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ACRE 
 

Congratula nova composição do Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado do Acre. Senador Geraldo Mesquita Júnior. 134 

 
ÁGUA 
 

Chama atenção para os problemas de abastecimento 
de água no mundo e para a necessidade de políticas públicas 
eficazes para se evitar a falta d´água.  Senador Edison Lobão. 171 

 
AMAPÁ 
 

Relata a própria trajetória política  e apresenta 
informações históricas relacionadas ao estado do Amapá 
Senador Papaléo Paes . 393 
 
ARTIGO DE IMPRENSA 
 

Requer a transcrição do artigo “A mulher e a Política”, 
de autoria do Dr. Agaciel da Silva Maia. Senadora Serys 
Slhessarenko. 139 

 
Declara ser falsa nota veiculada por pelo Jornal do 

Brasil, de 17/03/2003. Senador Jefferson Peres. 403 
 
Requer transcrição nos Anais do Senado federal do 

artigo de autoria do jornalista Fábio P. Doyle, sob o título 
“Itamar merece respeito”. Senador Hélio Costa. 451 

 
BANCOS 
 

Debate pontos polêmicos como a autonomia 
operacional do Banco Central e a venda de bancos 
federalizados. Senadora Heloísa Helena. 448 
 
CACAU 
 

Discussão do Projeto de Resolução nº 3, de 2003 , 
que restabelece a Resolução nº 20, de 2001. Senador César 
Borges. 419 
 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
 



Indica o próprio nome para ocupar a vaga deixada 
pelo senador Olivir Gabardo, como titular na Comissão de 
Constituição e, Justiça e Cidadania. Senador Arthur Virgílio. 417 

 
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

 
Solicita o desligamento do Senador José Jorge como 

suplente da comissão de Legislação Participativa. SenadorJosé 
Agripino. 418 

 
CONGRATULAÇÃO 
 

Congratula a chegada da senadora Fátima Cleide à 
Casa. Aparte à senadora Fátima Cleide. Senador Siba 
Machado. 124 

 
Parabeniza a boa divulgação das atividades do 

Senado feita pela Secretaria de Comunicação Social. Senador 
Mozarildo Cavalcanti. 188 

 
 

CONSTRUÇÃO CIVIL 
 

Demonstra a intenção de apresentar um projeto que 
visa a que todas as empresas de construção civil do país 
construam salas de aula nos canteiros de obras. Senador Paulo 
Octavio. 147 

 
CRÉDITO ADICIONAL 
 

Discute Projeto de Resolução nº 6, de 2003 que 
autoriza o Brasil a contratar a operação de crédito externo com 
o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
referente ao primeiro empréstimo programático para reformas 
relativas ao desenvolvimento humano. Senador Fernando 
Bezerra. 421 
 

 
CRIME 
 

Necessidade de política mais firme de 
enquadramento e destruição das organizações criminosas. 
Senador Aloizio Mercadante. 149 
 
 
CRIME ORGANIZADO 

 
Propõe ações eficazes contra o crime organizado. 

Senador Arthur Virgílio. 104 
 



Trata da necessidade de articulação para uma 
resposta efetiva ao crime organizado.Senador Efraim Morais. 170 

 
Declara apoio do PFL para medidas tomadas pelo 

governo federal contra o crime organizado. Senador Jorge 
Bornhausen.  440 

 
 

CUMPRIMENTO 
 

Congratula chegada do senador Papaléo Paes à 
casa. Aparte ao senador Papaléo Paes. Senador Mozarildo 
Cavalcanti. 394 

 
Parabeniza a chegada do senador Papaléo Paes ao 

senado. Aparte ao senador Papaléo Paes.  Senador Duciomar 
Costa. 395 

 
Cumprimenta o senador Tasso Jereissati pela 

maneira respeitosa com que se dirige ao Presidente Lula. 
Aparte ao senador Tasso Jereissati. Senador Eduardo Suplicy. 401 

