ar co mis sões, atri bu ir fun ções es pe cí fi-
cas a seus mem bros e a ou tros mem bros da Fren te,

de sig nar um Se cre tá rio Exe cu ti vo, no me ar in te gran-
tes de mis sões ex ter nas, con tra tar pes so al de apo io
des de que haja re cur so fi nan ce i ro pró prio e re qui si tar
apo io lo gís ti co e de pes so al às Me sas da Câ ma ra dos 
De pu ta dos e do Se na do Fe de ral;

c) ou vir e apro var atas, re la tó ri os e pa re ce res,
sub me ten do es tes úl ti mos à ho mo lo ga ção da Assem -
bléia Ge ral;

d) re ce ber do a ções e des ti ná-las ao cum pri-
men to das fi na li da des da Fren te;

e) ad mi tir ou de mi tir mem bros, con ce der ou cas -
sar tí tu los ho no rí fi cos, isto no in ter reg no das Assem -
bléi as Ge ra is Ordi ná ri as, le van do es tes atos ao co -
nhe ci men to e à ho mo lo ga ção da Assem bléia Ge ral;

f) man ter con ta to com as Me sas Di re to ras e com
as Li de ran ças Par ti dá ri as da Câ ma ra dos De pu ta dos e
do Se na do Fe de ral vi san do ao acom pa nha men to de
todo pro ces so le gis la ti vo que se re fe rir às po lí ti cas e às
ações de de sen vol vi men to sus ten tá vel e cons tru ção
das Agen das 21 Lo ca is, re a li zan do o mes mo em pe nho
jun to a ór gãos dos de ma is po de res, na União, nos Esta -
dos, no Dis tri to Fe de ral e nos Mu ni cí pi os;

g) con tra tar as ses so res que opi nem nas ques -
tões re la ti vas às fi na li da des da Fren te;

h) pra ti car to dos os atos ad mi nis tra ti vos ine ren-
tes ao fun ci o na men to da Fren te;

i) ela bo rar um Re gi men to Inter no que de fi na e
in ter pre te o pre sen te Esta tu to e es ta be le ça as nor -
mas ne ces sá ri as ao aten di men to das fi na li da des da
Fren te, sub me ten do-o à apro va ção da Assem bléia
Ge ral, des de que o as sun to cons te da or dem do dia
pre vi a men te dis tri bu í da.

j) fir mar acor dos, con vê ni os ou con tra tos com
ór gãos pú bli cos ou com en ti da des pri va das vi san do o
exa me, a dis cus são e a apli ca bi li da de das po lí ti cas e
das ações de de sen vol vi men to sus ten tá vel e cons tru-
ção das Agen das 21 Lo ca is;

I) exer cer toda e qual quer prer ro ga ti va e to mar
as de ci sões ne ces sá ri as ao cum pri men to das fi na li-
da des da Fren te, ob ser van do os li mi tes im pos tos pelo 
pre sen te Esta tu to.

Art. 9º Os man da tos da Mesa Di re to ra e do Con -
se lho Fis cal têm a du ra ção de dois anos, com ini cio e
tér mi no nos anos ím pa res, per mi ti da a re e le i ção para
to dos os car gos.

Art. 10. Com pe te ao Con se lho Fis cal exa mi nar
to dos os li vros e do cu men tos con tá be is da Fren te
Par la men tar Mis ta para o De sen vol vi men to Sus ten tá-
vel e Apo io às Agen das 21 Lo ca is, emi tin do pa re cer
so bre as con tas a cada ano, sub me ten do sua apre ci-
a ção ao ju í zo da Assem bléia Ge ral Ordi ná ria.
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Pa rá gra fo úni co – Para fins de con tro le in ter no, o
ano fis cal da Fren te Par la men tar Mis ta para o De sen-
vol vi men to Sus ten tá vel e Apo io às Agen das 21 Lo ca-
is tem ini cio no dia 10 de abril e se en cer ra no dia 31
de mar ço do ano se guin te.

Art. 11. Os car gos de di re ção da Fren te Par la-
men tar Mis ta para o De sen vol vi men to Sus ten tá vel e
Apo io às Agen das 21 Lo ca is se rão pre en chi dos por
par la men ta res que es te jam no exer cí cio de man da to,
ad mi ti da in clu si ve a par ti ci pa ção de su plen tes de De -
pu ta do ou de Se na dor que te nham as su mi do o man -
da to, des de que se jam mem bros fun da do res ou efe ti-
vos da Fren te.

Pa rá gra fo úni co – O su plen te de De pu ta do ou
de Se na dor, in te gran te de ór gãos de di re ção da Fren-
te, em ocor ren do a per da do seu res pec ti vo man da to
par la men tar, será subs ti tu í do em seu car go por um
dos vo ga is, con for me in di ca ção da Mesa Di re to ra.

Art. 12. É ve da do a to dos os mem bros da Fren te
Par la men tar Mis ta para o De sen vol vi men to Sus ten tá-
vel e Apo io às Agen das 21 Lo ca is usu fru ir ou per ce-
ber van ta gens pes so a is bem como re ce ber qual quer
tipo de re mu ne ra ção pelo exer cí cio de seus car gos de 
di re ção, per mi ti do o re em bol so de des pe sas com pro-
va da men te fe i tas em de cor rên cia de mis sões es pe cí-
fi cas.

Art. 13. O pa tri mô nio mó vel e imó vel e a re ce i ta
da Fren te Par la men tar Mis ta para o De sen vol vi men to
Sus ten tá vel e Apo io às Agen das 21 Lo ca is se cons ti-
tu i rão atra vés da con tri bu i ção de seus mem bros, de
aqui si ções, do a ções ou le ga dos, de ren das pro ve ni-
en tes do pa tro cí nio de even tos, de con vê ni os, de par -
ce ri as, de con tra tos, de sub sí di os, trans fe rên ci as ou
sub ven ções ori un das de en ti da des pú bli cas ou pri va-
das e de ou tras ori gens le gal men te ad mi ti das.

Pa rá gra fo único – Os ha ve res em di nhe i ro, per -
ce bi dos pela Fren te, se rão de po si ta dos em ban co ofi -
ci al em con ta a ser mo vi men ta da con jun ta men te pelo
Pre si den te da Mesa Di re to ra ou por quem o subs ti tua
e pelo Te sou re i ro, pri me i ro ou se gun do, que es ti ver
no exer cí cio efe ti vo do car go.

Art. 14. As re pre sen ta ções da Fren te Par la men-
tar Mis ta para o De sen vol vi men to Sus ten tá vel e Apo -
io às Agen das 21 Lo ca is re fe ri das no art. 1º te rão au -
to no mia ad mi nis tra ti va e fi nan ce i ra pró pri as e ado ta-
rão Re gi men to Inter no que não con fli te com as di re tri-
zes ado ta das por este Esta tu to.

Art. 15. A Fren te Par la men tar Mis ta para o De -
sen vol vi men to Sus ten tá vel e Apo io às Agen das 21
Lo ca is terá um Re gi men to Inter no, sub si diá rio do pre -
sen te Esta tu to, no qual cons ta rão, de ta lha da men te,

os prin cí pi os da sua or ga ni za ção in ter na e das atri bu i-
ções dos seus di re to res, bem como os pro ce di men tos
da apli ca ção das nor mas de éti ca e de mo ral que in -
flu am na ace i ta ção ou no des li ga men to de seus mem -
bros e na des ti tu i ção de seus di re to res.

Pa rá gra fo úni co – O Re gi men to Inter no será apro -
va do, re vo ga do ou mo di fi ca do pelo voto da ma i o ria sim -
ples dos mem bros da Fren te Par la men tar Mis ta para o
De sen vol vi men to Sus ten tá vel e Apo io às Agen das 21
Lo ca is pre sen tes à Assem bléia Ge ral, Ordi ná ria ou
Extra or di ná ria, con vo ca da para o exa me da ma té ria.

Art. 16. No caso de ex tin ção da Fren te Par la-
men tar Mis ta para o De sen vol vi men to Sus ten tá vel e
Apo io às Agen das 21 Lo ca is, os seus bens, mó ve is e
imó ve is, bem como os sal dos em con ta cor ren te, apu -
ra do o pas si vo e o ati vo, se rão des ti na dos a qual quer
en ti da de con gê ne re ou de ca rá ter so ci al e fi lan tro po,
sem fins lu cra ti vos, no me a da pela Assem bléia que
de ter mi nar a dis so lu ção da Fren te.

Pa rá gra fo úni co – A Fren te so men te po de rá ser
ex tin ta quan do não hou ver pelo me nos 10 (dez) par la-
men ta res in te res sa dos em sua exis tên cia e o ato de
dis so lu ção será da Assem bléia Ge ral Extra or di ná ria
es pe ci al men te con vo ca da, pe los mem bros re ma nes-
cen tes, com esta fi na li da de.

Art. 17. Ha ven do con sen so en tre os res pec ti vos
mem bros, as ele i ções e de ma is de li be ra ções da
Mesa Di re to ra e do Con se lho Fis cal po de rão ser efe ti-
va das por acla ma ção.

Art. 18. O pre sen te Esta tu to en tra em vi gor na data 
de sua apro va ção pela Assem bléia Ge ral de Fun da ção
da Fren te Par la men tar Mis ta para o De sen vol vi men to
Sus ten tá vel e Apo io às Agen das 21 Lo ca is.

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, 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 300, DE 2003

Alte ra a Lei nº 9.503, de 23 de se-
tem bro de 1997, que ins ti tui o Có di go de
Trân si to Bra si le i ro, para in tro du zir bô nus
a ser con fe ri do ao con du tor que não te-
nha co me ti do in fra ções de trân si to por
três anos con se cu ti vos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art.1º A Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro de

1997, pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te art.
259-A:
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“Art. 259-A. Fica ins ti tu í do bô nus a ser
con fe ri do ao con du tor que não te nha co me-
ti do in fra ções de trân si to pelo pe río do de
três anos con se cu ti vos”.

§ 1º O bô nus cor res pon de a doze pon -
tos, os qua is po de rão ser aba ti dos da que les
que lhe ve nham a ser im pu ta do pelo co me ti-
men to de in fra ções de na tu re za leve.

§ 2º O con du tor que fi zer jus ao bô nus
será no ti fi ca do so bre o be ne fi cio in de pen-
den te men te de so li ci ta ção for mal ao ór gão
de trân si to res pon sá vel.

§ 3º A me di da não se apli ca a con -
du to res que es te jam res pon den do a in-
qué ri to po li ci al ou ação ju di ci al por de li to
de trân si to.”

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

Jus ti fi ca ção

A en tra da em vi gor do Có di go de Trân si to Bra si-
le i ro, em ja ne i ro de 1998, trou xe ga nhos in ques ti o ná-
ve is para a se gu ran ça do trân si to, como a re du ção do
nú me ro de aci den tes nas es tra das e vias ur ba nas
bra si le i ras. Um dos fa to res apon ta dos como fun da-
men ta is para o êxi to des sa po lí ti ca foi o tra ta men to ri -
go ro so que o CTB im pôs aos mo to ris tas in fra to res.

Seis anos após a edi ção do CTB, acre di ta mos
que, em con tra par ti da às san ções pu ni ti vas, se ria
apro pri a da a ins ti tu i ção de me ca nis mos de es ti mu lo
ao ple no cum pri men to das re gras de trân si to.

Nes se sen ti do, vis lum bra mos, como opor tu no, a 
cri a ção de um bô nus a ser con fe ri do ao con du tor
exem plar, as sim con si de ra do aque le que não te nha
co me ti do qual quer in fra ção de trân si to pelo pe río do
de três anos con se cu ti vos.

O bô nus cor res pon de ria a doze pon tos e per mi-
ti ria ao be ne fi ci a do des con tá-los do mon tan te de pon -
tos re la ti vos a in fra ções de trân si to even tu al men te
pra ti ca das. O des con to es ta ria, po rém, li mi ta do ao co -
me ti men to de in fra ções de na tu re za leve, nos ter mos
do dis pos to no art. 259 do CTB.

Como prin ci pal efe i to prá ti co para o con du tor, a
con ces são do bô nus lhe pro pi ci a ria ma i or tran qüi li da-
de quan to à pers pec ti va de vir a ter sus pen so seu di -
re i to de di ri gir, o que ocor re ria ao atin gir o mon tan te
de vin te pon tos, con for me es ti pu la o §1º do art. 261 do
Có di go.

Pa ra le la men te, além de ex pres sar re co nhe ci-
men to pelo bom de sem pe nho do con du tor no trân si to,
con fe re-lhe tra ta men to di fe ren ci a do, o que, em úl ti ma

aná li se, cons ti tui um in cen ti vo à con ti nu a ção de seu
pa drão exem plar de com por ta men to.

Acre di ta mos que, sen do o be ne fi cio apli cá vel
ape nas a in di ví du os que du ran te lon go pe río do de
tem po não co me te ram se quer fal tas le ves, a im plan-
ta ção da me di da não im pli ca ria qual quer con se qüên-
cia per ni ci o sa para o trá fe go. Mes mo por que a con -
ces são do bô nus sig ni fi ca ria o des con to de, no má xi-
mo, qua tro in fra ções le ves: fal tas de na tu re za so bre-
tu do dis ci pli nar, que não ofe re cem, efe ti va men te, ris -
cos para a se gu ran ça do trân si to.

Pelo ex pos to, so li ci ta mos a co la bo ra ção dos no -
bres Par la men ta res para a apro va ção do pro je to de
lei que ora apre sen ta mos.

Sala das Ses sões, 24 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Edu ar do Aze re do.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Insti tui o Có di go de Trân si to Bra si-
le i ro.

....................................................................................
Art. 259. A cada in fra ção co me ti da são com pu-

ta dos os se guin tes nú me ros de pon tos:
I – gra vís si ma  – sete pon tos;
II – gra ve  – cin co pon tos;
III – mé dia  – qua tro pon tos;
IV – leve  – três pon tos.
§ 1º (VETADO)
§ 2º (VETADO)

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

(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 301, DE 2003

Acres cen ta § 4º ao art. 26 da Lei nº
8.078, de 11 de se tem bro de 1990, que
“dis põe so bre a pro te ção do con su mi dor
e dá ou tras pro vi dên ci as”, para am pli ar o 
pra zo do con su mi dor re cla mar por ví ci os
em ve í cu los au to mo to res no vos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 26 da Lei nº 8.078, de 11 de se tem-

bro de 1990, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te
pa rá gra fo:

“Art. 26 ..................................................
..............................................................
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§ 4º Tra tan do-se de ve í cu los au to mo to-
res no vos, o di re i to do com pra dor ori gi nal de 
re cla mar pe los ví ci os apa ren tes ou de fá cil
cons ta ta ção ca du ca em dois anos. (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 De fe sa do Con su mi dor, em seu art. 
26, es ta be le ce pra zos de ca den ci a is para que os con -
su mi do res re cla mem por ví ci os nos pro du tos e ser vi-
ços, con for me dis ci pli na do nos arts. 18 a 25 do mes -
mo có di go. Esses pra zos re pre sen tam o tem po mí ni-
mo da ga ran tia a que es tão vin cu la dos os for ne ce do-
res ao ven de rem seus pro du tos ou pres ta rem seus
ser vi ços.

O in ci so II do re fe ri do art. 26, que tra ta dos pro -
du tos e ser vi ços du rá ve is, fixa esse mí ni mo le gal de
ga ran tia em no ven ta dias. Tra tan do-se se um pa ta mar
mí ni mo ge né ri co para to dos os pro du tos clas si fi ca dos
como du rá ve is, é com pre en sí vel que essa ga ran tia
não seja fi xa da em ní ve is ele va dos, pois, em um uni -
ver so tão am plo, ob vi a men te há pro du tos e ser vi ços
dos qua is não se pode es pe rar ou exi gir alta qua li da-
de ou lon ga du ra bi li da de.

Os ve í cu los au to mo to res, no en tan to, são pro -
du tos du rá ve is dos qua is de vem ser exi gi dos pa drões
mais ele va dos de qua li da de e du ra bi li da de, uma vez
que se tra ta de bens co mer ci a li za dos por pre ços bas -
tan te al tos e que não raro re pre sen tam par ce la con si-
de rá vel do pa tri mô nio dos con su mi do res. Além dis so,
a qua li da de dos ve í cu los au to mo to res re la ci o na-se à
se gu ran ça do trân si to, que não pode ser ne gli gen ci a-
da pelo Esta do.

Mu i to em bo ra o art. 50 do CDC pre ve ja a pos si-
bi li da de de ex ten são con tra tu al da ga ran tia, tal pro vi-
dên cia su je i ta-se ao ar bí trio das mon ta do ras, que po -
de ri am res trin gir-se à ga ran tia me ra men te le gal, co lo-
can do os con su mi do res em po si ção de gran de fra gi li-
da de nas si tu a ções em que o ví cio apa re ces se de po-
is dos no ven ta dias pre vis tos pela lei.

Por ou tro lado, a ga ran tia mí ni ma ofe re ci da pela
in dús tria au to mo bi lís ti ca, na prá ti ca, já é de um ou de
dois anos, o que in di ca que a adap ta ção a um novo
pra zo mí ni mo de ga ran tia po de ria ser fe i ta sem gran -
des per cal ços.

A de fe sa do con su mi dor é obri ga ção do Esta do
e prin cí pio ge ral da ati vi da de eco nô mi ca, como re zam
os arts. 5º, XXXII, e 170, V, da Cons ti tu i ção. Além da
ação go ver na men tal di ri gi da à Po lí ti ca Na ci o nal das
Re la ções de Con su mo, cabe ao Con gres so Na ci o nal

edi tar leis que pro mo vam a pro te ção dos in te res ses
dos con su mi do res, cuja vul ne ra bi li da de é in con tes te.

Enten de mos ser ra zoá vel es pe rar dos ve í cu los
no vos co mer ci a li za dos no Bra sil du ra bi li da de de, no
mí ni mo, dois anos, ga ran ti da pelo fa bri can te, com o
ob je ti vo de pro te ger os con su mi do res con tra even tu a-
is ví ci os que ve nham a ser de tec ta dos após a aqui si-
ção de bens tão va li o sos. Ade ma is, a am pli a ção do
pra zo mí ni mo de ga ran tia im pli ca au men to da qua li-
da de dos ve í cu los em cir cu la ção no País.

Pro po mos, as sim, o au men to do pra zo para o
com pra dor ori gi nal re cla mar por ví ci os apa ren tes em
ve í cu los au to mo to res, de no ven ta dias para dois
anos, tem po que en ten de mos ade qua do para que as
mon ta do ras e con ces si o ná ri as ga ran tam o bom fun ci-
o na men to dos bens que ofe re cem ao mer ca do con su-
mi dor.

Con ta mos com o apo io dos no bres par la men ta-
res para a apro va ção do pro je to, que tem por fim, em
úl ti ma aná li se, o apri mo ra men to da pro te ção do con -
su mi dor bra si le i ro.

Sala das Ses sões, 24 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Hé lio Cos ta.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

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.

....................................................................................
Art. 18. Os for ne ce do res de pro du tos de con su-

mo du rá ve is ou não du rá ve is res pon dem so li da ri a-
men te pe los ví ci os de qua li da de ou quan ti da de que
os tor nem im pró pri os ou ina de qua dos ao con su mo a
que se des ti nam ou lhes di mi nu am o va lor, as sim
como por aque les de cor ren tes da dis pa ri da de, com a
in di ca ções cons tan tes do re ci pi en te, da em ba la gem,
ro tu la gem ou men sa gem pu bli ci tá ria, res pe i ta das as
va ri a ções de cor ren tes de sua na tu re za, po den do o
con su mi dor exi gir a subs ti tu i ção das par tes vi ci a das.

§ 1º Não sen do o ví cio sa na do no pra zo má xi mo
de trin ta dias, pode o con su mi dor exi gir, al ter na ti va-
men te e à sua es co lha:

I – a subs ti tu i ção do pro du to por ou tro da mes -
ma es pé cie, em per fe i tas con di ções de uso;

II – a res ti tu i ção ime di a ta da quan tia paga, mo -
ne ta ri a men te atu a li za da, sem pre ju í zo de even tu a is
per das e da nos;

III – o aba ti men to pro por ci o nal do pre ço.
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§ 2º Po de rão as par tes con ven ci o nar a re du ção
ou am pli a ção do pra zo pre vis to no pa rá gra fo an te ri or,
não po den do ser in fe ri or a sete nem su pe ri or a cen to
e oi ten ta dias. Nos con tra tos de ade são, a cláu su la de
pra zo de ve rá ser con ven ci o na da em se pa ra do, por
meio de ma ni fes ta ção ex pres sa do con su mi dor.

§ 3º O con su mi dor po de rá fa zer uso ime di a to
das al ter na ti vas do § 1º des te ar ti go sem pre que, em
ra zão da ex ten são do ví cio, a subs ti tu i ção das par tes
vi ci a das pu der com pro me ter a qua li da de ou ca rac te-
rís ti cas do pro du to, di mi nu ir-lhe o va lor ou se tra tar de
pro du to es sen ci al.

§ 4º Ten do o con su mi dor op ta do pela al ter na ti va
do in ci so I do § 1º des te ar ti go, e não sen do pos sí vel a 
subs ti tu i ção do bem, po de rá ha ver subs ti tu i ção por
ou tro de es pé cie, mar ca ou mo de lo di ver sos, me di an-
te com ple men ta ção ou res ti tu i ção de even tu al di fe-
ren ça de pre ço, sem pre ju í zo do dis pos to nos in ci sos
II e III do § 1º des te ar ti go.

§ 5º No caso de for ne ci men to de pro du tos in na -
tu ra, será res pon sá vel pe ran te o con su mi dor o for ne-
ce dor ime di a to, ex ce to quan do iden ti fi ca do cla ra men-
te seu pro du tor.

§ 6º São im pró pri os ao uso e con su mo:
I – os pro du tos cu jos pra zos de va li da de es te jam

ven ci dos;
II – os pro du tos de te ri o ra dos, al te ra dos, adul te-

ra dos, ava ri a dos, fal si fi ca dos, cor rom pi dos, fra u da-
dos, no ci vos à vida ou à sa ú de, pe ri go sos ou, ain da,
aque les em de sa cor do com as nor mas re gu la men ta-
res de fa bri ca ção, dis tri bu i ção ou apre sen ta ção;

III – os pro du tos que, por qual quer mo ti vo, se re -
ve lem ina de qua dos ao fim a que se des ti nam.

Art. 19. Os for ne ce do res res pon dem so li da ri a-
men te pe los ví ci os de quan ti da de do pro du to sem pre
que, res pe i ta das as va ri a ções de cor ren tes de sua na -
tu re za, seu con te ú do lí qui do for in fe ri or às in di ca ções
cons tan tes do re ci pi en te, da em ba la gem, ro tu la gem
ou de men sa gem pu bli ci tá ria, po den do o con su mi dor
exi gir, al ter na ti va men te e à sua es co lha:

I – o aba ti men to pro por ci o nal do pre ço;
II – com ple men ta ção do peso ou me di da;
III – a subs ti tu i ção do pro du to por ou tro da mes ma

es pé cie, mar ca ou mo de lo, sem os alu di dos ví ci os;
IV – a res ti tu i ção ime di a ta da quan tia paga, mo -

ne ta ri a men te atu a li za da, sem pre ju í zo de even tu a is
per das e da nos.

§ 1º Apli ca-se a este ar ti go o dis pos to no § 4º do
ar ti go an te ri or.

§ 2º O for ne ce dor ime di a to será res pon sá vel
quan do fi zer a pe sa gem ou a me di ção e o ins tru men-

to uti li za do não es ti ver afe ri do se gun do os pa drões
ofi ci a is.

Art. 20. O for ne ce dor de ser vi ços res pon de pe -
los ví ci os de qua li da de que os tor nem im pró pri os ao
con su mo ou lhes di mi nu am o va lor, as sim como por
aque les de cor ren tes da dis pa ri da de com as in di ca-
ções cons tan tes da ofer ta ou men sa gem pu bli ci tá ria,
po den do o con su mi dor exi gir, al ter na ti va men te e à
sua es co lha:

I – a re e xe cu ção dos ser vi ços, sem cus to adi ci o-
nal e quan do ca bí vel;

II – a res ti tu i ção ime di a ta da quan tia paga, mo -
ne ta ri a men te atu a li za da, sem pre ju í zo de even tu a is
per das e da nos;

III – o aba ti men to pro por ci o nal do pre ço.
§ 1º A re e xe cu ção dos ser vi ços po de rá ser con -

fi a da a ter ce i ros de vi da men te ca pa ci ta dos, por con ta
e ris co do for ne ce dor.

§ 2º São im pró pri os os ser vi ços que se mos trem
ina de qua dos para os fins que ra zo a vel men te de les se 
es pe ram, bem como aque les que não aten dam as
nor mas re gu la men ta res de pres ta bi li da de.

Art. 21. No for ne ci men to de ser vi ços que te-
nham por ob je ti vo a re pa ra ção de qual quer pro du to
con si de rar-se-á im plí ci ta a obri ga ção do for ne ce dor
de em pre gar com po nen tes de re po si ção ori gi na is
ade qua dos e no vos, ou que man te nham as es pe ci fi-
ca ções téc ni cas do fa bri can te, sal vo, quan to a es tes
úl ti mos, au to ri za ção em con trá rio do con su mi dor.

Art. 22. Os ór gãos pú bli cos, por si ou suas em -
pre sas, con ces si o ná ri as, per mis si o ná ri as ou sob
qual quer ou tra for ma de em pre en di men to, são obri -
ga dos a for ne cer ser vi ços ade qua dos, efi ci en tes, se -
gu ros e, quan to aos es sen ci a is, con tí nu os.

Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos de des cum pri men to,
to tal ou par ci al, das obri ga ções re fe ri das nes te ar ti go,
se rão as pes so as ju rí di cas com pe li das a cum pri-las e
a re pa rar os da nos ca u sa dos, na for ma pre vis ta nes te
có di go.

Art. 23. A ig no rân cia do for ne ce dor so bre os ví ci-
os de qua li da de por ina de qua ção dos pro du tos e ser -
vi ços não o exi me de res pon sa bi li da de.

Art. 24. A ga ran tia le gal de ade qua ção do pro du-
to ou ser vi ço in de pen de de ter mo ex pres so, ve da da a
exo ne ra ção con tra tu al do for ne ce dor.

Art. 25. É ve da da a es ti pu la ção con tra tu al de
cláu su la que im pos si bi li te, exo ne re ou ate nue a obri -
ga ção de in de ni zar pre vis ta nes ta e nas se ções an te-
ri o res.

Art. 26. O di re i to de re cla mar pe los ví ci os apa -
ren tes ou de fá cil cons ta ta ção ca du ca em:
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I – trin ta dias, tra tan do-se de for ne ci men to de
ser vi ço e de pro du tos não du rá ve is;

II – no ven ta dias, tra tan do-se de for ne ci men to
de ser vi ço e de pro du tos du rá ve is.

§ 1º Ini cia-se a con ta gem do pra zo de ca den ci al
a par tir da en tre ga efe ti va do pro du to ou do tér mi no
da exe cu ção dos ser vi ços.

§ 2º Obstam a de ca dên cia:
I – a re cla ma ção com pro va da men te for mu la da

pelo con su mi dor pe ran te o for ne ce dor de pro du tos e
ser vi ços até a res pos ta ne ga ti va cor res pon den te, que 
deve ser trans mi ti da de for ma ine quí vo ca;

II – (Ve ta do).
III – a ins ta u ra ção de in qué ri to ci vil, até seu en -

cer ra men to.
§ 3º Tra tan do-se de ví cio ocul to, o pra zo de ca-

den ci al ini cia-se no mo men to em que fi car evi den ci a-
do o de fe i to.
....................................................................................

Art. 50. A ga ran tia con tra tu al é com ple men tar à
le gal e será con fe ri da me di an te ter mo es cri to.

Pa rá gra fo úni co. O ter mo de ga ran tia ou equi va-
len te deve ser pa dro ni za do e es cla re cer, de ma ne i ra
ade qua da em que con sis te a mes ma ga ran tia, bem
como a for ma, o pra zo e o lu gar em que pode ser
exer ci ta da e os ônus a car go do con su mi dor, de ven do
ser-lhe en tre gue, de vi da men te pre en chi do pelo for ne-
ce dor, no ato do for ne ci men to, acom pa nha do de ma -
nu al de ins tru ção, de ins ta la ção e uso do pro du to em
lin gua gem di dá ti ca, com ilus tra ções.
....................................................................................
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

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

XXXII – O Esta do pro mo ve rá, na for ma da lei, a
de fe sa do con su mi dor;

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

bra si le i ras  de ca pi tal na ci o nal de pe que no por te

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal

nº 6, de 15-8-95:

“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.
....................................................................................

(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 te rão a 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) – Pela or dem, con ce do a pa la vra ao 1º Vice-Pre -
si den te des ta Casa, Se na dor Pa u lo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Pela or-
dem.) – Sr. Pre si den te, peço a V. Exª a mi nha ins cri-
ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel no mo men to
mais ade qua do para esta Pre si dên cia.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Se na dor Le o nel Pa van, V. Exª tem a pa la vra.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, da mes ma for ma que o Se na-
dor Pa u lo Paim, peço a mi nha ins cri ção para fa lar
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, por que ce de rei o
meu es pa ço de ora dor ins cri to para o Se na dor Edu ar-
do Si que i ra Cam pos, que nes te mo men to pre si de a
ses são.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Agra de ço a V. Exª.

V. Exª está ins cri to.
Com a pa la vra o Se na dor Ael ton Fre i tas.
O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG) – Sr.

Pre si den te Edu ar do Si que i ra Cam pos, peço a mi nha
ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Mesa con sul ta se V. Exª, Se na dor Ael ton Fre -
i tas, ten do em vis ta que está ins cri to como ora dor
logo após o Se na dor Le o nel Pa van para fa lar por 20
mi nu tos, de cli na de usar a pa la vra por esse pe río do e
opta pela ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG) –
Sen do pos sí vel abor dar os dois as sun tos nos vin te
mi nu tos, as sim fa rei.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Mesa jul ga que seja me lhor para V. Exª.

O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG) – E a 
vaga para co mu ni ca ção ina diá vel fica para ou tro Se -
na dor en tão. Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Por tan to, te mos dis po ni bi li da de de uma vaga
para co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Ini ci a mos a lis ta de ora do res ins cri tos.

A Mesa apro ve i ta a che ga da do Se na dor Le o nel
Pa van à tri bu na para agra de cer a au diên cia dos te les-
pec ta do res da TV Se na do e dos ou vin tes da Rá dio Se -
na do, aos po pu la res que es tão nas ga le ri as, aos pro fis-
si o na is de im pren sa que co brem esta ses são e tam bém
àque les que nos as sis tem da tri bu na de hon ra.

Com a pa la vra o Se na dor Le o nel Pa van, do
PSDB do Esta do de San ta Ca ta ri na.

V. Exª dis põe de até vin te mi nu tos.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. 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 fa -
zer hoje vá ri os re la tos. Ou vi mos aqui vá ri os pro nun ci-
a men tos de gran de im por tân cia para o nos so País e
al guns para o Esta do de San ta Ca ta ri na.

No dia 22, en ca mi nha mos um ofi cio ao Pre si-
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va so li ci tan do a pror ro ga-
ção do novo Re fis, já que as em pre sas, prin ci pal men-
te as mi cro em pre sas, não es tão con se guin do, em
tem po há bil, se ca das trar para o be ne fí cio da lei do
Novo Re fis, em vir tu de de gre ves e da cha ma da ope -
ra ção tar ta ru ga que está ha ven do em al gu mas re par-
ti ções pú bli cas em de sa gra vo às atu a ções do Go ver-
no Fe de ral, sen tin do-se pre ju di ca dos em face da re -
for ma tri bu tá ria. As em pre sas não têm con se gui do
bus car do cu men tos, mu i to me nos con se guem a aten -
ção rá pi da, de vi da e obri ga tó ria dos ser vi do res pú bli-
cos dos ór gãos com pe ten tes no aten di men to aos in -
te res sa dos no be ne fí cio que a lei de ve rá pres tar a to -
das as em pre sas de ve do ras.

Por isso, pedi ao Pre si den te da Re pú bli ca Luiz
Iná cio Lula da Sil va para que aten des se à nos sa re i-

vin di ca ção e pror ro gas se o cha ma do Novo Re fis
para, no mí ni mo, mais 120 dias. Fiz o ofí cio e en vi ei
dia 22 e, de po is, fiz ou tro ofí cio, on tem, dia 23, já que
os con ta bi lis tas do Bra sil in te i ro vão ape lar à Jus ti ça,
ar gu men tan do jus ta men te a ques tão das di fi cul da des
que es tão en con tran do para se en qua dra rem nas exi -
gên ci as da lei do novo Re fis. Fal ta as ses so ria, fal ta
co nhe ci men to, fal tam in for ma ções. E o tem po con ce-
di do foi mu i to cur to.

Ape lo, pu bli ca men te, à sen si bi li da de do Pre si-
den te Lula não em nome do Se na dor Le o nel Pa van,
que faz uma opo si ção co e ren te e in te li gen te, que
aler ta ao Go ver no, mas que aten des se a to dos os
bra si le i ros nes ta nos sa men sa gem na pror ro ga ção do 
novo Re fis.

Ou tra ques tão que que ro de i xar re gis tra da é re -
fe ren te ao su bi tem 12.05, da Lis ta ane xa ao Pro je to
de Lei do Se na do nº 161, de 1989. Há pou cos dias,
hou ve ram al gu mas mu dan ças e pas sa ram a ta xar os
par ques de di ver são. Faço um ape lo jus ta men te para
que seja re ti ra do, dos im pos tos so bre ser vi ços de
qual quer na tu re za, prin ci pal men te.  So bre os de in -
dús tri as grá fi cas; re al men te eles fo ram re ti ra dos. No
en tan to, co me te mos um erro e per ma ne ce ram aqui
os par ques de di ver são, os cir cos, te a tros e ci ne mas
que ar ca rão com um tri bu to que an tes não ti nha. Nos
pró xi mos dias, de ve rei fa zer um pro nun ci a men to re fe-
ren te a este as sun to, ape lan do ao nos so Pre si den te
Lula, que é Pre si den te de to dos os bra si le i ros, para
que aten da à cul tu ra, aos ar tis tas, que for ta le ça este
se tor, não os ta xan do.

Re ce bi um te le fo ne ma do que ri do ami go Beto
Car re ro ape lan do nes te sen ti do, para que to dos nós,
Se na do res e De pu ta dos Fe de ra is, pos sa mos atu ar
jun to ao Mi nis té rio com pe ten te, jun to ao Pre si den te
Lula, que ain da não san ci o nou a lei, para que Sua
Exce lên cia vete o ar ti go que in clui cir cos, par ques, ci -
ne mas e te a tros na ta xa ção que va ria, de 2% a 5%
so bre cir cos e te a tros e de 2% a 10% os par ques te -
má ti cos. De ve rei me pro nun ci ar nos pró xi mos dias.

Hoje tam bém de ve rei me pro nun ci ar pela Li de-
ran ça, se ti ver opor tu ni da de, para fa zer re fe rên cia ao
FPM. Os mu ni cí pi os es tão vi ven do uma cri se enor me,
cri se ja ma is vis ta nos úl ti mos anos. Cor ta ram o FPM
de to dos os mu ni cí pi os bra si le i ros. Espe ro que não
es te jam sen do con ce di dos be ne fí ci os a al guns par ti-
dos po lí ti cos, ti ran do mais de al guns e me nos de ou -
tros, pre ju di can do mais uns e me nos ou tros ou be ne-
fi ci an do mais uns em de tri men tos de ou tros. Não que -
re mos le van tar essa de nún cia, mas, se elas fo rem
com pro va das, nós as tra re mos aqui. Aler to para o fato 
de que, só o mu ni cí pio de São João D’Oeste, no in te-
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ri or de San ta Ca ta ri na, teve seus re cur sos cor ta dos
em 49,7%. Esse tipo de co i sa in vi a bi li za as ad mi nis-
tra ções. Fui pre fe i to três ve zes, sem pre tra ba lhei com
base em pla ne ja men to, or ça men to, e, cer ta men te, to -
dos os pre fe i tos as sim es tão fa zen do. Se ti ver opor tu-
ni da de, ain da hoje fa la rei mais so bre esse as sun to,
algo que, la men ta vel men te, está ocor ren do.

Hoje tam bém que ro me pro nun ci ar, Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, re la ti va men te a al guns
be ne fí ci os que San ta Ca ta ri na irá re ce ber do atu al
go ver no. A res pe i to des ses be ne fí ci os, des sas obras
que se rão fe i tas, mu i tas ve zes, aqui des ta tri bu na, fiz
aler tas, crí ti cas, re i vin di quei. E não foi em vão: es ta-
mos ven do, em par te, es sas nos sas re i vin di ca ções
se rem aten di das.

Sem pre que te nho me ma ni fes ta do nes ta tri bu-
na, te nho dito, em nos so nome e no do PSDB, que es -
ta mos exer cen do uma opo si ção co la bo ra ti va ou exer -
cen do a crí ti ca co o pe ra ti va e cons tru ti va em re la ção
aos pro ble mas na ci o na is e à atu a ção do go ver no fe -
de ral, bem como em re la ção aos pro ble mas es pe cí fi-
cos de San ta Ca ta ri na.

Esti ve tra tan do de vá ri os pro ble mas em au diên-
cia com qua tro di re to res do DNIT, que são: Was hing-
ton Lima, Di re tor de Infra-Estru tu ra Aquá ria; Ri car do
Cor rêa, Di re tor de Pla ne ja men to e Pes qui sa; Sr. Mot -
ta, Di re tor de Infra-Estru tu ra Ro do viá ria e o Di re-
tor-Ge ral, Sr. José Cou ti nho. Qu e ro de i xar re gis tra do
que fo ram S. Sªs aten ci o sos, tra ta ram com mu i ta sen -
si bi li da de os as sun tos de in te res se do povo de San ta
Ca ta ri na, abri ram as por tas e nos re ce be ram mu i to
bem – to dos eles ti ve ram suas in di ca ções apro va das
aqui pela nos sa Co mis são.

Entre ou tros, os as sun tos tra ta dos fo ram a ma -
nu ten ção da BR-101, a du pli ca ção da BR-101 na Re -
gião Sul e a du pli ca ção da BR-470, in ves ti men tos nos 
por tos. Fa la re mos so bre o que lá nós tra ta mos.

Fi quei mais tran qüi lo com as ex pla na ções dos
di re to res do Dnit so bre a ma nu ten ção da BR-101, já
que o Sr. Mot ta ga ran tiu que ha ve rá um re pas se de
R$5 mi lhões para a ma nu ten ção e con ser va ção das
ro do vi as fe de ra is do Esta do de San ta Ca ta ri na. Essas 
obras de vem in clu ir o re ca pe a men to da pis ta
(tapa-bu ra cos), e re for ço de si na li za ção ho ri zon tal e
ver ti cal, bem como re pa ros em ca be ce i ras de pon tes
e vi a du tos.

Esses re cur sos são ne ces sá ri os o mais rá pi do
pos sí vel, já que a si tu a ção é re al men te pre cá ria em
al guns tre chos e re pre sen ta, além do ris co imi nen te
da per da de vi das, tam bém pre ju í zos eco nô mi cos e
so ci a is para a eco no mia ca ta ri nen se, uma vez que
es sas ro do vi as são vi ta is para o trans por te da ri que za

pro du zi da no Esta do e que se gue para di ver sos ou -
tros Esta dos do Bra sil, sem fa lar nos cor re do res de
ex por ta ção, no ta da men te do Mer co sul.

Entre tan to, Srªs e Srs. Se na do res, va mos con ti-
nu ar vi gi lan tes e co bran do a du pli ca ção da BR-101 no 
tre cho sul, que guar da ver da de i ras ar ma di lhas para
os mo to ris tas, ris co que nós mes mos com pro va mos
em nos sas vi a gens pe rió di cas pela re gião. A re cu pe-
ra ção é im por tan te, mas o pro vi só rio não pode se tor -
nar per ma nen te.

Os R$5 mi lhões vão aten der a re cu pe ra ção das
es tra das da di vi sa de San ta Ca ta ri na com o Pa ra ná
até Pa lho ça e par te da re cu pe ra ção, para di mi nu ir um
pou co os aci den tes, do tre cho não-du pli ca do de Pa -
lho ça até a di vi sa com o Rio Gran de do Sul. A apli ca-
ção des ses re cur sos es ta rá sen do ob je to de li ci ta ção
nos pró xi mos dias – a do cu men ta ção está sen do pre -
pa ra da -, e cer ta men te ame ni za rá os pro ble mas.
Estou aqui para agra de cer, em nome dos ca ta ri nen-
ses, pela exe cu ção des sas obras. Te mos que ter a
gran de za de vol tar aqui e agra de cer ao go ver no
quan do nos aten de, mes mo sen do par ci al men te –
esse aten di men to par ci al de nos sas re i vin di ca ções
vai nos tran qüi li zar um pou co.

Assim, Sr. Pre si den te, se guin do essa fi lo so fia de
atu a ção, que ria re gis trar a nos sa sa tis fa ção por es tar
sen do aten di da, em par te, a nos sa re i vin di ca ção, re i vin-
di ca ção que, cer ta men te, tam bém é de ou tros se na do-
res e de pu ta dos – fiz aqui vá ri os pro nun ci a men tos e V.
Exªs são tes te mu nhas de quan to usa mos o mi cro fo ne
para co brar me lho ri as para a BR 101. Tam bém se tran -
qüi li za, em par te, gran de par ce la do povo ca ta ri nen se
com o anún cio do Mi nis té rio dos Trans por tes, via DNIT,
das obras de con ser va ção e re cu pe ra ção de tre chos
das ro do vi as de San ta Ca ta ri na.

Tam bém tra ta mos da ques tão das pas sa re las
no tre cho du pli ca do da BR-101, que foi mu i to bem re -
ce bi da pelo Di re tor de Infra-Estru tu ra Ro do viá ria, que 
bus ca rá in cor po rar esse ple i to às de ma is ques tões da 
BR-101. Uma des sas pas sa re las fica den tro do mu ni-
cí pio de Bal neá rio Cam bo riú, por onde pas sa a
BR-101 cor tan do a ci da de pelo meio, e por onde é re -
al men te mu i to pe ri go so atra ves sar – to dos os dias,
per de mos vi das e mu i tos aci den tes ocor rem. Tam-
bém nos tran qüi li za, ad mi to, a cer te za de que essa
pas sa re la vai es tar den tro do Orça men to.

Sr. Pre si den te, a me lhor e mais con cre ta no tí cia
que trou xe da au diên cia de hoje, com re fle xos ime di a-
tos, é o aten di men to à mi nha re i vin di ca ção de que os
pos tos de pe sa gem de Ga ru va e Ita pe ma não se rão
mais de sa ti va dos, con for me in ten ção do Mi nis té rio, e
os fun ci o ná ri os não se rão de mi ti dos. Qu e ro lem brar
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que esse é um as sun to que ve nho tra tan do des de
mar ço des te ano, ten do, in clu si ve, en vi a do di ver sos
ex pe di en tes ao Mi nis tro dos Trans por tes, Ander son
Ada u to, que, ago ra, por meio do Dnit, nos ga ran te que 
os pos tos de pe sa gem con ti nu a rão em ple no fun ci o-
na men to, pre ser van do, as sim, o em pre go de vá ri as
pes so as e a se gu ran ça nas es tra das ca ta ri nen ses.
Enten do ser de fun da men tal im por tân cia a exis tên cia
de pos tos de pe sa gem que as se gu rem o trân si to de
car gas que não da ni fi quem e com pro me tam a qua li-
da de das ro do vi as fe de ra is, já tão du ra men te mas sa-
cra das.

E não po de ria ser di fe ren te, já que fal tam pos tos
de pe sa gem em ro do vi as por onde pas sam de 25 a 30
mil ve í cu los di a ri a men te.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Per mi te V. Exª
um apar te?

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Pois
não, no bre Se na dor Mão San ta. Ou vi rei, com mu i to
pra zer, o apar te de V.Exª. Per mi ta-me, an tes, co men-
tar que se ape nas re cu pe rar mos as ro do vi as, mas
não re cu pe rar mos tam bém os pos tos de pe sa gem,
es sas ro do vi as se rão no va men te da ni fi ca das. Isto é
im por tan te e, para tan to, agra de ço a de vi da aten ção.

Srªs. e Srs. Se na do res, tam bém es ti ve com o Di -
re tor de Infra-es tru tu ra Aquá ria, ao qual re i vin di quei
in ves ti men tos emer gen ci a is para os por tos de São
Fran cis co do Sul, Ita jaí, Imbi tu ba e La gu na, e ob ti ve
gran de re cep ti vi da de do Dr. Was hing ton, que nos ga -
ran tiu a li be ra ção de apro xi ma da men te R$32 mi lhões
para os por tos ca ta ri nen ses para este ano, mas com
pre vi são para os pró xi mos anos. 

Já usa mos a tri bu na por vá ri as ve zes e dis se-
mos que exis te uma pre vi são no Orça men to em tor no
de R$140 mi lhões para os por tos de San ta Ca ta ri na,
tais como – fu tu ra men te fa rei um pro nun ci a men to a
esse res pe i to – o por to de La gu na, cuja obra já está
sen do re a li za da; o por to de Imbi tu ba, que cor re sé ri os
ris cos de so frer gran des da nos, no caso de uma maré
alta, caso não me lho re mos os ber ços já exis ten tes ou
cons tru ir mos no vos ber ços ou atra ca dou ros; o por to
de Ita jaí, que pre ci sa de in ves ti men tos e cu jos re cur-
sos já se en con tram ga ran ti dos – não em um per cen-
tu al que re i vin di ca mos e nem no que cons ta do Orça -
men to, mas em um per cen tu al que nos vai tra zer al -
guns be ne fí ci os –; e o de São Fran cis co do Sul, onde
se rão in ves ti dos de R$20 a R$30 mi lhões, ain da este
ano, já que a re i vin di ca ção, meu ami go Mão San ta,
che ga va a qua se R$141 mi lhões.

Pas so a pa la vra ao no bre Se na dor Mão San ta,
para que pos sa fa zer al gu mas co lo ca ções re fe ren tes
ao as sun to.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Agra de ço ao
Se na dor Le o nel Pa van por po der par ti ci par, no úl ti mo
mi nu to, do seu pro nun ci a men to. Qu e ro aqui re gis trar
que V. Exª – que foi o úl ti mo a che gar aqui, por ter so -
fri do um aci den te –, mes mo com a ad ver si da de de es -
tar usan do um co le te cer vi cal, de fen dia aqui o povo
de San ta Ca ta ri na. Foi com mu i ta sa be do ria e cons -
ciên cia que o povo da sua ci da de – Cam bo riú – ele -
geu-o pre fe i to por três ve zes. Isso tra duz o es to i cis mo
que V. Exª teve no man da to, não só no Exe cu ti vo, mas 
no Le gis la ti vo. E que ro tes te mu nhar o pro gres so por
que pas sa o seu Esta do, que se deve tam bém ao Go -
ver na dor do meu Par ti do, o PMDB, Go ver na dor Luiz
Hen ri que, ex cep ci o nal Mi nis tro da Re pú bli ca des te
Bra sil e, tal vez, um dos me lho res Pre si den tes do Par-
ti do para o qual tive a fe li ci da de de en trar. E no PMDB
en trei por meio de suas mãos, vis to que foi S. Exª que
abo nou a mi nha fi cha de fi li a ção. Mas tam bém gos ta-
ria de dar um tes te mu nho de apla u so ao Mi nis tro
Ander son Ada u to, que re al men te tem mos tra do sen -
si bi li da de po lí ti ca. As co i sas só irão dar cer to se os
go ver nan tes mos tra rem res pon sa bi li da de ad mi nis tra-
ti va e sen si bi li da de po lí ti ca. Ontem mes mo, S. Exª
par ti ci pou de um jan tar na casa do Se na dor Ney Su -
as su na, para aten der a ple i tos de Se na do res, ple i tos
es ses que são jus tos, como o é o de V. Exª, que tão
bem tem de fen di do San ta Ca ta ri na e a sua gen te.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Incor po-
ro as co lo ca ções do nos so que ri do ami go Mão San ta
ao pro nun ci a men to que faço, hoje, des ta tri bu na.

Enfim, Sr. Pre si den te, en ten do que a re cep ti vi-
da de do DNIT vem de en con tro às as pi ra ções e às re -
i vin di ca ções que vi e mos fa zen do por San ta Ca ta ri na,
uti li zan do o nos so man da to de Se na dor para pos si bi-
li tar ao povo ca ta ri nen se uma me lhor qua li da de de
vida e res ga tar a pu jan ça de nos so Esta do como um
dos mais im por tan tes da Fe de ra ção.

O Pre si den te Lula está hoje em San ta Ca ta ri na.
Nes te mo men to, Sua Exce lên cia está em Ita jaí. Como 
não pude es tar pre sen te, pedi ao nos so Pre fe i to de
Ita jaí em exer cí cio, Guto Dal çó quio, para que fos se
por ta dor da mi nha men sa gem – in clu si ve es tou indo,
hoje, para To can tins para fa lar so bre tu ris mo, lá per -
ma ne cen do até ama nhã – no sen ti do de que não re -
pas sas se às nos sas ro do vi as ape nas aque le mon tan-
te de re cur sos. Para tan to, pedi que Sua Exce lên cia
per cor res se um, dois ou três qui lô me tros da BR-101 e 
cons ta tas se, in loco, o quão pe ri go sa é a ro do via e o

20104 Sex ta-fe i ra  25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2003JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL694     



so fri men to do povo ca ta ri nen se tra fe ga pe las ro do vi-
as fe de ra is do Esta do.

Qu e ro di zer que sem pre fa rei des ta for ma: sem -
pre que o Go ver no aten der o nos so Esta do, mes mo
que não to tal men te, não he si ta re mos em usar a tri bu-
na para elo gi ar e agra de cer. É des sa for ma que o
PSDB tra ba lha, aler tan do e ori en tan do o Go ver no,
co lo can do o dedo na fe ri da e fa zen do uma opo si ção
in te li gen te e cons tru ti va para o Bra sil e, par ti cu lar-
men te, para San ta Ca ta ri na.

Va mos con ti nu ar exer cen do o pa pel de opo si-
ção, va mos con ti nu ar aler tan do o Go ver no em re la-
ção aos re cur sos para os Mu ni cí pi os, em re la ção aos
cor tes na ques tão so ci al, aos cor tes dos be ne fí ci os
para cul tu ra, à re du ção do FPM, para pror ro gar o Re -
fis, en fim, va mos con ti nu ar exer cen do o pa pel de opo -
si ção, mas in te li gen te men te.

Agra de ce re mos sem pre que nos aten de rem.
Não fa re mos uma opo si ção ri go ro sa. Não se re mos
con tra pelo sim ples fato de ser mos con tra, como mu i-
tos fi ze ram no Go ver no pas sa do con tra Fer nan do
Hen ri que Car do so.   Esta re mos aqui apla u din do sem-
pre que acer ta rem, mas cri ti can do sem pre que de i xa-
rem de aten der aos in te res ses do povo. 

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ti nu an do, den tro do cri té rio de al ter nar en -
tre os ora do res ins cri tos e os Se na do res ins cri tos
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, con ce do a pa la vra
ao no bre Se na dor Pa u lo Paim, 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.

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, em pri me i ro lu gar,
que ro las ti mar os aci den tes que acon te ce ram on tem,
na Câ ma ra dos De pu ta dos, no de ba te da re for ma da
pre vi dên cia. Não foi bom para nin guém o que ocor reu
na que la Casa no dia de on tem, isto é, pra ti ca men te
uma ba ta lha cam pal en tre ser vi do res, po lí cia de cho -
que e se gu ran ças da Câ ma ra dos De pu ta dos.

To dos sa bem a mi nha po si ção crí ti ca em re la-
ção à re for ma da pre vi dên cia. Enten do que o de ba te
deve ser fir me e duro no cam po das idéi as, sem pre
bus can do al te ra ções no tex to ori gi nal. A mi nha opi-
nião ain da é a de que o tex to, da for ma como se en -
con tra, não será vo ta do com ne nhu ma tran qüi li da de,
nem na Câ ma ra dos De pu ta dos e nem no Se na do.

Por ou tro lado, Sr. Pre si den te, que ro di zer que,
nes te mo men to, no Au di tó rio Pe trô nio Por tel la, en-
con tram-se cer ca de mil ser vi do res. Esti ve lá, con ver-
sei com eles e pos so di zer que não pro ce de aqui lo

que se es pa lhou no Se na do, ou seja, que es ses ser vi-
do res, com o es pa ço ce di do por este Se na dor, so li ci-
ta do ao Pre si den te da Casa, iri am fa zer qual quer tipo
de ma ni fes ta ção que não cor res pon des se ao es pa ço
de mo crá ti co que esta Casa abriu. Eles es tão lá fa zen-
do um belo de ba te so bre a re for ma da pre vi dên cia.

Meus cum pri men tos à Casa, que abriu o es pa ço
com mu i ta tran qüi li da de, e aos ser vi do res, que es tão
lá de ba ten do a re for ma da pre vi dên cia, no cam po das 
idéi as.

Sr. Pre si den te, já de mons trá va mos aqui – e não
so men te este Se na dor – a nos sa pre o cu pa ção so bre
a po si ção dos 27 Go ver na do res, pas sa da à so ci e da-
de, de que iri am de ci dir so bre a re for ma tri bu tá ria e
pre vi den ciá ria. Di zía mos aqui, e re pi to ago ra, que os
Go ver na do res não têm voto no Se na do nem na Câ -
ma ra. Eles não vo tam. Têm todo o di re i to de dar a sua
opi nião, mas pre o cu pei-me quan do per ce bi que os
Go ver na do res co me ça ram a avan çar o si nal. Qu e rem
uma par te da CPMF, já fa lam em des vin cu lar re ce i tas
da edu ca ção e pres si o nam para ha ver a des vin cu la-
ção de re ce i ta da sa ú de. Esti ve em uma au diên cia pú -
bli ca so bre sa ú de onde foi dito que, se for aten di do o
pe di do dos Go ver na do res, va mos des vin cu lar qua se
R$17 bi lhões de áre as fun da men ta is, como edu ca ção
e sa ú de.

Tam bém vejo com maus olhos, Sr. Pre si den te, a
po si ção das mon ta do ras, que ago ra de se jam um con -
tra to emer gen ci al, um be ne fí cio do Go ver no Fe de ral
e, para isso, co me çam a chan ta ge ar com de mis são
de me ta lúr gi cos se não ti ve rem seus in te res ses aten -
di dos na câ ma ra se to ri al. A chan ta gem é um ter re no
pe ri go so e não é boa para nin guém. Re pi to, va mos fi -
car no cam po das idéi as e ver quem, efe ti va men te,
tem pro pos tas con se qüen tes para o con jun to da so ci-
e da de.

Ago ra, tam bém os ju í zes anun ci am gre ve. Isso
tam bém me pre o cu pa. Eu, que te nho uma po si ção crí -
ti ca em re la ção à re for ma da pre vi dên cia, de i xo ex-
pres sa da aqui a mi nha pre o cu pa ção se os ju í zes efe ti-
va men te en tra rem em gre ve a par tir do mês de agos to.

Com es sas con si de ra ções rá pi das, Sr. Pre si-
den te, es pe ro que o meu pro nun ci a men to sir va como
um aler ta. É pre ci so mu i to diá lo go e mu i ta ne go ci a-
ção. É pre ci so que as par tes sa i bam ce der para cons -
tru ir o en ten di men to. O que não é pos sí vel é, de um
mo men to para ou tro, por exem plo, exi gir-se que ver -
bas da Cide, da CPMF, da sa ú de, da edu ca ção se jam
des ti na das aos Esta dos em de tri men to de in ves ti-
men tos da União, em su pos to apo io à re for ma da pre -
vi dên cia.
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É pre ci so mu i to cu i da do, até por que a úl ti ma pa -
la vra so bre es sas re for mas será dada pe los De pu ta-
dos e Se na do res.

Era isso o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,
Se na dor Ael ton Fre i tas, do Par ti do Li be ral do Esta do
de Mi nas Ge ra is.

S. Exª dis põe de até vin te mi nu tos.
O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos,
Srªs e Srs Se na do res, ins cre vi-me para fa lar de um
tema que con si de ro ne ces sá rio e opor tu no, o al co o-
lis mo, mas não po de ria de i xar de lado as mi nhas con -
si de ra ções so bre a que da da taxa de ju ros, que se
deu de on tem para hoje. Por isso, Sr. Pre si den te, di vi-
di meu pro nun ci a men to em duas par tes e ten ta rei
usar es ses vin te mi nu tos que a Mesa me con ce de
para tra tar des ses dois as sun tos e fa zer as con si de ra-
ções que acho opor tu nas, a par tir do tra ba lho ini ci a do
pelo Vice-Pre si den te da Re pú bli ca.

É evi den te que, com o cor te de 1,5% na taxa de
ju ros pro mo vi do pelo Ban co Cen tral, ain da não con -
se gui mos atin gir um va lor con si de ra do ide al para este 
in di ca dor eco nô mi co, mas a cons tan te re du ção que já 
se en sa ia é um bom si nal e nos per mi te an te ver dias
me lho res para a nos sa eco no mia, ti ran do o se tor pro -
du ti vo de um pe río do de su fo co e re ces são. A con tí-
nua re du ção da taxa po de rá, em mo men to opor tu no,
in ver ter a es ca la da do de sem pre go, pos si bi li tan do a
ge ra ção de no vos pos tos de tra ba lho.

Nes te mo men to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, não po de mos es que cer da luta co ra jo sa e
co e ren te por ju ros me no res ini ci a da pelo ilus tre
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, José Alen car. Nos so
gran de com pa nhe i ro do Par ti do Li be ral, José Alen car,
em al guns mo men tos, foi in jus ta men te cri ti ca do, e por
mu i tos, mas, fe liz men te, o nos so Go ver no está de-
mons tran do que as pa la vras do Vice-Pre si den te não
fo ram em vão. Per ce bi, des de o pri me i ro mo men to, a
im por tân cia de suas re i vin di ca ções e fui so li dá rio ao
Vice-Pre si den te e à ca u sa, ma ni fes tan do, des ta mes-
ma tri bu na, to tal con cor dân cia e apo io às suas idéi as
no sen ti do de de so ne rar a clas se pro du to ra na ci o nal.

Devo lem brar que, mes mo não aten den do às
ex pec ta ti vas ime di a tas do em pre sa ri a do, foi o cor te
mais co ra jo so fe i to so bre a taxa de ju ros nos úl ti mos
qua tro anos. Por meio da que da dos ju ros, há um au -
men to do con su mo, a ma nu ten ção no au men to da

ofer ta de em pre gos, tão ne ces sá ri os ao nos so País. A 
re du ção, ain da que tí mi da, me re ce ser co me mo ra da
por to dos e, prin ci pal men te, pelo Par ti do Li be ral, que
deve se or gu lhar por ter, em seu qua dro, pes so as ca -
pa zes de fa zer ao Go ver no Lula os aler tas ne ces sá ri-
os que co lo quem o País nos tri lhos, a exem plo do que
o Vice-Pre si den te, José Alen car, tem pro cu ra do fa zer.
É tam bém uma pri me i ra vi tó ria de toda a clas se pro -
du ti va do cam po e da ci da de, que re for ça a nos sa
con fi an ça em um Bra sil me lhor.

É essa clas se, Srªs e Srs. Se na do res, que em -
pre ga os tra ba lha do res bra si le i ros. É do pro du tor ru ral
e do em pre sá rio ur ba no que o Go ver no re ce be im -
pos tos, o que per mi te ao Bra sil ofe re cer o tão so nha-
do au men to de ofer ta de em pre gos que a so ci e da de
bra si le i ra quer e pre ci sa.

Embo ra pos sa pa re cer in sig ni fi can te, a re du ção
de 1,5% na taxa de ju ros já re pre sen ta avan ços con si-
de rá ve is. Cada pon to per cen tu al a me nos se tra duz
em uma eco no mia de apro xi ma da men te R$9 bi lhões
aos co fres pú bli cos por ano, va lor apro xi ma do da qui lo
que se ar re ca da anu al men te com a Cide – Con tri bu i-
ção de Inter ven ção no Do mí nio Eco nô mi co.

Ima gi nem, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, quan tas boas ações po dem ser fe i tas pelo Go ver-
no com ta ma nha quan tia! Um país ca ren te de me lho-
ri as em di ver sos se to res, ca ren te de uma me lhor es -
tru tu ra pú bli ca de sa ú de, de edu ca ção, de pro gra mas
de ge ra ção de em pre go, de se gu ran ça, de es tra das
em con di ções sa tis fa tó ri as, não pode de ma ne i ra al -
gu ma abrir mão da uti li za ção des ses re cur sos em be -
ne fí cio da sua so fri da po pu la ção.

Te nho ple na con vic ção, Srªs e Srs. Se na do res,
de que, ape sar de to das as di fi cul da des im pos tas
pela li mi ta ção or ça men tá ria e pelo qua dro eco nô mi co
re ce bi do, o Go ver no Lula tem to ta is con di ções de li -
de rar uma ca mi nha da fir me e se re na rumo ao cres ci-
men to de que tan to ne ces si ta mos, ace le ran do a re du-
ção das ta xas sem fra gi li zar as fi nan ças. Ca be ças
para ra di o gra far si tu a ções e in di car me lho res ru mos
não vão fal tar. Te mos cer te za dis so.

O Vice-Pre si den te, José Alen car, e a Ban ca da
do Par ti do Li be ral já de ram um belo exem plo nes se
de ba te tra va do em tor no da taxa de ju ros. E essa vi tó-
ria não é só nos sa, mas de todo o Bra sil.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, Se na dor Ael ton Fre i tas?

O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG) –
Pois não, no bre Lí der, Se na dor Tião Vi a na.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – De se jo
cum pri men tar V. Exª pelo pro nun ci a men to que faz,
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tan to como uma ho me na gem ao Vice-Pre si den te,
José Alen car, que tem sido um pre ga dor na ci o nal in -
tran si gen te na de fe sa da que da da taxa de ju ros como
pré-re qui si to fun da men tal para a re to ma da do cres ci-
men to, dis tri bu i ção de ren da e aque ci men to da eco -
no mia na ci o nal, como uma de mons tra ção de oti mis-
mo re a lis ta pela re du ção da taxa de ju ros. É ver da de
que esse mon tan te de re du ção da taxa de ju ros só foi
su pe ra do em 1999. E o me lhor ain da, Se na dor Ael ton
Fre i tas: há dois me ses, so men te qua tro ins ti tu i ções
ban cá ri as po de ro sas acre di ta vam que nós che ga ría-
mos ao fi nal do ano com uma taxa de ju ros aba i xo de
19%; e, hoje, são tre ze as ins ti tu i ções ban cá ri as que
acre di tam nes sa pre vi são e já tra ba lham com cál cu-
los eco nô mi cos para o fi nal do ano com uma taxa de
ju ros aba i xo de 19%. Para nós, da área so ci al, da área 
po lí ti ca, da área pú bli ca, isso sig ni fi ca es ta bi li da de,
uma pre vi são a fa vor da re to ma da do cres ci men to
eco nô mi co, de uma po lí ti ca de ren da na ci o nal, do for-
ta le ci men to do se tor pro du ti vo bra si le i ro e, ao mes mo
tem po, do gran de so nho e pro je to po lí ti co que quer
unir ca pi tal e tra ba lho. Quer fir mar essa gran de união
na ci o nal, que en ten de que o se tor pro du ti vo, jun ta-
men te com o se tor po lí ti co, pode fa zer mu i to pelo fu tu-
ro do Bra sil. A nos so ver, atrás de tudo isso há um ob -
je to fun da men tal, que é o em pre go; e, se gu ra men te, o
re sul ta do será fa vo rá vel. Ain da te mos a res pon sa bi li-
da de de con ci li ar uma po lí ti ca de re du ção de ju ros
com uma po lí ti ca de in ves ti men tos na área de in-
fra-es tru tu ra, que foi aban do na da ao lon go des ses úl -
ti mos anos. Por tan to, sou so li dá rio ao pro nun ci a men-
to de V.Exª e es tou oti mis ta, as sim como V. Exª, nes te
mo men to.

O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG) –
Agra de ço-lhe mu i to o apar te, que en ri que ce a nos sa
po si ção e o nos so dis cur so.

Sr. Pre si den te, ten tan do apro ve i tar os três mi nu-
tos que nos res ta, vou ini ci ar o dis cur so, que, a meu
ver, nes te mo men to, é mu i to im por tan te para mim.
Tra ta-se do al co o lis mo.

O Bra sil não pode dar-se ao luxo de des per di çar
re cur sos pú bli cos, mu i to me nos de en ter rar pre ma tu-
ra men te sua ju ven tu de no ví cio do ál co ol. No en tan to,
his to ri ca men te ex pe ri men ta mos va ci lan tes po lí ti cas
do Po der Pú bli co em re la ção à gra ve ques tão do al co-
o lis mo no País. Com a nova con fi gu ra ção po lí ti ca ins -
ta la da em Bra sí lia des de ja ne i ro úl ti mo, so bra ram
bons mo ti vos para se re ver ter este sór di do qua dro da
sa ú de pú bli ca bra si le i ra. É hora de en ca rar mos o pro -
ble ma como pri o ri da de na ci o nal. Sem a sua so lu ção
ime di a ta, a sa ú de pú bli ca es ta rá in ci din do em gra ve
erro de me tas e de ci sões.

Mi nha pre o cu pa ção é com nú me ros di vul ga dos
a res pe i to dos gas tos pú bli cos com re cu pe ra ção de
al coó la tras. De acor do com os mes mos, o Sis te ma
Úni co de Sa ú de, o SUS, gas ta, em mé dia, qua se
R$3.500 mil com a re a bi li ta ção de cada vi ci a do em
be bi das al coó li cas. Essa sig ni fi ca ti va quan tia po de ria
ser mu i to me lhor apro ve i ta da, sen do in ves ti da na pre -
ven ção con tra a aqui si ção des ta do en ça fí si ca e so ci-
al men te de vas ta do ra. É in dis pen sá vel, Srs. Se na do-
res, que as si mi le mos, de uma vez por to das, que se
tra ta de uma do en ça que afe ta de for ma gra ve a sa ú-
de men tal dos bra si le i ros. A per so na gem da atriz Vera 
Holtz, em no ve la em exi bi ção, re tra ta com pro pri e da-
de essa dura re a li da de dos al coó la tras.

Hoje, já con vi ve mos com no tí ci as de pais que pro -
vo cam a mor te de suas cri an ças por tro ca rem sua ces ta
bá si ca por gar ra fas de pin ga, de i xan do os fi lhos com
fome, sem tra ba lho e sem es co la. Pre ci sa mos re fle tir
so bre o pa pel que o Esta do po de ria ter de sem pe nha do
em evi tar a con su ma ção de ta ma nha tra gé dia.

Se a po lí ti ca pú bli ca da sa ú de men tal para o al -
co o lis mo es ti ves se em ple no fun ci o na men to, não
acon te ce ri am ca sos ex tre mos, pois as ví ti mas es ta ri-
am in ter na das e de vi da men te tra ta das.

Para os al coó la tras em ge ral e, so bre tu do, para
aque les mais po bres, o ca mi nho para o bo te quim
sem pre foi bem mais cur to do que o ca mi nho para o
pos to de sa ú de. É es tra nho cons ta tar, Sr. Pre si den te,
que al gu mas au to ri da de bra si le i ras in sis tam em es ti-
mu lar a po pu la ção ao con su mo des la va do de be bi da
al coó li ca.

Fe liz men te, já des pon tam al guns si na is de mu-
dan ças. Para evi tar con tra di ções des sa na tu re za, o
Go ver no Lula já se com pro me teu a im plan tar uma po lí-
ti ca pú bli ca de sa ú de men tal que aten da às ne ces si da-
des de re a bi li ta ção do al coó la tra bra si le i ro. Afi nal, o al -
co o lis mo é uma en fer mi da de psi quiá tri ca con tra a qual
a so ci e da de mo der na deve re er guer re sis tên ci as.

O Bra sil acom pa nha uma ten dên cia mun di al so -
bre a qual o ca pi ta lis mo sel va gem das in dús tri as de
be bi das al coó li cas e de ta ba co exer ce pe ri go sa in-
fluên cia.

Te mos de ter como re fe rên cia al guns pa í ses do
Pri me i ro Mun do que es tão ado tan do me di das rí gi das
con tra a va lo ri za ção cul tu ral do uso exa ge ra do de be -
bi das al coó li cas. Esse uso im põe às so ci e da des de
to dos os pa í ses uma car ga de agra vos in de se já ve is e
dis pen di o sos, que afe tam os in di ví du os em todo o do -
mí nio da sua vida.

É im por tan te lem brar da so ci e da de ci vil, que
vem dan do bons exem plos de apo io às pes so as que
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so frem des se pro ble ma. O Ce rea, Cen tro de Re cu pe-
ra ção dos Alcoó la tras, e o AA, Alcoó li cos Anô ni mos,
or ga ni za dos em di ver sas ci da des do Bra sil, es tão dis -
pos tos a se rem ins tru men tos do Go ver no nes se im -
por tan te com ba te. Em Cen tra li na, uma pe que na ci da-
de do Triân gu lo Mi ne i ro, na mi nha re gião, o Ce rea lo -
cal está cons tru in do uma clí ni ca de re cu pe ra ção e
con ta com o apo io do Mi nis té rio da Ação So ci al e com 
o meu nes se sen ti do. Em Var gi nha, tam bém na mi nha
que ri da Mi nas Ge ra is, o AA já con se guiu atra ir 80%
dos mo ra do res de rua al coó la tras, se gun do re por ta-
gem do jor nal Hoje em Dia, de Mi nas Ge ra is.

Con tu do, pen so que não bas ta pro por ci o nar re -
a bi li ta ção. Se ria mu i to po si ti vo for ta le cer a po pu la ção
com ações pre ven ti vas. O Esta do pre ci sa di vul gar na -
ci o nal men te uma se qüên cia de cam pa nhas edu ca ti-
vas que es cla re ça as re a is con se qüên ci as do ál co ol
so bre o or ga nis mo, a men te e a dig ni da de hu ma na.
Se gun do pes qui sa do Mi nis té rio da Sa ú de, a ida de
mé dia de iní cio de con su mo de be bi das al coó li cas no
Bra sil os ci la en tre 13 e 17 anos. As fa mí li as bra si le i ras
têm de ser con ti nu a da men te aler ta das con tra os no ci-
vos efe i tos do ál co ol so bre a pre ser va ção da vida, da
sa ú de men tal e dos va lo res hu ma nos.

O mes mo Mi nis té rio da Sa ú de, do cu men to re la-
ti vo à po lí ti ca aos usuá ri os de ál co ol, de cla ra que o
pe río do mé dio en tre o pri me i ro pro ble ma com o uso
do ál co ol e a pri me i ra in ter ven ção é de ape nas cin co
anos. As cam pa nhas pre ven ti vas, quan do me nos,
aju da ri am no prog nós ti co e na ace le ra ção do tra ta-
men to, sen do di vul ga das em es co las, lo ca is de tra ba-
lho, sin di ca tos e tan tas ou tras as so ci a ções que exis -
tem em nos so País.

O di ag nós ti co e o tra ta men to pre co ce da de pen-
dên cia do ál co ol têm pa pel fun da men tal no com ba te a
esse trans tor no. Não po de mos ace i tar des pre pa ro
por par te de pes so as que li dam di re ta men te com o
pro ble ma, se jam elas usuá ri as, fa mi li a res ou pro fis si-
o na is de sa ú de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, quan do nos 
de bru ça mos so bre cus tos para o di nhe i ro pú bli co, cons -
ta ta mos que os va lo res de cor ren tes do con su mo de ál -
co ol são bem ma i o res do que o di nhe i ro in ves ti do pelo
Go ver no na pre ven ção do uso de be bi das al coó li cas.

Em 2001, por exem plo, o Sis te ma Úni co de Sa ú-
de re gis trou 90 mil in ter na ções para o tra ta men to dos
pro ble mas re la ci o na dos com o uso de ál co ol, qua tro
ve zes o nú me ro de in ter na ções ocor ri das por uso de
qual quer ou tra dro ga no País. Como a mé dia de per -
ma nên cia em in ter na ção foi de 30 dias, as in ter na-
ções equi va le ram a um cus to anu al para o SUS, Sis -
te ma Úni co de Sa ú de, de mais de R$60 mi lhões.

Entre 1998 e 2001, re gis trou-se que o ma i or per cen-
tu al de gas tos foi atri bu í do ao uso in de vi do do ál co ol,
87%, con tras tan do com os 13%, ori un dos do con su-
mo de ou tras subs tân ci as.

Se con si de rar mos o nú me ro de aci den tes ge ra-
dos pelo al co o lis mo no trân si to, ca u san do pre ju í zos
hu ma nos e fi nan ce i ros in cal cu lá ve is, não dá para co -
me mo rar nem mes mo a ar re ca da ção de im pos tos de -
cor ren tes do con su mo de be bi das al coó li cas.

O Mi nis té rio da Sa ú de cri ou, no âm bi to do SUS,
o Pro gra ma Na ci o nal de Aten ção Co mu ni tá ria Inte -
gra da aos Usuá ri os de Álco ol e Ou tras Dro gas. O ob -
je ti vo é de fi nir es tra té gi as es pe cí fi cas de en fren ta-
men to do pro ble ma e for ta le cer a rede de as sis tên cia
aos vi ci a dos, com ên fa se na re a bi li ta ção e re in ser ção
so ci al do ser hu ma no. O Pro gra ma Per ma nen te de
Ca pa ci ta ção dos Re cur sos Hu ma nos para os Ser vi-
ços de Aten ção aos Usuá ri os de Dro gas na Rede
SUS, vol ta do para pro fis si o na is de ní vel mé dio, tam -
bém deve ser am pli a do.

Su gi ro tam bém, Sr. Pre si den te, Srª e Srs. Se na do-
res, uma cam pa nha de fi lo so fia si mi lar àque la apli ca da
à res tri ção do fumo e do ta ba co. Na ver da de, a Lei nº
9.294, de 1996, já de ter mi na va que, na pu bli ci da de de
be bi das po tá ve is com teor al coó li co su pe ri or a 13 gra us
(Gay-Lus sac), cons tas se a pro i bi ção e o con su mo exa -
ge ra do ou as so ci a do à prá ti ca es por ti va.

No caso bra si le i ro, a in dús tria de cer ve ja não é
con tem pla da, pois o teor al coó li co des ta be bi da está
bem aquém dos 13 gra us aci ma men ci o na dos. Nos
pa í ses de sen vol vi dos, nos qua is a le gis la ção so bre
ál co ol é mais se ve ra, be bi da al coó li ca é de fi ni da
como tal a par tir de 0,5 grau.

Qu e ro pa ra be ni zar o pre si den te na ci o nal do meu
Par ti do, o PL, De pu ta do Val de mar da Cos ta Neto, que
pro pôs a pro i bi ção da pro pa gan da de cer ve ja em de ter-
mi na dos ho rá ri os TV e do rá dio. Na atu a li da de, o in cen-
ti vo para os jo vens be be rem cer ve ja é mu i to gran de. A
pro pa gan da de be bi da al coó li ca no Bra sil é per mi ti da
so men te após as 21h. No pas sa do, o as sun to foi dis cu ti-
do no Con gres so Na ci o nal, quan do de i xa ram a cer ve ja
fora das res tri ções à pro pa gan da.

Não nos res ta ou tra so lu ção, Srªs e Srs. Se na-
do res, como ho mens pú bli cos res pon sá ve is que so -
mos, se não tra ba lhar ar du a men te em fa vor de pro gra-
mas de sa ú de men tal que ga ran tam a re a bi li ta ção
dos do en tes e em fa vor de uma po lí ti ca de pre ven ção
ao al co o lis mo mais rí gi da.

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Se na-
dor, Ael ton Fre i tas, V. Exª me per mi te um apar te?
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O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG) –
Pois não, Se na dor Aze re do.

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Se na-
dor Ael ton Fre i tas, que ro cum pri men tá-lo, não só pelo 
seu tra ba lho no Se na do, mas es pe ci al men te, nes te
mo men to, por abor dar um tema de ta ma nha re le vân-
cia. A ques tão do al co o lis mo, como V. Exª bem co lo-
cou, com os nú me ros que apre sen ta, é da ma i or im -
por tân cia e fre qüen te men te a de i xa mos de lado ou a
tra ta mos na base da brin ca de i ra, con si de ran do-a en -
gra ça da. No en tan to, o uso de be bi das em ex ces so é
um tipo de con su mo de dro ga, não há ne nhu ma dú vi-
da dis so. Fi ca mos, às ve zes, na crí ti ca às dro gas –
que, evi den te men te, têm que ser cri ti ca das, têm que
ser com ba ti das –, mas não po de mos es que cer que o
uso ex ces si vo de ál co ol tam bém é um tipo de con su-
mo de dro ga, vol to a re pe tir. V. Exª tem ra zão em tra -
zer ao ple ná rio esse tema, que pre ci sa ser es tu da do e
ana li sa do. Pre ci sa mos evo lu ir um pou co mais no con -
tro le do con su mo de ál co ol no Bra sil, es pe ci al men te
jun to aos mais jo vens. Não é raro, hoje, as sis tir mos a
fes tas em que ado les cen tes de quin ze anos – po de-
mos di zer que são cri an ças, ain da – já saem em be be-
da dos. Essa é uma ques tão que pre ci sa da aten ção
do Po der Pú bli co como um todo. Cum pri men to V. Exª
pela opor tu ni da de do seu pro nun ci a men to. Te nho
acom pa nha do o seu tra ba lho no Se na do e que ro
cum pri men tá-lo. É o tra ba lho de quem mos tra um in -
te res se de di ca do para po der bem re pre sen tar o nos -
so Esta do de Mi nas Ge ra is.

O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Edu ar do Aze re do. Agra de ço
a opor tu ni da de de es tar ao lado de V. Exª, sem pre
apren den do com o seu po ten ci al, a sua co ra gem, a
sua de di ca ção e o seu amor a Mi nas. Estou mu i to fe liz
por tra ba lhar ao lado de V. Exª.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG) –
Ouço a Se na do ra He lo í sa He le na.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na-
dor Ael ton Fre i tas, que ro pa ra be ni zar V. Exª por tra zer
esse de ba te à Casa. Em mu i tos mo men tos, como o
Se na dor Edu ar do Aze re do aca ba de di zer, quan do se 
tra ta des se tema, ou ele é vin cu la do à brin ca de i ra ou
ao cha ma do mo ra lis mo fa ri sa i co, como se nós, que
es ta mos pre o cu pa dos com isso, fôs se mos fal sos mo -
ra lis tas ou vin cu la dos a al gum tipo de re li gião que im -
pe de a uti li za ção de be bi das al coó li cas. Te nho dito
isso vá ri as ve zes. O Se na dor Ge ral do Mes qui ta tem
pro je to a res pe i to do as sun to, bem como a Se na do ra

Ma ri na, a Se na do ra Emi lia, o Se na dor Re quião, o Se -
na dor Su plicy e eu pró pria. Por vá ri as ve zes co bra-
mos o fim da pu bli ci da de das be bi das al coó li cas.
Ontem, quan do es tá va mos a de ba ter o pro ble ma da
vi o lên cia vin cu la da às ar mas, mais uma vez eu trou xe
es ta tís ti cas e pes qui sas se ri ís si mas, fe i tas no Bra sil e 
no mun do, que mos tram como trans for mar um ci da-
dão pa ca to num as sas si no po ten ci al e mos tram a vin -
cu la ção di re ta das be bi das al coó li cas com a cri mi na li-
da de, a vi o lên cia con tra a mu lher e os es tu pros de cri -
an ças. A si tu a ção é gra vís si ma. To das as pes so as li -
ga das à área de sa ú de sa bem, bem como o Mi nis tro
da Sa ú de – que o de mons trou quan do aqui es te ve – e 
os téc ni cos, que be bi da al coó li ca é uma dro ga psi co-
tró pi ca. Infe liz men te, ela é so ci al men te ace i ta e ir res-
pon sa vel men te in cen ti va da pela pu bli ci da de. Então,
que ro sa u dar o pro nun ci a men to de V. Exª e es pe ro
que o Se na do e o Con gres so Na ci o nal te nham co ra-
gem. O Se na dor Jef fer son Pé res já deu seu pa re cer
fa vo rá vel, mas, nes ta Casa, quan do se tra ta de algo
que mexe com os gran des e po de ro sos – eu sem pre
digo que, aqui, mu i tos “leões” se trans for mam em “ga -
ti nhos” di an te do “Tchi ii...” das cer ve ja ri as –, some-se
do mapa para não se dis cu tir a ques tão. Os pro je tos
que apre sen ta mos ro dam nes ta Casa de for ma im -
pres si o nan te. Às ve zes o pa re cer é dado, como foi fe i-
to pelo Se na dor Jef fer son Pé res há cen te na de anos,
e, mes mo as sim, apre sen ta-se um re que ri men to para 
que vá para ou tra Co mis são, de po is para ou tra e mais 
ou tra, jus ta men te para não ser apro va do. Espe ro que
o pro nun ci a men to de V. Exª seja mais um es tí mu lo
para que esta Casa te nha co ra gem po lí ti ca de im pe dir
a pu bli ci da de das be bi das al coó li cas, que está con ta-
mi nan do as nos sas cri an ças e os nos sos ado les cen-
tes. Eu não te nho ne nhum mo ra lis mo fa ri sa i co, ne-
nhum fal so mo ra lis mo em re la ção a quem bebe. Eu só
não que ro e não pos so ace i tar que os jo vens se jam
in cen ti va dos, pe los me i os de co mu ni ca ção, a be ber,
de po is pe guem um car ro e atro pe lem ou as sas si nem
o meu fi lho, pois se não que ro algo para os meus, te -
nho a obri ga ção de me pre o cu par com os ou tros tam -
bém. Sa ú do o pro nun ci a men to de V. Exª. 