 
DROGAS 
 

Necessidade de se frear não só a comercialização da 
droga, como também a produção e a distribuição. Aparte ao 
senador Jorge Bornhausen. Senador Tião Viana. 443 

 
ECONOMIA 
 

Demonstra preocupação quanto aos rumos 
econômicos do país e recomenda esforços para se fazer a 
reforma da previdência.  Senador Tasso Jereissati. 396 

 
Parabeniza o teor honesto das críticas do senador 

Tasso Jereissati ao governo Lula. Aparte ao senador Tasso 
Jereissati. Senador Arthur Virgílio. 399 

 
Parabeniza o senador Tasso Jereissati por despertar 

um pouco de preocupação nos responsáveis pela política 
econômica. Aparte ao senador Tasso Jereissati. Senador César 
Borges . 400 

 
 

EDUCAÇÃO 
 
Determina algumas prioridades na área do ensino 

fundamental e requer mais recursos para a construção de mais 
escolas e para o treinamento de professores da área científica. 
Senador José Jorge 100 



 
Faz consideração aos avanços na educação feitos 

pelo governo passado e reconhece que ainda há muito o que 
se fazer. Aparte ao Senador José Jorge. Senador Arthur 
Virgílio. 102 

 
Destaca a intensa produção editorial do Ministério da 

Educação no decorrer dos mandatos do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. Senador Romero Jucá. 169 

 
Trata da necessidade de reforma nas universidades 

brasileiras. Senador Amir Lando. 454 
 
Parabeniza o governador de Sergipe, João Alves, por 

bons resultados na área educacional. Senador Renildo 
Santana. 454 

 
 
 

EMPRÉSTIMO 
 

Solicita ao Plenário que aprove empréstimo, pois este 
elevará as reservas do país.Senador Fernando Bezerra. 423 

Esclarece a posição favorável do Governo ao 
empréstimo e pede a aprovação deste pela casa. Senador 
Aloizio Mercadante. 424 

 
 

ÉTICA PARLAMENTAR 
 

EMENTA: Expõe nunca ter pleiteado nenhum tipo de 
relatoria no processo contra o senador Antonio Carlos 
Magalhães.  Senador Antero Paes de Barros.  404 
 
FOME 
 

Critica o Programa Fome Zero. Senador Romero 
Jucá. 130 

 
Declara-se decepcionado frente a pessoas que se 

dizem contra o Programa Fome Zero. Senador Geraldo 
Mesquita Júnior. 134 

 
Declara necessidade de apoio ao Programa Fome 

Zero. Senador Siba Machado. 134 
 
Faz considerações acerca da participação de Dom 

Mauro Morelli no Programa Fome Zero. Aparte ao senador Sibá 
Machado. Senador Romero Jucá. 136 

 



Declara disposição do Ministro José Graziano a 
debater o Programa Fome Zero. Aparte ao senador Romero 
Jucá. Senador Eduardo Suplicy. 137 

Critica os caminhos tomados pelo governo Lula e em 
especial o Programa Fome Zero. Aparte ao Senador Siba 
Machado. Senador Leonel Pavan. 137 

 
 

FRONTEIRA 
 
Cobra maior participação das Forças Armadas nas 

fronteiras. Aparte ao senador Arthur Virgílio. Senador Antero 
Paes de Barros. 108 

 
GOVERNO FEDERAL 
 

Afirma desejo de que os projetos do governo Lula 
dêem certo. Aparte ao senador Tasso Jereissati. Senador 
Sérgio Guerra. 401 

 
Declara que o governo estará sempre mostrando as 

diferenças e a consistência das mudanças em relação ao 
governo passado. Senador Aloizio Mercadante. 404 

 
 
GUERRA 
 

Declara preocupação com a parcialidade das 
coberturas da guerra do Iraque pelas televisões. Senador Pedro 
Simon. 143 

 
Demonstra preocupação com possível deflagração da 

guerra do Iraque. Aparte ao senador Pedro Simon. Senador  
Garibaldi Alves Filho. 144 

 
Demonstra indignação frente a intransigente decisão 

do governo norte-americano de declarar guerra ao Iraque. 
Senador José Sarney. 290 

 
Justifica requerimento contra a guerra do Iraque. 

Eduardo Suplicy.  416 
 

HOMENAGEM PÓSTUMA 
 

Reverencia a memória do senador Dirceu Cardoso. 
Senador Magno Malta. 449 

 
Homenageia postumamente o diretor-presidente do 

Grupo Correio do Estado, José Barbosa Rodrigues. Senador 
Delcídio Amaral. 456 



INCENTIVO 
 

Discute Projeto de Lei da Câmara nº 66, de 2001 (nº 
1.670/96, na casa de origem),  que dispõe sobre o incentivo a 
ser prestado pelo Poder Público à criação, consolidação e 
capacitação de cooperativas ou de associações que menciona.   
Senador Romeu Tuma. 431 
 

 
INDENIZAÇÃO 
 

Trata da necessidade de se cumprir a Lei nº 10559 
que cuida das indenizações e dos direitos dos anistiados civis e 
militares punidos politicamente à época do regime autoritário. 
Senador Ramez Tebet. 200 

 
INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 
 

Trata da necessidade de se revigorar a indústria 
automobilística. Senador Valmir Amaral. 297 

 
INFRA-ESTRUTURA 
 

Registra apoio irrestrito à iniciativa do asfaltamento 
de cerca de 100km da rodovia estadual TO-010. Senador João 
Ribeiro. 451 
 
JUDICIÁRIO 
 

Comenta a importância da reforma do Judiciário e 
implantação da escola integral no Brasil. Aparte ao senador 
Jorge Bornhausen.  Senador Demóstenes Torres. 444 
 
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 
 

Manifesta incredulidade frente ao Decreto nº 4594, de 
2003, publicado pelo governo federal que elimina compromisso 
com a liberação de verbas para municípios.  Senador Leonel 
Pavan.  294 

 
MEDIDA PROVISÓRIA 
 

Comunica a indicação dos Senhores Senadores 
Mozarildo Cavalcanti, como titular, e João Batista Motta como 
suplente, para a composição da Comissão incumbida de 
analisar a Medida Provisória nº 110 que cria a carreira de 
Agente Penitenciário. Senador Mozarildo Cavalcanti. 417 

 
Indica para comporem a comissão mista incumbida 

do estudo e parecer da Medida Provisória nº 110 de 14 de 



março de 2003, os senadores Romeu Tuma, Edison Lobão e 
Heráclito Fortes. Senador José Agripino. 418 

 
 
MENSAGEM 
 

Mensagem nº 65, de 2003 do Presidente da 
República que submete à apreciação da Casa a escolha do 
Senhor Tilden Santiago para exercer o cargo de Embaixador do 
Brasil junto à República de Cuba.   001 

 
Mensagem nº 66, de 2003 do Presidente da 

República que submete à apreciação da Casa a escolha do 
Senhor Itamar Augusto Cautiero Franco par.a exercer o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República Italiana.   018 

 
Mensagem nº 60, de 2003 (nº 60/2003, na origem), 

pela qual o Presidente da República solicita a retirada da 
Mensagem nº 140, de 2002 indicando o Sr. Ângelo Andrea 
Matarazzo para, cumulativamente com o cargo de Embaixador 
do Brasil junto à República Italiana, exercer o de Embaixador 
do Brasil junto à República da Albânia.   431 

 
 

MUNICÍPIOS 
 

Manifesta-se a favor de autonomia nos municípios. 
Aparte ao senador Leonel Pavan. Senador  Almeida Lima. 295 

 
(ONU) 
 

Ressalta a importância de uma maior valorização da 
ONU nas relações internacionais. Senador Aloizio Mercadante. 148 

 
PAÍS 
 

Parabeniza o senador Tasso Jereissati por trazer à 
reflexão problemas graves que o Brasil tem a enfrentar durante 
os próximos quatro anos. Aparte ao senador Tasso 
Jereissati.Senador Patrícia Saboya Gomes.  402 
 