O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG) –
Mu i to obri ga do, Se na do ra He lo i sa He le na. Pode ter
cer te za de que es ta rei aqui, como Se na dor por Mi nas
Ge ra is, jun ta men te com V. Exª, para en gros sar fi le i ras
nes ses as sun tos po lê mi cos e de fen der o que for me -
lhor para o nos so povo bra si le i ro.

O que o Mi nis tro da Sa ú de, Sr. Pre si den te, pu -
der im ple men tar para ma i or res tri ção de pro pa gan da,
como bem dis se a Se na do ra He lo i sa He le na, de be bi-
das al coó li cas na mí dia con ta rá com o meu em pe nho,
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mi nha sim pa tia e meu tra ba lho, jun ta men te com es -
ses Se na do res e a Se na do ra He lo i sa He le na, que
vêm de fen den do a ma té ria há mu i to tem po. Por tan to,
sou mais um para en gros sar fi le i ras e aju dá-los a le -
gis lar da me lhor ma ne i ra pos sí vel em fa vor do nos so
povo bra si le i ro.

Apro ve i to este mo men to para agra de cer a pre -
sen ça do Pre fe i to de Fer ve dou ro, do téc ni co da Ema -
ter, meu com pa nhe i ro, do Pre si den te da Câ ma ra e
dos Ve re a do res pre sen tes nes te dia. É um pra zer
tê-los co nos co.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – A Mesa apro ve i ta para sa u dar não so men te o
Pre fe i to e os Ve re a do res, mas to dos os in te gran tes da
ad mi nis tra ção mu ni ci pal de Fer ve dou ro. Para esta
Casa, é uma hon ra tê-los pre sen tes à nos sa ses são.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES) – Sr. 
Pre si den te, que ria me ins cre ver pela Li de ran ça do
PPS, por cin co mi nu tos.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O Se na dor Mot ta fica ins cri to, já en tran do no
cri té rio de in ter ca lar mos com os já ins cri tos.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ti nu an do a lis ta de ora do res, in ter ca la da
por Se na do res ins cri tos para uma co mu ni ca ção ina -
diá vel, con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do
Aze re do, do Esta do de Mi nas Ge ra is, pelo pra zo de
cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, nos
ter mos do art. 14, in ci so VII do Re gi men to Inter no.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG.
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,
que ro pri me i ro tra zer uma ma ni fes ta ção de pe sar
pelo fa le ci men to do ator Ro gé rio Car do so, co me di-
an te de gran de atu a ção no Bra sil, que foi Ve re a dor
ele i to pelo PSDB, no Rio de Ja ne i ro, em 1996. Ro -
gé rio Car do so, sem dú vi da al gu ma, vai fa zer mu i ta
fal ta, pois era um dos prin ci pa is co me di an tes do
Bra sil atu al men te, um ho mem de mu i ta sa ga ci da de
e, eu di ria, de mu i ta ale gria, que sem pre trans mi tiu a 
to dos. Foi essa a sua ma ne i ra de en fren tar a vida.
Ro gé rio Car do so fa le ceu esta no i te e que ro de i xar o 
meu re gis tro de la men to pelo seu fa le ci men to.

Qu e ro tam bém, Sr. Pre si den te, tra zer o re gis tro
do pro je to que apre sen tei hoje e que ins ti tui al te ra ções
no Có di go de Trân si to Bra si le i ro, para in tro du zir bô nus
a ser con fe ri do ao con du tor que não te nha co me ti do in -
fra ções de trân si to por três anos con se cu ti vos.

A en tra da em vi gor do Có di go de Trân si to Bra si-
le i ro, em ja ne i ro de 1998, trou xe ga nhos in ques ti o ná-

ve is para a se gu ran ça do trân si to, como a re du ção do
nú me ro de aci den tes nas es tra das e vias ur ba nas
bra si le i ras. Um dos fa to res apon ta dos como fun da-
men ta is para o êxi to des sa po lí ti ca foi o tra ta men to ri -
go ro so que o Có di go de Trân si to Bra si le i ro im pôs aos
mo to ris tas in fra to res.Seis anos após a edi ção do Có -
di go, acre di ta mos que, em con tra-par ti da, as ações
pu ni ti vas se ri am apro pri a das para ins ti tu i ção de me -
ca nis mo de es tí mu lo ao ple no cum pri men to das re -
gras de trân si to.

Nes se sen ti do, vis lum bra mos como opor tu na a
cri a ção de um bô nus a ser con fe ri do ao con du tor
exem plar, as sim con si de ra do aque le que não te nha
co me ti do qual quer in fra ção de trân si to pelo pe río do
de três anos con se cu ti vos. O bô nus cor res pon de ria a
doze pon tos, per mi ti ria ao be ne fi ci a do des con tá-los e
es ta ria li mi ta do ao co me ti men to de in fra ções de na tu-
re za leve. Com um efe i to prá ti co para o con du tor, a
con ces são de bô nus pro pi ci ar-lhe-ia ma i or tran qüi li-
da de quan to à pers pec ti va de vir a ter sus pen di do o
seu di re i to de di ri gir, o que ocor re ria ao atin gir o mon -
tan te de vin te pon tos, con for me es ti pu la o art. 261 do
Có di go. Pa ra le la men te, além de ex pres sar re co nhe ci-
men to pelo bom de sem pe nho do con du tor no trân si to,
con fe re tra ta men to di fe ren ci a do que, em úl ti ma aná li-
se, cons ti tui in cen ti vo à con ti nu a ção de seu pa drão
exem plar de com por ta men to.

Acre di ta mos que, sen do o be ne fí cio apli cá vel
ape nas a in di ví du os que du ran te lon go pe río do de
tem po não co me te ram se quer fal tas le ves, a im-
plan ta ção da me di da não im pli ca rá qual quer con se-
qüên cia per ni ci o sa para o trá fe go, mes mo por que
com a con ces são do bô nus se fa ria o des con to de,
no má xi mo, qua tro in fra ções le ves ou fal ta de na tu-
re za so bre tu do dis ci pli nar, que não ofe re ce ris cos
para a se gu ran ça do trân si to. Evi den te men te, está
pre vis to que não se apli ca esse bô nus a quem es ti-
ver res pon den do a pro ces so po li ci al ou ju di ci al re fe-
ren te ao trân si to.

Por tan to, eu que ria tra zer este re gis tro na ex -
pec ta ti va do aco lhi men to dos Srs. Se na do res, nes -
sa que é a ma ne i ra de ter mos um tra ta men to po si ti-
vo a uma lei que na ver da de foi mu i to mais pu ni ti va,
mas que deu os bons re sul ta dos que já se apre sen-
tam.

Era esta a co mu ni ca ção que que ria fa zer e es -
tou en ca mi nhan do tam bém para Mesa uma mo ção
de cum pri men tos à Asso ci a ção Mi ne i ra de Cro nis tas
Espor ti vos, que co me mo ra cin qüen ta anos. Essa as -
so ci a ção tem re le van tes ser vi ços pres ta dos ao es-
por te mi ne i ro e ele men tos que par ti ci pam da vida pú -
bli ca do nos so Esta do.
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Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos)  – Se na dor Edu ar do Aze re do, a Mesa se as so cia
às pa la vras de V. Exª no que diz res pe i to à per da, no
meio ar tís ti co na ci o nal, de fi gu ra tão que ri da e po pu-
lar como foi a de Ro gé rio Car do so.

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,
Se na dor Mar co Ma ci el, por ces são do Se na dor Pa u lo
Octá vio.

S. Exª dis põe de até 20 mi nu tos.
O SR. MARCO MACIEL (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, ocu po a tri bu na, na
tar de de hoje, para co mu ni car o fa le ci men to, on tem,
em Per nam bu co, do Escri tor e ex-De pu ta do Fe de ral
por vá ri as Le gis la tu ra, Luiz Ma ga lhães Melo, fi gu ra
exem plar pela sua ir ra di an te cor di a li da de e es pí ri to
pú bli co, de gran de atu a ção em Per nam bu co no cam -
po po lí ti co e cul tu ral. Mem bro da Aca de mia Per nam-
bu ca na de Le tras, Insti tu i ção à qual per ten ço, foi ele, 
du ran te 10 anos, o seu pre si den te.

Luiz Ma ga lhães Melo teve par ti ci pa ção mar can-
te no cam po da edu ca ção em Per nam bu co. Foi o au -
tor do Pro je to de Lei que cri ou a Uni ver si da de Fe de ral
de Per nam bu co. Exer ceu as fun ções de Se cre tá rio de 
Esta do da Jus ti ça e in te grou a Cons ti tu in te Esta du al
de 1947. Tam bém é au tor de um tra ba lho so bre
lobby, in ti tu la do “Gru pos de Pres são, Lobby e De mo-
cra cia”.

Sr. Pre si den te, que ro, aqui, abrir um pa rên te se a
esse res pe i to, para lem brar que tive a ini ci a ti va de um
pro je to, apro va do no Se na do e há mu i to em tra mi ta-
ção na Câ ma ra. Foi o pri me i ro pro je to so bre a ques -
tão da ati vi da de do lobby.

Luiz Ma ga lhães Melo era ir mão do De pu ta do
Fe de ral e ex-Go ver na dor de Per nam bu co Ro ber to
Ma ga lhães Melo, e tam bém de José de Ma ga lhães
Melo, que, du ran te mu i to tem po foi Ve re a dor à Câ ma-
ra Mu ni ci pal da ci da de do Re ci fe.

Pe di ria à Mesa da Casa que ma ni fes te nos so
sen ti men to de pe sar por seu fa le ci men to não so men-
te à Aca de mia Per nam bu ca na de Le tras, mas tam -
bém aos seus fa mi li a res.

De se jo, Sr. Pre si den te, fa zer uma re fe rên cia ao
fa le ci men to da pri me i ra Pre fe i ta de Per nam bu co, Ana
de Mo ra es Andra de, co nhe ci da como Ani ta Mo ra es,
ocor ri do no dia 11, aos 97 anos de ida de. Ani ta de Mo -
ra es era fi lha do Juiz de Di re i to Fran cis co Por fí rio de
Andra de Lima. 

Com ape nas 14 anos ca sou-se, e isso fez com
que se mu das se de Na za ré da Mata para a vi zi nha ci da-
de de Ma ca pa ra na. Ali, fora Ve re a do ra e Pre si den te da
Câ ma ra de Ve re a do res. Teve nove fi lhos, sen do sete vi -
vos. Ti nha 32 ne tos, 56 bis ne tos e 16 ta ta ra ne tos.

Ti nha a po lí ti ca no san gue e sem pre di zia que a
po lí ti ca fa zia par te de sua ro ti na. Ao de fi nir a ati vi da de
po lí ti ca, di zia “que a po lí ti ca é como um mi cró bio que
toma con ta da gen te, e fica di fí cil de de i xar”.

Dona Ani ta, como era co nhe ci da, des ta cou-se
tam bém em de fe sa da pre sen ça da mu lher no ce ná rio
po lí ti co. Ela di zia, com fre qüên cia, que ago ra as mu -
lhe res es ta vam per den do o medo e que, a exem plo de 
ou tras, ain da iri am ocu par car gos mais im por tan tes e
mais sig ni fi ca ti vos com re la ção às fun ções po lí ti cas.

Ani ta de Mo ra es era, se gun do o Jor nal do Bra -
sil, co nhe ci da como a Mãe dos Po bres e teve mais
1.200 afi lha dos. Fun dou uma es co la e um hos pi tal.
Afir ma va sem pre que “sem edu ca ção e sa ú de nin-
guém vive”.

Um seu neto, que foi meu Ofi ci al de Ga bi ne te no
Go ver no de Per nam bu co,  Antô nio de Mo ra es Andra -
de, hoje é De pu ta do Esta du al e Lí der do PSDB na
Assem bléia Le gis la ti va de Per nam bu co.

Peço ao Se na do en vi ar men sa gem de pe sar  à
fa mí lia, ao Pre fe i to e à Câ ma ra Mu ni ci pal de Ma ca pa-
ra na, Per nam bu co.

Sr. Pre si den te, no pri me i ro se mes tre des te
ano, ocor reu o fa le ci men to do Enge nhe i ro Ro ber to
Cal das Pe re i ra de Car va lho, uma vida rica, não so -
men te no seu cam po pro fis si o nal, a Enge nha ria,
como tam bém no co mu ni tá rio. Ele par ti ci pou de ins -
ti tu i ções im por tan tes  e foi  pes soa mu i to li ga da ao
des por to per nam bu ca no. Ca tó li co pra ti can te, atu ou
ati va men te como Pre si den te do Con se lho de Cris -
tan da de. Re a li za va, com fre qüên cia, en con tros de
ca sa is com Cris to e en con tros de jo vens, na Pa ró-
quia do Espi nhe i ro.

Ca sa do com a gran de fi ló lo ga per nam bu ca na,
Pro fes so ra Nelly Car va lho, da Uni ver si da de Fe de ral,
de i xou qua tro fi lhos, sen do dois en ge nhe i ros, se guin-
do, por tan to, a pro fis são do pai.

De sa pa re ceu tam bém, há pou cos me ses, ou -
tra gran de fi gu ra  per nam bu ca na. Re fi ro-me ao mé -
di co Fer nan do Fi gue i ra que, além de Pro fes sor uni -
ver si tá rio, foi Se cre tá rio de Sa ú de e era tam bém es -
cri tor.

A obra que mais mar cou a sua atu a ção foi cer ta-
men te o Insti tu to Ma ter no-Infan til de Per nam bu co, o
IMIP, uma ins ti tu i ção mo de lo vol ta da para aten ção in -
te gral à cri an ça e à mu lher ges tan te. Uma ca rac te rís ti-
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ca do IMIP é que,  além de for mar bons qua dros, de -
sen vol veu pes qui sas pi o ne i ras no cam po da pe di a tria
e  pres ta, hoje, as sis tên cia mé di ca to tal men te gra tu i-
ta. É uma ins ti tu i ção que tem o re co nhe ci men to in ter-
na ci o nal. Mu i tas das ex pe riên ci as do IMIP são co pi a-
das por ou tros hos pi ta is no Bra sil, in clu si ve no ex te ri-
or, e na Amé ri ca La ti na de modo es pe ci al.  A res pe i to,
in cor po ro  a es tas mi nhas pa la vras de po i men to que
pres tei  por oca sião dos 40 anos do IMIP.

Por tan to, eu gos ta ria de pe dir um voto de pe sar
do Se na do Fe de ral, ex pres san do os nos sos sen ti-
men tos, ex ten si vo ao IMIP, à Fa cul da de de Me di ci na
da Uni ver si da de Fe de ral de Per nam bu co, as sim
como a ou tras ins ti tu i ções às qua is per ten cia o Pro -
fes sor Fer nan do Fi gue i ra.

Sr. Pre si den te, de se jo ain da fa zer uma re fe rên-
cia mu i to es pe ci al ao fa le ci men to, na se ma na pas sa-
da, do ex-De pu ta do Esta du al João Fer re i ra Lima, pri -
mo do ex-De pu ta do Fe de ral Egí dio Fer re i ra Lima e
que teve uma atu a ção mar can te, so bre tu do na sua ci -
da de, Tim ba ú ba, da qual foi Pre fe i to vá ri as ve zes e
que, para ele, era a sua pá tria.

Ao tem po em que fui Go ver na dor, ele era um
dos mais com ba ti vos De pu ta dos Esta du a is de opo si-
ção. Por isso mes mo pos so dar um tes te mu nho mu i to
elo qüen te so bre sua con du ta. Era um ci da dão de con -
du ta re ti lí nea, de uma ver ti ca li da de to tal de ges tos e,
cer ta men te, seu exem plo con ti nu a rá ins pi ran do mu i to
à po lí ti ca per nam bu ca na. Ele fa le ceu aos 78 anos de
ida de, ví ti ma do Mal de Alzhe i mer.

Assim, Sr. Pre si den te, eu gos ta ria que nos so
sen ti men to de pe sar fos se trans mi ti do não so men te à
Pre fe i tu ra de Tim ba ú ba, mas tam bém à Assem bléia
Le gis la ti va do Esta do e à vi ú va, Drª Ene i da Fer re i ra
Lima. .

Fi nal men te, Sr. Pre si den te, eu gos ta ria tam bém
de re gis trar o fa le ci men to do Pro fes sor Oví dio Bor ges
Mon te ne gro, em Per nam bu co,  há cer ca de 10 dias.
Além de gran de es pe ci a lis ta em car di o lo gia clí ni ca,
ele era es cri tor e pen sa dor. Nas ci do no Rio Gran de do
Nor te, trans fe riu-se para Per nam bu co, onde teve uma 
atu a ção bri lhan te em vá ri os cam pos da ati vi da de hu -
ma na, mor men te no cam po da Me di ci na. De i xa vi ú va
Dona Sa lé sia Mon te ne gro. Tam bém es cri tor, era ir-
mão do crí ti co li te rá rio Olí vio Mon te ne gro.

Peço, igual men te, Sr. Pre si den te, seja co mu ni-
ca do aos fa mi li a res e en ti da des que ele in te gra va a
ex pres são de nos sa sa u da de.

Sr. Pre si den te, ao fa zer es sas re fe rên ci as, cada
vez mais,  me con ven ço da má xi ma de Rui Bar bo sa,
que diz “a mor te não afas ta, apro xi ma”. Os vul tos de -

sa pa re ci dos con ti nu am a ins pi rar a nos sa con du ta,
pos to que suas vi das nos ser vi ram e con ti nu a rão a
nos ser vir de exem plo.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MARCO MACIEL EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

IMIP: CRIANÇA E MEDICINA SOCIAL

Mar co Ma ci el

O Insti tu to Ma ter no Infan til de Per nam bu co –
IMIP, mo de lo para o nos so País e de re pu ta ção in ter-
na ci o nal, tem como gran des ca rac te rís ti cas a ex ce-
lên cia da me di ci na e a pres ta ção dos ser vi ços vol ta-
dos para os po bres. Faz par te de sua his tó ria bem
ser vir à co mu ni da de me nos fa vo re ci da de Per nam bu-
co e do Nor des te.

Re cen te men te, len do im por tan te jor nal de São
Pa u lo, vi, ape nas para dar um exem plo, re fe rên ci as
po si ti vas ao IMIP, es pe ci fi ca men te ao pro je to
mãe-can gu ru, ex pe riên cia vi to ri o sa e lar ga men te di -
fun di da em toda a na ção bra si le i ra.

Esse fato e ou tros con for tam não ape nas aque -
les que o cons tru í ram com ide a lis mo e de ter mi na ção,
como o seu fun da dor  –  o Pro fes sor Fer nan do Fi gue i-
ra, e de sen vol ve ram-no a pon to de fa ze rem da que le
Insti tu to um mo ti vo de or gu lho para to dos nós per -
nam bu ca nos.

O IMIP cu i da da cri an ça an tes mes mo do seu
nas ci men to, pela aten ção dis pen sa da à mu lher, indo,
de po is, da pri me i ra ida de à qua se ado les cên cia, pra -
ti can do uma “me di ci na de pri me i ro mun do para todo
mun do.”  Além de re du zir, e mu i to as nos sas ta xas de
mor ta li da de in fan til, for ma ex ce len tes qua dros na
área da sa ú de e gera uma exem plar cul tu ra nes se es -
tra té gi co cam po da me di ci na,  “ex por tan do” para todo
o País e para o ex te ri or, mor men te pa í ses da Amé ri ca
do Sul  e da Áfri ca. É mo de lar e mo de lo, por tan to.

O IMIP co me mo ra, as sim, seus 40 anos de exis -
tên cia ofe re cen do, ao lado dos ser vi ços que pres ta, li -
ções ina pa gá ve is. Aque les que o fa zem, ze lan do pela
sa ú de e vida das cri an ças po bres, de sen vol vem uma
pe da go gia da ci da da nia, pois,  como já ob ser va ra Ma -
cha do de Assis o me ni no é o pai do adul to.

Con quan to o Pro fes sor Fi gue i ra seja a fi gu ra
cujo nome se con fun de com a pró pria ins ti tu i ção, o
IMIP não é ape nas pro du to de ação in di vi du al, o que
por si só já é mu i to im por tan te, mas além dela, é fun -
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da men tal as si na lar, há tra ba lho de equi pe, tra ba lho
as so ci a ti vo.

É de um eu co le ti vo de que es tou fa lan do. Tra ba-
lho mais que so li dá rio: as so ci a ti vo, fri so. Aliás, como
sa li en ta va acer ta da men te Gil ber to Frey re, um dos
tra ços do ca rá ter do povo bra si le i ro é a so li da ri e da de;
o que é mu i to po si ti vo, mas não é tudo! Impõe-se,
igual men te, se es ti mu lem ati vi da des as so ci a ti vas,
que são a so li da ri e da de en quan to pro ces so. É dis so
de que tan to ca re ce mos. Do so ma tó rio de es for ços,
idéi as e ações que, unin do a so ci e da de e o se tor pú -
bli co, pos sam edi fi car ins ti tu i ções de que o IMIP é
exem plo. Exem plo que é ca mi nho para re ver ter mos
nos so qua dro de de si gual da de e in jus ti ça so ci al.

No IMIP co e xis tem pes so as que doam  – ou do -
a ram  –  suas vi das, numa ação mis si o ná ria, a uma
ca u sa re al men te fun da men tal ao País, e de modo es -
pe ci al a Per nam bu co e ao Nor des te, de cons tru ir uma 
so ci e da de mais jus ta.

Daí as jus tas ho me na gens de bra si le i ros, es pe-
ci al men te de nos so es ta do, ao qua ren tão IMIP, aos di -
ri gen tes e to dos seus in te gran tes, in clu si ve os mem -
bros de da Fun da ção Ali ce Fi gue i ra de Apo io ao IMIP,
en ti da de tam bém fi lan tró pi ca de apo io ao Insti tu to,
num re ve ren te tes te mu nho pela li ção de amor que
ofe re cem ao en xer gar no cor po da cri an ça po bre a
ima gem do di vi no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Se na dor Mar co Ma ci el, em to dos os ca sos ci ta-
dos por V. Exª, as fa mí li as dos per nam bu ca nos ilus -
tres fa le ci dos, bem como as ins ti tu i ções in di ca das, re -
ce be rão, ofi ci al men te, da Pre si dên cia do Se na do, as
con do lên ci as e os vo tos de pro fun do pe sar.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Agra de ço
a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ti nu an do a lis ta de ora do res, e in ter ca lan do
os ora do res ins cri tos para co mu ni ca ções ina diá ve is
com os ora do res ins cri tos re gu lar men te, es ta ria este
Pre si den te com o uso da pa la vra.

No en tan to, con ce do a pa la vra ao no bre Se na-
dor Val dir Ra upp.

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

Logo em se gui da este Pre si den te fará uso da
pa la vra.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o fu tu ro do povo
de Ron dô nia, meu Esta do, está nas mãos do Pre si-
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va!

E, em nome do povo ron do ni en se, re i te ro, des ta
tri bu na, mi nhas ex pec ta ti vas po si ti vas de que, por in -
ter mé dio da sua Mi nis tra do Meio Ambi en te, Se na do-
ra Ma ri na Sil va, nos so fu tu ro es ta rá as se gu ra do, pois,
afi nal, tra ta-se de duas li de ran ças po lí ti cas de ex pres-
são e sen si bi li da de, com am plo co nhe ci men to e res -
pe i to pela re a li da de ama zô ni ca.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, apre sen-
ta mos, na úl ti ma ter ça-fe i ra, em lon ga e po si ti va au -
diên cia pú bli ca, pro pos ta de acor do en tre a União e o
Esta do de Ron dô nia, cuja exe cu ção im pli ca rá au tên ti-
co “pac to am bi en ta lis ta”, com res pon sa bi li da des e
atri bu i ções bi la te ra is, en vol ven do toda a so ci e da de
ron do ni en se no cum pri men to de um novo mo de lo de
ex plo ra ção de nos sas ter ras ama zô ni cas.

Tra ta-se, Sr. Pre si den te, de uma ino va ção na
apli ca ção das al te ra ções do Có di go Flo res tal, ba i xa-
das por me di da pro vi só ria pelo Go ver no an te ri or, e
que até ago ra são ig no ra das pela po pu la ção, em ver -
da de i ra de so be diên cia ci vil a uma le gis la ção de ci di da
ao ar re pio da von ta de po pu lar e em de sa cor do com a
re a li da de da ocu pa ção de nos sas ter ras, fru to de
gran des pro gra mas de co lo ni za ção fi nan ci a dos e pro -
mo vi dos pelo Go ver no Fe de ral.

O Esta do de Ron dô nia, Srªs e Srs. Se na do res,
até ago ra, é a úni ca uni da de da Fe de ra ção que re a li-
zou um com ple to Zo ne a men to So ci o e co nô mi co Eco -
ló gi co (ZSEE), in clu si ve com fi nan ci a men to ex ter no
do Ban co Mun di al, que a po pu la ção ain da está pa-
gan do.

Ci en ti fi ca men te, esse zo ne a men to é o que exis -
te de mais mo der no na ori en ta ção para ex plo ra ção
ra ci o nal da Ama zô nia, de fi nin do áre as a se rem re cu-
pe ra das e aque las de pre ser va ção to tal em nos so
Esta do, o que pro por ci o na rá cor ri gir mos ex ces sos do
pas sa do – co me ti dos, é ver da de, com a co ni vên cia
dos ór gãos fe de ra is e es ta du a is en car re ga dos da
ques tão am bi en tal.

Se é ver da de que exis tem áre as, hoje, qua se
que 100% der ru ba das e ocu pa das com a pro du ção
de ali men tos, es pe ci al men te na re gião clas si fi ca da
pelo zo ne a men to como Zona 1, sub zo na 1.1, o País
pre ci sa re co nhe cer que 80% da po pu la ção ron do ni-
en se está ins ta la da exa ta men te ali, pro du zin do e vi -
ven do em suas ter ras e ci da des.

O re co nhe ci men to des sa re a li da de mo bi li zou
nos sa so ci e da de e sua mais ex pres si va re pre sen ta-
ção po lí ti ca em tor no da pro pos ta ago ra sob exa me
da au to ri da de fe de ral. Seu de fe ri men to im pli ca rá a re -
to ma da da nos sa pro du ção, da nos sa eco no mia, da
nor ma li da de de nos sas vi das. Por isso, nos so fu tu ro
está nas mãos do Pre si den te Lula!
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Pro po mos, toda a Ban ca da Fe de ral no Con gres-
so Na ci o nal, a Assem bléia Le gis la ti va, os Pre fe i tos
mu ni ci pa is, os Ve re a do res, o Go ver no do Esta do e
en ti da des de clas se, que haja uma sus pen são da de -
ter mi na ção para pre ser var mos, in dis tin ta men te, 80%
de todo o ter ri tó rio ron do ni en se, con for me exi ge a
Me di da Pro vi só ria nº 2.166, em vi gor mas nun ca vo ta-
da pelo Con gres so Na ci o nal e tam pou co res pe i ta da
pela po pu la ção.

Na Zona 1, Sr. Pre si den te – re pi to –, aque la que
con cen tra nos sa pro du ção e ha bi ta ção, re cu pe ra re-
mos a co ber tu ra flo res tal en tre 30 e 50%, de pen den-
do da si tu a ção da sub zo na, em até 30 anos, con for me
es pe ci fi ca do ci en ti fi ca men te no Zo ne a men to So ci o e-
co nô mi co Eco ló gi co. Em com pen sa ção, Ron dô nia
ace i ta con ser var 100% de sua co ber tu ra flo res tal em
ou tras áre as, ze lan do pe las de re ser va le gal e pre ser-
va ção per ma nen te, to ta li zan do 57 uni da des e 5 mi -
lhões e 152 mil hec ta res de flo res tas. E ocu pan do as
no vas em ab so lu ta con so nân cia com o zo ne a men to
agro e co ló gi co.

E ain da, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
não es tão in se ri das nes sas áre as a que me re fe ri as
áre as in dí ge nas, as áre as bi o ló gi cas e par ques na ci o-
na is. So men te as áre as in dí ge nas so mam um to tal de
17,45% do ter ri tó rio do Esta do de Ron dô nia.

O nos so ob je ti vo é pre ser var em tor no de 70% a
75% das nos sas ter ras. Mas, em com pen sa ção, que -
re mos que, na sub zo na 1.1, os nos sos pro du to res,
que so mam a gran de ma i o ria, em tor no de 50 mil pro -
du to res ru ra is, pe que nos e mé di os, pos sam usar, te -
nham o di re i to de usar 70% de suas ter ras, que são
pe que nas pro pri e da des, na gran de ma i o ria par ce las
de 21 ou 42 al que i res, no má xi mo de 100 hec ta res.

E, nas ou tras sub zo nas, 1.2, 1.3, e as sim por di -
an te, que pos sam usar pelo me nos 50%, pre ser van-
do e re flo res tan do aqui lo que já der ru ba ram a mais
nes sas sub zo nas.

O aca ta men to de nos sa pro pos ta, dis cu ti da e
fir ma da após am pla par ti ci pa ção dos seg men tos so -
ci a is e po lí ti cos já re fe ri dos, tran qüi li za rá, Srªs e Srs.
Se na do res, a nos sa po pu la ção. Re co lo ca rá 80 mil
pro du to res ru ra is de Ron dô nia, em sua ma i o ria pe -
que nos e mé di os, no sis te ma de cré di to ru ral, hoje
ina ces sí vel por que eles não po dem ob ter li cen ças
am bi en ta is.

São R$200 mi lhões que não es tão sen do uti li za-
dos, em de cor rên cia des sa exi gên cia le gal im po pu lar
que, é bom res sal tar, não tem sido ca paz de im pe dir
no vos des ma ta men tos. A san gria em nos sa eco no-
mia, o en tra ve ao nos so de sen vol vi men to, o des res-
pe i to a nós, que fo mos as sen ta dos em Ron dô nia com

au to ri za ção para des ma tar não à von ta de, mas den -
tro dos li mi tes es ta be le ci dos por lei, têm sido enor -
mes com a fal ta de aces so a es ses in ves ti men tos en -
te sou ra dos pe los ban cos que atu am na re gião, em
fun ção da fa mi ge ra da Me di da Pro vi só ria nº 2.166.

A ra ti fi ca ção des se acor do, des se “pac to am bi-
en tal” pro pos to por Ron dô nia a par tir de am pla dis-
cus são, é um avan ço em com pa ra ção às ten ta ti vas
an te ri o res pro mo vi das por ou tras li de ran ças e re je i ta-
das pela po pu la ção e pro pi ci a rá à União, ao Go ver no
do Pre si den te Lula, ina u gu rar uma nova fase, tal vez
um novo mo de lo de ex plo ra ção da Ama zô nia.

Os de ma is Esta dos ama zô ni cos já es tão pa tro-
ci nan do zo ne a men tos se me lhan tes ao nos so, o agro -
e co ló gi co e eco nô mi co, e isso en ga ja a so ci e da de
que ali vive, como en ga jou a to dos nós, ron do ni en ses,
no sen ti do de fa zer a ter ra pro du zir com res pon sa bi li-
da de so ci al e pre o cu pa ção com as fu tu ras ge ra ções.

Se re mos fis ca is des se pac to. Assu mo esse com -
pro mis so, Srªs e Srs. Se na do res, de fis ca li zar ri go ro sa-
men te o cum pri men to do acor do, cujo tex to in te gral es -
tou ane xan do a este pro nun ci a men to. Tam bém fis ca li-
za re mos o pa pel da União, que pro ve rá re cur sos, pes -
so al e me i os para essa nova con vi vên cia am bi en tal, fir -
ma da a par tir do re co nhe ci men to da nos sa re a li da de
so ci o am bi en tal, es ti mu lan do o pro gres so e o de sen vol-
vi men to auto-sus ten tá vel, ga ran tin do o nos so fu tu ro
como Uni da de Fe de ra ti va da União.

Den tro de 15 dias, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, nos sa com pa nhe i ra de Se na do e Mi nis tra do 
Meio Ambi en te, Ma ri na Sil va, dar-nos-á sua de ci são.
S. Exª é ama zô ni da como nós, é en ga ja da, como nós,
em ex plo rar ra ci o nal men te a nos sa re gião, e cre mos
sin ce ra men te que não se ne ga rá a apo i ar a pro pos ta
que apre sen ta mos. É o que es pe ra mos de S. Exª, a
Mi nis tra do Meio Ambi en te. E con ta mos, sin ce ra men-
te, com a sen si bi li da de do nos so Pre si den te da Re pú-
bli ca, Luiz Iná cio Lula da Sil va, para esse gran de en -
ten di men to.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR VALDIR RAUPP EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

ANEXO I

Ter mo de Acor do de Co o pe ra ção en tre a União,
por meio do Mi nis té rio do Meio Ambi en te, e o Go ver no
do Esta do de Ron dô nia, para ade qua ção do ZSEE –
Zo ne a men to So ci o e co nô mi co Eco ló gi co de Ron dô nia.
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O Acor do que será fir ma do pelo Mi nis té rio do
Meio Ambi en te, Mi nis tra Ma ri na Sil va, Go ver no de
Ron dô nia, Go ver na dor Ivo Cas sol e Se cre tá rio de
Esta do de Pla ne ja men to, Co or de na ção Ge ral e Admi -
nis tra ção, Edmun do Lo pes de Sou za, visa es ta be le-
cer as con di ções para a com pa ti bi li za ção do ZSEE –
Zo ne a men to So ci o e co nô mi co Eco ló gi co de Ron dô-
nia às nor mas vi gen tes e em es pe ci al ao De cre to nº
4.297, de 10 de ju lho de 2002.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

I – Do Esta do

  – ao Go ver no do Esta do de Ron dô nia, com pe-
tiu o en ca mi nha men to da Men sa gem nº 108, de 10 de 
de zem bro de 2002, para al te rar dis po si ti vos cons tan-
tes do Inci so I, pa rá gra fo 5º, do ar ti go 13, e Inci so I,
pa rá gra fo 3º, do ar ti go 14 da Lei Com ple men tar nº
233, de 6 de ju nho de 2000, que dis põe so bre o Zo ne-
a men to So ci o e co nô mi co Eco ló gi co do Esta do de
Ron dô nia, e fa zer apro var o Pro je to de Lei Com ple-
men tar, vi san do in clu ir na Lei nº 233, de 6 de ju nho de
2000, dis po si ti vos re fe ren tes às con di ções e pra zos
pra a re com po si ção de Áre as de Re ser va Le gal (RL),
e Áre as de Pre ser va ção Per ma nen tes (APP) nos se -
guin tes ter mos:

– na Zona 1, sub-zona 1.1, to das as áre as al te ra-
das em sua co ber tu ra flo res tal, des de va lo res de cem
por cen to (100%) até va lo res in ter me diá ri os, fa zer a re -
com po si ção para trin ta por cen to (30%) da pro pri e da-
de ru ral onde o ZSEE – Zo ne a men to So ci o e co nô mi co
Eco ló gi co in di car, em até 30 anos, por meio de li cen ci-
a men to am bi en tal da pro pri e da de ru ral.

– na Zona 1, sub-zona 1.2, to das as áre as al te ra-
das em sua co ber tu ra flo res tal, des de va lo res de cem
por cen to (100%) até va lo res in ter me diá ri os, fa zer a re -
com po si ção para cin qüen ta por cen to (50%) da pro pri e-
da de ru ral onde o ZSEE – Zo ne a men to So ci o e co nô mi-
co Eco ló gi co in di car, em até 30 anos, por meio de li cen-
ci a men to am bi en tal da pro pri e da de ru ral.

– nas de ma is zo nas e sub-zo nas fi cam as se gu-
ra das às di re tri zes da Lei Com ple men tar nº 233/2000.

– as áre as de pre ser va ção per ma nen te (APP),
al te ra das na sua co ber tu ra flo res tal, onde de vi do à
sua fra gi li da de, não é per mi ti do o des ma ta men to, de -
ve rão ser re com pos tas. Sen do ace i to a re con du ção
na tu ral e/ou en ri que ci men to, com es pé ci es na ti vas e
exó ti cas.

– a re com po si ção de áre as po de rá ser fe i ta por
sis te mas agro sil vo pas to ris.

– será per mi ti do ao pro pri e tá rio ru ral a per mu ta
de área para efe i to de cum pri men to da re com po si ção

da re ser va le gal, po den do fazê-lo, pre fe ren ci al men te,
ori en ta dos no pro gra ma de mi cro ba ci as do Esta do.

 – Ca be rá ao Esta do, atra vés do seu ór gão am -
bi en tal, o li cen ci a men to am bi en tal da pro pri e da de ru -
ral e acom pa nha men to dos cro no gra mas fí si cos de
exe cu ção per ti nen tes ao pro je to de re com po si ção.

II – Da União

Com pe te a União dis po ni bi li zar apo io téc ni co e
fi nan ce i ro para a im plan ta ção do Li cen ci a men to
Ambi en tal na pro pri e da de ru ral, as sim como as se gu-
rar re cur sos fi nan ce i ros e aces so ao cré di to para a re -
com po si ção da Re ser va Le gal (RL) e Áre as de Pre -
ser va ção Per ma nen te (APP), no Esta do de Ron dô-
nia. De fi nin do-se a ca rên cia do cré di to de acor do com 
as re co men da ções e pa re ce res téc ni cos das es pé ci-
es im plan ta das. Sen do as se gu ra da ao pro du tor a
con ta gem da ca rên cia a par tir da apro va ção do pro je-
to e da li be ra ção da pri me i ra par ce la. A tí tu lo de exem -
plo, o Ban co da Ama zô nia em Ron dô nia já vem fi nan-
ci an do atra vés do FNO – Fun do Cons ti tu ci o nal do
Nor te –, sis te mas agro flo res ta is (pu pu nha x ca cau,
cu pu a çu x fre i jó) nos mu ni cí pi os de Bu ri tis e Cam po
Novo de Ron dô nia.

III – Da União e do Esta do

A as sis tên cia téc ni ca, ex ten são, di fu são tec no-
ló gi ca e pes qui sa, fi ca rão a car go dos ór gãos es ta du-
a is e fe de ra is: Ce plac, Embra pa, Inpa, Ema ter, Se cre-
ta ria do Esta do do Meio Ambi en te, além de uni ver si-
da des.

IV – Dos Mu ni cí pi os

De ve rá ser ava li a da a pos si bi li da de de des cen-
tra li za ção do li cen ci a men to am bi en tal para os mu ni cí-
pi os, des de que pos su am seus có di gos ou leis am bi-
en ta is.

Jus ti fi ca ção

Para exem pli fi car, jul ga mos con ve ni en te lis tar
uma sé rie de tec no lo gi as agro flo res ta is já em uti li za-
ção na Ama zô nia, em par ti cu lar em Ron dô nia. A se -
guir cada uma das tec no lo gi as:

Sis te mas Agro flo res ta is – Como exem plo de
sis te mas agro flo res ta is pode-se men ci o nar os cul ti-
vos pe re nes (café, ca cau, cu pu a çu) plan ta das por de -
ba i xo do som bre a men to de ár vo res de por te ma i or
(se rin gue i ras, pu pu nhe i ras, ban dar ra, fre i jó).

Re in cor po ra ção de Ca po e i ras – É im por tan te
ano tar que as áre as de “ca po e i ras”, em Ron dô nia, co -
in ci dem com as re giões de so los mais ri cos, com os
mais po pu lo sos mu ni cí pi os do Esta do, e do ta dos de
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uma rica in fra-es tru tu ra. A re in cor po ra ção de “ca po e i-
ras” ao pro ces so pro du ti vo, é um de sa fio mu i to im por-
tan te para o de sen vol vi men to de Ron dô nia, e ser vi rá
como uma bar re i ra aos no vos des ma ta men tos.

Sis te mas agro sil vo pas to ris – Em Ron dô nia, a 
Embra pa/Cpaf-Ro, a Ce plac/Su poc e a Ema ter-RO já
vem di vul gan do e fa zen do a im plan ta ção de sis te mas
agro flo res ta is, com pe que nos agri cul to res des de
1977, tan to no Pro je to Inte gra do de Co lo ni za ção
Ouro Pre to, como no Ma cha di nho. Bons Exem plos
são a Apa – Asso ci a ção de Pro du to res Alter na ti vos
de Ouro Pre to do Oes te, e Reca, Re flo res ta men to
Eco nô mi co Con sor ci a do e Aden sa do, de Nova Ca li-
fór nia, Pon ta do Abu nã.

CONCLUSÃO

Com a ri que za de da dos ex tra í dos a par tir do
Zo ne a men to So ci o e co nô mi co e Eco ló gi co re a li za do
em Ron dô nia, te mos a opor tu ni da de de dar iní cio a
um novo pa ra dig ma de de sen vol vi men to na Ama zô-
nia, a par tir da cons tru ção de uma ali an ça que con -
tem ple, na mes ma me di da, o pro gres so eco nô mi co e
a pre ser va ção am bi en tal.

Du ran te o dis cur so do Sr. Val dir Ra-
upp, 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. Eu rí pe des
Ca mar go.

O SR. PRESIDENTE (Eu rí pe des Ca mar go) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos, 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. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO. Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são
do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
que ri dos te les pec ta do res da TV Se na do, que ri dos
ou vin tes da Rá dio Se na do, que ri do povo to can ti nen-
se, es ti ve nes ta tri bu na, on tem, para dar a esta Casa
in for ma ções so bre uma pes qui sa di vul ga da pela re-
vis ta Exa me que apon ta va o To can tins como o Esta -
do que mais cres ceu no País nos úl ti mos anos.

Ape nas que ro re lem brar os nú me ros: o cres ci-
men to da mas sa sa la ri al foi de 46% con tra 3% em re -
la ção à mé dia na ci o nal; o cres ci men to do em pre go
for mal atin giu 67% no Esta do do To can tins con tra os
15% da mé dia bra si le i ra; o cres ci men to de em pre sas
foi de 83% con tra os 27% da mé dia na ci o nal. Esses
nú me ros apon tam como tem sido a vida no To can tins,
um Esta do que se es tru tu ra e se or ga ni za, onde fo ram
cons tru í das ro do vi as e para cu jos Mu ni cí pi os se le vou

ener gia elé tri ca e água tra ta da. É um Esta do novo e,
tal vez, o que me nos re ce ba ver bas da União, mas
onde a res pon sa bi li da de fis cal tem sido a mar ca: no
Te sou ro Na ci o nal, está ins cri to na ca te go ria Clas se A, 
ou seja, da que les Esta dos que me nos gas tam com
fo lha de pa ga men to e cus te io e que mais in ves tem
em be ne fí cio da sua po pu la ção. Por essa ra zão, o
nos so IDH su biu, a mor ta li da de in fan til ba i xou. Por
essa ra zão, co me mo ra mos tan to, pe di mos e re i vin di-
ca mos tan to pelo nos so To can tins.

Sr. Pre si den te, que ro anun ci ar que ama nhã será 
um dia de mu i ta im por tân cia, ten do em vis ta a vi si ta
de dois Mi nis tros de Esta do ao nos so To can tins. Esta -
rá pre sen te em Pal mas o Mi nis tro-Che fe da Casa Ci -
vil, José Dir ceu, acom pa nha do do Mi nis tro do Pla ne-
ja men to, Orça men to e Ges tão, Gu i do Man te ga. E o
ob je ti vo é de ba ter o PPA, o Pla no Plu ri a nu al, para os
in ves ti men tos da União em nos so Esta do.

Cre io que essa é uma gran de me di da. Pa ra be ni-
zo os Mi nis tros José Dir ceu e Gu i do Man te ga por irem 
ao Esta do, a fim de dis cu tir com a po pu la ção to can ti-
nen se os in ves ti men tos fe de ra is.

Lá es ta mos acos tu ma dos a um rit mo ace le ra do
de obras. Cito a Usi na Luís Edu ar do Ma ga lhães, que
pro pi ci ou um gran de lago, de mais de 180 qui lô me-
tros, que ba nha a ci da de de Pal mas; o Li nhão Nor -
te-Sul, que trans mi te a ener gia de nor te a sul do To-
can tins; o ae ro por to de Pal mas; o an da men to das
obras da Fer ro via Nor te-Sul.Algu mas obras es tão pa -
ra li sa das.

La men to, Sr. Pre si den te, que, hoje, te nham sido
pu bli ca dos no Diá rio Ofi ci al da União al guns cor tes ou 
can ce la men tos pro mo vi dos por al guns Mi nis té ri os.
Por exem plo, hou ve um cor te de R$4,6 mi lhões, exa -
ta men te 10% da ver ba que está no Orça men to, na
cons tru ção da eclu sa do La je a do. Hou ve tam bém um
cor te de 10% na cons tru ção de pon tes no cor re dor
Ara gua ia–To can tins, ou tro na ade qua ção de tra ves si-
as ur ba nas no cor re dor Ara gua ia–To can tins e ou tro
na cons tru ção de tre chos ro do viá ri os nes se mes mo
cor re dor, mais pre ci sa men te na BR-235.

Esti ve, pes so al men te, com o Mi nis tro dos Trans-
por tes, a quem re pu to uma se ri e da de, um co nhe ci-
men to e uma von ta de mu i to gran de de aju dar este
País. Tí nha mos acor da do que, na ques tão da eclu sa
e tam bém da BR-235, não ha ve ria cor tes. Os cor tes
de 10% es tão na al ça da do pró prio Mi nis té rio, que
tem au to ri za ção le gal para fazê-los. Espe ro que, jun to
des ses cor tes, o Mi nis tro es te ja pla ne jan do algo, para 
que seja dada con ti nu i da de a es sas obras tão im por-
tan tes.
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A eclu sa vai per mi tir mais de 700km de na ve ga-
ção, o que de fi ni ti va men te será a re den ção para a
soja plan ta da no To can tins, que te mos de trans por tar
de ca mi nhão até os por tos, o que a en ca re ce mu i to. A
soja bra si le i ra já tem che ga do com gran de im pac to,
com gran de for ça, nos mer ca dos in ter na ci o na is, mas
se ria mu i to mais ba ra ta e mais com pe ti ti va se hou ves-
se o trans por te aqua viá rio, por meio dos nos sos rios,
e fer ro viá rio, por meio da Fer ro via Nor te-Sul. Con se-
gui ría mos ba i xar até US$30 dó la res a to ne la da e mu -
da ría mos o qua dro de re cla ma ções des ses bu ra cos
in ter mi ná ve is nas es tra das. Pos so di zer que, no To-
can tins, pre ci sa e in fe liz men te so men te na ro do via fe -
de ral Be lém–Bra sí lia – nas ro do vi as es ta du a is, es ta-
mos mu i to bem –, já não há mais bu ra co a ser ta pa do:
é pre ci so que se cons trua uma ou tra es tra da. É um
fato la men tá vel, mas te nho in for ma ções de que o Mi -
nis tro está to man do as de vi das pro vi dên ci as.

Apro ve i to o fim des ta mi nha co mu ni ca ção ina-
diá vel para de se jar uma boa es ta da a S. Exªs. Que se -
jam efi ca zes os de ba tes pro mo vi dos pe los Mi nis tros
José Dir ceu e Gu i do Man te ga, na data de ama nhã,
du ran te os qua is a Pre fe i ta de Pal mas, Nil mar Gal vi no
Ruiz, fará uma am pla ex po si ção so bre a sua ex pe-
riên cia com o or ça men to par ti ci pa ti vo. O Go ver na dor
Mar ce lo Mi ran da es ta rá pre sen te para dis cu tir, jun to
com o Se cre tá rio Esta du al de Pla ne ja men to, Lí vio de
Car va lho, as ações que são de in te res se do nos so
Esta do.

Não fo ram con vi da dos os Srs. Se na do res, os
Srs. Par la men ta res – eu mes mo não re ce bi um con vi-
te for mal do Mi nis té rio para es tar pre sen te –, mas cre -
io que, na Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção do Con gres so Na ci o nal, nós,
le gí ti mos re pre sen tan tes do povo que so mos, te re-
mos opor tu ni da de de apre sen tar nos sas opi niões so -
bre o PPA.

Agra de ço, Sr. Pre si den te, por úl ti mo, en vi an do
um ca ri nho so abra ço à co mu ni da de de To can ti nó po-
lis, que, no dia 28 pró xi mo, co me mo ra rá mais um ano
de exis tên cia sob a ad mi nis tra ção de José Bo ni fá cio
Go mes So bri nho; e tam bém à ci da de de Xam bi oá,
que re a li za o seu car na val fora de épo ca, o Car na-
xam, nes te fi nal de se ma na, pa ra be ni zan do o Pre fe i to
Jú ni or Le i te pela sua ad mi nis tra ção.

Era o que eu ti nha a co mu ni car a esta Casa, Sr.
Pre si den te.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Eu rí pe des Ca mar go) –

Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Jor ge.
V. Exª dis põe de até 20 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, como to dos sa bem,
há dois anos ti ve mos que en fren tar uma gra ve cri se
ener gé ti ca que le vou à ado ção do ra ci o na men to de
ener gia elé tri ca, nas re giões su des te, cen tro oes te e
nor des te do país. Mas tal vez pou cos sa i bam do pa pel
fun da men tal exer ci do pe las duas uni da des da Cen tral
Nu cle ar Almi ran te Álva ro Alber to, em Angra dos Reis,
mais co nhe ci das como usi nas de Angra I e Angra II,
que, ope ran do, com fa tor de ca pa ci da de de cer ca de
90%, for ne ce ram ao sis te ma elé tri co 14.352 Gi ga-
watt/hora, em 2001, sen do res pon sá ve is por 7,4% da
de man da de ele tri ci da de da re gião su des te/cen-
tro-oes te, re gião essa que res pon de pela for ma ção
de 65% do nos so PIB. Mais que isso, ain da, es sas
uni da des con tri bu í ram de ma ne i ra sig ni fi ca ti va para
mi ni mi zar as drás ti cas con se qüên ci as do ra ci o na-
men to, evi tan do pos sí ve is cor tes de abas te ci men to.

Entre as li ções que po de mos ti rar des se even to,
tal vez a mais im por tan te  seja a que os téc ni cos do
se tor já vi nham res sal tan do há al gum tem po, qual
seja, a ne ces si da de da di ver si fi ca ção da ma triz ener -
gé ti ca bra si le i ra, com o au men to da par ti ci pa ção de
fon tes al ter na ti vas, tér mi cas, re no vá ve is e nu cle ar,
para a ge ra ção de ele tri ci da de, per mi tin do, as sim,
uma ma i or in de pen dên cia da hi dro e le tri ci da de, que é
sig ni fi ca ti va men te de pen den te do re gi me de chu vas,
em bo ra deva ser, ain da por mu i to tem po, a base do
sis te ma.

Cabe des ta car que em de zem bro de 2002, se -
gun do da dos da Agên cia Inter na ci o nal de Ener gia
Atô mi ca, 441 usi nas nu cle a res es ta vam em ope ra ção
e 32 em cons tru ção no mun do, sen do a ener gia nu -
cle ar res pon sá vel pelo aten di men to de 16% da de-
man da glo bal de ele tri ci da de. Con sis ten te men te, a
ge ra ção de ener gia elé tri ca nas usi nas nu cle a res, ao
re dor do mun do, tem cres ci do anu al men te, atin gin do,
no ano pas sa do, 2.564 Te ra Watt/hora, ou seja, mais
de 8 ve zes a quan ti da de to tal de ener gia elé tri ca ge ra-
da no nos so país.

 Hoje, na ma i o ria dos pa í ses de sen vol vi dos, é
cada vez ma i or a cons ci en ti za ção do im por tan te pa -
pel exer ci do pela ener gia nu cle ar para a di mi nu i ção
das emis sões dos ga ses e as sim ga ran tir o cum pri-
men to das me tas de re du ção de emis sões, pre vis tas
no pro to co lo de Kyo to.

É nes te con tex to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, que gos ta ria de exa mi nar a im por tân cia da
con clu são da usi na nu cle ar de ANGRA 3, cu jas ações 
para a sua re to ma da vêm sen do dis cu ti das no Con se-
lho Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca.
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Para tan to, gos ta ria de abor dar, a se guir, al guns
as pec tos ine ren tes à con clu são des se em pre en di-
men to:

I) Aspec tos Estra té gi cos
Como já men ci o nei e fi cou far ta men te evi den ci-

a do pelo ra ci o na men to de 2001, a  con clu são de
ANGRA 3 se in se re na ne ces si da de da di ver si fi ca ção
da ma triz ener gé ti ca bra si le i ra para per mi tir uma ma i-
or in de pen dên cia da fon te hi dráu li ca, al ta men te de -
pen den te do in cer to re gi me de chu vas;

Como os in ves ti men tos em an da men to no se tor
de ge ra ção se rão su fi ci en tes ape nas para aten der o
cres ci men to da de man da nos pró xi mos 4 anos, este é 
o mo men to de de fi ni ção dos no vos em pre en di men tos
de ge ra ção, que le vam em mé dia de 4 a 5 anos para
ma tu ra ção. Assim sen do, fica cla ro que uma de ci são
so bre a con clu são de ANGRA 3 deve ser to ma da ime -
di a ta men te para per mi tir que ela ve nha a ge rar ele tri-
ci da de a tem po de im pe dir que o cres ci men to do país
seja pre ju di ca do por fal ta de ge ra ção;

O Bra sil já iden ti fi cou uma quan ti da de de urâ nio
cor res pon den te a sex ta re ser va mun di al, com ape nas
1/3 de seu ter ri tó rio pros pec ta do e pos sui a ca pa ci da de
tec no ló gi ca de fa bri car o com bus tí vel nu cle ar in te gral-
men te no país, fato que re pre sen ta um alto va lor es tra-
té gi co, pois sua uti li za ção nas usi nas nu cle a res con tri-
bu i rá para a in de pen dên cia de fon tes ex ter nas de ener -
gia elé tri ca. A con clu são de ANGRA 3 con tri bu i rá para a 
uti li za ção ple na des sa van ta gem es tra té gi ca;

O lo cal em que ANGRA 3 será ins ta la da já pos -
sui duas usi nas nu cle a res e a in fra-es tru tu ra já pre pa-
ra da para a ter ce i ra usi na, o que sig ni fi ca ba i xo im -
pac to am bi en tal para o em pre en di men to, con for me
re co men dam as pre mis sas es sen ci a is ao pro ces so
de de sen vol vi men to sus ten tá vel.

A ener gia nu cle ar, nas úl ti mas dé ca das, tor-
nou-se a se gun da fon te mais uti li za da nos pa í ses in -
dus tri a li za dos e a ter ce i ra fon te em ní vel mun di al, o
que com pro va a sua se gu ran ça e con fi a bi li da de. Mais
que isso, fa tos re cen tes in di cam a re to ma da de ins ta-
la ções no oci den te e a in ten si fi ca ção de sua uti li za-
ção nos Esta dos Uni dos e nos pa í ses do ori en te;

Por ou tro lado, con tri bu i rá para o cum pri men to
dos com pro mis sos as su mi dos pelo Bra sil, no de ver
de as se gu rar a re du ção das emis sões dos ga ses ca u-
sa do res do efe i to es tu fa, le van do-se em con ta a ne -
ces si da de na ci o nal de am pli ar a par ti ci pa ção da
ener gia tér mi ca na ge ra ção de ener gia elé tri ca.

A con clu são de ANGRA 3 pos si bi li ta rá, tam-
bém, es ca la de pro du ção para im ple men ta ção em ní -
vel in dus tri al do en ri que ci men to do urâ nio por cen tri-

fu ga ção, tec no lo gia de sen vol vi da pela Ma ri nha em
par ce ria com a INB (Indus tri as Nu cle a res do Bra sil).

A dis po ni bi li za ção de ANGRA 3, a ter ce i ra usi na
nu cle ar bra si le i ra, agre ga rá de man da às ati vi da des
dos ins ti tu tos de pes qui sa e uni ver si da des, for ta le-
cen do o atu al sis te ma de ciên cia e tec no lo gia do país.

II) Aspec tos Eco nô mi cos
Ao con trá rio dos de ma is em pre en di men tos de

ge ra ção elé tri ca em base tér mi ca, ANGRA 3 por per -
ten cer a uma Esta tal (a Ele tro nu cle ar) e ope rar com
com bus tí vel fa bri ca do no Bra sil, com alto ín di ce de
na ci o na li za ção, não re me te rá lu cros e nem di vi sas
para a com pra de com bus tí vel, con tri bu in do sen si vel-
men te para o equi lí brio da ba lan ça co mer ci al e sem
ris cos cam bi a is no cus to de ge ra ção;

Gran des vo lu mes de in ves ti men tos já fo ram
apli ca dos, prin ci pal men te em equi pa men tos e tec no-
lo gia, da or dem de US$ 700 mi lhões. Sua guar da e
pre ser va ção con so mem, anu al men te, cer ca de US$
20 mi lhões. Se a usi na não for ter mi na da es ses in ves-
ti men tos se per de rão, uma vez que os equi pa men tos
ad qui ri dos não são uti li zá ve is para ou tros fins que
não a con clu são de Angra 3. Assim, ANGRA 3 não só
per mi ti rá o apro ve i ta men to dos in ves ti men tos já fe i-
tos, como tam bém vi a bi li za rá a apli ca ção, no se tor, de 
fi nan ci a men tos que só es ta rão dis po ní ve is para sua
con clu são, con tri bu in do para di mi nu ir a de man da de
re cur sos para in ves ti men to no se tor elé tri co, sa bi da-
men te es cas sos no Bra sil;

Além de ser uma ques tão es tra té gi ca, o en ri-
que ci men to de urâ nio por cen tri fu ga ção dará eco no-
mia de es ca la para o com ple to de sen vol vi men to in -
dus tri al e pro du ção de todo o ci clo do com bus tí vel,
eco no mi zan do di vi sas para o país;

Ao oti mi zar os cus tos da ge ra ção nu cle ar de
ANGRA 1 e ANGRA 2 pela eco no mia de es ca la que
pro por ci o na rá, ANGRA 3 per mi ti rá a con so li da ção da
Ele tro nu cle ar como uma efi ci en te em pre sa ge ra do ra,
auto-su fi ci en te e com pa tí vel com as ma i o res em pre-
sas do se tor elé tri co bra si le i ro;

Do in ves ti men to pre vis to de 1,8 bi lhão de dó la-
res, apro xi ma da men te 400 mi lhões re tor na rão ao Te-
sou ro via im pos tos e ou tros 900 mi lhões cir cu la rão in -
ter na men te no país, res tan do me nos de 30% do in -
ves ti men to to tal em im por ta ções.

III) Aspec tos Téc ni cos
O su ces so ope ra ci o nal de ANGRA 2, si mi lar a

Angra 3, que “sus ten tou” a re gião su des te du ran te o
ra ci o na men to, como uma das mais al tas per for man-
ces em usi nas si mi la res em todo o mun do e o alto fa -
tor de dis po ni bi li da de des ta uni da de, bas tan te su pe ri-
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or aos das usi nas tér mi cas con ven ci o na is, in di cam
que a con clu são de ANGRA 3 con tri bu i rá de ci si va-
men te para o au men to da con fi a bi li da de do su pri men-
to de ener gia elé tri ca dos sis te mas su des te/cen-
tro-oes te;

A re du ção do con su mo de ener gia, pe los no vos
há bi tos da po pu la ção de cor ren tes do re cen te ra ci o-
na men to de ener gia no Bra sil, as so ci a da às in cer te-
zas do am bi en te eco nô mi co e à fal ta de cres ci men to
do País le va ram a uma “so bra” da or dem de 7.500
MW mé di os. Entre tan to, deve ser con si de ra do que a
pró pria re to ma da de há bi tos de con su mo e o cres ci-
men to da de man da, que cer ta men te ocor re rá de ma -
ne i ra acen tu a da no caso da tão de se ja da re to ma da
do de sen vol vi men to eco nô mi co, esse ex ce den te se -
ria ab sor vi do em pou cos anos;

O Bra sil pre ci sa cri ar al ter na ti vas para pro du ção
de gran des vo lu mes de ener gia por fon tes não hi dráu-
li cas, a cus tos com pe ti ti vos e com eco no mia de di vi-
sas. Não sig ni fi ca es que cer ou tras fon tes al ter na ti vas
de ener gia (so lar, eó li ca, bi o mas sa etc) que, en tre tan-
to, não aten de rão toda a de man da e ain da não po dem
ser con si de ra das como al ter na ti vas viá ve is para a ge -
ra ção de ele tri ci da de em gran de es ca la. Assim, mais
uma vez, a con clu são de ANGRA 3, uma usi na de ge -
ra ção de tec no lo gia com pro va da, é al ta men te re co-
men dá vel para a com ple men ta ção do par que de ge -
ra ção elé tri ca do país;

Além dis so, deve ser ob ser va do que por si tu-
ar-se no cen tro de con su mo da re gião su des te, ne -
ces si ta rá, por tan to, de ba i xos in ves ti men tos em trans -
mis são,  pro por ci o nan do ma i or con fi a bi li da de ao sis -
te ma in ter li ga do da re gião;

Sob o as pec to am bi en tal, vale ob ser var que a
Fin lân dia, país sa bi da men te dos mais com pro me ti-
dos com as ques tões de meio am bi en te, aca ba de au -
to ri zar a im plan ta ção de seu quin to re a tor -, o qual se
en con tra em pro ces so de con tra ta ção.

IV) Aspec tos Po lí ti cos
A Con clu são de ANGRA 3 é qua se uma una ni mi-

da de no Esta do do Rio de Ja ne i ro, con tan do com o apo -
io do Go ver no Esta du al, das pre fe i tu ras da re gião, em
par ti cu lar dos Mu ni cí pi os de Angra dos Reis e Pa ra ti, da 
Fe de ra ção das Indús tri as do Rio de Ja ne i ro (FIRJAN) e
da Asso ci a ção Co mer ci al do Rio de Ja ne i ro;

A po pu la ção ca ri o ca ma ni fes tou-se fa vo ra vel-
men te pela con clu são de ANGRA 3 com 63% de
apro va ção, em pes qui sa do IBOPE re a li za da em no -
vem bro de 2001, no Esta do do Rio de Ja ne i ro;

A con clu são de ANGRA 3 irá in cre men tar o de -
sen vol vi men to só cio-eco nô mi co da re gião;

As ati vi da des ne ces sá ri as à con clu são de
ANGRA 3 irão ge rar cer ca de 15.000 em pre gos di re-
tos e in di re tos du ran te a fase de im plan ta ção, per mi-
tin do o apri mo ra men to e de sen vol vi men to de
mão-de-obra e a con ser va ção da alta tec no lo gia nela
em pre ga da.

Ou tro pon to de re le vân cia a ser pon de ra do pelo
País é o ca rá ter da pre ser va ção da tec no lo gia ad qui ri-
da ao lon go de anos, e os re cur sos in ves ti dos na qua -
li fi ca ção dos téc ni cos bra si le i ros, hoje com per fe i to
do mí nio de to das as eta pas do pro ces so pro du ti vo e
de pes qui sa.

Por tudo isso, pa re ce in ques ti o ná vel a pre mis sa
de que há que se pen sar na fon te nu cle ar de ge ra ção
de ener gia como po lí ti ca de país e não ape nas de go -
ver nos.

Foi pen san do as sim, Sr. Pre si den te, que, como
Mi nis tro de Mi nas e Ener gia e Pre si den te do Con se-
lho Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca, dei iní cio ao pro -
ces so de re to ma da do em pre en di men to. O  fiz  de ma -
ne i ra pru den te e res pon sá vel, per mi tin do e dan do en -
se jo a uma dis cus são pro fun da e sé ria com a área
am bi en tal so bre a ques tão da ge ra ção elé tri ca com
base nu cle ar em Angra dos Reis. A ma té ria foi tra ta da
de for ma abran gen te e com ple ta, ten do cul mi na do
com a apro va ção unâ ni me pelo CONAMA de mo ção
apro van do e vin cu lan do a re to ma da de Angra 3 a im -
por tan tes con di ci o nan tes, aliás, vá li dos in clu si ve para 
a con ti nu i da de ope ra ci o nal de Angra 1 e 2.

Pos so ci tar, en tre os vá ri os com pro mis sos ali
as su mi dos pela Ele tro nu cle ar, a tro ca dos ge ra do res
a va por de Angra 1, em pre en di men to fun da men tal
para a se gu ran ça da con ti nu i da de ope ra ti va da usi na.

Ou tro re le van te com pro mis so foi o de apli car 2%
do or ça men to para a con clu são de Angra 3 em obras
e pro je tos de com pen sa ção so ci al e am bi en tal na re -
gião, o que re pre sen ta rá a re den ção da tal vez mais
bela re gião de ba ías e ilhas do nos so país: a Cos ta
Ver de.

É ne ces sá rio, no mo men to em que se dis cu te o
mo de lo ener gé ti co Bra si le i ro,  o Pla no Plu ri a nu al –
PPA e ou tras di re tri zes do se tor elé tri co, que haja uma 
per fe i ta e cla ra po si ção, vol to a afir mar, não de Go ver-
no, mas de país, acer ca da efe ti va con di ção es tra té gi-
ca des sa fon te al ter na ti va de ener gia.

Ações como: – A ma nu ten ção da con clu são de 
Angra 3 no PPA, o ade qua do e ne ces sá rio ajus te da 
ta ri fa da ener gia de ori gem ter mo nu cle ar,  cri an do
con di ções do País con tar, efe ti va men te, com uma
em pre sa de al tís si mo ní vel tec no ló gi co e es tra té gi-
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co, em con di ções eco nô mi ca e fi nan ce i ra men te viá -
ve is.

Vale res sal tar que re cen te men te foi de fi ni da
pela ANEEL uma ta ri fa para a Ele tro nu cle ar, em ca rá-
ter pre cá rio e pro vi só rio, aten den do de ter mi na ção do
Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca – CNPE,
por meio da Re so lu ção n° 04, de 03 de ju lho de 2003.

Tam bém, por de ter mi na ção do CNPE,  o Mi nis-
té rio de Mi nas e Ener gia cri a rá um Gru po de Tra ba lho
com o ob je ti vo de ana li sar e apre sen tar pro pos ta de
po lí ti ca para ati vi da des ter mo nu cle a res que abran ge
re gi me le gal quan to à com pe tên cia para re gu la ção e
fis ca li za ção, po lí ti ca ta ri fá ria e com pa ti bi li za ção da
for ma de co mer ci a li za ção da ener gia pro du zi da.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pe los ar -
gu men tos ex pos tos, fica evi den ci a do que não ape nas
é al ta men te re co men dá vel, para o país, a con clu são
de ANGRA 3, como tam bém que uma de ci são deve
ser to ma da no me nor pra zo pos sí vel pelo Go ver no
Fe de ral, para que esta usi na ge ra do ra ve nha con tri-
bu ir para a re to ma da do de sen vol vi men to sus ten tá vel
do país, de for ma mar can te e in so fis má vel.

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

O SR. PRESIDENTE (Eu rí pe des Ca mar go) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor João Ba tis ta
Mot ta, como Lí der do PPS, 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. 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, em pri me i ro lu gar e em nome
do meu Par ti do, o PPS, gos ta ria de en vi ar vo tos de
con do lên ci as para a fa mí lia do nos so sa u do so Ro gé-
rio Car do so, que fa le ceu a no i te pas sa da em São Pa -
u lo.

É um ho mem que de i xa uma fa mí lia en lu ta da,
um ho mem que fez este Bra sil sor rir de pon ta a pon ta.
É la men tá vel que uma pes soa da que le qui la te, é la -
men tá vel que um ar tis ta que mar cou épo ca, um ar tis-
ta que, te nho cer te za, se en con tra no co ra ção de
cada bra si le i ro, te nha nos de i xa do e par ti do para o
ou tro lado da vida. 

Mas o meu pro nun ci a men to nes ta tar de, Sr. Pre -
si den te, é para fa zer um ape lo às no bres Se na do ras e 
Se na do res, prin ci pal men te àque les que fo ram go ver-
na do res de Esta do, para que pro cu rem fi car aten tos e 
que fa çam suas si mu la ções em seus Esta dos com re -
fe rên cia a um dis po si ti vo que está vin do na re for ma

tri bu tá ria: a des cons ti tu ci o na li za ção do ICMS na qui lo
que diz res pe i to à par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os.

To dos aqui sa bem que os Mu ni cí pi os vi vem,
hoje, um mo men to de pe nú ria, um mo men to de di fi-
cul da des. A ar re ca da ção ca in do as sus ta do ra men te, a 
seca as so lan do vá ri as par tes do nos so País e os Mu -
ni cí pi os en tran do em in sol vên cia.

Sr. Pre si den te, o que que ro di zer quan do falo da
des cons ti tu ci o na li za ção? O Mi nis tro Pa loc ci quer que 
a par te do Mu ni cí pio seja uma ma té ria a ser dis cu ti da
e in tro du zi da na nos sa le gis la ção por meio de lei com-
ple men tar. E isso, no nos so en ten di men to – e aque les
Se na do res que fo ram go ver na do res sa bem do que
es tou fa lan do –, será uma tra gé dia, mais uma vez,
nos in te res ses dos po bres e dos pe que nos Mu ni cí pi-
os bra si le i ros.

Já fiz si mu la ções e co nhe ço o pro ble ma com
pro fun di da de. Se apro var mos a ma té ria, por lei com -
ple men tar, ve re mos acon te cer mais ou me nos o se -
guin te: essa lei po de rá ser vir para o Esta do de São
Pa u lo, para Ser gi pe ou para o Esta do do Pará, mas
nun ca ser vi rá, como um todo, para to dos os Esta dos,
ao mes mo tem po, por que a re a li da de do Esta do de
São Pa u lo não é a mes ma do Espí ri to San to, por
exem plo.

Por tan to, Se na dor Mão San ta, só te mos uma
so lu ção: pre ser var o in te res se dos Mu ni cí pi os, fa zen-
do com que con ti nu em na Cons ti tu i ção os seus di re i-
tos. No en tan to, te mos que fa zer uma pe que na mo di fi-
ca ção: aque le per cen tu al de 25% so bre o qual os
Esta dos têm o di re i to de le gis lar deve pas sar para
50%, ou seja, deve-se en tre gar 50% do va lor para que 
o Esta do pos sa fa zer sua le gis la ção e dis tri bu ir de
acor do com a sua re a li da de. Assim, es ta re mos fa zen-
do jus ti ça.

No meu Esta do, Espí ri to San to, por exem plo,
na apli ca ção des ses 25%, o Go ver na dor re ti rou a
re gião me tro po li ta na e dis tri bu iu ape nas para o in -
te ri or, ape nas para os Mu ni cí pi os po bres. Fez jus ti-
ça, mas ain da não as con tem plou como de ve ria ter
con tem pla do. As re giões me tro po li ta nas ain da es -
tão le van do uma van ta gem mu i to gran de so bre os
Mu ni cí pi os po bres do in te ri or, por que to das as em -
pre sas pro cu ram se ins ta lar nas re giões me tro po li-
ta nas, nas gran des re giões, e, com isto, por in ter-
mé dio do va lor adi ci o na do, le vam os re cur sos para
os Mu ni cí pi os gran des, mes mo que não pa guem
im pos tos, e quan do falo “mes mo que não pa guem
im pos tos” é por que as em pre sas des ti na das à ex -
por ta ção es tão isen tas de pa ga rem tri bu to.

Então, que ro, aqui, fa zer um ape lo às Srªs e aos
Srs. Se na do res para que olhem com ca u te la e fa çam
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as suas si mu la ções nos seus Esta dos e que ana li sem
a nos sa pro pos ta. Não va mos de i xar que se jam des -
cons ti tu ci o na li za dos. Va mos ga ran tir na Cons ti tu i ção
o di re i to sa gra do dos Mu ni cí pi os, mas va mos fa zer
com que as Assem bléi as Le gis la ti vas, com a pres são
dos Mu ni cí pi os do in te ri or, pos sam re sol ver de uma
ma ne i ra tal que pos sa ser dada uma ma i or cre di bi li-
da de a es ses po bres Mu ni cí pi os que es tão so fren do,
para que es ses Mu ni cí pi os – mi se rá ve is hoje – pos -
sam, ama nhã, sus pi rar de ma ne i ra mais ali vi a da.

É o ape lo que faço, so bre tu do àque les que co -
nhe cem a re a li da de dos po bres Mu ni cí pi os bra si le i-
ros.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do
PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Eu rí pe des Ca mar go) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá, como
Lí der do PMDB, 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.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, an -
tes de fa zer meu re gis tro, que ro agra de cer ao Se na-
dor Au gus to Bo te lho pela gen ti le za de me pro pi ci ar
es sas co lo ca ções an tes do seu dis cur so no ple ná rio.

O as sun to é rá pi do, mas ex tre ma men te im por-
tan te. A im pren sa des ta se ma na di vul gou que o
Pre si den te Lula, que o Bra sil es tão pre pa ra dos
para, em con jun to com os pa í ses da Amé ri ca do
Sul, re a li zar um am bi ci o so pro gra ma de in fra-es tru-
tu ra na re gião.

Isso é algo fun da men tal, pois não se vai ge rar
de sen vol vi men to eco nô mi co, pro gres so, não se vai
am pli ar em pre gos na eco no mia se a in fra-es tru tu ra
ne ces sá ria, não só do Bra sil, mas da Amé ri ca do
Sul, não for com pa tí vel com a con di ção de ala van-
ca gem des sas ações.

A ma té ria des ta ca que o BNDES tem mais de 80
pro je tos em dis cus são no sen ti do de bus car fi nan ci a-
men to quer com re cur sos do pró prio BNDES, quer
com re cur sos do Ban co Mun di al, quer com re cur sos
do Ban co Inte ra me ri ca no.

Pois bem, faço hoje este pro nun ci a men to para
fa zer um re gis tro e um ape lo. Gos ta ria de ver re la ci o-
na do en tre es ses pro je tos im por tan tes para a in-
fra-es tru tu ra da Amé ri ca do Sul e do Bra sil, con se-
qüen te men te, a cons tru ção da es tra da que liga Boa
Vis ta a Ge or ge town na an ti ga Gu i a na Ingle sa.

Abor da mos esse as sun to por que ti ve mos re-
cen te men te um en con tro com a Emba i xa do ra da Gu i-
a na. A Pre si den te da Gu i a na es te ve no Bra sil no Go -
ver no pas sa do, con ver sa mos, e o Go ver no de mons-
trou a in ten ção e o in te res se de aju dar na con clu são
da que la es tra da, já em gran de par te cons tru í da pelo
Go ver no bra si le i ro. De Boa Vis ta até a fron te i ra com a
Gu i a na, no Mu ni cí pio de Bon fim, a es tra da já está as -
fal ta da. Fal tam re cur sos para a cons tru ção de duas
pon tes, obras pa ra li sa das pelo Tri bu nal de Con tas da
União e que pre ci sam ser re to ma das – o Se na dor Au -
gus to Bo te lho sabe quão im por tan tes elas são para a
nos sa re gião. Fal tam ape nas pa vi men tar cer ca de
300 qui lô me tros de es tra da, que já exis te de for ma
pre cá ria den tro do país vi zi nho da Gu i a na.

Ora, aju dar a fi nan ci ar essa es tra da é abrir para
a Ama zô nia Oci den tal, para Ro ra i ma e para Ma na us
uma sa í da es tra té gi ca para o Ca ri be. De Ge or ge town
a Boa Vis ta, essa es tra da não terá mais de 540 qui lô-
me tros e por ela es ta re mos, de Boa Vis ta, no por to de
Ge or ge town; por tan to, com todo o Ca ri be e com toda
a Amé ri ca do Nor te aci ma para usu fru ir de uma ma triz
de trans por tes mu i to mais ba ra ta.

Além dis so, a Gu i a na faz par te do Mer ca do Co -
mum Eu ro peu. Bra si le i ros e gui a nen ses po de rão se
as so ci ar e cri ar em pre sas na Gu i a na, que po de rão
ex por tar efe ti va men te para o Mer ca do Co mum Eu ro-
peu, por con ta des sa par ti ci pa ção da Gu i a na. Então,
a sa í da da Ve ne zu e la é mu i to im por tan te para o Bra -
sil, mas a sa í da da Gu i a na tam bém o é. 

Qu e ro aqui fa zer este ape lo ao Mi nis tro do De -
sen vol vi men to, ao Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o nal,
Ciro Go mes; ao Mi nis tro do Pla ne ja men to, Gu i do
Man te ga; ao Mi nis tro Anto nio Pa loc ci Fi lho, da Fa zen-
da, e ao Pre si den te Lula, para que efe ti va men te de -
ter mi nem que es sas sa í das es tra té gi cas, Boa Vis ta a
Ge or ge town e a li ga ção do Pa cí fi co pelo Acre, se jam
re al men te efe ti va das para es tru tu rar a Amé ri ca do Sul 
da for ma que ela pre ci sa.

Fi cam o ape lo, o re gis tro e o apla u so pela de ter-
mi na ção do Go ver no bra si le i ro e do BNDES de, efe ti-
va men te, fi nan ci ar e bus car a im ple men ta ção des sa
in fra-es tru tu ra.

Peço a V. Exª a trans cri ção da ma té ria da Ga ze-
ta Mer can til: “Os pro je tos para a Amé ri ca do Sul”.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Eu rí pe des Ca mar go) – V.
Exª será aten di do na for ma do Re gi men to.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Au gus to Bo te lho
por 20 mi nu tos.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te Eu rí pe-
des Ca mar go, Srªs e Srs. Se na do res, o Sis te ma Úni -
co de Sa ú de – SUS foi uma con quis ta per pe tra da
pela Cons ti tu i ção De mo crá ti ca de 1988. Tem como
prin cí pio bá si co a uni ver sa li za ção do di re i to à sa ú de
e, como di re triz, a des cen tra li za ção do sis te ma com o
pro pó si to de me lho rar sua or ga ni za ção e au men tar
sua efi ciên cia, atri bu in do aos Mu ni cí pi os a res pon sa-
bi li da de de for ne cer aten di men to de sa ú de pú bli ca,
con tan do com a co o pe ra ção téc ni ca e fi nan ce i ra dos
Esta dos e da União.

Cum pre à União des ti nar re cur sos para a sa ú de
no mon tan te igual ao va lor apli ca do no ano an te ri or,
acres ci do da va ri a ção do PIB para o pe río do de 2000
até 2004. 

Para os Esta dos, o per cen tu al de vin cu la ção foi
es ta be le ci do em 12% da re ce i ta lí qui da, e para os
Mu ni cí pi os 15% da re ce i ta to tal.

O es ta be le ci men to de um or ça men to mí ni mo
obri ga tó rio, tan to no pla no fe de ral, quan to no es ta du al
e no mu ni ci pal, só foi pos sí vel de vi do à ação pru den te
e tem pes ti va do Con gres so Na ci o nal com a apro va-
ção da Emen da Cons ti tu ci o nal 29/2000. De fato, a
apro va ção des ta emen da re pre sen ta subs tan ci al
avan ço no bom ge ren ci a men to dos re cur sos or ça-
men tá ri os, so bre mo do para a sa ú de.

Sr. Pre si den te Eu rí pe des Ca mar go, a re du ção
da mor ta li da de in fan til e o au men to da es pe ran ça de
vida es tão aí para com pro var o acer to da de ci são to -
ma da pelo Con gres so Na ci o nal.