 
PARECER 
 

Parecer n º 137, de 2003 sobre a medida provisória 
nº 84, de 2002, que abre crédito extraordinário em favor do 
Ministério da Integração Nacional. Senador Jonas Pinheiro. 267 

 
Parecer nº 138 de 2003 da Comissão de Educação, 

relativo à indicação nº 4 de 2002 de iniciativa do Senador 



Reginaldo Duarte, que sugere que seja objeto de estudo pela 
Comissão de Educação do Senado a criação de universidade 
federal na região do vale do Cariri, CE. SenadorJosé Jorge . 386 

 
Parecer nº 139 de 2003 da Comissão Diretora que 

apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado nº 219 
que altera a lei nº 1079 de 1950 que define os crimes de 
responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, 
e o Decreto-Lei nº 201 de 1967 que dispõe sobre a 
responsabilidade dos prefeitos e vereadores. Senador Romeu 
Tuma. 388 

 
Parecer nº 140, de 2003 que apresenta a redação 

final do Projeto de Resolução nº 1 de 2003. Senador Heráclito 
Fortes. 419 

 
Parecer nº 141 de 2003 que apresenta a redação 

final do Projeto de Resolução nº 3, de 2003. Senador Edison 
Lobão. 421 

 
Parecer nº 142, de 2003 que apresenta a redação 

final do Projeto de Resolução nº 6 de 2003 que autoriza o Brasil 
a contratar operação de crédito externo com o BIRD. Senador 
Edison Lobão. 424 

 
Parecer nº 143, de 2003 que aprova o texto de 

Acordo sobre Cooperação Financeira para a Execução de 
Projetos para a Preservação das Florestas Tropicais, celebrado 
entre Brasil e Alemanha. Senador João Capiberibe. 426 

 
Parecer nº 144, de 2003 que aprova o ato que 

outorga concessão à Elo Comunicação Ltda. Para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de 
Caruaru, PE. Senador José Jorge. 446 

 
 

PARTIDO POLÍTICO 
 

Comunica as indicações dos Senadores Juvêncio da 
Fonseca, Hélio Costa, Sérgio Cabral, Luiz Otávio, Ney 
Suassuna e Garibaldi Alves Filho como vice-líderes do 
PMDB.Senador Renan Calheiros. 213 

 
Comunica a indicação do senador José Jorge para 

exercer a função de vice-líder do PFL. Senador José Agripino. 296 
 
Registra posição favorável do PSDB em relação a 

empréstimo junto ao BIRD. Senador Romero Jucá. 424 
 



Afirma que o PMDB votará junto como governo 
quando concordar com os projetos apresentados. Senador 
Renan Calheiros. 435 

 
Aponta necessidade de uma aliança estratégica com 

o PMDB para impulsionar mudanças no Brasil.  Senador Aloizio 
Mercadante. 438 

 
PAZ 
 

Congratula o senador José Sarney pelos esforços 
feitos, quando presidente da republica, em favor da paz na 
América Latina. Aparte ao senador José Sarney.Senador  
Gerson Camata. 292 

 
POLÍTICA 
 

Almeja um modelo federativo que contemple a 
descentralização das competências com maior independência 
política para os estados e municípios. Senador  Almeida Lima. 275 

 
POLÍTICA AGRÍCOLA 

 
Discute Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 2002 que 

dispõe sobre a agricultura orgânica, altera dispositivos da Lei nº 
7.802. Senador Romeu Tuma. 431 

 
POLÍTICA ECONÔMICA 
 
Declara não ter visto mudança significativa no modelo 
macroeconômico do governo Lula. Senador Arthur Virgílio.  406 
 
POLÍTICA EXTERNA 
 

Declara ter grande esperança que o Brasil se 
desenvolva e tome posição de destaque no cenário 
internacional. Senadora Fátima Cleide. 123 

 
Considera que decisões legitimadoras de ataque ao 

Iraque tomadas pela Inglaterra e pelos Estados Unidos vão 
contra o Conselho de Segurança da ONU. Senador Pedro 
Simon . 141 