Se na dor Mão San ta, ape nas para ilus trar, uti li zo
o Esta do de São Pa u lo por ser o úni co Esta do que dis -
põe de da dos so bre mor ta li da de in fan til e de modo
ge ral até 2001. É pos sí vel, con tu do, per ce ber as mu -
dan ças ocor ri das. A Taxa de Mor ta li da de Bru ta de
São Pa u lo ba i xou de 10,12 óbi tos por mil ha bi tan tes
em 1999 para 9,75 óbi tos por mil ha bi tan tes em 2001,
re pre sen tan do uma di mi nu i ção de cer ca de 14.126
mor tes, se gun do da dos do SEADE/SP (Fun da ção
Esta du al de Aná li se de Da dos). São, re pi to, 14.126
mor tes a me nos na mor ta li da de ge ral. Con se qüên cia
ou não da vin cu la ção de re ce i tas para a sa ú de, o cer -
to é que, no Esta do de São Pa u lo, que aqui to ma mos
como exem plo, hou ve uma me lho ria sig ni fi ca ti va na
Taxa de Mor ta li da de. De i xa ram de mor rer 14.126 pes-
so as.

No que res pe i ta à taxa de mor ta li da de in fan til –
ou tro dado im por tan te para se con si de rar a me lho ria
da sa ú de das po pu la ções –, pas sou-se de 17,50 óbi -
tos por mil, o que cor res pon de a 12.771 cri an ças mor-
tas, no ano de 1999, para 16,07 por mil, cor res pon-
den te a 10.380 óbi tos in fan tis no ano de 2001. Isso re -
pre sen ta uma re du ção de 2.391 mor tes, isto é, 2.391
pes so as de i xa ram de mor rer com essa me lho ria na
qua li da de da sa ú de do Esta do de São Pa u lo.

Co in ci den te men te, ou não, após a vin cu la ção
de re cur sos pro mo vi da pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 29, os óbi tos in fan tis re du zi ram em 2.391, se gun do
o Se a de/SP. Vale di zer que o Esta do de São Pa u lo,
an tes da re fe ri da emen da, apli ca va em sa ú de em tor -
no de 10% de suas re ce i tas lí qui das.

Não po de ría mos de i xar de re gis trar tam bém,
Se na do ra Serys Slhes sa ren ko, a gran de za das ações 
do SUS. Em 2001, já se ve ri fi ca vam as se guin tes co -
ber tu ras:

a)1,9 bi lhão de pro ce di men tos am bu la-
to ri a is. Des se to tal, 62% são de aten ção bá -
si ca da sa ú de;

b)11,7 mi lhões de in ter na ções, com
uma taxa de 6,8 in ter na ções para cada 100
mil ha bi tan tes – es tou fa lan do dos aten di-
men tos do Sis te ma Úni co de Sa ú de.

c)A qua se to ta li da de dos 3 mi lhões e
200 mil de par tos re a li za dos em 2001 ocor -
reu em hos pi ta is vin cu la dos ao SUS.

d) Co ber tu ra de 100% das va ci nas
con tra sa ram po, po li o mi e li te e tu ber cu lo se.

Isso de mons tra, Se na dor Mão San ta, o quan to
o SUS foi e é im por tan te para a pro mo ção da sa ú de
pú bli ca no Bra sil. Por isso mes mo, a ne ces si da de de 
pre ser vá-lo e de con ti nu ar in je tan do re cur sos nas
suas ações. Des vin cu lar re ce i ta se ria san grar o
SUS, o que re pre sen ta ria um re tro ces so no que diz
res pe i to à con subs tan ci a ção do di re i to fun da men tal
à sa ú de.

Se na dor Ge ral do Mes qui ta, mes mo com toda a
mag ni tu de do SUS, e tam bém con si de ran do as me -
lho ri as que pro mo veu o Sis te ma Pú bli co de Sa ú de, al -
guns as pec tos ne ga ti vos ain da po dem ser ob ser va-
dos. Bas ta ver a in ci dên cia de den gue que se man te-
ve alta nos úl ti mos anos, mor men te após o re cru des-
ci men to da epi de mia, a par tir de 1994. Fo ram re gis-
tra dos 239 mil ca sos em 2000. Além da den gue, fo -
ram re gis tra dos tam bém oi ten ta mil no vos ca sos de
tu ber cu lo se, com uma taxa de in ci dên cia de 47,7 ca -
sos por cem mil ha bi tan tes.]
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Os da dos apre sen ta dos per mi tem vis lum brar os 
de sa fi os a se rem en fren ta dos nos pró xi mos anos, em
que ain da con vi ve rão do en ças re sul tan tes da po bre-
za ex tre ma e os ma les re sul tan tes de va riá ve is com -
por ta men ta is do mun do con tem po râ neo, como a vi o-
lên cia e o trân si to, prin ci pal men te.

Para se guir o que man da a Cons ti tu i ção e or ga-
ni zar um sis te ma de sa ú de uni ver sal, igua li tá rio e efi -
ci en te, é pre ci so cum prir a Emen da Cons ti tu ci o nal nº
29, de 2000 e tam bém vi a bi li zar mais re cur sos para o
SUS e con ti nu ar evo lu in do, mu dan do pa ra dig mas e
me lho ran do a nos sa qua li da de de vida.

A sa ú de é es sen ci al men te uma ati vi da de in ter-
se to ri al e se a Des vin cu la ção de Re ce i tas da União –
DRU – afe ta ne ga ti va men te a edu ca ção, a as sis tên-
cia so ci al e a Pre vi dên cia, a sa ú de tam bém in di re ta-
men te será afe ta da.

So mos so li dá ri os, Se na dor Ge ral do Mes qui ta,
àque las po lí ti cas pú bli cas e, por isso, ma ni fes ta-
mo-nos des de já con tra a per ma nên cia do DRU no or -
ça men to fe de ral.

Qu an do, po rém, ve mos os go ver na do res e al-
guns pre fe i tos pe di rem uma es pé cie de des vin cu la-
ção es ta du al ou mu ni ci pal, nos sa in dig na ção é ar re-
ba ta do ra. Enten de mos que isto se ria um gol pe con tra
o SUS e as be nes ses que ofe re ce à po pu la ção, prin ci-
pal men te à mais po bre.

Con vém res sal tar que o SUS, con for me com-
pro va do em to das as pes qui sas, é uti li za do por to das
as ca ma das so ci a is do País. De acor do com o Con se-
lho Na ci o nal dos Se cre tá ri os Mu ni ci pa is de Sa ú de –
Co na sem –, 17 go ver na do res es ta du a is já não cum -
pri ram a Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29, de 2000, em
2001 e es tão de ven do cer ca de R$1 bi lhão ao SUS.
Esta mos à es pe ra das pro vi dên ci as do Mi nis té rio Pú -
bli co e dos Tribu na is de Con tas para re cu pe rar mos os 
re cur sos.

Se na do ra Serys Slhes sa ren ko, pa re ce ina cre di-
tá vel, mas, em 2001, ha via Esta dos com pro me ten do
ape nas 2 ou 3% de seus or ça men tos com sa ú de.

E ago ra? Qu e rem cor tar 20% dos no vos or ça-
men tos!!!

Isso sig ni fi ca ria um cor te de R$2 bi lhões só no
com po nen te es ta du al do or ça men to na ci o nal da sa ú de.

Sig ni fi ca, por exem plo, mais do que todo o fi nan-
ci a men to do Pro gra ma de Com ba te à Aids.

Dois bi lhões são mais do que todo o or ça men to
mu ni ci pal da Ca pi tal do Esta do de São Pa u lo.

Dois bi lhões de re a is são mais do que todo o or -
ça men to es ta du al da sa ú de de 26 Esta dos da fe de ra-
ção.

Dois bi lhões de re a is são mais do que todo o re -
pas se fe de ral do SUS para to dos os Esta dos da Re -
gião Nor te, os nos sos Esta dos, Se na dor Ge ral do
Mes qui ta.

Isso re for ça a im por tân cia da ado ção de di fe ren-
tes for mas de en fre ta men to, com a im ple men ta ção de 
po lí ti cas e ações de pre ven ção de do en ças e pro mo-
ção de sa ú de, mas prin ci pal men te pela cer te za da
des ti na ção dos re cur sos ne ces sá ri os para esse fim.

Isso só pode ser con se gui do com a atu a ção fir -
me do Con gres so Na ci o nal, no sen ti do de im pe dir
que os re cur sos da sa ú de não se jam atin gi dos pela
Des vin cu la ção de Re ce i tas da União. – DRU.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Eu rí pe des Ca mar go) –

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ge ral do Mes -
qui ta Jú ni or.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi-
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.Se na do res,
an tes de mais nada, eu gos ta ria de agra de cer a gen ti le-
za de a Se na do ra He lo í sa He le na de ter ce di do o seu
tem po para que eu pu des se pro fe rir este dis cur so.

Eu gos ta ria tam bém de re gis trar, com pe sar, o
fa le ci men to de um gran de ami go, lá do meu Esta do,
Vi cen te Bes sa, que ocor reu há dois dias. Vi cen te Bes -
sa foi o pri me i ro pre fe i to do Mu ni cí pio de Assis Bra sil
e de i xa sa u da des para os seus fa mi li a res e ami gos
que tan to o ad mi ra vam.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no fi nal
da se ma na pas sa da tive a opor tu ni da de de in te grar a
co mi ti va do com pa nhe i ro Jor ge Vi a na, Go ver na dor
do Acre, du ran te sua mais re cen te vi a gem à re gião do 
oes te do Esta do, pas san do por seis mu ni cí pi os. Du -
ran te três dias, per cor re mos de car ro cer ca de 700
qui lô me tros da BR-364, cla ro que pa ran do vá ri as ve -
zes em en con tros com as co mu ni da des, des ses 700
qui lô me tros da BR mais de 500 ain da não pa vi men ta-
dos. A BR-364 é a prin ci pal ro do via do nos so Esta do – 
a ro do via que de ve ria in te grar to dos os acre a nos e
que só é aber ta, com mu i to es for ço, por cer ca de 90
dias du ran te o ano, quan do ces sam as chu vas na re -
gião ama zô ni ca e en tra mos no cha ma do ve rão.

Sr. Pre si den te, não é pre ci so di zer que du ran te o 
in ver no, quan do a es tra da fe cha e iso la os Mu ni cí pi os
de Ma nu el Urba no, Fe i jó, Ta ra u a cá e Cru ze i ro do Sul,
é a tem po ra da de so fri men to dos nos sos ir mãos acre-
a nos. Os pro du tos ali men tí ci os tor nam-se es cas sos e 
quan do apa re cem são com os pre ços bem ma jo ra-
dos. Co i sas sim ples, como vi si tar um ami go, re ver fa -
mi li a res, tor na-se uma ta re fa qua se im pos sí vel. A ro -
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do via, ape sar de aber ta há mais de 30 anos, sim ples-
men te é o prin ci pal fa tor de frus tra ção e im pe di men to
da que la gen te so fri da.

Por tan to, a sua aber tu ra tem um sig ni fi ca do es -
pe ci al. É quan do o nos so povo re no va as es pe ran ças
de que essa lon ga no i te de iso la men to e so fri men to
um dia terá fim. Como fiel de po si tá rio da es pe ran ça e
dos so nhos do povo acre a no, que o re con du ziu para o
se gun do man da to como o go ver na dor pro por ci o nal-
men te mais bem vo ta do do País, o com pa nhe i ro Jor -
ge Vi a na e sua equi pe fo ram acom pa nhar de per to,
pal mi lhan do o solo acre a no, as obras que per mi ti rão
que o Esta do seja, de fato, in te gra do por via ter res tre.

Mas, mu i to mais im por tan te que a re a ber tu ra da
es tra da, devo di zer que o Go ver no do Acre tra ba lha
de for ma in ten sa e de di ca da para aca bar com o iso la-
men to que mas sa cra e hu mi lha nos so povo. Com a
aju da do Mi nis té rio dos Trans por tes, por de ter mi na-
ção do emi nen te Pre si den te Lula, que pela pri me i ra
vez na his tó ria está li be ran do re cur sos para as obras
de aber tu ra e con ser va ção da ro do via, o Go ver no
está as fal tan do al guns tre chos que vão per mi tir a in te-
gra ção en tre mu ni cí pi os. No má xi mo até ou tu bro, o
Go ver no en tre ga o tre cho de 38 qui lô me tros en tre Fe -
i jó e Ta ra u a cá. Quem está de fora, de lon ge, pode
pen sar que qua se 40 qui lô me tros de as fal to é mu i to
pou co. Mas se con si de rar mos que as duas ci da des
qua se cen te ná ri as, ain da que dis tan te nes tes pou cos
qui lô me tros, nun ca se in te gra ram so ci al e eco no mi ca-
men te, va mos des co brir que o rom pi men to do iso la-
men to é uma es pé cie de res ga te da ci da da nia e o en -
con tro com a li ber da de para as po pu la ções dos dois
mu ni cí pi os. O tre cho en tre Sena Ma du re i ra e Ma nu el
Urba no, mais de 70 qui lô me tros, deve ter as obras
con tra ta das ain da este ano. O tre cho mais di fí cil,
aque le en tre Ma nu el Urba no e Fe i jó, cer ca de 155
qui lô me tros, será ob je to de es tu do por par te da equi -
pe do Go ver no do Esta do e do Go ver no Fe de ral. O Di-
re tor-Pre si den te do De ra cre, o De par ta men to de
Estra das e Ro da gens do Acre, Dr. Sér gio Na ka mu ra,
de fen de a ne ces si da de de mu dan ças no tra je to da
es tra da, para evi tar que seu le i to pas se por áre as de
solo frá gil e ala ga di ço, como é o caso atu al. Mu dan-
do-se o cur so da es tra da, o tre cho au men ta ria pelo
me nos em 20 qui lô me tros, mas o as fal ta men to se ria
pos sí vel. Atu al men te, o qui lô me tro as fal ta do cus ta em
mé dia R$1,8 mi lhão na que la Re gião. Na que le tre cho
ala ga di ço, esse pre ço se ria pra ti ca men te do bra do e
não há cer te za de que a pa vi men ta ção se ria se gu ra.
Isso, Srs. Se na do res, é o su fi ci en te para mos trar que
fa zer es tra das na Ama zô nia não é uma ta re fa fá cil. As
di fi cul da des de aces so, a fal ta de in su mos e a ge o gra-

fia, tudo isso são fa to res de di fi cul da des e mu i tas ve -
zes de im pe di men to.

Mas es sas di fi cul da des ser vem tam bém para re -
ve lar a qua li da de e o que é o Go ver no do com pa nhe i ro
Jor ge Vi a na, esse jo vem bri lhan te e de ter mi na do que
está fa zen do his tó ria na Ama zô nia e no Bra sil. Re ve la-
dor por que, em meio a tan tos de sa fi os e sa cri fí ci os,
vem tra ba lhan do para pôr fim a dé ca das de iso la men to
e aban do no do nos so povo. A cha ma da “Estra da do
Pa cí fi co”, a BR-317 que liga Bra si léia a Assis Bra sil, na 
fron te i ra com a Bo lí via e o Peru, é um bom exem plo
dis so. O que é hoje uma es tra da in ter na ci o nal, du ran te
mais de três dé ca das foi ape nas um ca mi nho de ser vi-
ço que, as sim como a BR-364 no Ju ruá, tam bém iso la-
va e hu mi lha va as po pu la ções do Alto Acre. Foi pre ci so
que Jor ge Vi a na, ele i to Go ver na dor em 1998, num dos 
pri me i ros atos de seu Go ver no, con tra tas se, com a
aju da do Go ver no Fe de ral na ges tão do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so – é bom que se diga –, as 
obras que, num pe río do re cor de de pou co mais de dois 
anos, per mi ti ri am o as fal ta men to de 11 qui lô me tros
numa es tra da que, acre di tem V. Exªs, ti nha mais de
360 la de i ras e que obri gou, du ran te o pe río do de tra ba-
lho, a mo vi men ta ção de mais de qua tro mi lhões de me -
tros cú bi cos de ter ra.

Mu i to mais que tra ba lhar de for ma de ter mi na da,
o Go ver no de Jor ge Vi a na re a li za obras, se guin do um 
pa drão téc ni co, éti co, so ci al e am bi en tal men te cor re-
to. É por isso que, em sua úl ti ma vi a gem pela BR-364
– da qual tive o pri vi lé gio de fa zer par te –, por to dos os 
lu ga res que pas sou, o Go ver na dor Jor ge Vi a na fez
um úni co dis cur so: a es tra da é ne ces sá ria, mas só
será pos sí vel fazê-la se hou ver res pe i to ao meio am -
bi en te e se a sua cons tru ção tor nar o me nor pos sí vel
o im pac to am bi en tal que toda ro do via ca u sa. De Mato 
Gros so a Ron dô nia, de Ron dô nia ao Acre, ao lon go
dos anos, as es tra das não trou xe ram os be ne fí ci os a
que in ves ti men tos des sa na tu re za es tão des ti na dos:
me lho rar a vida dos mais po bres, dos mais iso la dos.
O que se cons ta tou é que os gran des, aque les que já
de ti nham pos ses, fo ram os mais be ne fi ci a dos por que
com pra ram as pe que nas pro pri e da des às mar gens
das es tra das e em pur ra ram os mais po bres para gro -
tões cada vez mais iso la dos. Além do dano so ci al, os
do nos des sas pro pri e da des vi o la ram as re gras mais
ele men ta res de con vi vên cia com a na tu re za, que i-
man do, des tru in do, tor nan do as mar gens das ro do vi-
as am bi en tes hos tis à pró pria vida.

No Acre, tudo o que se quer é evi tar que es ses
er ros se re pi tam. Jor ge Vi a na tem dito que está lu tan-
do para que, até o fi nal de seu man da to, o Acre es te ja
in te gra do de fato. Mas tem ad ver ti do que seu Go ver-
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no não per mi ti rá des ma ta men to e es pe cu la ções de
ter ra às mar gens da ro do via.

Os ín di os, os pri me i ros ha bi tan tes da que las ter -
ras, pelo me nos no Acre, são a ins pi ra ção dos prin cí-
pi os que nor te i am o Go ver no a tra ba lhar com res pe i to
ao meio am bi en te. O tre cho cons tru í do pelo Go ver no
do Esta do en tre o Mu ni cí pio de Ro dri gues Alves e o
iga ra pé Cam pi nas, um per cur so de 30 qui lô me tros,
pas sa por den tro de uma re ser va in dí ge na. Os ín di os
Ka tu ki nas, que vi vem na re gião, fo ram am pla men te
con sul ta dos e fi nal men te per mi ti ram que o Go ver no
re a li zas se a obra. Para isso, exi gi ram que fos se res -
pe i ta do o meio am bi en te e fos sem da das ga ran ti as de
que o im pac to am bi en tal ca u sa do pela ro do via se ria o 
me nor pos sí vel em sua cul tu ra. Essas exi gên ci as fo -
ram res pe i ta das e o que se viu, no ter ce i ro dia de nos -
sa vi a gem pela BR-364, quan do che ga mos à al de ia
dos Ka tu ki nas, no iní cio de uma tar de de do min go, foi
a in te gra ção en tre os po vos. Os ín di os nos re ce be ram
como ir mãos, sa u dan do-nos com seus ri tos, fra ter ni-
da de, ge ne ro si da de e ale gria. Con fes so às se nho ras
e aos se nho res que foi di fí cil se gu rar a emo ção.

E quan do falo em emo ção, sou com pe li do a di -
zer a esta Casa que te nho me emo ci o na do mu i to des -
de que che guei aqui. Ser Se na dor pelo Acre, re pre-
sen tar aque le povo tão que ri do é uma des sas emo -
ções que mu i to me hon ram. Mas fa lar de es tra das e,
prin ci pal men te, re lem brar as emo ções vi vi das ao lon -
go da vi a gem, tam bém me emo ci o na. Afi nal, é ali em
Fe i jó, às mar gens dos rios Envi ra e Acu rau, que es tão
as ori gens da mi nha fa mí lia. Meus avós vi ven ci a ram,
há qua se um sé cu lo, as mes mas di fi cul da des por que
pas sam, no mo men to, aque les au tên ti cos he róis que,
a des pe i to da dor e do iso la men to, fa zem a vida e a
his tó ria acon te cer na que las pa ra gens ama zô ni cas.

Acom pa nhar o Go ver na dor e sua co mi ti va nes ta
cru za da pela in te gra ção do Acre me emo ci o nou, so -
bre tu do por que pude cons ta tar que nos so Esta do
está mu dan do – e mu dan do para me lhor. O Go ver no
do Esta do quer fa zer a es tra da – já dis põe, por exem -
plo, de re cur sos para al guns tre chos –, mas quer
fazê-la den tro do prin cí pio do de sen vol vi men to sus -
ten tá vel e am bi en tal men te cor re to. Esse é o ca mi nho
que o Bra sil pre ci sa se guir. Vi ve mos a era dos ex tre-
mos, dos li mi tes. Bus car o de sen vol vi men to, ain da
que para rom per bar re i ras como o iso la men to, tem
que ser fe i to com a cer te za de que, se não nos der -
mos con ta de que, no am bi en te em que vi ve mos, tudo 
é fi ni to e tem li mi tes, po de re mos es tar apres san do o
pro ces so de des tru i ção da pró pria hu ma 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 (Eu rí pe des Ca mar go) –
Con ce do a pa la vra, como ora dor ins cri to, ao Se na dor
Te o tô nio Vi le la Fi lho, por 20 mi nu tos.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Pela or -
dem, Sr. Pre si den te. Após o pro nun ci a men to do Se -
na dor Te o tô nio, eu gos ta ria de me ins cre ver pela Li -
de ran ça da Mi no ria.

O SR. PRESIDENTE (Eu rí pe des Ca mar go) –
Pois não, está con ce di do.

O SR. TEOTÔNIO VILELA FILHO (PSDB – AL.
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: gra ves
apre en sões quan to ao fu tu ro pró xi mo da boa ges tão
dos re cur sos hí dri cos do nos so País me obri gam a
ocu par a tri bu na do Se na do nes ta tar de.

O Bra sil, nos úl ti mos dez anos, vem es tru tu ran do,
com su ces so ine gá vel, em bo ra com re sul ta dos ain da
mo des tos, um pro ces so sus ten tá vel de ges tão de seus
re cur sos hí dri cos, a par tir de uma es ca la que co me ça
com a re ver são do qua dro de ab so lu ta de gra da ção de
al gu mas re ser vas hí dri cas. E pros se gue com o uso
mais ra ci o nal da água, so bre tu do nas re giões que já
apre sen tam gra ves pro ble mas de es cas sez.

Ca mi nha mos bas tan te nes ses dez anos. Os
pas sos  até po dem pa re cer me nos lar gos do que de -
se ja ría mos, mas com cer te za são mais fir mes do que
ima gi na ría mos há me ros dez anos. So bre tu do são
pas sos que le vam em con ta qua tro ca rac te rís ti cas bá -
si cas do mo de lo que se cons tru iu com a efe ti va e de -
ci si va par ti ci pa ção da so ci e da de bra si le i ra: des cen-
tra li za ção, in te gra ção da ges tão, a par ti ci pa ção de to -
dos os se to res en vol vi dos e a auto-sus ten ta bi li da de
do pro ces so.

Por ini ci a ti va do Go ver no Fer nan do Hen ri que,
mas com a de ci di da co la bo ra ção e par ti ci pa ção do
Con gres so, cri ou-se em 1997  a lei 9.433, que  de fi niu
a Po lí ti ca Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos e o Sis te ma
Na ci o nal de Ge ren ci a men to de Re cur sos Hí dri cos. O
sis te ma aten deu a es ses pré-re qui si tos bá si cos e
nas ceu des cen tra li za do, in te gra do, prin ci pal men te
par ti ci pa ti vo, apo i a do em co mi tês de ba ci as que têm
a par ti ci pa ção de se to res do Go ver no, de téc ni cos,
dos usuá ri os e da so ci e da de ci vil. O de sa fio da água,
afi nal, não é ape nas de go ver nos, é da so ci e da de in -
te i ra e é a pers pec ti va da in te gra ção e da par ti ci pa ção
que le gi ti ma o sis te ma e lhe ga ran te sus ten ta bi li da de.

Em ju lho de 2.000, avan çou-se mais ain da, com
a apro va ção da cri a ção da Agên cia Na ci o nal de
Águas, com o ob je ti vo de dis ci pli nar a uti li za ção dos
rios, de for ma a con tro lar a po lu i ção e o des per dí cio,
para ga ran tir a dis po ni bi li da de das águas para as ge -
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ra ções fu tu ras. No ano pas sa do, um novo e de ci si vo
pas so adi an te: em ple na tran si ção de go ver no, o Co -
mi tê da Ba cia do Pa ra í ba do Sul pac tu ou com seus
usuá ri os o iní cio da co bran ça do uso da água na ba -
cia, um fe i to ain da ab so lu ta men te iné di to no Bra sil.

O pro ces so de ne go ci a ções foi lon go. Le vou, na
ver da de, qua se cin co anos de tra ba lho de téc ni cos,
de ges to res pú bli cos, am bi en ta lis tas e usuá ri os, to-
dos con cen tra dos na mon ta gem de um ar ran jo po lí ti-
co que de sem bo cas se na chan ce de sal var os rios da
re gião. Fez-se o acor do, mas os  usuá ri os da ba cia do
Pa ra í ba que ri am, com ra zão, a ga ran tia de que os re -
cur sos que eles ge ras sem se ri am, de fato, in ves ti dos
na re cu pe ra ção e na me lho ria do sis te ma Pa ra í ba do
Sul. Nou tras pa la vras, na sal va ção dos rios da re gião
e na ga ran tia de água para as ge ra ções fu tu ras.

Para a ce le bra ção do acor do dois fa to res fo ram
fun da men ta is, na me di da em que las tre a vam a cre di-
bi li da de dos ne go ci a do res: pri me i ro, a au to no mia fi -
nan ce i ra da Agên cia Na ci o nal de Águas; em se gun-
do, a es ta bi li da de dos di re to res da ins ti tu i ção, que as -
su mi am o com pro mis so de apli ca ção dos re cur sos na 
pró pria ba cia. Con fir ma do o acor do,  o iní cio des sa
co bran ça pi o ne i ra, no en tan to,  foi con di ci o na do à cri -
a ção de uma Orga ni za ção So ci al – OS, que é uma
das al ter na ti vas de ges tão des cen tra li za da pre vis tas
pela re for ma ad mi nis tra ti va do Esta do bra si le i ro. Essa
Orga ni za ção So ci al te ria a res pon sa bi li da de de exe -
cu tar os es tu dos e ações de ter mi na dos pelo Co mi tê
da Ba cia do Pa ra í ba do Sul, con tan do para isso com o 
su por te fi nan ce i ro da ar re ca da ção re sul tan te da co -
bran ça pelo uso da água, re pas sa do pela pró pria
Agên cia Na ci o nal de Águas. 

Mas tudo, in fe liz men te, pa re ce ago ra ame a ça do.
O avan ço dos úl ti mos anos pa re ce com pro me ti-

do pelo que os es tu di o sos já con si de ram mais um
gra ve erro es tra té gi co do novo go ver no, que, atra vés
da Casa Ci vil,  pa ra li sou todo o pro ces so de cri a ção
da Orga ni za ção So ci al, ale gan do que esse mo de lo
não era ade qua do. Pas sou-se por cima do Co mi tê de
Ba cia, do Con se lho Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos,
de téc ni cos, de am bi en ta lis tas, de todo mun do. Atro -
pe lou-se um lon go pro ces so de dis cus são e par ti ci pa-
ção. De novo o Go ver no age uni la te ral men te, na te mí-
vel so li dão do au to ri ta ris mo mais te mi do.

Pior ain da, o Go ver no dá si na is de que rer mes -
mo o re tro ces so, por mais pe ri go sa que seja essa de -
ci são, por mais es tra te gi ca men te equi vo ca da que
seja. A mes ma Casa Ci vil que pa ra li sa o pro ces so de
cri a ção da Orga ni za ção So ci al de fen de a ex tin ção da
pró pria Agên cia Na ci o nal de Águas, que se ria subs ti-
tu í da por uma au tar quia – uma in vo lu ção sob to dos os

as pec tos la men tá vel e con de ná vel. O avan ço dos úl ti-
mos anos es cor re pelo ralo.

O Go ver no já bus ca, na prá ti ca, aca bar com a
ANA por ab so lu ta as fi xia or ça men tá ria, a par tir do
con tin gen ci a men to li ne ar que vem im pon do às es tru-
tu ras pú bli cas de todo o País. 

No ano pas sa do, o pa ga men to efe tu a do pelo
se tor elé tri co re fe ren te ao uso da água foi de 59 mi -
lhões de re a is, mas o to tal re ce bi do pela ANA foi de
ape nas 26 mi lhões, me nos da me ta de. Tudo o mais foi 
con tin gen ci a do. Para este ano, o or ça men to pre vê
uma ar re ca da ção de 87 mi lhões, mas a pre vi são de
dis po ni bi li da de é de ape nas 44 mi lhões, pou co mais
da me ta de sal va do con tin gen ci a men to. Os pro je tos
da ANA es tão pe ri go sa men te con tin gen ci a dos, al-
guns em mais de 90% de seu  va lor. Há ru bri cas em
que o con tin gen ci a men to do Go ver no é pra ti ca men te
o mes mo que atin ge os in ves ti men tos da União: 99%.

A Agên cia tem so fri do res tri ções de cus te io até
para as des pe sas mais ele men ta res, em bo ra o or ça-
men to da ANA es te ja ga ran ti do por con tri bu i ções dos
usuá ri os de água em todo o País, não por ver bas do
Orça men to da União. O Go ver no Fe de ral, no en tan to,
ar re ca da es sas ta xas e não as re pas sa à Agên cia,
com pro me ten do, as sim, um avan ço ins ti tu ci o nal que
é hoje in ter na ci o nal men te re co nhe ci do.

Está na hora de o Con gres so bus car o aper fe i-
ço a men to do mo de lo apro va do aqui mes mo nes ta
Casa. A lei fe de ral e as leis es ta du a is de re cur sos hí -
dri cos ga ran tem um mo de lo des cen tra li za do, in te gra-
do, par ti ci pa ti vo e auto-sus ten tá vel. Ga ran te a es ta bi-
li da de do man da to para os di ri gen tes das Agên ci as,
mas é pre ci so ir além da au to no mia fi nan ce i ra des sas
ins ti tu i ções. É pre ci so cri ar, na pró pria le gis la ção, me -
ca nis mos que as se gu rem a apli ca ção dos re cur sos
ori un dos das con tri bu i ções dos usuá ri os nas ba ci as
onde são ar re ca da dos. E que im pe çam con tin gen ci a-
men tos como esse im pos to pelo atu al Go ver no, que
pa ra li sam hoje a es tru tu ra pú bli ca, que eles pre ten-
dem ama nhã des mon tar. Pa re ce até a téc ni ca di a bó li-
ca do su ca te a men to an tes da des mon ta gem fi nal.

Le va mos dez anos para cons tru ir um mo de lo de
ges tão de nos sos re cur sos hí dri cos ino va dor, sem si -
mi lar no mun do, des ta ca do e apla u di do país afo ra. Se
tem im per fe i ções, é pre ci so eli mi ná-las. Se tem equí -
vo cos, é pre ci so cor ri gi-los. O que não se pode é ad -
mi tir o re tor no a um mo de lo au tár qui co e cen tra li za do
que, ao lon go dos anos, se mos trou ine fi ci en te e ab -
so lu ta men te in ca paz  de evi tar a de gra da ção dos re -
cur sos hí dri cos e a ges tão per du lá ria que hoje te mos
a obri ga ção de cor ri gir.
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A água é um bem cres cen te men te es cas so, por
isso é ain da ma i or e mais ur gen te o de sa fio de pre ser-
vá-la e geri-la com efi ciên cia. Mas se não te mos toda
a  água que de se ja mos, é pre ci so, pelo me nos, que
te nha mos toda a vi são de fu tu ro de que pre ci sa mos,
até para evi tar que a his tó ria  nos con de ne como a ge-
ra ção que usur pou do fu tu ro do Bra sil exa ta men te o
bem es tra té gi co mais abun dan te que a na tu re za nos
con fi ou. Não se pode es que cer, afi nal, que o pro ble-
ma eco ló gi co de hoje é o pro ble ma eco nô mi co de
ama nhã. O pro ble ma am bi en tal de hoje é o pro ble ma
so ci al de ama nhã. E esse é um pro ble ma mu i to gra ve
para ser de ci di do ape nas por um go ver no ou um go -
ver nan te, por mais ilu mi na dos que se jul guem.

Era o que ti nha a di zer.
Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Eu rí pe des Ca mar go) –

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Le o nel Pa van,
como Lí der da Mi no ria, por 5 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. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu não
po de ria de i xar de me pro nun ci ar no dia de hoje, em
face do de ses pe ro vi vi do nes te mo men to pe los pre fe i-
tos do Bra sil in te i ro.

Eu que ria aler tar o Go ver no Lula so bre as do res
por que os pre fe i tos, os ve re a do res e as co mu ni da des
es tão pas san do ao ve rem seus re cur sos de sa pa re ce-
rem e min gua rem a cada mês. E o Go ver no Fe de ral
pou co está fa zen do ou apa ren ta não es tar nada pre o-
cu pa do com os cla mo res, os gri tos e as re i vin di ca-
ções dos se nho res pre fe i tos.

Re fi ro-me aqui ao FPM, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res. Re fi ro-me aqui aos mu ni cí pi os, que ri-
do ami go Se na dor Mão San ta. Já dis se a V. Exª por di -
ver sas ve zes, Se na dor Mão San ta, que foi pre fe i to; já
dis se, por di ver sas ve zes, aos Se na do res que go ver-
na ram seus Esta dos e mu ni cí pi os: se não re ce be rem
os re cur sos que lhes são de vi dos, se não re ce be rem
os re cur sos que são obri ga ção do Esta do e da União,
pou co con se guem fa zer.

Os mu ni cí pi os as su mi ram com pro mis sos e ela -
bo ra ram or ça men tos, dis cu ti ram com os ve re a do res,
di a lo ga ram com as co mu ni da des, cri a ram uma ex-
pec ta ti va de vida e uma es pe ran ça para suas mu ni ci-
pa li da des com pos sí ve is obras a se rem im plan ta das
com os re cur sos ori un dos prin ci pal men te do re tor no
do ICMS e do FPM. Pro je ta ram es tra das, es co las, sa -
ne a men to, in ves ti men to na cul tu ra e, mais ain da, dis -
cu ti ram so bre os sa lá ri os com os sin di ca tos e tra ba-

lha do res dos mu ni cí pi os. To dos sa be mos que não se
po dem ul tra pas sar os 54% do Orça men to com pa ga-
men to de ser vi do res.Se ul tra pas sar os 54%, o Pre fe i-
to será ape na do: terá que de vol ver o di nhe i ro e po de-
rá ser ine le gí vel. A Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal
pre vê até pena ao pre fe i to que não a cum prir.

O que está ocor ren do? Pro je ta-se o pa ga men to do
ser vi dor com base na ar re ca da ção do Mu ni cí pio, mais
pro pri a men te com base no re tor no do ICMS e FPM.
Con tu do, está ha ven do um cor te bru tal. Em San ta Ca ta ri-
na, na ci da de de São João do Oes te, há um des con to de
49,7%, mas inú me ras ci da des do Bra sil es tão so fren do
cor tes, Srªs e Srs. Se na do res.Se con ti nu ar ha ven do cor -
tes, o pre fe i to terá que de mi tir fun ci o ná ri os, por meio de
acor do, ou di mi nu ir o sa lá rio. Ele não pode di mi nu ir o sa -
lá rio por que a lei não pre vê, mas, se não o fi zer, ul tra pas-
sa rá os 54% pre vis tos, pois sua ar re ca da ção di mi nu iu
em face dos cor tes bru ta is no re tor no dos re cur sos dos
mu ni cí pi os, do FPM.

Sr. Pre si den te, que ro fa zer uma le i tu ra rá pi da
so bre as pre fe i tu ras de São Pa u lo. Aqui diz que está
pre vis ta uma gre ve:

Essa gre ve é a for ma en con tra da pe los
mu ni cí pi os do in te ri or de São Pa u lo de se
pro te ge rem con tra o cor te de mais de 50%
no Fun do de Par ti ci pa ção dos mu ni cí pi os.

A in for ma ção é do Pre si den te da Asso -
ci a ção Pa u lis ta dos mu ni cí pi os do Cen-
tro-Oes te Pa u lis ta, Anto nio De vi to, do
PSDB, que re pre sen ta 72 ci da des da re gião.

De vi to, que é Pre fe i to de Vera Cruz, ci -
da de com ape nas 15 mil ha bi tan tes, teve
um en con tro com o Mi nis tro das Ci da des,
Olí vio Du tra, e se dis se sur pre so quan do
Du tra dis se não sa ber que o cor te foi fe i to.

“Ele dis se que a fun ção dele é cu i dar
de sa ne a men to e cons tru ção de ca sas, mas 
pe diu quin ze dias para fa lar com o Mi nis tro
Pa loc ci”. “Em quin ze dias, as pre fe i tu ras
que bram”  aler ta o Pre fe i to.

Anto nio De vi to dis se que, ex ce to as
pre fe i tu ras do PT, to das as ou tras vão en trar
em gre ve por fal ta de di nhe i ro. [Gre ve nas
pre fe i tu ras, Srs. Se na do res.]

“Esta mos ina dim plen tes. Se qui se rem
fa zer o su pe rá vit pri má rio com o so fri men to
do povo, que ro avi sar o Go ver no Lula que
ele está con se guin do”  de sa ba fa.

O cor te do FPM, se gun do De vi to, faz
par te de uma es tra té gia do Go ver no para
en fra que cer as pre fe i tu ras de ou tros Par ti-
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dos. [Isso é uma de nún cia fe i ta por esse
Pre fe i to de um Mu ni cí pio de São Pa u lo.]

“Com isso, au men tam as chan ces do
PT de ven cer as ele i ções mu ni ci pa is nos
pe que nos e mé di os mu ni cí pi os”  con clui.

Já o Pre fe i to da ci da de de João Ra ma-
lho, no Pon tal de Pa ra na pa ne ma, de nun cia
que a ar re ca da ção do Mu ni cí pio caiu em 30% 
e que, por ca u sa do cor te no FPM, a fo lha de
pa ga men to, que era em mé dia de 41% do or -
ça men to, che gou a 50% do or ça men to. Por
isso, será di fí cil cum prir a Lei de Res pon sa bi li-
da de Fis cal sem de mi tir em mas sa [que é o
que eu fa lei no iní cio, Se na dor].

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)

Para con clu ir, Sr. Pre si den te:

O Pre fe i to da ci da de de Assis, tam bém
no in te ri or de São Pa u lo, de nun cia que as pre -
fe i tu ras do PT têm tido tra ta men to di fe ren ci a do.

Car los No bre afir ma que o Mu ni cí pio
de Cam pi nas, ad mi nis tra do pelo PT, por ser
um dos 10 ma i o res de ve do res do INSS, não 
po de ria as si nar ne nhum con vê nio com o
Go ver no Fe de ral, de acor do com o De cre to
nº 4.594, de 13/02/2003, que anu lou to dos
os con vê ni os as si na dos pelo Go ver no Fer-
nan do Hen ri que Car do so.

Sr. Pre si den te, não te nho nada con tra Cam pi-
nas. Aliás, tor ço mu i to para que dê cer to, pois é uma 
gran de ci da de para São Pa u lo e para o Bra sil. O
pre fe i to tem ra zão em bri gar por sua ci da de. To da-
via, está ha ven do be ne fí ci os para al gu mas e não
para ou tras.

Pois bem, re su min do, que ro fa zer um aler ta:
ape la mos para a sen si bi li da de das Srªs e dos Srs. Se-
na do res para con ver sar mos com o Pre si den te. As
pre fe i tu ras não são do PT, do PSDB, do PFL, do PL,
do PMDB nem do PV. As pre fe i tu ras são do povo, e
não po de mos fa zer com que elas e os mu ni cí pi os so -
fram com um cor te não pre vis to em lei.