 
Evidencia manobras que podem desmoralizar o 

Conselho de Segurança da ONU. Aparte ao senador Pedro 
Simon. Senador Arthur Virgílio. 142 

 
Discute de Projeto de Decreto Legislativo nº 9, de 

2003 que aprova o texto do Acordo sobre Cooperação 
Financeira para a Execução de Projetos para a Preservação 



das Florestas Tropicais celebrado entre Brasil e Alemanha. 
Senador João Capiberibe. 426 

 
PRESÍDIO 
 

Manifesta preocupação com a localização dos 
presídios de segurança máxima a serem construídos no Brasil. 
Aparte ao senador Jorge Bornhausen. Senador Paulo Octavio. 445 

 
PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 

Ressalta distorções do sistema previdenciário 
brasileiro. Senador Efraim Morais. 474 

 
Opina que refazer a engenharia do sistema 

previdenciário brasileiro é uma das condições fundamentais 
para o Governo ganhar poupança e investir no que o povo 
brasileiro necessita.  Senador Sergio Cabral.  475 

 
Trata da necessidade de se debater a reforma 

previdenciária. Senador Tião Viana.  477 
 
Coloca que o PSDB defende a necessidade urgente 

de reforma previdenciária. Senador Eduardo Azeredo. 479 
 
 
Declara que não se pode insistir na tese de que as 

reformas não foram feitas porque o PT não permitiu.   Senador 
Aloizio Mercadante. 480 

 
Trata da necessidade de se definir um teto e um sub-

teto para a previdência dos servidores. Senador Aloizio 
Mercadante. 481 

 
Declara se manter coerente por votar a favor da 

reforma previdenciária. Senador Arthur Virgílio. 485 
 
Declara que a proposta de reforma previdenciária do 

governo atual se difere da do governo anterior por discutir as 
propostas abertamente. Senador Antonio Carlos Valadares. 492 

 
Faz questionamentos acerca da reforma 

previdenciária. Senador Hélio Costa. 494 
 
Debate alguns dados da reforma previdenciária. 

Senador Romero Jucá. 497 
 
Indaga sobre a possibilidade de se incluir na reforma 

da previdência o direito das mulheres que são donas-de-casa e 
divorciadas. Senador Augusto Botelho. 501 



 
Considerações acerca da informalidade dos 

trabalhadores. Senador Demóstenes Torres. 502 
 
Faz considerações sobre a taxação de inativos com 

reforma da Previdência.Senador Antero Paes de Barros. 504 
 
Declara vontade política de se apoiar a reforma 

previdenciária. Senador Garibaldi Alves Filho. 507 
 
Declara discordar do regime de previdência 

complementar. Senadora Heloisa Helena. 508 
 
Indaga sobre a composição do fator previdenciário 

que leva em conta o pico da curva de produtividade das 
mulheres. Senadora Lúcia Vânia . 510 

 
Indaga ao Ministro Berzoini sobre a cobrança da 

Previdência de acordo com o faturamento das empresas.  
Senador Paulo Octavio. 511 

 
Indaga sobre os sacrifícios impostos aos idosos pela 

burocracia estatal. Senadora Íris de Araújo. 512 
 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 
Projeto de Decreto Legislativo nº 10, de 2003 (nº 

1488/2001, na Câmara dos Deputados) que aprova o texto do 
Acordo sobre Supressão de Vistos em Passaportes 
Diplomáticos, Especiais e de Serviço entre os Governos dos 
Países-Membros da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa, celebrado em Maputo, 17 de julho de 2000.  049 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 11, de 18/03/2003 

(nº 1644/2002 na Câmara do Deputados) que aprova o texto da 
Convenção entre a República Federativa do Brasil e a 
República do Chile destinada a evitar a dupla tributação e 
prevenir a evasão fiscal em relação ao Imposto sobre a Renda, 
celebrada em Santiago, em 3 de abril de 2001.  054 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 12, de 2003 (nº 

2310/2002, na Câmara dos Deputados) que aprova o texto do 
Acordo entre o Governo da República da Namíbia sobre 
Cooperação Naval, celebrado em Windhoek, Namíbia, em 3 de 
dezembro de 2001.   066  
 

Projeto de Decreto Legislativo nº 13, de 2003 (nº 
6/2002 na Câmara dos Deputados) que submete à 
consideração do Congresso Nacional o texto da Convenção 



das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional e 
seus dois Protocolos, relativos ao Combate ao Tráfico de 
Migrantes por Via Terrestre, Marítima e Aérea e à Prevenção, 
Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial 
Mulheres e Crianças, celebrados em Palermo, em 15 de 
dezembro de 2000.   070 

 
 Projeto de Decreto Legislativo nº 14, de 2003 que 

aprova o ato que outorga concessão à Fundação Educativa de 
Comunicações de Pedreira para executar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Amparo, SP.   303 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 15, de 2003 que 

aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Santa Fé 
de Croatá a executar serviço  de radiodifusão comunitária na 
cidade de Croatá, CE.  305 
 

Projeto de Decreto Legislativo nº 16, de 2003 que 
aprova o ato que outorga permissão à Fundação Cultural e 
Educativa Serro Azul para executar serviço de radiodifusão 
sonora na cidade de Itabira, MG. 309 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 17, de 2003 que 

aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária de 
Campo Redondo/RN a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Campo Redondo, RN. 311 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 18, de 2003 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, MS.  314 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 19, de 2003 que 

aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Interativa de 
Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Araranguá, SC. 320 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 20, de 2003 que 

aprova o ato que outorga concessão à TV Vale do Aço Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na 
cidade de Coronel Fabriciano, MG. 326 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 21, de 2003 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, ES. 332 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 22, de 2003 que 

aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de 



Radiodifusão Esperança do Vale – ACRE/FM a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Salto Grande, 
SP. 335 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 23, de 2003 que 

aprova o ato que autoriza o Instituto de Ensino 
Profissionalizante Santo Antônio da Cachoeira a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Piracaia, SP. 

 339 
Projeto de Decreto Legislativo nº 24, de 2003 que 

aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Amigos 
de Paulo de Faria a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Paulo de Faria, SP. 342 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 25, de 2003 que 

aprova o ato que outorga concessão à Fundação Cultural 
Nivaldo Franco Bueno para executar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens na cidade de Andradina, SP.  345 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 26, de 2003 que 

aprova o ato que autoriza a Associação Promocional da 
Paróquia de Itirapina – Appi a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Itirapina, SP. 347 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 27, de 2003 que 

aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Serrazulense a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Serra Azul, SP. 351 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 28, de 2003 que 

aprova o ato que autoriza a Fundação Vila Real para executar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Niterói, 
RJ. 354 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 29, de 2003 que 

aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Jacaré 
dos Homens a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Jacaré dos Homens, AL. 357 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 30, de 2003 que 

aprova o ato que renova concessão da Rádio Guaíba S/A para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Porto Alegre, RS. 362 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 31, de 2003 que 

aprova o ato que renova concessão da Sociedade Rádio 
Palmeira Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Palmeira das Missões, RS. 369 

 



Projeto de Decreto Legislativo nº 32, de 2003 que 
outorga permissão ao Sistema Costa Dourada de Radiodifusão 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Coqueiro Seco, AL. 376 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 33, de 2003 que 

aprova o ato que autoriza a ASSOCIACÃO Beneficente Cultural 
de Comunicação Comunitária a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Itajobi, SP. 384 

 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 
Projeto de Lei da Câmara nº 5, de 2003 

(nº4415/2001, na casa de origem), que concede remissão de 
débito previdenciário do período de abril de 1994 a abril de 
1997, em face do recolhimento com base na Lei nº 8870, de 15 
de abril de 1994, pelas agroindústrias.  042 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2003 (nº 2820/200, 

na casa de origem) que altera os artigos 47 e 56 da lei nº 5764 
que dispõe sobre a administração e conselho fiscal das 
sociedades cooperativas.  513 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 7, de 2003 (nº 3703, de 