Sr. Pre si den te, de i xo es sas pa la vras para aler tar o 
Go ver no Fe de ral. Falo aqui por to das as pre fe i tu ras do
Bra sil, mas, sem dú vi da al gu ma, pe las pre fe i tu ras do in -
te ri or de Sana Ca ta ri na. É o ape lo que faço:aten dam os
Pre fe i tos, os Ve re a do res e a so ci e da de, ga ran tin do os
re cur sos que lhes são de di re i to. FPM e ICMS es tão pre -
vis tos no Orça men to e não po de rão ser re du zi dos. O
ICMS até pode ser re du zi do, pois ca í ram as ven das,
mas o FPM é re la ti vo ao IPI e ao Impos to de Ren da. E,

no País, hou ve uma ar re ca da ção de R$20 bi lhões a
mais em re la ção ao ano pas sa do.

Não é pos sí vel que se au men te a ar re ca da ção do
Bra sil e que se di mi nua a ar re ca da ção dos Mu ni cí pi os.

O SR. PRESIDENTE (Eu rí pe des Ca mar go) –
Con ce do a pa la vra à Se na do ra Serys Slhes sa ren ko
por 20 mi nu tos.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da
ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
peço aten ção mu i to es pe ci al para o pro nun ci a men to
que fa rei so bre a ge ra ção de em pre gos em tra ba lhos
ro do viá ri os.

Antes dis so, que ro mos trar e re gis trar des ta tri -
bu na uma en tre vis ta pu bli ca da na re vis ta Bra sí lia Em 
Dia fe i ta com Dom Pe dro Ca sal dá li ga, nos so bis po do
Ara gua ia, que peço seja trans cri ta nos Ana is do Se -
na do na sua to ta li da de.

Le rei ape nas al guns tre chos. A re vis ta o tra ta de
Dom Qu i xo te Ca sal dá li ga. Cito bre ve men te al gu mas
pas sa gens da en tre vis ta em que S. Revmª diz:

(...)Eu digo sem pre que tudo tem sua
vez, deve-se dar o pe i xe, en si nar a pes car,
mos trar onde está o rio... Ago ra, a pers pec ti-
va, evi den te men te, é con quis tar o rio. O Go -
ver no deve aten der o pro gra ma Fome Zero,
mas tam bém es ti mu lar a ge ra ção de em pre-
gos, re sol ver es sas re for mas ur gen tes...

(...)A re for ma agrá ria não in te res sa a
quem tem sido até ago ra, e con ti nua sen do,
o po der. O Bra sil, nes tes 500 anos de his tó-
ria, tem es ta do nas mãos de uma oli gar quia
ini ci al men te ru ral. Ago ra já não é mais só ru -
ral; há o po der da ter ra, dos ban cos, das co -
mu ni ca ções, da po lí ti ca... E por isso eles se
ar re pi am quan do se fala em la ti fún dio.

Con ti nua Dom Pe dro:
(...) O pri me i ro di re i to é o de to dos à

vida, é um di re i to de uma cer ta igual da de
hu ma na. Isso é uto pia? É, sim, gra ças a
Deus. O Evan ge lho tam bém é uto pia, mas,
por trás das uto pi as, es ta mos ca mi nhan do
para que este mun do seja igual, me nos vi o-
len to e mais fra ter no.

(...) Eu te nho sido ta xa do com fre qüên-
cia de ra di cal, e faço ques tão de con ti nu ar
sen do. Ra di cal vem de raiz, de quem vê
tam bém as ca u sas e não só os efe i tos.

Fi na li zo esta bre ve ho me na gem a esse gran de,
mag ní fi co per so na gem que é es pa nhol, que não nas -
ceu no Bra sil, mas que é mais bra si le i ro que mi lhões
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de bra si le i ros que es tão por aí. E S. Revmª de fen de
re al men te o nos so País. Vou re pe tir uma fra se dita
pelo Ho mem de La Man cha, já que está sen do cha -
ma do de Dom Qu i xo te Ca sal dá li ga:

So nhar mais um so nho im pos sí vel/Lu-
tar quan do é fá cil ce der/Ven cer o ini mi go in -
ven cí vel... Se esse chão que be i jei for meu
le i to e per dão, vou sa ber que va leu de li rar...

Sr. Pre si den te, peço que seja re gis tra da, nos
Ana is, na sua to ta li da de, a en tre vis ta de Dom Qu i-
xo te Ca sal dá li ga pu bli ca da na re vis ta Bra sí lia em
Dia, a quem cum pri men to pela ini ci a ti va.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te, Se na do ra Serys?

O SR. PRESIDENTE (Eu rí pe des Ca mar go) – O
pe di do da Se na do ra Serys Slhes sa ren ko será aten di-
do na for ma re gi men tal.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.

Con ce do o apar te ao Se na dor Edu ar do Su plicy.
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-

do ra, que ro cum pri men tá-la pela ho me na gem que V.
Exª pres ta a Dom Pe dro Ca sal dá li ga, nes sas re fle-
xões tão sig ni fi ca ti vas, di zen do quão im por tan te é as -
se gu rar o di re i to à vida a to das as pes so as, abor dan-
do o pro gra ma Fome Zero e fa zen do um pa ra le lo com
o di re i to ao pe i xe, a en si nar a pes car e a do mi nar o rio. 
Efe ti va men te, há que se ca mi nhar na di re ção de se
as se gu rar a to dos os bra si le i ros o di re i to ina li e ná vel
de par ti ci par da ri que za da Na ção e o di re i to de to dos
te rem a pos si bi li da de de es co lher en tre as mais di ver-
sas al ter na ti vas que não se jam sim ples men te a de
sub me ter-se a um tra ba lho que ve nha a hu mi lhar a
pes soa ou a co lo car a sua vida em ris co. Eis por que a
ga ran tia, por exem plo, de uma ren da como di re i to à
ci da da nia para to dos sig ni fi ca esse di re i to à vida. A
re a li za ção da re for ma agrá ria, de fen di da por Dom Pe -
dro Ca sal dá li ga, tam bém é algo tão im por tan te e que
faz par te des se con jun to de me di das que, acre di to,
po de rão ser co lo ca das em prá ti ca e que cons ti tui a in -
ten ção do Pre si den te Lula nes te Go ver no. Meus cum -
pri men tos e mi nha so li da ri e da de à V. Exª pela ho me-
na gem que pres ta a Dom Pe dro Ca sal dá li ga.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – Obri ga da, Se na dor Edu ar do Su plicy. V. Exª co -
nhe ce Dom Pe dro Ca sal dá li ga, e, por isso, com cer te-
za, suas pa la vras têm a pro fun di da de que S. Revmª
me re ce.

Como dis se, to dos os dias em que ti ver pos si bi li-
da de, vol ta rei a esta tri bu na para fa lar, Srªs e Srs. Se -

na do res, da ques tão das ro do vi as. Hoje so li ci to a
aten ção mu i to es pe ci al de V. Exªs, Se na dor Edu ar do
Su plicy, que aca ba de apar te ar-me, Se na do res Au-
gus to Bo te lho, Mão San ta e Eu rí pe des Ca mar go, que
ora pre si de esta ses são, por que vou abor dar um bre -
ve tra ba lho a que atri buo gran de re le vân cia, pe los da -
dos que traz. Tra ta-se de um tra ba lho ex tre ma men te
téc ni co re a li za do pela ABCE, Asso ci a ção Bra si le i ra
de Con sul to res de Enge nha ria, mas que nós po lí ti cos
pre ci sa mos con si de rar com pro fun di da de, pois tra ta
da cor re la ção en tre ge ra ção de em pre gos, pre ser va-
ção e cons tru ção das es tra das.

Reza o tex to:
Como ge rar e con ser var meio mi lhão

de em pre gos nas ro do vi as bra si le i ras du ran-
te 7-8 anos.

Estu dos, Pro je tos, Cons tru ção e Con-
ser va ção

Na ati vi da de de con ser va ção de ro do-
vi as, são ge ra dos em mé dia, para cada 100
km, 70 em pre gos di re tos e 210 em pre gos
in di re tos, de for ma per ma nen te. Cus to mé-
dio: R$10 mil por qui lô me tro por ano.

Res ta u ra ção
Na ati vi da de de res ta u ra ção das ro do vi as

pa vi men ta das exis ten tes, são ge ra dos em mé -
dia, para cada 100 km, 350 em pre gos di re i tos
e 1.050 em pre gos in di re tos, du ran te 3 anos.
Cus to mé dio: R$300 mil por qui lô me tro.

Cons tru ção e Pa vi men ta ção
Na ati vi da de de cons tru ção e pa vi men-

ta ção de ro do vi as, são ge ra dos em mé dia,
para cada 100 km, 650 em pre gos di re tos e
1.950 em pre gos in di re tos, du ran te 3 anos.
Cus to mé dio: R$800 mil por qui lô me tro.

Pro gra ma Mí ni mo para Aten di men to
do Se tor

Con si de ran do a ex ten são das ro do vi as
fe de ra is já pa vi men ta das, numa rede não
con ce di da, de apro xi ma da men te 50.000 km, 
são ne ces sá ri os:

Con ser va ção de toda a rede não con -
ce di da de 50.000 km

Re cur sos ne ces sá ri os por ano: R$500
mi lhões;

Ge ra ção de em pre gos
Empre gos di re tos: 35 mil;
Empre gos in di re tos: 105 mil;
Sub to tal: 140 mil em pre gos.
Res ta u ra ção
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Como a vida útil de um pa vi men to é
pro je ta da para du rar dez anos, é ne ces sá ria
a sua res ta u ra ção ao fi nal des se pe río do, o
que sig ni fi ca, em con di ções nor ma is de con -
ser va ção e con tro le do ex ces so de car ga, a
ne ces si da de de se res ta u rar 10% da ma lha
ro do viá ria em cada ano. Como as ro do vi as
fe de ra is en con tram-se atu al men te em mau
es ta do, para se re cu pe rar o pas si vo, é ne-
ces sá rio um pro gra ma que res ta u re 15% da
rede em cada ano, ou seja, 7.500km por
ano. O que, na si tu a ção atu al, é mu i to pou -
co, mas, en fim, den tro do es ta do de nor ma-
li da de como está sen do co lo ca do.

Re cur sos ne ces sá ri os por ano:
R$2.250.000.000,00

Alguns aqui po dem pen sar que é um ab sur do
fa lar em dois bi lhões de re a is para con ser var es tra-
das hoje. Não é ab sur do, Srªs e Srs. Se na do res e
Sr. Pre si den te. Só com a Cide – Con tri bu i ção de
Inter ven ção no Do mí nio Eco nô mi co –, fo ram re co lhi-
dos em tor no de dez bi lhões de re a is; não ima gi nei
es ses va lo res, mas são fru to de re que ri men to fe i to
ao Mi nis té rio da Fa zen da. Esse va lor já está re co lhi-
do, de po si ta do, in to ca do. Até o fi nal do ano, está
pre vis to o re co lhi men to de doze bi lhões de re a is.

Então, a pre vi são fe i ta nes te es tu do aqui é de gas -
tos da or dem de dois bi lhões du zen tos e cin qüen ta mi -
lhões por ano; ou seja, é um re cur so to tal men te pla u sí-
vel den tro do que já te mos ar re ca da do, sem re cor rer ao
Te sou ro, dis cu tin do ape nas a fa mi ge ra da e fa mo sa
Cide, que já ar re ca dou todo esse di nhe i ro ar re ca da do.

No caso de tra tar mos ape nas 7.500km por ano
em res ta u ra ção, gas tan do dois bi lhões du zen tos e
cin qüen ta mi lhões de re a is, te ría mos uma ge ra ção de 
oi ten ta mil em pre gos di re tos – um dos nos sos gran -
des pro ble mas: a fal ta de em pre go para o povo – e de
du zen tos e qua ren ta mil em pre gos in di re tos, num
sub to tal de tre zen tos e vin te mil em pre gos.

Esses da dos re fe rem-se à res ta u ra ção da rede.
Para cons tru ção e pa vi men ta ção – há pro ble-

mas gra vís si mos, como na BR-163 e na BR-174, e
pre ci sa mos cons tru ir e, por con se guin te, pa vi men tar
al guns mi lha res de qui lô me tros de ro do vi as –, a rede
ro do viá ria fe de ral, aque la que não está pla ne ja da e
aque la que está pla ne ja da e não pa vi men ta da, é de
apro xi ma da men te quin ze mil qui lô me tros hoje, se-
gun do es tu dos con clu í dos. Ou para es tu dos já pla ne-
ja dos, só para des lan char, pro ces so de pa vi men ta ção
ou em pla ne ja men to.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, um pro -
gra ma de pa vi men ta ção de 500km por ano equi va le a
pa vi men ta ção de uma Cu i a bá-San ta rém a cada dois
anos. Re cur sos ne ces sá ri os por ano, R$400 mi lhões;
ge ra ção de em pre gos por ano – em pre gos di re tos, 10
mil; em pre gos in di re tos, 30 mil; sub to tal, 40 mil em -
pre gos. To tal de em pre gos di re tos, jun tan do os as-
pec tos con ser va ção, res ta u ra ção e cons tru ção, 125
mil em pre gos ao ano; to tal de em pre gos in di re tos,
375 mil, num to tal de 500 mil em pre gos, com re cur sos
ne ces sá ri os por ano para con ser va ção, res ta u ra ção e 
cons tru ção de par te des sas es tra das que se fa zem
ne ces sá ri as. Pre ci sa ría mos de R$3,150 bi lhões.

Antes de tra tar das ob ser va ções, con ce do a pa -
la vra ao Se na dor Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na do ra
Serys Slhes sa ren ko, é mu i to im por tan te a pre o cu pa-
ção de V. Exª com as es tra das, fun da men ta is para um
país. A pri me i ra mu lher que go ver nou este País, Prin -
ce sa Isa bel, re ce beu uma car ta de D. Pe dro I, que es -
ta va na Eu ro pa. O ma i or pre sen te que se pode dar a
um povo é uma es tra da. O Pre si den te Was hing ton
Luís dis se: “Go ver nar é fa zer es tra das”. E um Pre si-
den te da nos sa ge ra ção, Jus ce li no Ku bits chek, mé di-
co e ci rur gião como eu, dis se: “Ener gia e trans por te”.
Ago ra, a Se na do ra Serys Slhes sa ren ko car re ga essa
ban de i ra. O Bra sil é um todo. O pro ble ma é que os
Go ver na do res es tão en for ca dos, e o Pre si den te da
Re pú bli ca pre ci sa sa ber dis so. Sua Exce lên cia tem a
con fi an ça do povo bra si le i ro, mas não foi pre fe i ti nho
nem Go ver na dor como eu. Car re guei essa cruz. A
ques tão do País é um todo. Não bas ta o Go ver no Fe -
de ral re ce ber to dos os im pos tos. Os 27 Esta dos es tão
em si tu a ção di fí cil. Nin guém mora no Pa lá cio da Alvo -
ra da, ape nas o Pre si den te. O povo bra si le i ro mora
nos 27 Esta dos, em qua se seis mil Mu ni cí pi os. Por lei, 
o Go ver na dor tem a obri ga ção de des ti nar 25% do or -
ça men to do Esta do para a edu ca ção. É uma ma te má-
ti ca ele men tar. Até o Pa loc ci, que já foi pre fe i to, en ten-
de do as sun to. Para a sa ú de, de vem ser des ti na dos
12%. Re ne go ci ou-se a dí vi da com 13%; era de 50%.
Mas essa dí vi da é de mais de 13%. Nem to das as dí -
vi das fo ram ne go ci a das, ain da há ou tras. Então, todo
Go ver na dor gas ta 15%, 16%, 20% da re ce i ta do Esta -
do com o pa ga men to de dí vi das. E tem mais: a Jus ti ça
gas ta, é cara. Os sa lá ri os do Po der Ju di ciá rio com pro-
vam isso, pois sig ni fi cam de 5% a 6% da re ce i ta do
Esta do.A Assem bléia Le gis la ti va do Esta do e o Mi nis-
té rio Pú bli co cus tam caro. São ca rís si mos os sa lá ri os
do Mi nis té rio Pú bli co. E o fun ci o na lis mo? Tam bém
gas ta mu i to. Por isso os Go ver na do res apo i a ram a re -
for ma do Pre si den te Lula, por que di mi nu i rá a fo lha de
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pa ga men to dos apo sen ta dos. Enten do que deve ha -
ver al te ra ção no pa ga men to da dí vi da. Não deve ha -
ver re du ção no or ça men to da sa ú de e da edu ca ção,
como que rem. A Lei de João Cal mon pro põe que 25%
do or ça men to do Mu ni cí pio seja apli ca do na edu ca-
ção e a Emen da nº 29, na sa ú de. Deve ha ver re du ção
no pa ga men to da dí vi da, o que atin gi rá os ban que i ros
e o FMI, para que os Go ver nos te nham con di ções de
in ves tir. Jus ce li no Ku bits chek deu o exem plo. Teve co -
ra gem de rom per com os ban que i ros.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – Se na dor Mão San ta, agra de ço o apar te. Ape -
sar de o Pre si den te Lula não ter sido pre fe i to, não te -
nho dú vi da de que será um exem plo para o mun do de
um gran de Pre si den te da Re pú bli ca.

Con cor do com V. Exª que a área so ci al não deve 
con ti nu ar sen do cas ti ga da. É pre ci so ha ver re cur sos
para a sa ú de, para a edu ca ção, para a ge ra ção de
em pre gos. E a ques tão da dí vi da, como bem dis se V.
Exª, deve ser re sol vi da.

Sr. Pre si den te, peço que pror ro gue meu tem po
por dois mi nu tos para que eu pos sa fi na li zar o as sun-
to que abor da va. A ge ra ção de em pre go de que ve -
nho fa lan do abran ge todo tipo de mão-de-obra, des de
a me nos qua li fi ca da até a mais qua li fi ca da. As ob ser-
va ções fi na is que te nho a fa zer so bre essa re la ção ro -
do vi as/ge ra ção de em pre go são as se guin tes: são
ge ra dos des de em pre gos di re tos, nas ati vi da des de
es tu do de pro je tos de en ge nha ria, de meio am bi en te,
de cons tru ção e de con tro le de qua li da de das obras,
até em pre gos in di re tos, ge ra dos por for ne ce do res de
ma te ri a is, for ne ce do res de com bus tí ve is, ci men to,
bri ta, are ia, aço, etc.; for ne ce do res de má qui nas e
equi pa men tos, for ne ce do res de ma te ri a is de es cri tó-
rio, mon ta gem e uso de ins ta la ções re si den ci a is, in -
dus tri a is e ad mi nis tra ti vas, for ne ci men to de ali men ta-
ção para os fun ci o ná ri os das em pre sas. Os em pre gos
ge ra dos nas ati vi da des ro do viá ri as têm ca rac te rís ti-
cas pe cu li a res im por tan tís si mas. Nes te caso, a ge ra-
ção de em pre go se es ten de rá a todo o ter ri tó rio na ci-
o nal, não será algo lo ca li za do, res tri to a de ter mi na do
Esta do. Além dis so, há o uso in ten si vo de
mão-de-obra com pou ca qua li fi ca ção pro fis si o nal –
in fe liz men te, gran de par ce la do povo bra si le i ro ain da
não tem a qua li fi ca ção ne ces sá ria, mais acu ra da e
mais apu ra da –, o que vi a bi li za tam bém o em pre go a
essa gran de par ce la da po pu la ção, que não tem uma
qua li fi ca ção tão es pe ci a li za da. Por tan to, como eu já
dis se, na cons tru ção e re cu pe ra ção de es tra das, é
ne ces sá ria uma mão-de-obra ex tre ma men te qua li fi-
ca da, mas tam bém a me nos qua li fi ca da.

Ou tro item im por tan te diz res pe i to aos be ne fí ci-
os eco nô mi cos e so ci a is. O trans por te ro do viá rio está
in se ri do em to dos os ra mos da eco no mia, tan to na ci -
da de quan to no cam po, e a exis tên cia de ro do vi as pa -
vi men ta das e em bom es ta do de con ser va ção traz os
se guin tes be ne fí ci os: re du ção dos cus tos de trans-
por te, com a con se qüen te re du ção dos pre ços fi na is
dos pro du tos para a po pu la ção – como é o caso da
BR-163, que está pra ti ca men te toda as fal ta da, mas
pre ci san do de res ta u ra ção e que leva os pro du tos do
nos so Esta do para Pa ra na guá, San tos etc. Se sair por 
San ta rém, será mu i to mais pró xi mo. Para a pro du ção
do  Esta do do Mato Gros so é fun da men tal o as fal to da 
BR-163 no tre cho do Pará, fora do meu Esta do, as sim
como para a  Zona Fran ca de Ma na us.

Ou tro be ne fí cio é a re du ção do nú me ro de aci -
den tes, de mor tes. Ve jam V. Exªs o caso de Dom Ma u-
ro Mo rel li, que so freu um aci den te por con ta da si tu a-
ção de nos sas es tra das. Ou tro be ne fí cio é o in cen ti vo
ao de sen vol vi men to do tu ris mo, que pre ci sa de es tra-
das, as sim como de se gu ran ça. Traz tam bém o im pul-
so ao de sen vol vi men to re gi o nal,  a in te gra ção so ci o-
cul tu ral da po pu la ção, en fim, são inú me ros.

To dos per gun ta rão so bre a fon te de re cur sos, e
res pon de rei como sem pre: a Cide – Con tri bu i ção de
Inter ven ção no Do mí nio Eco nô mi co – está aí; o di-
nhe i ro está ar re ca da do, o di nhe i ro está em ca i xa, são
bi lhões em ca i xa. Não pre ci sa mos lan çar mão de tudo 
isso; 20% do di nhe i ro ar re ca da do na Cide, re sol ve a
par ce la de tra ba lho que te mos que de sen vol ver nas
es tra das de hoje até o fi nal do ano, e te mos pra ti ca-
men te ape nas mais cin co me ses. Então te mos a
Cide, como te mos a es ti ma ti va de ar re ca da ção para o 
ano de 2002, con for me re la tó rio da Co mis são de Vi a-
ção e Trans por tes da Câ ma ra Fe de ral, que, como já
dis se aqui, está em tor no de R$9 bi lhões para R$10
bi lhões e, com cer te za, até o fi nal do ano a pre vi são é
que che gue a R$12 bi lhões. Para esse pro gra ma todo
su ge ri do aqui, com a ar re ca da ção de hoje da Cide,
que já está fe i ta e é para esse fim, para essa fi na li da-
de, não pre ci sa ría mos nem de 40%.

Te nho que en cer rar. Infe liz men te, o tem po urge.
Já es tão cha man do a mi nha aten ção aqui faz tem po.
Agra de ço à Asso ci a ção Bra si le i ra de Con sul to res de
Enge nha ria esse es tu do. Obri ga do, Sr. Pre si den te.

SEGUEM DOCUMENTOS A QUE SE
REFERE A SRª. SENADORA SERYS
SLHESSARENKO EM SEU
PRONUNCIAMENTO

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no)
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ABCE

A GERAÇÃO DE EMPREGOS 
EM TRABALHOS RODOVIÁRIOS

“Como ge rar e con ser var meio mi lhão de em pre-
gos nas ro do vi as bra si le i ras du ran te 7-8 anos”

Estu dos, Pro je tos, Cons tru ção, Con ser va ção,
Con ser va ção

Na ati vi da de de con ser va ção de ro do vi as, são
ge ra dos em mé dia, para cada 100 km, 70 em pre gos
di re tos e 210 em pre gos in di re tos, de for ma per ma-
nen te. Cus to mé dio: R$ 10.000,00 re a is por qui lô me-
tro por ano.

Res ta u ra ção
Na ati vi da de de res ta u ra ção das ro do vi as pa vi-

men ta das exis ten tes, são ge ra dos em mé dia, para
cada 100 km, 350 em pre gos di re tos e 1.050 em pre-
gos in di re tos, du ran te 3 anos. Cus to mé dio: R$
300.000,00 por qui lô me tro.

Cons tru ção e Pa vi men ta ção
Na ati vi da de de cons tru ção e pa vi men ta ção de

ro do vi as, são ge ra dos em mé dia, para cada 100 km,
650 em pre gos di re tos e 1.950 em pre gos in di re tos,
du ran te 3 anos. Cus to mé dio: R$ 800.000,00 por qui -
lô me tro.

Pro gra ma Mí ni mo para Aten di men to do Se tor
Con si de ran do a ex ten são das ro do vi as fe de ra is

pa vi men ta das, numa rede não con ce di da, de apro xi-
ma da men te 50.000 km, são ne ces sá ri os:

Con ser va ção de toda a rede não con ce di da de
50.000 km: Re cur so ne ces sá rio por ano: R$
500.000.000,00

Ge ra ção de em pre gos:
Empre gos di re tos: 35.000;
Empre gos in di re tos: 105.000;
Sub to tal: 140.000.
Res ta u ra ção
Como a vida útil de um pa vi men to é pro je ta da

para du rar 10 anos, é ne ces sá rio a sua res ta u ra ção
ao fi nal des te pe río do, o que sig ni fi ca, em con di ções
nor ma is de con ser va ção e con tro le do ex ces so de
car ga, a ne ces si da de de se res ta u rar 10% da ma lha
ro do viá ria em cada ano. Como as ro do vi as fe de ra is
en con tram-se, atu al men te, em mau es ta do, para se
re cu pe rar o pas si vo, é ne ces sá rio um pro gra ma de se
res ta u rar pelo me nos 15% da rede em cada ano, ou
seja, 7.500 km por ano.

Re cur sos ne ces sá ri os por ano: R$
2.250.000.000,00

Ge ra ção de em pre gos por ano:

Empre gos di re tos: 80.000;
Empre gos in di re tos: 240.000;
Sub to tal: 320.000.
Cons tru ção e Pa vi men ta ção
A rede ro do viá ria fe de ral pla ne ja da ou ain da não 

pa vi men ta da é de apro xi ma da men te 15.000 km.
Um pro gra ma de pa vi men ta ção de 500 km por

ano eqüi va le a pa vi men ta ção de uma Cu i a bá – San -
ta rém a cada dois anos:

Re cur sos ne ces sá ri os por ano: R$
400.000.000,00

Ge ra ção de em pre gos por ano:
Empre gos di re tos: 10.000;
Empre gos in di re tos: 30.000;
Sub to tal: 40.000.
To tal de em pre gos di re tos: 125.000
To tal de em pre gos in di re tos: 375.000
To tal ge ral de em pre gos: 500.000
Re cur sos ne ces sá ri os por ano: R$

3.150.000.000,00.
Obser va ções
a) So bre a Ge ra ção de Empre gos
São ge ra dos em pre gos di re tos nas ati vi da des

de es tu dos e pro je tos de en ge nha ria e de meio am bi-
en te, de cons tru ção e de con tro le de qua li da de das
obras.

Os em pre gos in di re tos são ge ra dos por:
– for ne ce do res de ma te ri a is: as fal to, com bus tí-

vel, ci men to, bri ta, are ia, aço, etc;
– for ne ce do res de má qui nas e equi pa men tos;
 – for ne ce do res de ma te ri a is de es cri tó rio;
 – mon ta gem e uso de ins ta la ções re si den ci a is,

in dus tri a is e ad mi nis tra ti vas;
 – for ne ci men to de ali men ta ção para os fun ci o-

ná ri os das em pre sas.
Os em pre gos ge ra dos nas ati vi da des ro do viá ri-

as têm como ca rac te rís ti cas pe cu li a res:
– pre sen ça em todo ter ri tó rio na ci o nal;
– uso in ten si vo de mão de obra com pou ca exi -

gên cia de qua li fi ca ção pro fis si o nal.
b) So bre os Be ne fí ci os Eco nô mi cos e So ci a is
O trans por te ro do viá rio está in se ri do em to dos

os ra mos da eco no mia, na ci da de e no cam po. A exis -
tên cia de ro do vi as pa vi men ta das e em bom es ta do de 
con ser va ção traz os se guin tes be ne fí ci os:

– re du ção dos cus tos de trans por te, com a con -
se qüen te re du ção dos pre ços fi na is dos pro du tos
para a po pu la ção;

– re du ção do nú me ro de aci den tes;
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– in cen ti vo ao de sen vol vi men to do tu ris mo;
– im pul so ao de sen vol vi men to re gi o nal;
– in te gra ção só cio-cul tu ral da po pu la ção.
c) Fon te de Re cur sos
Con tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio Eco nô-

mi co – CIDE
Esti ma ti va de ar re ca da ção para o ano de

2002,con for me re la tó rio da Co mis são de Vi a ção e
Trans por tes da Câ ma ra Fe de ral: R$
7.250.000.000,00.

O Pro gra ma su ge ri do con su mi ria 43% da ar re-
ca da ção da CIDE.

As ro do vi as de ma i or vo lu me de trá fe go po dem
ser con ce di das, com a con se qüen te re du ção do de -
sem bol so da união.

Fon te: ABCE – Asso ci a ção Bra si le i ra de Con-
sul to res de Enge nha ria

ENTREVISTA

 Dom Qu i xo te Ca sal dá li ga
Não só pela sua na ci o na li da de es pa nho la, mas

tam bém pela sua se me lhan ça fí si ca, o bis po de São
Fé lix do Ara gua ia, dom Pe dro Ca sal dá li ga, con si de ra-
do pe los ge ne ra is que to ma ram o po der em 1964 um
ra di cal, por de fen der uma re for ma agrá ria a qual quer
cus to, lem bra Dom Qu i xo te de La Man cha, o imor tal
per so na gem de Mi guel de Sa a ve dra Cer van tes. Ra di-
cal? Ele não acha isso pe jo ra ti vo, por que ser ra di cal é
sua mis são des de os 40 anos, quan do de i xou a Eu ro-
pa para se em bre nhar no in te ri or do Mato Gros so, lu -
tan do por jus ti ça so ci al.

Ago ra, aos 75 anos, ao re di gir sua car ta de re -
nún cia di ri gi da ao Va ti ca no, por ter com ple ta do a ida -
de li mi te, ele se ins pi rou em um frag men to da peça O
Ho mem de La Man cha (“So nhar mais um so nho im -
pos sí vel/Lu tar quan do é fá cil ce der/Ven cer o ini mi go
in ven cí vel... Se esse chão que be i jei for meu le i to e
per dão, vou sa ber que va leu de li rar...”) É que, lon ge
de se apo sen tar, pre ten de con ti nu ar na Amé ri ca La ti-
na para lu tar con tra aque le que con si de ra o ini mi go in -
ven cí vel – o ca pi ta lis mo ne o li be ral.

Com a sa ú de fra gi li za da pelo Mal de Par kin son,
que o leva a ter a mão es quer da tre men do con ti nu a-
men te, obri ga do a man ter o con tro le da pres são ar te-
ri al, o ho mem fran zi no trans for ma-se em um gi gan te
quan do fala so bre as de si gual da des so ci a is no Bra sil
e a in sen si bi li da de dos go ver nan tes de pa í ses do Ter-
ce i ro Mun do para en fren tar o po der eco nô mi co que
tan to os es go ta.

Mo ran do em uma hu mil de casa, cu jas por tas fi -
cam aber tas dia e no i te, com as pa re des sem re bo co,

foi de lá que ele con ce deu a en tre vis ta que se se gue,
pre gan do o que Mi guel Sa a ve dra Cer van tes já an te ci-
pa va há mais de 500 anos  – a in dig na ção di an te de
um mun do tão in jus to so ci al men te.

Mar co ne For mi ga – Qual a ava li a ção que o se -
nhor faz dos seis pri me i ros me ses do go ver no Lula?

Dom Pe dro Ca sal dá li ga – Eu dis se, cer ta vez,
que a es pe ran ça con ti nu a va, mas que ela co me ça va a
se can sar. Enten do per fe i ta men te que hoje se está vi -
ven do a po lí ti ca de um modo mu i to glo ba li za do – que -
ren do ou não, ne nhum país pode an dar so zi nho, por
con ta pró pria. Tam bém re co nhe ço que os in te res ses
eco nô mi cos pe sam. Por ou tro lado, há re for mas na ci o-
na is que são ur gen tes, ne ces sá ri as. Ago ra, como o go -
ver no par te de mu i tas ali an ças, cer ta men te pre ci sa fa -
zer con ces sões, e aí vem a im pa ciên cia. Por exem plo,
no meio des tas re for mas to das que são ne ces sá ri as,
eu acho que não se pode adi ar a re for ma agrá ria –
uma re for ma raiz, a dí vi da mais an ti ga que o Bra sil tem
com o seu povo. Por ou tro lado, é evi den te que não se
pode des cu i dar do de sa fio da in fla ção, por que há com -
pro mis sos in ter na ci o na is, den tro do atu al mun do glo -
ba li za do, que pre ci sam ser res pe i ta dos. Ago ra, eu te -
nho a im pres são de que se po de ria ur gir mais as res -
pos tas à gran de dí vi da so ci al – que se ri am a re for ma
agrá ria, tudo o que se re fe re a em pre go, aten ção a re i-
vin di ca ções diá ri as do povo... O Bra sil con ti nua pas -
san do fome. Aca ba mos de ver aná li ses in ter na ci o na is
da Unes co so bre a edu ca ção no país que re a fir mam a
ne ces si da de de re for mas so ci a is.

Mar co ne For mi ga – O Fome Zero tem sido mu i-
to cri ti ca do. O que acon te ce se o pro gra ma fra cas sar?

Dom Pe dro Ca sal dá li ga – O Fome Zero tem
um ma tiz ne ces sá rio e com pre en sí vel de as sis ten ci a-
lis mo, por que a fome não es pe ra. É aque la ve lha his -
tó ria de dar o pe i xe ou en si nar a pes car. Eu digo sem -
pre que tudo tem sua vez – deve-se dar o pe i xe, en si-
nar a pes car, mos trar onde está o rio... Ago ra, a pers -
pec ti va, evi den te men te, é con quis tar o rio. O go ver no
deve aten der o pro gra ma Fome Zero, mas tam bém
es ti mu lar a ge ra ção de em pre gos, re sol ver es sas re -
for mas ur gen tes...

Mar co ne For mi ga – O se nhor acha que é pos -
sí vel con tro lar o po der eco nô mi co?

Dom Pe dro Ca sal dá li ga – É ne ces sá rio, pois não 
é pos sí vel que o mun do con ti nue as sim. Eu sei que isso
é uto pia... A ver da de, o amor, a li ber da de, são uto pi as;
en tre tan to, é para isso que es ta mos nes te mun do – para 
con quis tar a ver da de, a li ber da de e o amor. Há um cla -
mor mun di al cres cen te que nos dá es pe ran ça. Como te -
mos fa la do bas tan te da Inter na ci o nal Co mu nis ta, So ci a-
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lis ta, Ope rá ria, po de mos ir fa lan do cada vez mais da
Inter na ci o nal Hu ma na, con tes tan do a guer ra do Bush.
Tem sur gi do de for ma mu i to ex plí ci ta e bela esta Inter -
na ci o nal Hu ma na. Há mu i tos nú cle os sig ni fi ca ti vos no
pri me i ro mun do de pro tes to e so li da ri e da de, re i vin di-
can do um novo mun do. Então, é pos sí vel e ne ces sá rio
con tes tar o ca pi ta lis mo, que hoje é ne o li be ral e ne o im-
pe ri al. A hu ma ni da de não su por ta rá por mu i to tem po o
im pe ri a lis mo; aliás, te mos vis to nos úl ti mos dias como o
su pos to pres tí gio de Bush tem ca í do ver ti gi no sa men te
em seu pró prio país... 

Mar co ne For mi ga – Afi nal, a tão fa la da glo ba li-
za ção sig ni fi ca mais pro gres so ou me nos em pre go?

Dom Pe dro Ca sal dá li ga – O dra ma é o mes mo
de sem pre. Nós te mos vi vi do aqui no Ara gua ia, em
mais de 30 anos, esta con tes ta ção dos la ti fún di os ad -
ver sá ri os. Nós so mos con tra o pro gres so, por que nos
per gun ta mos sem pre: pro gres so para quê? pro gres so
a cus ta de quê? o que se en ten de por pro gres so? Por
exem plo, trans for ma ram o Mato Gros so em um in fi ni to
cam po de soja para ex por ta ção... Du ran te uma co le ti va
de im pren sa no go ver no an te ri or, di zia o ín dio Ca ra já,
que in clu si ve é ad vo ga do: “Estou achan do que o go-
ver no está mais in te res sa do em ali men tar os por cos
da Eu ro pa do que ze lar pelo povo do Bra sil. Soja para
ex por tar, soja para os por cos da Eu ro pa! Enquan to a
mesa do bra si le i ro está va zia, com 30 mi lhões pas san-
do fome”. Então, se o pro gres so não for mais ou me nos
igua li tá rio para to dos os po vos, não é pro gres so; aca ba
sen do ex clu são para a imen sa ma i o ria.

Mar co ne For mi ga – Na prá ti ca, qua is as van ta-
gens e des van ta gens da glo ba li za ção?

Dom Pe dro Ca sal dá li ga – A gran de van ta gem
é que, cada vez mais, a hu ma ni da de está se sen tin do
una; isto é uma ben ção de Deus, por que a hu ma ni da-
de una é uma só fa mí lia hu ma na – a gran de fa mí lia
dos fi lhos de Deus, de to das as ra ças, cul tu ras e re li-
giões. A uni da de da fa mí lia hu ma na é um bem, por -
que una é a hu ma ni da de. Em se gun do lu gar, den tro
des ta pers pec ti va, a pos si bi li da de cres cen te da in ter-
co mu ni ca ção. Tudo isso é um bem. O mal é que esta
glo ba li za ção se faz a par tir do ca pi ta lis mo ne o li be ral e
ne o im pe ri a lis ta. Uma glo ba li za ção que sig ni fi que
uma es pé cie de ma cro cul tu ra, ma cro e co no mia, que
aca ba sen do uma ma cro do mi na ção, não nos in te res-
sa, por que re pre sen ta uma mi no ria aten di da e a
imen sa ma i o ria na po bre za e cres cen te ex clu são.
Isso es ta be le ce uma ver da de i ra ma cro di ta du ra eco -
no mis sis ta.

Mar co ne For mi ga – O se nhor é a fa vor do mo vi-
men to an ti glo ba li za ção?

Dom Pe dro Ca sal dá li ga – Eu sou an ti glo ba li-
za ção eco no mis sis ta, an ti glo ba li za ção ne o li be ral, an -
ti glo ba li za ção ca pi ta lis ta e im pe ri a lis ta. Ago ra, eu sou
a fa vor da mun di a li za ção, de um mun do puro, mas
que tam bém res pe i te as res pec ti vas iden ti da des cul -
tu ra is. To dos sa be mos que, na me di da em que vai
cres cen do uma cons ciên cia mun di a li za da, cres ce
tam bém a re i vin di ca ção das iden ti da des ét ni cas e
cul tu ra is. Está se vi ven do isso na Eu ro pa do cen tro,
na Eu ro pa do Les te, e está se vi ven do na Amé ri ca La -
ti na, com a re i vin di ca ção dos po vos in dí ge nas. Isso
será ne ces sá rio por que é hu ma no, é jus to – uma só
hu ma ni da de, mas uma hu ma ni da de plu ral. O Bra sil,
até por Cons ti tu i ção, se re co nhe ce, pelo me nos te o ri-
ca men te, plu riê ni co e plu ri cul tu ral; mas quan do che -
ga a hora de res pe i tar o di re i to de ter ra, de au to no mia,
de cul tu ra pró pria dos po vos in dí ge nas, in fe liz men te,
a po lí ti ca é ou tra.

Mar co ne For mi ga – Como re sol ver a de si gual-
da de so ci al na Amé ri ca La ti na?

Dom Pe dro Ca sal dá li ga – Em pri me i ro lu gar,
se ria ne ces sá rio que a Amé ri ca La ti na e o Ca ri be par-
tis sem para en con trar a união da nos sa Amé ri ca,
como di ri am os li ber ta do res Mar tín, Bo lí var e com pa-
nhia. A união de ou tras uni da des é o pri me i ro pas so.
Em se gun do lu gar, par tir para es tas re for mas fun da-
men ta is. A Amé ri ca La ti na con ti nua sen do o con ti nen-
te mais ir ri cul tá vel, e o pro ble ma da ter ra aqui vem
des de suas ori gens – das ses ma ri as, ca pi ta ni as, la ti-
fún dio. Então, pre ci sa ser fe i ta uma ver da de i ra re for-
ma agrá ria e agrí co la, si mul ta ne a men te, den tro da
hora que es ta mos vi ven do. Esta re for ma se ria a pri -
me i ra re for ma base, a re for ma raiz, por que o pri me i ro
mal de toda a Amé ri ca La ti na é o la ti fún dio. De po is,
den tro des ta co mu nhão de po vos e ir mãos, fa ci li tar o
in ter câm bio eco nô mi co e cul tu ral para que se pos sa
di a lo gar me lhor com os pa í ses da Amé ri ca do Nor te,
Eu ro pa, Ásia e Áfri ca.

Mar co ne For mi ga – Por que se fala tan to em re -
for ma agrá ria e nin guém a faz?

Dom Pe dro Ca sal dá li ga – A re for ma agrá ria
não in te res sa a quem tem sido até ago ra, e con ti nua
sen do, o po der. O Bra sil, nes tes 500 anos de his tó ria,
tem es ta do nas mãos de uma oli gar quia ini ci al men te
ru ral. Ago ra já não é mais só ru ral; há o po der da ter ra,
dos ban cos, das co mu ni ca ções, da po lí ti ca... E por
isso eles se ar re pi am quan do se fala em la ti fún dio. Eu
acho ne ces sá rio que o Bra sil e o mun do to mem cons -
ciên cia de que o la ti fún dio é uma per ver si da de es tru-
tu ral. Enquan to não se im põe um li mi te à pro pri e da de
da ter ra, se im pe de a de mo cra cia.
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Mar co ne For mi ga – O Mo vi men to dos
Sem-Ter ra vem sen do acu sa do de ra di cal...

Dom Pe dro Ca sal dá li ga – Ben di to seja o Mo vi-
men to dos Sem-ter ra. Ele era ne ces sá rio e é pro vi-
den ci al. Se pode até dis cu tir cer tos ges tos con cre tos,
mas a re i vin di ca ção é mais do que le gí ti ma. O MST,
ou tros mo vi men tos de sem-ter ra e a pró pria Co mis-
são Pas to ral da Ter ra – que tem pres ta do uma con tri-
bu i ção mu i to vá li da ao mo vi men to – são mo vi men tos
pro vi den ci a is que sa co dem a inér cia ofi ci al. Não se
te ria fe i to nada do que se fez nos úl ti mos anos em ma -
té ria de re for ma agrá ria, mu i to ti mi da men te, se não
hou ves se ocor ri do esta sa cu di da. E tam bém pelo cla -
mor de cer tos se to res da igre ja e de ou tros gru pos
mais cons ci en tes po li ti ca men te.

Mar co ne For mi ga – Com re la ção às úl ti mas in -
va sões do MST, o se nhor acha que o go ver no do PT
está sur pre so ou omis so?

Dom Pe dro Ca sal dá li ga – O PT é bas tan te
MST; ou o MST é bas tan te PT, mes mo que ele te nha
fe i to ques tão de di zer que não per ten ce ao par ti do. Há
uma sin to nia de as pi ra ções en tre o PT e o MST, por -
tan to não é no vi da de a re i vin di ca ção do mo vi men to
para que seja um PT le gí ti mo. Acon te ce que uma co i-
sa é es tar na opo si ção e ou tra co i sa é es tar no go ver-
no. E aí sur gem os in te res ses da que las ali an ças de
que eu fa lei há pou co... No en con tro que teve com os
bis pos, na Assem bléia Na ci o nal da CNBB, Lula nos
dis se: “Nós só po de mos ir ao Con gres so ten do a cer -
te za de ven cer. As re for mas so ci a is, po lí ti cas e eco -
nô mi cas que o go ver no apre sen ta pre ci sam de um
res pal do ma jo ri tá rio do Con gres so”. Então, eu acho
que con ti nua sen do um tra ba lho do MST, do PT e de
to dos os gru pos que que i ram jus ti ça, fra ter ni da de e
paz no Bra sil, co brar. Nós to dos te mos que ser sem -
pre um pou co opo si ção; uma opo si ção cons tru ti va. As
igre jas e o evan ge lho es ta rão sem pre na opo si ção;
sem pre re i vin di ca rão aque la uto pia que para nós,
cris tãos, tem um nome: o re i no de Deus.

O SR. PRESIDENTE (Eu rí pe des Ca mar go) –
Con ce do a pa la vra, como ora dor ins cri to, ao Se na dor
Mão San ta, de acor do com o art. 17, §1º, por vin te mi -
nu tos.

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 Eu rí pe des Ca mar go, do nos so Dis tri-
to Fe de ral, Srªs e Srs. Se na do res, bra si le i ras e bra si-
le i ros aqui pre sen tes e que as sis tem a esta ses são
pela TV Se na do e Rá dio Se na do.

Quis Deus que eu usas se da pa la vra após a voz
fe mi ni na e bra va da Se na do ra Serys Slhes sa ren ko,

pre o cu pa da com o des ti no do im pos to cri a do por este
Par la men to para a re cu pe ra ção e cons tru ção de es -
tra das.

Sr. Pre si den te, o País está do en te. E mu i to à
von ta de, como mé di co, Se na dor Au gus to Bo te lho,
bus co a ca u sa, uti li zan do o que na Me di ci na cha ma-
mos de eti o lo gia. Pois são as ca u sas que te mos que
com ba ter e não as con se qüên ci as. Para des co brir-
mos a ca u sa, uti li zan do a eti o lo gia, pro ce de mos ao
exa me clí ni co, à ob ser va ção e à com pro va ção la bo ra-
to ri al.

Em re la ção à do en ça do País, ob ser va mos os
mi lha res e mi lha res de de sem pre ga dos. Fa zen do
uma re fle xão so bre a his tó ria, o 13, nú me ro que nos
en tu si as mou – e a mim mu i to mais por que nas ci no
dia 13 de ou tu bro – lem bram-nos de quan do a es pe-
ran ça ven ceu o medo, Se na dor Eu rí pe des Ca mar go.
O 13, que V. Exª de fen de e nós tam bém, o 13 apa re ce
na Ga ze ta Mer can til de 24 de ju lho. O 13 hoje sim bo-
li za uma de cep ção para o povo bra si le i ro. Ga ze ta
Mer can til, o jor nal mais sé rio des te País em eco no-
mia: De sem pre go che ga a 13%, IBGE. Nun ca dan -
tes uma taxa tão ele va da. Por fa tos como esse, che -
ga mos ao di ag nós ti co da nos sa do en ça no Bra sil. O
13 da es pe ran ça trans for ma-se na de cep ção do de -
sem pre go. Como o mé di co bus ca os exa mes la bo ra-
to ri a is, hoje as pes qui sas es tão aí para nos mos trar a
do en ça do nos so País.

Se na dor Au gus to Bo te lho, V. Exª está mu i to a
ca va le i ro. Ouvi o seu pro nun ci a men to de hoje e o de
on tem, quan do dis se que nun ca ti nha dis pu ta do um
man da to ele ti vo. V. Ex.ª foi o úl ti mo dos 81 Se na do res
a usar da tri bu na. Mas está es cri to no li vro de Deus,
Se na dor: “Os úl ti mos se rão os pri me i ros”. V. Exª dis se
que nun ca ti nha dis pu ta do um man da to. É ver da de.
Tam bém é ver da de que, no exer cí cio da pro fis são, o
mé di co é um ho mem pú bli co, é um fun ci o ná rio pú bli-
co, é um ho mem que acre di ta no ser vir, na ins pi ra ção
de Cris to, que dis se: “Eu não vim para ser ser vi do, e
sim para ser vir”. Assim é o mé di co, que V. Ex.ª re pre-
sen ta. O povo de Boa Vis ta teve boa vi são e o trou xe
para cá para re pre sen tar a Ciên cia Mé di ca, que é a
mais hu ma na das Ciên ci as. O mé di co é o gran de ben -
fe i tor da hu ma ni da de.

V. Ex.ª tem essa ex pe riên cia de povo, que é mu i-
to im por tan te. Não seja como São Tomé; acre di te.
Esta mos nes te tem plo cons tru í do pelo ma i or de to dos
os po lí ti cos da his tó ria do Bra sil, mé di co como nós:
Jus ce li no Ku bits chek.

V. Ex.ª tem o qua dro do Bra sil. Ele está do en te.
V. Ex.ª  cu i da va dos do en tes com todo amor e de di ca-
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ção e hoje, da mes ma for ma, cu i da do País. Sr. Pre si-
den te, Se na dor Eu rí pe des Ca mar go, os au gus tos bo -
te lhos de nos so País, dis cí pu los de São Lu cas, re ce i-
tam, mas aque le pa pel não vai cu rar nin guém, por que
o do en te de hoje, no ano de 2003, não re ce be gra tu i-
ta men te o re mé dio, como já re ce beu.

Se na dor Eu rí pe des Ca mar go, sou mé di co há 37 
anos. No bol so eu ti nha não uma car te i ra com di nhe i-
ro, mas um li vre to que nós, mé di cos, cha ma mos de
me men to. Eu cos tu ma va usar o me men to da Cen tral
de Me di ca men tos do Bra sil (Ceme), cri a da pelo Go -
ver no re vo lu ci o ná rio, an tes de re ce i tar me di ca men tos
so fis ti ca dos, cuja pres cri ção iria pi o rar a si tu a ção do
do en te. O po bre bra si le i ro, ao che gar à far má cia, leva
um sus to tão gran de com o pre ço do re mé dio que a
sua do en ça pi o ra. Sen te-se hu mi lha do e se re vol ta
con tra to dos nós po lí ti cos. Foi num qua dro como esse 
que um lí der de nos sa ge ra ção – e foi li ge i ro – olhou
para seu povo e dis se: “Se nós que es ta mos no po der,
ri cos, pri vi le gi a dos, não pu der mos aju dar os mu i tos
que so frem, não se rão sal vos os pou cos que são ri -
cos”. Esse é o re sul ta do de nos sa so ci e da de. A re fle-
xão é de John Fitz ge rald Ken nedy.

O di ag nós ti co é fe i to por pes qui sas e não por
he mo gra mas, por exa mes de uri na, por ele tro car di o-
gra mas. A pes qui sa está cla ra e sal ta aos olhos: a do -
en ça mais gra ve do País é o de sem pre go.  Falo de to -
das as pes qui sas fe i tas em Bra sí lia, no meu Pi a uí ou
em São Pa u lo. Esta foi em São Pa u lo.

O mais alar man te é que a mão-de-obra in fan til
cres ceu, che gan do a 40%. Hou ve um es for ço por par-
te do Peti. O es tu do, bem fe i to, re fle te a cri se eco nô-
mi ca por que pas sa o País. A que da da ren da está
obri gan do cri an ças a tra ba lhar para com ple men tar a
ren da fa mi li ar. É o que di zem os nú me ros. É a ver da-
de. Estão en ga nan do o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da 
Sil va, que aju dei a ele ger. Essa é a ver da de. O res to é
pro pa gan da, é mar ke ting , é men ti ra.

Se na dor Pa u lo Paim, essa é a ver da de. E Cris to
di zia: “Em ver da de, em ver da de, vos digo...”. Está aqui 
o Se na dor Pa u lo Paim, que de fen de o tra ba lho, os
que ga nham me nos, o au men to do sa lá rio mí ni mo. É
a es tre la que mais bri lha no PT. Hoje o 13 é o nú me ro
da de cep ção, do de sem pre go. Vi rão, de po is, as con -
se qüên ci as do de sem pre go. É daí que vem a vi o lên-
cia. Te mos que sa ber a ca u sa, a ori gem, a eti o lo gia da
vi o lên cia. É nor mal, Se na dor Eu rí pe des Ca mar go,
para aon de se for se le var a for ma ção pro fis si o nal.
Levo a mi nha. Isso é con se qüên cia, as sim como a fe -
bre é con se qüên cia. O Se na dor Au gus to Bo te lho não
se in co mo da com a fe bre.

O ter ce i ro pro ble ma des te País é a sa ú de. Não
te mos de cri ar mais nada, não. Va mos acon se lhar o
nos so Pre si den te. Não há ne ces si da de de cri ar mais
mi nis té ri os, não. O Mi nis té rio do Tra ba lho está aí, va -
mos for ta le cê-lo. Os Esta dos têm suas Se cre ta ri as de 
Tra ba lho; va mos fa zer um mu ti rão de em pre go, de tra -
ba lho. E quem não qui ser acre di tar nis so, acre di te em
Deus, por que está es cri to: “Co me rás o pão com o
suor do teu ros to”. Isso é uma men sa gem de Deus
para os go ver nan tes.

O Sr. Pa u lo Paim (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Mão San ta, V. Ex. con ce de-me um apar te?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – E aqui há os
pas to res – o Cri vel la, o Mag no –, gen te tão boa. São
Pa u lo – nós, ca tó li cos, di ze mos São Pa u lo, mas os
pas to res não gos tam; eles di zem: o ir mão Pa u lo, o
após to lo Pa u lo – dis se: “Quem não tra ba lha não me -
re ce ga nhar para co mer”. Essa é a ob je ti vi da de. To-
dos te mos de des per tar o Se nhor Pre si den te da Re -
pú bli ca para esse gran de mu ti rão da ver da de que é o
de sem pre go.

Con ce do o apar te ao Se na dor Pa u lo Paim, de -
fen sor do tra ba lho e do tra ba lha dor do Bra sil.

O Sr. Pa u lo Paim (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Mão San ta, fiz ques tão de apar teá-lo por que V. Ex.ª
traz ao de ba te o pro ble ma so ci al. E aqui que ro dar um
de po i men to de pri me i ra mão. O Pre si den te Sar ney
me cha mou à sala dele hoje à tar de e me in for mou
que pes qui sa re cen te men te re a li za da por um ins ti tu to
de re no me na ci o nal so bre o Se na do di zia exa ta men te
o se guin te: o Se na do é uma Casa tran qüi la, im por tan-
te, de ho mens ex pe ri en tes. Essa pes qui sa faz uma
sé rie de elo gi os ao Se na do, mas diz que – esse é o
de ta lhe a que V. Exª se re fe re – se ria pre ci so que os
Se na do res, que na vi são dela são os gran des con se-
lhe i ros da Na ção, se pre o cu pas sem mais com a
ques tão so ci al. A pes qui sa mos tra: é im por tan te de ci-
dir so bre Ban co Cen tral, em ba i xa do res, di plo ma tas,
en fim, as ques tões ma cro e co nô mi cas e de Esta do; o
im por tan te é que o Se na do se de bru ce mais so bre a
ques tão so ci al. V. Exª traz ao de ba te o as sun to “em -
pre go e ren da”. É pre ci so, efe ti va men te, que co la bo-
re mos com o Go ver no do Pre si den te Lula, que – sei –
é que ri do de to dos, para que o País vol te a cres cer. É
cla ro que nos pre o cu pa quan do o de sem pre go está
no mais alto ín di ce, se lem brar mos os úl ti mos três
anos. Em ou tra opor tu ni da de, pro pus aqui – e V. Exª
con cor dou, num apar te fe i to ao meu pro nun ci a men to
– re a li zar mos uma co mis são ge ral no ple ná rio com o
tema “de sem pre go e ren da”. Te mos que en fren tar
esse de ba te. A exem plo de V. Exª, te nho re pe ti do: se
eu pu des se fa lar ao Pre si den te Lula, nes te mo men to,
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eu di ria que pre ci sa mos de três pa la vras para o País
avan çar e cres cer: po lí ti cas de em pre go, po lí ti cas de
em pre go e po lí ti cas de em pre go. Pa ra béns pelo dis -
cur so de V. Exª.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agra de ço e
in cor po ro o seu apar te ao meu pro nun ci a men to. Peço
que o PT faça uma re fle xão e acom pa nhe o gran de Lí -
der que tem, a sen si bi li da de po lí ti ca do Se na dor Pa u-
lo Paim.

A pes qui sa mos tra, Se na dor Eu rí pe des Ca mar-
go, que os nos sos ve lhi nhos, os nos sos ido sos fo ram
os úni cos que au men ta ram o ín di ce de em pre go, por
uma ne ces si da de, por que hou ve uma que da sa la ri al.
Então, os ve lhi nhos es tão vol tan do tam bém. De po is
de lu ta rem e de se apo sen ta rem, quan do me re ci am
des can sar e ser res pe i ta dos, eles es tão vol tan do à
luta para ga ran tir uma ren da fa mi li ar, por que tudo
sobe: água, luz, te le fo ne etc.

Eu co men ta va com o Se na dor Eu rí pe des Ca-
mar go: au men tou-se em tan to por cen to o sa lá rio do
tra ba lha dor. Mas se ele ga nha va tão pou co, pode-se
até au men tar 100%. Quem tem um real, se ti ver dois,
terá um au men to de 100%, mas de pou co.

Se na dor Pa u lo Paim, o Go ver no tem que ter co ra-
gem. Ulysses Gu i ma rães, Se na do res Au gus to Bo te lho e
Eu rí pe des Ca mar go, dis se que sem co ra gem to das as
ou tras vir tu des de sa pa re cem. Ago ra, o Go ver no tem que 
ter a co ra gem de en fren tar os al tos sa lá ri os. Che gar
men sa gem aqui di zen do que teto deve ser de R$17 mil,
isso é uma ver go nha! Isso é um pe ca do!

Aí está a glo ba li za ção. Em ne nhum país or ga ni-
za do e ci vi li za do o ma i or sa lá rio pú bli co ul tra pas sa 10 
ve zes o mí ni mo: en tão, R$240,00 ve zes 10 são
R$2.400,00. Se na dor Au gus to Bo te lho, R$7.800,00 é
quan to de ve ria ser o sa lá rio de nós to dos. Pen so que
se deve cor tar.

Está aqui: “...com teto de R$17 mil”. “De sem pre-
go em SP tem pior mês de ju nho em 18 anos”. Este
nú me ro 18, que era o da ma i o ri da de, é hoje de ver go-
nha, de atra so. Com 18 anos, es ta va-se na ma i o ri da-
de. Ago ra, cons ta ta-se que em 18 anos o de sem pre-
go nun ca es te ve tão ba i xo como ago ra.

Se na dor Pa u lo Paim, que ro di zer a V. Exª, ho -
mem de co ra gem, que o Exe cu ti vo não é o que paga
mais; onde se ga nha mais é no Ju di ciá rio e no Mi nis-
té rio Pú bli co, se gun do as pes qui sas. Ago ra, no Mi nis-
té rio da Edu ca ção – cujo Mi nis tro é o nos so Se na dor
pe tis ta Cris to vam Bu ar que, está aqui para V. Exª con -
fe rir – há sa lá rio de até R$29.157,00; no Mi nis té rio da
Fa zen da, de R$27.696,00; no Mi nis té rio da Jus ti ça,
de R$26.740. Exis te De le ga do da Po lí cia Fe de ral
apo sen ta do re ce ben do R$26.554,00.

Então, o que te mos de fa zer é um re du tor para
cor tar es ses ver go nho sos sa lá ri os. O pró prio ho mem

do Go ver no, o Sr. Luís Fer nan do da Sil va, fez um aler-
ta. Ele é do se tor de Re cur sos Hu ma nos do Mi nis té rio
do Pla ne ja men to. Qu an do go ver nei o meu Esta do,
Se na dor Pa u lo Paim e Se na do ra Iris de Ara ú jo, co lo-
quei um re du tor. Nem tudo está per di do, pois o Sr.
Luís Fer nan do da Sil va – este me pa re ce fa zer par te
da fa mí lia do Lula, pois o está ad ver tin do, este é ver -
da de i ro, e não sei se quer quem é –, Se cre tá rio de Re -
cur sos Hu ma nos, ad ver te o Pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va, su ge rin do que se faça o que ele cha ma
de “aba te de teto”. Foi o que fiz em meu Esta do, quan -
do lá im plan tei o re du tor.

O Sr. Au gus to Bo te lho (PDT – RR) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Ouço o Se -
na dor Au gus to Bo te lho.

O Sr. Au gus to Bo te lho (PDT – RR) – Se na dor
Mão San ta, eu gos ta ria de agra de cer as pa la vras elo -
gi o sas de V. Exª em re la ção a mi nha pes soa e di zer
que sou um ad mi ra dor de V. Exª por vê-lo sem pre lu -
tan do pe las ca u sas so ci a is. Cada vez que V. Exª sobe
nes sa tri bu na, de fen de os pe que nos e os mais fra cos.
E no seu que ri do Pi a uí eu sei que V. Exª tam bém é
mu i to que ri do, por que foi Go ver na dor, está exer cen do
o man da to de Se na dor e veio para cá por que pres tou
um bom tra ba lho, como mé di co e como Go ver na dor,
para aque le Esta do. Mas eu tam bém que ro lhe di zer
que V. Exª não deve per der as es pe ran ças, por que
nós va mos con se guir fa zer este País ge rar em pre gos
e se de sen vol ver, pe los ca mi nhos que nós es ta mos
tri lhan do ago ra com o Pre si den te Lula, com o apo io
de V. Exª e des te Se na do. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Eu rí pe des Ca mar go) –
Sr. Se na dor Mão San ta, eu vou pror ro gar a ses são
por mais 5 mi nu tos. Peço que V. Exª con clua, por que
pas sa ram 10% do ho rá rio de ter mi na do para V. Exª.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Eu agra de ço
a ge ne ro si da de des se gran de ho mem do PT, Se na dor
Eu rí pe des Ca mar go, que teve essa con des cen dên cia
que faz crer que S. Exª está tam bém co nos co, le van-
do essa ban de i ra de jus ti ça so ci al.

Se na dor Au gus to Bo te lho, in cor po ro suas pa la-
vras ao meu pro nun ci a men to. Digo-lhe que sou ex tre-
ma men te oti mis ta, te nho mi nhas cren ças. O Pre si-
den te Jus ce li no Ku bits chek de Oli ve i ra de i xou, Se na-
dor Pa u lo Paim, uma men sa gem. Qu an tas di fi cul da-
des ele en fren tou; quan tas ad ver si da des no fim. Ele
dis se: “É me lhor ser oti mis ta”. E foi no fim da vida. 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. Eu sou oti mis ta. Para tudo isso
dar cer to, as co i sas pre ci sam fun ci o nar.

Pre si den te Lula, es ta mos aqui cum prin do a nos sa
mis são, a nos sa luta, a nos sa ex pe riên cia, a nos sa ins pi-
ra ção de ho mem do Pi a uí que teve co ra gem de dis pu tar
com os por tu gue ses em uma ba ta lha san gren ta do Bra -
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sil; do povo do Pi a uí que não ace i tou um in ter ven tor mi li-
tar na Era Var gas; do povo do Pi a uí, o úni co que teve co -
ra gem de fa zer Rui Bar bo sa ven cer; do povo do Pi a uí,
que es ta va na re vo lu ção aqui, com ho mens dos qua is
nos or gu lha mos: João Pa u lo dos Reis Ve lo so, que foi a
luz, Pe trô nio Por tel la e Evan dro Lins e Sil va.

Então, es ta mos tra zen do essa ins pi ra ção e re gis-
tra mos que é pre ci so tê-la, pois, os pro ble mas es tão pre -
sen tes e a es tru tu ra exis te. Va mos pres ti gi ar o Mi nis té rio
do Tra ba lho e as Se cre ta ri as de Tra ba lho e cri ar o mu ti-
rão do tra ba lho. Tudo será con se qüên cia dis so. O que é
mais pre o cu pan te, Se na dor Pa u lo Paim, é que nas es ta-
tís ti cas so bre de sem pre ga dos os for ma dos es tão li de-
ran do – o que é gra ve. E isso por que o País não está
cres cen do! E o país so men te dará em pre go se hou ver
um cres ci men to. E, para ele cres cer 6% a 7%, como já
ocor reu no pas sa do, se rão pro pi ci a dos um mi lhão e qui -
nhen tos mil em pre gos para a nos sa ju ven tu de. É pre ci so
ha ver cres ci men to. E, para ha ver cres ci men to, tem de ha -
ver in ves ti men to. Tra ta-se de uma ma te má ti ca ele men tar
da mi nha épo ca – a arit mé ti ca de Tra ja no. Então, os Go -
ver nos hoje es tão com pro me ti dos: 25% com edu ca ção,
12% com sa ú de, 13% da dí vi da, que, na ver da de, é mais
de 13%, pois ou tras co i sas não fo ram ne go ci a das, per fa-
zen do um to tal de 50%. Há mais: 5% a 6% da Assem -
bléia Le gis la ti va e do Tri bu nal de Jus ti ça, 2% do Mi nis té-
rio Pú bli co, além da fo lha de pa ga men to. Então, os Esta -
dos es tão en di vi da dos. E, ao in vés do que se pro pa la por
aí, ou seja, di mi nu ir os gas tos com edu ca ção e sa ú de, te -
mos que ter a co ra gem de Jus ce li no Ku bits chek para ne -
go ci ar a dí vi da dos Esta dos, que pa gam 13%, 15%, 18%
e 20%. É pre ci so re du zir em 50%, alar gan do o pra zo
para pa ga men to da dí vi da. Se o pra zo é de 30 anos, que
seja es ten di do para 50 anos, pois, nes te pe río do, ne-
nhum Esta do vai aca bar. Des ta for ma, da ria pra zo para
Pre fe i tos e Go ver na do res, que são pes so as boas, de di-
ca das e que ti ve ram a cren ça do povo, a fim de que pos -
sam ad mi nis trar, pro du zir ri que za e tra ba lho para a fe li ci-
da de do povo do Bra sil.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Eu rí pe des Ca mar go) –

Não há mais ora do res ins cri tos.
A Srª Lú cia Vâ nia e os Srs. Se na do res Ante ro

Paes de Bar ros e Le o nel Pa van 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.
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, como re pre sen tan te de Go iás, Esta do em que a agri -
cul tu ra vem apre sen tan do fan tás ti cos avan ços em tec no-
lo gia e em pro du ti vi da de, leio, para que cons te dos Ana is
do Se na do, o ar ti go de au to ria do agrô no mo Xico Gra zi a-
no, ex-se cre tá rio de Agri cul tu ra do Esta do de São Pa u lo,
além de pre si den te do Incra em 1995.

Nes se ar ti go, in ti tu la do “Agro pe cuá ria – Olhan -
do o fu tu ro”, o agrô no mo ana li sa o oti mis ta qua dro em 
que se in se re a agro pe cuá ria (para o que meu Esta do
dá ex pres si va par ce la de con tri bu i ção) e ad ver te para 
a ne ces si da de de aper fe i ço a men to da área de lo gís ti-
ca, in clu in do trans por te e ar ma ze na men to.

Em seu aler ta, Xico Gra zi a no as si na la:
Que nin guém du vi de: o de sen vol vi men to ba se a do

nos agro ne gó ci os re pre sen ta a ma i or chan ce do Bra sil.
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 A
SRª SENADORA LÚCIA VÂNIA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

AGROPECUÁRIA – OLHANDO O FUTURO
XICO GRAZIANO

Co mi da está vi ran do com bus tí vel. Quem di ria!
Está che gan do a era do bi o di e sel, que pro me te uma
re vo lu ção na ma triz ener gé ti ca mun di al. Óle os ve ge-
ta is fo ram su ces so no pas sa do ao subs ti tu í rem, na
co zi nha, a ba nha de por co. Ago ra, as plan tas ole a gi-
no sas vão mo ver mo to res a com bus tão, ocu pan do o
lu gar do pe tró leo.

Ener gia re no vá vel, com bus tí vel eco ló gi co. O
mote em pur rou o Proál co ol e atin giu os óle os ve ge ta-
is, en con tran do na soja sua li de ran ça. É pa gar para
ver: no pra zo de uma dé ca da, o óleo di e sel es ta rá no
es can te io do jogo ener gé ti co mun di al. E a agri cul tu ra
vai as su mir a fun ção de pro du to ra de ener gia lim pa.
Nes se jogo, o Bra sil vai dar um ba i le!

Na era pós-in dus tri al, o te mor do “efe i to es tu fa”
de sem bo cou no co nhe ci do Pro to co lo de Kyo to, pelo
qual os pa í ses se obri gam a re du zir suas emis sões de 
dió xi do de car bo no, ba si ca men te ori un das da que i ma
de com bus tí ve is fós se is. O pe tró leo foi pos to em xe -
que. Des de en tão, a eco lo gia pas sou a di tar o fu tu ro
da eco no mia.

A bus ca de com bus tí vel al ter na ti vo in duz os eu -
ro pe us a in ves ti rem na col za; os asiá ti cos, na pal ma;
os ame ri ca nos, no mi lho. Ne nhu ma des sas pos si bi li-
da des ven ce a com pe ti ção com a soja na ci o nal. Seja
pelo viés eco ló gi co, seja pe los di ta mes eco nô mi cos, o 
ce ná rio in di ca van ta gem para os tró pi cos, ri cos em
ener gia so lar.

Intro du zi da no País na dé ca da de 70, a soja já
atin ge qua se me ta de da sa fra na ci o nal. São 52 mi -
lhões de to ne la das cul ti va das em 18,1 mi lhões de
hec ta res, des de o Rio Gran de do Sul até o Ma ra nhão.
Tec no lo gia de qua li da de ga ran te a ma i or pro du ti vi da-
de no mun do. Si mul ta ne a men te, o com ple xo soja  –
grãos, óleo e fa re lo  – abas te ce o mer ca do in ter no e li -
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de ra as ex por ta ções, es ti ma das em US$ 8 bi lhões
para 2003. Co i sa de gen te gran de.

Olhan do o fu tu ro, os com bus tí ve is al ter na ti vos não
es tão iso la dos. Aná li ses fun da men ta das mos tram enor -
mes pers pec ti vas para o cres ci men to da pro du ção con -
ven ci o nal de soja e, prin ci pal men te, de mi lho. A sa fra de
grãos, atu al men te no pa ta mar de 115 mi lhões de to ne la-
das, pas sa ria fa cil men te para 150 mi lhões em 2010.
Com 90 mi lhões de hec ta res ain da dis po ní ve is para ex -
plo ra ção, vis lum bra-se um po ten ci al pro du ti vo ao re dor
de 300 mi lhões de to ne la das de grãos. 

Nas car nes, o País aca ba de as su mir o topo dos
pa í ses ex por ta do res, pu xa do pelo “boi ver de”, car ne
eco ló gi ca do gado cri a do a pas to. A su i no cul tu ra co -
me ça a es ban jar a com pe ti ti vi da de já re co nhe ci da na
avi cul tu ra. No pes ca do, ca ma rão ori un do das fa zen-
das aquá ti cas do Nor des te ga nha mer ca dos pre ci o-
sos. Fru tas tro pi ca is de li ci am o mun do.

O po ten ci al é ex tra or di ná rio, com no vos pro du tos
ou com gê ne ros tra di ci o na is, em que o País já é lí der
mun di al, a exem plo da ma de i ra e ce lu lo se, do açú car,
da la ran ja e do café. Em re su mo, o ce ná rio da agro pe-
cuá ria bra si le i ra se vis lum bra pro mis sor. Esta dos Uni -
dos, Eu ro pa e Chi na não dis põem de no vas áre as agri -
cul tá ve is. A per gun ta sur ge ine vi tá vel: será que o Bra sil
vai apro ve i tar-se des sa opor tu ni da de his tó ri ca?

Pa re ce que sim. A luta con tra o pro te ci o nis mo
dos pa í ses ri cos co me ça a ser ven ci da, com a re cen-
te mu dan ça na Po lí ti ca Agrí co la Co mum (PAC) da
União Eu ro péia. As ca de i as pro du ti vas do cha ma do
agro ne gó cio pas sam por um gran de apren di za do no
mar ke ting ru ral, após sé cu los ven den do com mo di ti-
es. O exem plo vem do café: as be bi das es pe ci a is ga -
nham no vos mer ca dos, aber tos pelo ex ce len te café
ex pres so.

O go ver no bra si le i ro, des de a es ta bi li za ção da
mo e da com o Pla no Real, se cu ri ti zou as dí vi das ru ra-
is e cri ou as con di ções para fi nan ci a men tos com ju ros
fi xos, sub si di a dos, per mi tin do um sal to na in cor po ra-
ção de tec no lo gia no cam po. Pro gra mas como o Mo -
der fro ta e o Pro naf re a ti va ram o cré di to ru ral.

Este aca bou de cor ri gir uma in jus ti ça ao cri ar
nova li nha para in clu ir os mé di os agri cul to res, pro du-
to res fa mi li a res com su ces so, na po lí ti ca ofi ci al.

Tudo ca mi nha bem. 
Há, en tre tan to, um te mor ge ne ra li za do: o “pa ra-

dão”! Con se gui rá o País ofe re cer a in fra-es tru tu ra ne -
ces sá ria para es co ar o au men to es pe ra do da sa fra?
Ha ve rá lo gís ti ca de trans por te e ar ma ze na men to su fi-
ci en te? Con se gui rá a agro in dús tria se ex pan dir para
agre gar va lor na ma té ria-pri ma?

São ques tões fun da men ta is. Inves ti men tos vul -
to sos na es tru tu ra de trans por te se rão exi gi dos, prin -
ci pal men te pen san do no es co a men to da sa fra do
Cen tro-Oes te. Asfal ta men to de ro do vi as, como a fa -
mo sa BR-153, que liga Cu i a bá a San ta rém, no Pará;
hi dro vi as, como a Ara gua ia-To can tins; fer ro vi as,
como a ex pan são da Fer ro nor te até Ron do nó po lis.
São, to das, obras ina diá ve is.

Ve jam como é dra má ti ca a ques tão lo gís ti ca: a ve -
lo ci da de mé dia dos trens na ci o na is é de 23 km/h, en -
quan to os trens nor te-ame ri ca nos cor rem a 80 km/h. 

A cul pa re cai nas 11 mil pas sa gens de ní vel das
fer ro vi as na ci o na is, fato inu si ta do no trans por te fer ro-
viá rio mun di al. Fi las qui lo mé tri cas de ca mi nhões no
Por to de Pa ra na guá con tras tam com o es co a men to
da sa fra nor te-ame ri ca na, onde 60% dos grãos des -
cem o Rio Mis sis sip pi para de sa guar di re ta men te nos
po rões dos na vi os.

Na pro du ção de fer ti li zan tes, na ofer ta de aço e
fer ro, na in dús tria de pa pe lão, nos por tos, no ar ma ze na-
men to, na ir ri ga ção, na ener gia e te le co mu ni ca ções, a
li ção de casa terá de ser cum pri da à ris ca. Se o go ver no,
com as par ce ri as pri va das que pre ci sa es ti mu lar, ban -
car o alu no re lap so, aca ba rá con de nan do o País a per -
der o ga nho de com pe ti ti vi da de ori un do da roça. 

Que nin guém du vi de: o de sen vol vi men to ba se a do
nos agro ne gó ci os re pre sen ta a ma i or chan ce do Bra sil.
Embu te ain da uma van ta gem ex tra or di ná ria: a in te ri o ri-
za ção do pro gres so, ra di ca li zan do o so nho de JK. O Bra -
sil vai cum prir seu des ti no. Não mais ce le i ro do mun do,
ape nas. Gi gan te, tam bém, da ener gia re no vá vel.

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 “Me nos di-
nhe i ro para qua li fi ca ção”, pu bli ca da no jor nal Cor re io
Bra zi li en se, edi ção de 16 de ju lho do cor ren te, e que
tra ta do Pla no Na ci o nal de Qu a li fi ca ção – PNQ, anun -
ci a do no úl ti mo dia 15 de ju lho pelo Mi nis tro do Tra ba-
lho, Ja ques Wag ner.

A ma té ria, que so li ci to seja in se ri da nos Ana is
do Se na do, mos tra que os re cur sos dis po ní ve is para
esse Pro gra ma são pra ti ca men te um ter ço do mon -
tan te li be ra do em 2002, o que re sul ta rá em um nú me-
ro me nor de tra ba lha do res qua li fi ca dos.

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 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. 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, ocu po a Tri bu na nes te mo men to para co -
men tar o ar ti go “Ros se to nega di ver gên cia com go -
ver no de SP”, pu bli ca do no jor nal O Esta do de S.Pa -
u lo de 18 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, tra ta do re cuo do Mi nis tro do De sen vol vi-
men to Agrá rio, Mi guel Ros se to, em re la ção à ques tão
do as sen ta men to de fa mí li as no Pon tal do Pa ra na pa-
ne ma. Em ma té ria des se mes mo jor nal, pu bli ca da no
dia 16 de ju lho, o Mi nis tro afir ma va que to dos os

acam pa dos te ri am pri o ri da de na re for ma agrá ria.
Ago ra, após ten tar des fa zer a con fu são, afir ma que
so men te se rão as sen ta das as fa mí li as ca das tra das
se guin do os re qui si tos da lei. 

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. PRESIDENTE (Eu rí pe des Ca mar go) –
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 pre sen te ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 13 
mi nu tos.)
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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 
Constituído pela Resolução nº 2, de 2001, oriunda do Projeto de Resolução nº 25, de 1998, 

aprovado na Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal do dia 15.3.2001 
 

COMPOSIÇÃO 
 

1ª Designação geral: 03.12.2001 
2ª Designação geral: 26.02.2003 

 
 

Presidente: Senadora Serys Slhessarenko4 
Vice-Presidente: Senador Geraldo Mesquita Júnior4 

 
PMDB UF RAMAL 
Senadora Íris de Araújo 1 GO 3148 
PFL 6   
Senadora Roseana Sarney 1 MA 3070 
PT 5   
Senadora Serys Slhessarenko 1 MT 2291 
PSDB 6   
Senadora Lúcia Vânia 1 GO 2038 
PDT   
Senador Augusto Botelho 3 RR 2041 
PTB 5   
Senador Papaléo Paes 1-5 AP 3253 
PSB 5   
Senador Geraldo Mesquita Júnior 2 AC 1078 
PL 5   
Senador Magno Malta 1 ES 4164 
PPS   
Senadora Patrícia Saboya Gomes 1 CE 2301 

 
Atualizada em 7.5.2003 

Notas: 
1 Designados na Sessão do SF de 26.2.2003 
2 Designado na Sessão do SF de 7.3.2003 
3 Designado na Sessão do SF de 11.3.2003 
4 Eleitos, por aclamação, em 12.3.2003, na 1ª Reunião do Conselho. 
5 Partido pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo (PT/PTB/PSB/PL), constituído na Sessão do 
SF de 1.2.2003.  
6 Partido pertencente à Liderança Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB), constituída na Sessão do 
SF de 29.4.2003. 
7 Na Sessão do SF de 7.5.2003, o Senador Papaléo Paes comunicou seu desligamento do PTB e 
filiação ao PMDB. 
 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL 
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 

Telefones: 311-4561 e 311-4552 
sscop@senado.gov.br 
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ÍNDICE ONOMÁSTICO 
 
AELTON FREITAS 
 

Parecer nº 817, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 615, de 2002 (nº 1.809/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova ao ato que autoriza a Associação 
de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social – Cidade a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de General Salgado, 
Estado de São Paulo. 007 

 
Parecer nº 834, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 72, de 2003 (nº 2.006/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão ao 
Sistema Maia de Comunicação Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Itapagipe, Estado de 
Minas Gerais. 078 

 
Parecer nº 841, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 98, de 2003 (nº 2.055/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Entrefolhense de Radiodifusão a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Entre Folhas, Estado de Minas 
Gerais. 104 

 
Parecer nº 845, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 123, de 2003 (nº 2.128/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Católica de Radiodifusão Belavistense a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de São Sebastião de Bela Vista, 
Estado de Minas Gerais. 119 

 
Corte na taxa básica de juros.  696 
 
Problemas decorrentes do alcoolismo.  696 
 

ALMEIDA LIMA 
 

Parecer nº 835, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 74, de 2003 (nº 2.018/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova concessão da TV 
Pampa Zona Sul Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens na cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do sul. 080 

 
Parecer nº 836, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 77, de 2003 (nº 2.026/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Cultural Comunitária Amigos de Severino de Almeida (Accasa) a 



executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Severiano 
de Almeida, Estado do Rio Grande do Sul. 082 

 
Defesa de uma divisão no território brasileiro. Aparte ao 

Senador Augusto Botelho. 478 
 
Comentários sobre o Projeto de Lei do Senado 172, de 

2003, que trata do registro digital do voto, aprovado pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal.  481 

 
ALOIZIO MERCADANTE  
 

Requerimento nº 596, de 2003, que requer com urgência, 
nos termos regimentais,  para o  (PRS nº 32, de 2003), que autoriza o 
Estado da Bahia a contratar operação de crédito externo, com garantia 
da República Federativa do Brasil, com o Banco Internacional para a 
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor total equivalente  
US$ 30.000.000,00 (trinta milhões de dólares dos Estados Unidos da 
América), de principal, destinada a financiar, parcialmente, a primeira 
fase do “Projeto de Reorganização do Sistema Estadual de Saúde do 
Estado da Bahia”.  433 

 
Agressões sofridas por manifestantes na Câmara dos 

Deputados.   522 
 
ALVARO DIAS  
 

Parecer nº 819, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 630, de 2002 (nº 1.710/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova concessão da 
Rádio São Roque Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Faxinal do Soturno, Estado do Rio 
Grande do Sul. 016 
 
 
AMIR LANDO  
 

Requerimento nº 600, de 2003, que solicita, nos termos 
regimentais, a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do 
Senado nº 243, de 2000, que altera o artigo 121 do Decreto-Lei nº 
2848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal – qualificando o 
homicídio praticado contra policiais.  435 

 
As potencialidades da agricultura brasileira.  644 
 

ANA JÚLIA CAREPA 
 

Registro da patente do nome cupuaçu por uma empresa 
japonesa.  446 

 



Requerimento nº 615, de 2003, que solicita, nos termos 
regimentais, homenagem de pesar pelo falecimento do Maestro Altino 
Pimenta.  630 
 
ANTERO PAES DE BARROS 
 

Parecer nº 867, de 2003, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 119, de 2003, que submete à 
apreciação do Senador Federal o nome do Senhor Luiz Alberto 
Esteves Scaloppe, para exercer o cargo de Conselheiro do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica – CADE do Ministério da 
Justiça, com mandato de 2 anos, a partir de 18 de setembro de 2003. 430 

 
Comentários sobre a matéria "Ministro entra pelos fundos 

para escapar de servidores", publicada no jornal O Estado de S.Paulo, 
de 12 de julho do corrente. 487 

 
Transcrição do artigo "Marinho da CUT reage à choradeira 

do Judiciário", publicado no jornal O Globo, edição de 16 do corrente. 640 
 
Comentários sobre a matéria "Menos dinheiro para 

qualificação", publicada no jornal Correio Braziliense, de 16 de julho 
do corrente.  730 

 
 

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
 

Felicitação ao Senado por ter o Senador Augusto Botelho 
como membro. Aparte ao Senador Augusto Botelho. 478 

 
Requerimento nº 605, de 2003, que requer que seja 

aprovado voto de pesar pelo falecimento do jornalista Ary Carvalho, 
presidente do Grupo de Comunicação O Dia, no Rio de Janeiro.  485 
 

 
ANTÔNIO CARLOS VALADARES 
 

Corrobora a idéia de que os Prefeitos e Vereadores venham 
ao Congresso Nacional debater a reforma tributária, no sentido de 
mudarem algumas regras estipuladas nessa reforma. Aparte ao 
Senador Hélio Costa.  437 

 
Requerimento nº 602, de 2003, que solicita informações do 

Sr. Ministro de Estado dos Transportes sobre a interrupção do tráfego 
da BR – 101no Estado de Sergipe.  457 

 
Preocupação com o excesso de poder dos governadores nas 

reformas.  473 
 



Requerendo informações, ao Ministro dos Transportes, 
sobre as providências que estão sendo adotadas no sentido da 
recuperação de ponte localizada na BR – 101, em Sergipe.  473 

 
Homenagem ao arcebispo do Rio de Janeiro, dom Mauro 

Moreli.  473 
Parabeniza o Senador Augusto Botelho pela sua atuação no 

Senado Federal. Aparte ao Senador Augusto Botelho. 479 
 
Requerimento nº 613, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, destaque para a votação em separado, do §2º do artigo 8º, 
da Lei nº 9.437/97, constante do artigo 1º do PSL nº 100/03, para ser 
incluído na emenda nº 5 do Relator ao PSL nº 292/99. 596 

 
ARTHUR VIRGÍLIO 
 

Parecer nº 829, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 38, de 2003 (nº 1.876/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Bem Viver a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Santo Antônio do Iça, Estado do Amazonas. 055 

 
Parecer nº 830, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 41, de 2003 (nº 1.898/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão da 
Rádio TV do Amazonas Ltda. Para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Manaus, Estado do 
Amazonas.  060 

 
Parecer nº 851, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 144, de 2003 (nº 1.960/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Karababá de Cultura a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Carauari, Estado do Amazonas. 146 

 
Requerimento nº 597, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, a inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento, 
ontem, no Rio de Janeiro, do Dr. João Pedro Gouvêa Vieira.  433 

 
Requerimento nº 598, de 2003, que requer informações ao 

Ministro da Saúde, acerca da incidência e controle da tuberculose no 
Brasil.  434 

 
Requerimento nº 599, de 2003, que requer informações ao 

Ministro da Saúde, acerca da falta de medicamentos para o tratamento 
do Mal de Alzheimer no País.  434 

 
Contrário à greve dos juízes.  444 
 



Favorável à redução de três pontos percentuais na taxa 
básica de juros.  444 

 
Comentários sobre pedido de engajamento político aos 

funcionários do Itamaraty pelo Ministro das Relações Exteriores e 
perseguição ao diplomata César Amaral.  444 

 
Análise das conseqüências para o Partido dos 

Trabalhadores dos seus desacertos.  485 
Comentários às agressões sofridas por servidores públicos 

hoje, durante manifestação nas dependências da Câmara dos 
Deputados.  519 

 
Defesa da apuração dos atos de violência ocorridos na 

Câmara dos Deputados.  522 
 
Requerimento nº 606, de 2003, que requer informações à 

Ministra do Meio Ambiente acerca da fiscalização e controle de ações 
de desmatamento na Amazônia.  524 

 
Requerimento nº 607, de 2003, que requer informações ao 

Ministro da Educação acerca dos critérios de seleção do Programa de 
Financiamento Estudantil do MEC, em relação à região Norte.  524 

 
Requerimento nº 614, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, a inserção em ata de voto de pesar pelo trágico 
falecimento do repórter-fotográfico da revista Época, Luiz Antônio da 
Costa.  629 

 
Exaltação do ânimo dos brasileiros que trabalham no 

campo.  641 
 

AUGUSTO BOTELHO 
 

Comentários sobre o desenvolvimento regional do Estado 
de Roraima.  476 

 
Preocupação com a questão fundiária no Estado de 

Roraima.   476 
 
Requerimento nº 612, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, destaque para a votação em separado, do §2º do artigo 8º, 
da Lei nº 9.437/97, constante do artigo 1º do PSL nº 100/03, para ser 
incluído na emenda nº 5 do Relator ao PSL nº 292/99.  596 

 
Importância do Sistema Único de Saúde – SUS.  713 
 
Esperança de que o País gerará os empregos necessários. 728 

 
 



 
 

CÉSAR BORGES 
 

Parecer nº 870, de 2003, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre os Projetos de Lei do Senado nºs 138, 292 e 
614, de 1999, 24, de 2002, 100 e 202, de 2002, de 2003, que tratam do 
porte e do tráfico de armas.  534 

 
Requerimento nº 609, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, preferência para a Emenda nº 5 – Rel. ao projeto de Lei 
do Senado nº 292/99, a fim de ser votada antes das demais.  587 

 
Parecer nº 873, de 2003, da Comissão de Constituição e 

Justiça, que altera o §5º do artigo 6º da Emenda nº 1 apresentada pelo 
Senador Juvêncio da Fonseca e o inciso II, do Substitutivo, do artigo 
10 da Emenda 2, do Senador Sérgio Zambiasi.  593 

 
Requerimento nº 617, de 2003, que solicita informações ao 

Ministro de Estado da Saúde sobre o repasse de recursos do Sistema 
Único de Saúde – SUS -  às entidades filantrópicas da Bahia.  631 

 
DEMOSTENES TORRES 
 

Parecer nº 828, de 2003, da Comissão de Educação, sobre  
o Projeto de Decreto Legislativo nº 26, de 2003 (nº 1.594/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Promocional da Paróquia de Itirapina – APPI, a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Itirapina, Estado de São Paulo. 050 

 
Parecer nº 848, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 140, de 2003 (nº 1.414/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Geral dos Trabalhadores de Cocalzinho de Goiás – AGETAGO a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cocalzinho 
de Goiás, Estado de Goiás.  131 

 
Parecer nº 860, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 243, de 2003 (nº 2.032/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão ao 
Sistema Lageado de Comunicação Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Goiânia, Estado de Goiás. 185 

 
Proposta de Emenda à Constituição nº 56, de 2003, que 

altera o artigo 230 da Constituição Federal, para explicitar os direitos 
das pessoas idosas e conferir prioridade no amparo a elas devido.  524 

 
 

EDISON LOBÃO  
 



Parecer nº 849, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 141, de 2003 (nº 2.204/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza o Centro 
Comunitário Santa Maria de Guaxenduba a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Icatu, Estado do Maranhão. 136 

 
Parecer nº 853, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 150, de 2003 (nº 2.205/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Lídia Almeida a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Mata Roma, Estado do Maranhão.  154 

 
EDUARDO AZEREDO 
 

Parecer nº 844, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 110, de 2003 (nº 2.114/2002, na 
Câmara dos Deputados) , que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária de Radiodifusão e Jornalismo de Santana de Cataguases 
para o Desenvolvimento Artístico e Cultural a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Santana de Cataguases, Estado 
de Minas Gerais. 114 

 
Parecer nº 858, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 170, de 2003 (nº 2.178/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Cultural de Tocantins a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Tocantins, Estado de Minas Gerais. 177 

 
Parecer nº 859, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 171, de 2003 (nº 2.179/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Alpinopolense de Radiodifusão a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Alpinópolis, Estado de Minas 
Gerais. 181 

 
Parecer nº 865, de 2003, da Comissão de Assuntos 

Econômicos, sobre Projeto de Resolução do Senado nº 31, de 2003, de 
autoria do Senador Tasso Jereissati, que altera a Resolução nº 2, de 25 
de janeiro de 1999, que autoriza o Estado do Ceará a contratar 
operação de crédito consubstanciada no Contrato de Abertura de 
Crédito e de Compra e Venda de ações celebrado com a União, com a 
interveniência do Banco do Estado do Ceará S.A. – BEC, da Caixa 
Econômica Federal – CEF e do Banco Central – BACEN, em 12 de 
novembro de 1998, no valor de R$ 954.224.000,00 (novecentos e 
cinqüenta e quatro milhões, duzentos e vinte e quatro mil reais.).  423 

 
Requerimento nº 595, de 2003, que requer urgência, nos 

termos regimentais, para a PRS nº 31 de 2003, que “Altera a resolução 
nº 2 de 25 de janeiro de 1999 que autoriza o Estado do Ceará a 
contratar operação de crédito consubstanciada no Contrato de Abertura 



de Crédito e de compra e venda de ações celebrado com a União, com 
a interveniência do Banco do Estado do Ceará S. A. – BEC, da Caixa 
Econômica – CEF e de Banco Central do Brasil – BACEN, em 12 de 
novembro de 1998, no valor de R$ 954.224.000,00 (novecentos e 
cinqüenta e quatro milhões, duzentos e vinte quatro mil reais)”. 433 

 
Esclarecimentos sobre o registro digital de votos que, a 

partir do projeto,  terá a recontagem por meio magnético. Aparte ao 
Senador Almeida Lima.  482 

 
Transcrição das matérias "Ministro defende desconto de 

dias parados de grevistas" e "Dias parados serão descontados, diz 
Palocci", publicadas em 27 do corrente nos jornais O Estado de 
S.Paulo e Folha de S.Paulo, respectivamente.  638 

 
Projeto de Lei do Senado nº 300, de 2003, que altera a Lei 

nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para introduzir bônus a ser conferido ao condutor que não 
tenha cometido infrações de trânsito por três anos consecutivos. 687 

 
Alerta para que o Brasil evolua um pouco mais no controle 

do consumo de álcool no Brasil, especialmente, entre os jovens. 
Aparte ao Senador Aelton Freitas.  698 

 
Pesar pelo falecimento do ator Rogério Cardoso. 700 
 
Comentários sobre projeto de S.Exa. que altera o Código 

Brasileiro de Trânsito.  700 
 
 

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS 
 

Referência ao acidente que vitimou o bispo dom Mauro 
Morelli. 392 

 
Comentários a respeito da atuação do Governo Federal nos 

programas sociais e na economia.  392 
 
Defende a idéia de os Governadores serem ouvidos em 

relação à reforma tributária. Aparte ao Senador Antônio Carlos 
Valadares.  474 

 
Transcrição da pesquisa elaborada pela Empresa 

Geográfica de Mercado e divulgada na ultima edição da revista 
Exame, que destaca o crescimento do Estado de Tocantins.  511 

 
Ressalta o crescimento do Estado de Tocantins. Visita dos 

Ministros José Dirceu, da Casa Civil e Guido Mantega, do 
Planejamento e Orçamento ao Estado de Tocantins para discussões 



sobre o plano plurianual. Lamenta cortes de recursos para conclusão 
de importantes obras no Estado.  706 

 
Transcurso do aniversário do município de 

Tocantinópolis/TO.  706 
 
 

EDUARDO SUPLICY 
 

Registro da visita de S.Exa. ao Estado de Israel. 413 
 
Episódio do avião do governo francês que entrou em 

território brasileiro. 449 
 
Questão da segurança no Senado Federal durante votações 

polêmicas.  515 
 
Agenda da visita de S.Exa. ao Estado de Israel.  515 
 
Solidariedade à homenagem feita a Dom Pedro 

Casaldáliga. Aparte à Senadora Serys Slhessarenko.  720 
 
 

EFRAIM MORAIS 
 

Homenagem de pesar pela morte do Sr. Jório de Lima 
Machado.  469 

 
Análise do papel do governo na tramitação das reformas da 

Previdência e tributária no Congresso.  469 
 

EURÍPEDES CAMARGO 
 

Parecer nº 855, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 157, de 2003 (nº 1.972/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
de Mídia Comunitária Cidade de Brisas a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Votuporanga, Estado de São 
Paulo. 163 

Parecer nº 857, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 159, de 2003 (nº 1.926/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Nova Ação de Castilho a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Castilho, Estado de São Paulo.  173 

 
Homenagem a dom Mauro Morelli. 394 
 
Parcerias entre o governo federal e a sociedade civil para 

viabilizar avanços na área social.  394 
 



FERNANDO BEZERRA 
 

Queda nos repasses do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM).  446 

 
Comentários sobre a reforma tributária no que tange à 

participação dos Municípios e Estados na verba arrecadada.   446 
 
Perseguição ao diplomata Celso Amaral.  446 
 
Homenagem pelo centenário de nascimento do ex-deputado 

Teodorico Bezerra.  514 
 
FLÁVIO ARNS 
 

Parecer nº 847, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 136, de 2003 (nº 2.155/2002,na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Universidade de Passo Fundo para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Palmeira 
das Missões, Estado do Rio Grande do Sul. 128 

 
Parecer nº 850, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 142, de 2003 (nº 1.939/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Maximiliano 
de Almeida a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Maximiliano de Almeida, Estado do Rio Grande do Sul. 141 

 
Parecer nº 852, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 148, de 2003 (nº 2.135/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
de Comunicação Comunitária Sentinela Panpeana a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de São Francisco de Assis, 
Estado do Rio Grande do Sul. 150 

 
GARIBALDI ALVES FILHO 
 

Parecer nº 837, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 81, de 2003 (nº 2.037/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Rádio Comunitária Monte Alegre – Um Bem da Comunidade 88,1 
Mhz a executar serviço de radiodifusão  comunitária na cidade de 
Monte Alegre, Estado do Rio Grande do Norte. 087 

 
Parecer nº 838, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 85, de 2003 (nº 2.042/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária de Comunicação e Cultura de Assu/RN, a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade Assu, Estado do Rio 
Grande do Norte. 091 



 
 
GERALDO MESQUITA JÚNIOR 
 
 

Pesar pelo falecimento de Vicente Bessa, primeiro prefeito 
do município de Assis Brasil.  714 

 
Pavimentação da BR-364 no Acre.  714 

 
GERSON CAMATA 
 

Parecer nº 816, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 601, de 2002 (nº 1.413/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à 
Fundação Educativa e Cultural de Guarapari para executar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Guarapari, Estado do 
Espírito Santo.  004 

 
Parecer nº 827, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 21, de 2003 (nº 1.750/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão ao 
Sistema Alan Kardec de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Santa 
Leopoldina, Estado do Espírito Santo. 048 

 
HÉLIO COSTA 
 

Parecer nº 825, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 761, de 2002 (nº 1.878/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à 
Rádio e Televisão Libertas Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Uberlândia, Estado de Minas 
Gerais. 042 

 
Parecer nº 833, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 68, de 2003 (nº 1.990/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária de Comunicação de Alto Rio Doce a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Alto Rio Doce, Estado de 
Minas Gerais. 073 

 
Reivindicações do Estado de Minas Gerais na reforma 

tributária. 386 
 
Defesa de uma audiência pública com exibidores e os 

artistas de cinema para discutir a cobrança feita pela ECAD. Aparte ao 
Senador Roberto Saturnino.  404 

 
Cumprimentos ao Senador Eduardo Suplicy pela viagem ao 

Estado de Israel. Aparte ao Senador Eduardo Suplicy.  416 



 
Reivindicação de melhor distribuição das receitas 

municipais.  435 
 
Importância do estatuto do desarmamento, a ser apreciado 

hoje, no Senado Federal.  504 
 
Parecer nº 871, de 2003, da Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional, sobre as Emendas nºs 3 e 4 que se 
referem especificamente ao porte de armas.   546 

 
Parecer nº 874, de 2003, da Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional, sobre a Emenda nº 1, §6º do artigo 4º. 595 
 
Parecer nº 881, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 669, de 2002 (nº 1.780/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Cultural Sagrado Coração de Jesus do Bairro Santanense 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itaúna, 
Estado de Minas Gerais.  648 

 
Parecer nº 882, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 707, de 2002 (nº 1.862/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Matiense de Radiodifusão a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Matias Barbosa, Estado de 
Minas Gerais. 653 

 
Parecer nº 884, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 73, de 2003 (nº 1997/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Farialemense para o Desenvolvimento Artístico e 
Cultural a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Faria Lemos, Estado de Minas Gerais.  663 

 
Parecer nº 885, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 687, de 2002 (nº 1.810/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
de Assistência Comunitária e Ensino Profissionalizante de Sete Lagoas 
– FACOMSEL a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais.  668 

 
Parecer nº 886, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 751, de 2002 (nº 1.762/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária para o Desenvolvimento de Glaucilândia – ACDG, a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Glaucilândia, Estado de Minas Gerais.  673 

 



Projeto de Lei do Senado nº 301, de 2003, que acrescenta 
§4º ao artigo 26 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
“dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências”, 
para ampliar o prazo de consumidor reclamar por vícios em veículos 
automotores novos. 688 

 
HELOÍSA HELENA 
 

Requerimento nº 594, de 2003, que requer urgência, nos 
termos regimentais, para o PCL nº, de 2003, de origem na Presidência 
da República, que “institui o auxílio-reabilitação psicossocial para 
pacientes acometidos de transtornos mentais egressos de internação”. 433 

 
Necessidade de apuração dos incidentes ocorridos no 

Congresso Nacional envolvendo manifestantes, seguranças e 
parlamentares.  521 

 
Defende o fim da publicidade das bebidas alcoólicas. 

Aparte ao Senador Aelton Freitas.  699 
 

IDELI SALVATTI 
 

Investimento do Governo Federal em infra-estrutura nos 
próximos quatro anos.  405 

 
Convocação de juízes pela CPI do combustível.  447 
 
Atitude de membros do Poder Judiciário ante a reforma da 

previdência.  447 
 
ÍRIS DE ARAÚJO 
 

Parecer nº 831, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 55, de 2003 (nº 1.943/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Beneficente e Cultural de Ilha Comprida a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Ilha Comprida, Estado de São 
Paulo. 063 

Comentários a respeito de pesquisa dos sete meses do 
governo Luiz Inácio Lula da Silva. 389 

 
Defesa da renegociação com FMI, como forma de 

favorecer os investimentos internos no País.  438 
 
Defesa de um novo padrão de gestão econômica, que passe 

pela redistribuição da riqueza.  438 
 
Alerta para que a reforma agrária seja encaminhada com 

critérios a fim de que se evite alguma decepção.   438 
Parecer nº 883, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 37, de 2003 (nº 1.823/2002, na 



Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Fundação 
Educativa João Paulo II de Pirassununga – SP a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Pirassununga, Estado de São 
Paulo.  658 

 
JEFFERSON PERES 
 

Contrário à greve dos juízes.  445 
 
Solidariedade ao diplomata César Amaral.   445 
 
Incidentes ocorridos na Câmara dos Deputados.  522 
 

 
JOÃO BATISTA MOTTA 
 

Votos de condolências à família do ator Rogério Cardoso. 710 
 
Apelo aos parlamentares de atenção ao texto da reforma 

tributária que trata da desconstitucionalização da participação dos 
municípios no Imposto sobre Circulação de Mercadorias - ICMS.  710 
 
JOÃO CAPIBERIBE 
 

Defesa da reforma agrária como ponto fundamental para a 
desconcentração das populações urbanas.  Aparte à Senadora Ideli 
Salvatti.  406 

 
Importância do microcrédito. Depoimento do ex-Presidente 

do Banco Central, Gustavo Franco, amanhã, na Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito que investiga evasão de divisas pelo Banestado de 
Nova York. 411 

Concorda com os argumentos expostos pela Senadora Íris 
de Araújo. Aparte à Senadora Íris de Araújo. 441 
 
JONAS PINHEIRO 
 

Parecer nº 840, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 97, de 2003 (nº 2.054/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Cultural e Folclórica de Marcelândia a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Marcelândia, Estado de Mato 
Grosso. 100 
 
JOSÉ AGRIPINO 
 

Princípios defendidos pelo PFL na busca de soluções para 
os problemas do país.   508 

 
Comentários sobre a reforma política.  508 
 



Necessidade de apuração do conflito entre manifestantes e 
policiais na Câmara dos Deputados durante a discussão da reforma da 
previdência.  523 

 
JOSÉ JORGE 
 

A importância da conclusão da usina nuclear Angra III.  707 
 
JUVÊNCIO DA FONSECA 
 

Parecer nº 818, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 622, de 2002 (nº 1.726/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária, Cultural e Beneficente “ Bacia do Rio Paraguai” a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nioaque, 
Estado de Mato Grosso do Sul. 011 

 
Parecer nº 820, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 638, de 2002 (nº 885/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Rádio Educativa Alvorada FM a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Nova Alvorada do Sul, Estado 
de Mato Grosso do Sul. 018 
 

Parecer nº 824, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 740, de 2002 (nº 1.987/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Favo De Mel – ASCOMFAV, a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Fátima do Sul, Estado de Mato 
Grosso do Sul. 037 

 
Parecer nº 826, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 18 de 2003 (nº 2.203/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio FM S. L. Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Ivinhema, Estado de Mato Grosso 
do Sul. 045 

 
Parecer nº 872, de 2003, da Comissão Diretora, que dá 

redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo ao 
Projeto de Lei do Senado nº 292, de 1999, tendo como base o texto 
aprovado pela Comissão Mista criada pelo Ato Conjunto nº 1, de 2003. 588 

 
LEOMAR QUINTANILHA 
 

Comentários a respeito da alta taxa de juros que oneram 
diversos setores da economia.  Aparte à Senadora Íris de Araújo. 390 

 
Solicitação de políticas públicas para evitar o êxodo rural e 

acampamentos.  400 
 



Sustenta opinião quanto à falta de assistência do Governo 
brasileiro a quem vive no campo. Aparte ao Senador Leomar 
Quintanilha.  402 
 

 
LEONEL PAVAN 
 

Parecer nº 839, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 89, de 2003 (nº 2.074/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Ministro Sérgio Motta de Comunicação, Cultura e Ação Comunitária a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Garuva, 
Estado de Santa Catarina. 096 

 
Editorial publicado no jornal O Globo, do dia 14 de julho 

do corrente ano, sob o título "Para Frente". 417 
 
Artigo publicado no jornal O Estado de S.Paulo, do dia 16 

de julho do corrente, sob título "SP desautoriza plano de Rossetto no 
Pontal".   493 

Considerações sobre ofício de autoria de S.Exa., 
encaminhado ao Presidente Lula sobre o novo Refis.  493 

 
Transcrição de artigo publicado no jornal O Globo, edição 

de 16 do corrente, sob o título "Sinal de apagão".  632 
 
Comentários sobre decisão do Judiciário de continuar 

concedendo liminares aos importadores de alho, isentando-os do 
pagamento do direito antidumping sobre as importações de alhos 
chineses.  632 

 
Apelo ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela 

prorrogação do novo Programa de Recuperação Fiscal (REFIS).  692 
 
Taxação sobre circos e parques temáticos.  692 
 
Investimentos do Governo Federal em Santa Catarina.  692 
 
Dificuldades enfrentadas pelos municípios em decorrência 

de cortes nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios 
(FPM). 718 

 
Comentários sobre a matéria "Rossetto nega divergência 

com governo de SP", publicada no jornal O Estado de S.Paulo, de 18 
de julho do corrente.  732 

 
LÚCIA VÂNIA 
 

Críticas ao contingenciamento de recursos para o Programa 
de Erradicação do Trabalho Infantil. 387 

 



Transcurso do décimo terceiro aniversário, em 13 de julho 
último, da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente.  497 

 
Ressalta os esforços do Congresso Nacional para a votação 

do projeto que restringe o porte e a comercialização de armas.  646 
 
Comentários sobre o artigo "Agropecuária - olhando o 

futuro", de autoria do agrônomo Xico Graziano.  729 
 

LUIZ OTAVIO 
 

Requerimento nº 601, de 2003, que solicita, nos termos 
regimentais, a inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento, no 
dia 18 de junho último, do jornalista Edwaldo Martins, em Belém do 
Pará.  456 
 
MÃO SANTA 
 

Parecer nº 832, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 64, de 2003 (nº 1.982/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Fundação 
Antonino Silveira Reis a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Teresina, Estado do Piauí. 068 

 
Parecer nº 843, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 104, de 2003 (nº 2.087/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à 
Rádio Nordeste Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Picos, Estado do Piauí. 112 

 
Ressalta que a alta taxa de juros é um dos fatores que não 

fazem o país crescer economicamente. Aparte à Senadora Íris de 
Araújo. 391 

 
Análise da saúde no Brasil. 395 
 
Críticas ao inchamento da máquina administrativa do 

governo.  395 
 
Tece comentários acerca da política sócio-econômica do 

Brasil. Aparte à Senadora Íris de Araújo.  440 
 
Considerações sobre o modelo de saúde pública no Brasil. 442 
 
Parecer nº 877, de 2003, da Comissão de Assuntos 

Econômicos, que pede aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 50, 
de 2003.  615 

 
Parecer nº 878, de 2003, da Comissão de Assuntos Sociais, 

que pede aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 50, de 2003.  615 
 



Fala da importância de os governantes mostrarem 
responsabilidade administrativa e sensibilidade política nas decisões 
que forem proferidas.  694 

 
Crítica ao Governo Federal  Aparte à Senadora Serys 

Slhessarenko.  721 
 
Preocupação com o desemprego, a mão-de-obra infantil e 

com a saúde do brasileiro.  726 
 

MARCELO CRIVELLA 
 
Requerimento nº 603, de 2003,  que solicita, nos termos 

regimentais, que seja aprovada Moção de Apoio e Solidariedade ao 
povo de São Tomé e Príncipe.  458 

 
Requerimento nº 604, de 2003, que solicita, nos termos 

regimentais, ao Ministro de Estado de Defesa as informações por via 
Comando da Aeronáutica, Departamento de Aeronáutica Civil – DAC, 
sobre quais as linhas aéreas respectivas rotas e escalas em operação 
para o continente africano com embarques no território nacional bem 
como as linhas projetadas ou já autorizadas para países daquele 
continente, porém, ainda não operadas pelas companhias de viação 
aérea brasileira.  458 

 
 
MARCO MACIEL 
 

Pesar pelo falecimento de diversas personalidades de 
Pernambuco.  701 
 
MOZARILDO CAVALCANTI 
 

Parecer nº 842, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 100, de 2003 (nº 2.064/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
da Rádio Comunitária de Iracema – RR a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Iracema, Estado de Roraima. 108 

 
Congratulações ao discurso que enaltece o Estado de 

Roraima. Aparte ao Senador Augusto Botelho.  477 
 

 
NEY SUASSUNA 
 

Avalia como positiva a visita ao Estado de Israel. Aparte ao 
Senador Eduardo Suplicy. 518 
 
 

 
 



OSMAR DIAS 
 

Queda nos repasses do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM).  448 

 
Participação dos Prefeitos na discussão da reforma 

tributária.  448 
 
Defesa do porte de arma em residências. Aparte ao Senador 

Hélio Costa.  507 
 

PAULO OCTÁVIO 
 

Cumprimentos pelo discurso a respeito do inchamento da 
máquina administrativa. Aparte ao Senador Mão Santa.  397 

 
Trabalho da Frente Parlamentar do Centro-Oeste.  408 
 
Projeto de Lei do Senado nº 294, de 2003, que dispõe sobre 

a venda direta de lotes de terreno da União, por interesse social, aos 
ocupantes de boa-fé, altera a Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998 e a 
Lei nº 1998 e a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  451 

 
Justificativas à apresentação de projeto de lei no sentido de 

disciplinar a questão dos condomínios do Distrito Federal.  643 
 

PAULO PAIM 
 

Apelo à Secretaria da Receita Federal para que reveja o ato 
declaratório que aumenta o Imposto sobre Produtos Industrializados 
que incide sobre o vinho.  471 

 
Projeto de Lei do Senado nº 295, de 2003, que dá nova 

redação ao § 6º do artigo 1º da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 
1995, modificado pela Lei nº 10.690 de 16 de junho de 2003, que 
“dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI) na aquisição de automóveis para utilização no autônomo de 
passageiros, bem como por pessoas portadoras de deficiência física e 
aos destinados ao transporte escolar, e dá outras providências.”  526 

 
Projeto de Lei do Senado nº 296, de 2003, que altera o 

artigo 29 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e revoga os artigos 
3º, 5º, 6º e 7º da Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999, 
modificando a forma de cálculo dos benefícios da Previdência Social. 527 

 
Projeto de Lei do Senado nº 297, de 2003, que altera a 

redação dos artigos 60 e 64 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
que “dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências.”  530 

 



Projeto de Lei do Senado nº 298, de 2003, que dispõe sobre 
a assistência gratuita aos filhos e dependentes dos trabalhadores 
urbanos e rurais desde o nascimento até seis anos de idade, em creches 
e pré-escolas.  531 

 
Comentários sobre o processo de negociação em torno das 

reformas previdenciária e tributária. Incidentes ocorridos ontem na 
Câmara dos Deputados durante a apreciação da reforma da 
previdência.  695 

 
Corrobora idéia de o governo federal enfrentar o problema 

do desemprego. Aparte ao Senador Mão Santa.  727 
 
 
 

PEDRO SIMON 
 

Protesto contra a decisão da Secretaria da Receita Federal 
de aumentar a taxação sobre o vinho nacional.  497 
 
RAMEZ TEBET 
 

Projeto de Lei do Senado nº 292, de 2003, que altera o 
artigo 54 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe 
sobre os registros públicos, e dá outras providências.  432 
 
REGINALDO DUARTE 
 

Parecer nº 862, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto  de Decreto Legislativo nº 254, de 2003 (nº 2.416/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Padre João Sticker para executar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Jucás, Estado do Ceará. 189 

 
Parecer nº 863, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 257, de 2003 (nº 2.400/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Paraíso de Camocim Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Aracati, Estado do 
Ceará. 192 

 
Artigo publicado no jornal Folha de S.Paulo, edição de 14 

de julho do corrente ano, sob o título "No colo do Diabo".  418 
 
Considerações sobre a posição do especialista Nuno 

Câmara a respeito da necessidade da queda dos juros no País.  635 
 

RENAN CALHEIROS 
 



Requerimento nº 608, de 2003, que requer, nos termos 
regimentais, inversão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria 
constante do item nº 3 seja submetida ao Plenário em primeiro lugar. 533 
 
 
RENILDO SANTANA 
 

Parecer nº 846, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 132, de 2003 (nº 2.149/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Novo Amanhecer – ACNA a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Brotas de Macaúbas, Estado da 
Bahia. 123 

 
Parecer nº 854, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 152, de 2003 (nº 2.213/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza o Serviço de 
Radiodifusão Comunitária do Barreiro Mundial FM (SCRB Mundial 
FM) a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Alagoinhas, Estado da Bahia. 158 

 
 
Parecer nº 856, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 158, de 2003 (nº 1.893/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
dos Amigos do Memorial do Conselheiro Pedro Batista a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Brígida, 
Estado da Bahia. 168 

 
 
ROBERTO SATURNINO 
 

Comentários sobre ação judicial que permite ao Escritório 
Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) arrecadar 2,5% da 
receita bruta das salas de exibições de cinema. 403 

 
Felicidade ao saber da decisão do governo de tomar 

providências com relação à infra-estrutura econômica do Brasil. 
Aparte à Senadora Ideli Salvatti.  406 

 
Requerimento nº 593, de 2003, que solicita audiência da 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a fim de que se 
pronuncie sobre a constitucionalidade e juridicidade do Projeto de Lei 
da Câmara nº 49/2003.  433 

 
Cobrança para que haja um mínimo de eqüidade na 

distribuição das receitas municipais. Aparte ao Senador Hélio Costa. 436 
 
Comentários sobre a idéia de que o cidadão está protegido 

quando armado. Aparte ao Senador Hélio Costa. 506 
Lembranças dos 10 anos da "Chacina da Candelária".  513 



 
RODOLPHO TOURINHO 
 

Requerimento nº 616, de 2003, que solicita, nos termos 
regimentais, à Ministra de Estado das Minas e Energia as informações 
mencionadas.  630 
 
ROMERO JUCÁ 
 

Considerações sobre a questão dos alimentos 
geneticamente modificados.  489 

 
Análise do relatório para o ano de 2002 da Associação 

Brasileira da Indústria Química - Abiquim.  635 
 
Apelo ao governo federal para que conste da relação de 

projetos importantes para consolidação da infra-estrutura do Brasil e 
da América do Sul a construção da estrada que liga Boa Vista/RR a 
Georgetown, na antiga Guiana Inglesa. Transcrição do artigo 
publicado no jornal Gazeta Mercantil intitulado "Projetos para 
América do Sul".  711 

 
 

ROMEU TUMA 
 

Parecer nº 868, de 2003, sobre a mensagem nº 128, de 2003 
(nº 249/2003, na origem), pela qual o Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Francisco Soares Alvim 
Neto, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do 
Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para 
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República da Costa 
Rica.  464 

 
Parecer nº 869, de 2003, sobre a mensagem nº 138, de 2003 

(nº 282/2003, na origem) pela qual o Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Paulo Dyrceu Pinheiro, 
Ministro de Primeira Classe da carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o 
cargo de Embaixador do Brasil junto à República Democrática de São 
Tomé e Príncipe.  465 

 
Requerimento nº 611, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, destaque para a votação em separado, da emenda nº 3 – 
Plen ao Substitutivo ao PSL nº 292, de 1999.  596 

 
 
ROSEANA SARNEY 
 

Parecer nº 821, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 657, de 2002 (nº 1.760/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 



das Mães Igarapegrandenses a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade Igarapé Grande, Estado do Maranhão. 023 

 
Parecer nº 823, de 2003,  da Comissão de Educação, sobre 

o Projeto de Decreto Legislativo nº 739, de 2002 (nº 1.986/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Progressista de Radiodifusão Comunitária Sonora de Igarapé do Meio 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Igarapé do 
Meio, Estado do Maranhão. 032 

 
SÉRGIO GUERRA 
 

Artigo publicado no Jornal do Brasil, do dia 16 de julho do 
corrente, sob título "Greve tem novas adesões", e publicado no jornal 
Folha de S.Paulo, do dia 16 de julho do corrente ano, sob título 
"Paralisação do INSS deixa 63 mil sem atendimento em 6 Estados". 491 

 
Comentários ao editorial publicado no jornal Folha de 

S.Paulo, edição de 16 do corrente.  634 
 

SÉRGIO ZAMBIASI 
 

Requerimento nº 610, de 2003, que requer, nos termos 
regimentais, destaque para a votação em separado da expressão “para 
o fim de cometer crimes” do inciso II do parágrafo único do artigo 10 
do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 292, de 1999.  596 

 
Parecer nº 875, de 2003, da Comissão Diretora, que dá 

redação final do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 292, de 
1999, tendo como base o texto aprovado pela Comissão Mista criada 
pelo Ato Conjunto nº 1, de 2003.  601 

 
Parecer nº 876, de 2003, da Comissão Diretora, que dá 

redação final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 
12,  de 2003 (nº 5.073, de 2001, na Casa de origem).  609 

 
Parecer nº 879, de 2003, da Comissão Diretora, que dá 

redação final do Projeto de Resolução nº 31, de 2003.  622 
 
Parecer nº 880, de 2003, da Comissão Diretora, que dá 

redação final do Projeto de Resolução nº 32, de 2003.  623 
 

SERYS SLHESSARENKO 
 

Registro da viagem que fez representando o Senado à 
Antártida, em companhia do Senador Demóstenes Torres. 398 

 
Cobra providências quanto à restauração das estradas 

brasileiras. 398 
 

 



Projeto de Lei do Senado nº 293, de 2003, que institui o 
ano de 2006 como “ Ano Nacional Santos Dumont”.  451 

 
Transcrição, nos Anais do Senado, de entrevista com Dom 

Pedro Casaldáliga, publicada na revista Brasília em Dia.  719 
 
Considerações a respeito de estudo sobre a geração de 

empregos em trabalho de construção e conservação de estradas. 719 
 
TASSO JEREISSATI 
 

Parecer nº 864, de 2003, de iniciativa do Presidente da 
República, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 12, de 2003 (nº 5.073/2001, na casa de 
origem) que altera a Lei nº 7.210, de 11 de junho de 1984 – Lei de 
Execução Penal e o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – 
Código de Processo Penal e dá outras providências. 194 

 
Parecer nº 866, de 2003, da Comissão de Assuntos 

Econômicos, sobre a Mensagem nº 148, de 2003, (327/2003, na 
origem) do Presidente da República, que encaminha pleito do Estado 
da Bahia, solicitando autorização do Senado Federal para contratar 
operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do 
Brasil, com o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD), no valor de US$ 30.000.000,00 (trinta 
milhões de dólares dos Estados Unidos da América), de principal, 
destinada a financiar, parcialmente, a primeira fase do “ Projeto de 
Reorganização do Sistema Estadual de Saúde do Estado da Bahia.  425 

 
TEOTÔNIO VILELA FILHO 
 

Editorial publicado no jornal Folha de S.Paulo, do dia 12 de 
julho do corrente, sob título "Laços de família".  495 

 
Projeto de Lei do Senado nº 299, de 2003, que acrescenta 

§2º artigo 7ºA da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, com 
redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 9.791, de 24 de março de 1999, 
para obrigar as concessionárias de serviços públicos a apresentar, em 
suas faturas, a discriminação das parcelas devidas pelo usuário.  532 

 
Transcrição do artigo "A Gênese do recuo", publicado no 

jornal Folha de S.Paulo, edição de 14 do corrente.  636 
 
Gestão dos recursos hídricos no país.  716 
 

TIÃO VIANA 
 

Parecer nº 822, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 671, de 2002 (nº 1.735/2002, na 
Câmara dos Deputados), que renova o ato que autoriza o Governo do 
Estado do Acre, por intermédio da Fundação de Cultura e 



Comunicação Elias Mansour, a executar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Tarauacá, Estado do Acre. 028 

 
Manifestação de solidariedade e respeito ao direito de 

trânsito das pessoas dentro do Parlamento, bem como, da preservação 
da autoridade e respeito à integridade dos parlamentares.  520 

 
Resposta ao Senador Arthur Virgílio sobre crítica a 

declaração do orador a respeito dos atos de violência ocorridos na 
Câmara dos Deputados.  522 

 
Solidariza-se com o tema a respeito da redução da taxa de 

juros. Aparte ao Senador Aelton Freitas.  696 
 
VALDIR RAUPP 
 

Proposta de pacto ambientalista entre o governo do Estado 
de Rondônia e o governo federal.  703 
 
 
VALMIR AMARAL 
 

Parecer nº 861, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 248, de 2003 (nº 1.819/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à 
Rádio CV AM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade do Gama, Distrito Federal. 187 

 
Realização do terceiro Encontro Mercosul sobre Terceira 

Idade (Mercoseti), em Brasília, de 11 a 14 de agosto de 2003.  489 
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