2000, na casa de origem) que dispõe sobre procedimento na 
operação de arrendamento mercantil de veículo automotivo 
(leasing), e dá outras providências. 515 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 2003 (nº 

5063/2001, na Casa de Origem) que denomina “Rodovia Jorge 
Amado” o trecho da Rodovia BR-415 que interliga as cidades 
de Itabuna e Ilhéus, BA. 516 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2003 (nº 

5937/2001, na Casa de Origem) que altera os artigos 3º e 8º e 
os Anexos II e III da Lei nº 9264 de 7 de fevereiro de 1996 e dá 
outras providências.  516 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 
 

Projeto de Lei do Senado nº 66, de 2003 que altera 
dispositivos do Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940 
– Código Penal. Senador José Sarney . 112 

 
Projeto de Lei do Senado nº 67, de 2003 que altera a 

legislação tributária federal. Senador Romero Jucá. 151 
 
Projeto de Lei do Senado nº 68 de 2003 

(Complementar) que regulamenta o 4º do art. 40 da 



Constituição, dispondo sobre a concessão de aposentadoria a 
servidores públicos, nos casos de atividades exercidas 
exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a 
saúde ou a integridade física. Senador Antônio Carlos 
Valadares. 174 

 
Projeto de Lei do Senado nº 69 de 2003 que dispõe 

sobre a adição de ferro e de ácido fólico aos alimentos que 
especifica e dá outras providências. Senador Valmir Amaral.  210 

 
Projeto de Lei do Senado nº 70 de 2003 que inscreve 

o nome de Alberto Santos Dumont no Livro dos Heróis da 
Pátria. Senador Aelton Freitas. 210 

 
Projeto de Lei do Senado nº 71, de 2003 que altera a 

Lei nº 8689 que dispõe sobre a extinção do INAMPS e dá 
outras providências, para que a prestação de contas dos 
gestores do SUS estenda-se à esfera federal de governo. 
Senador Tião Viana. 273 

 
Projeto de Lei do Senado nº 72, de 2003 que altera a 

Lei nº 8987 para vedar a suspensão do fornecimento de serviço 
público essencial por inadimplemento do usuário nos casos que 
menciona e dá outras providências. Senador Gerson Camata. 274 

 
Projeto de Lei do Senado nº 73, de 2003 que 

acrescenta parágrafo único ao art. 294 do Decreto-Lei nº 2848, 
para incluir no tipo penal de petrechos de falsificação a 
fabricação, aquisição, fornecimento, posse ou guarda de caneta 
que possa apagar o que foi escrito. Senador Valmir Amaral. 520 

 
EMENTA: Projeto de Lei do Senado nº 74, de 2003 

que dispõe sobre a instalação de presídios federais de 
segurança máxima nas condições em que especifica.  Senador 
Paulo Octávio. 521 

 
Projeto de Lei do Senado nº 75, de 2003 que obriga o 

INSS a fornecer informações periódicas aos segurados e dá 
outras providências. Senador Sérgio Cabral. 522 

 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
 

Projeto de Resolução nº 8, de 2003 que altera o 
Regimento Interno do Senado Federal para instituir a Ouvidoria 
Parlamentar. Senador Siba Machado. 121 

 
Projeto de Resolução nº 9, de 2003 que altera o 

critério de determinação da receita corrente líquida constante 



das Resoluções nº 40, de 2001, e 43, de 2001. Senador Romeu 
Tuma. 412 

 
Projeto de Resolução nº 1 , de 2003 que discute o 

Projeto de Resolução nº 1 que altera a Resolução nº 66 de 
2002 para incluir o item “Despesas Gerais” nas condições 
financeiras da operação de crédito a ser firmada com o Export 
Development of Canada. Senador Romero Jucá. 418 

 
RADIODIFUSÃO 
 

Discute Projeto de Decreto Legislativo nº 345, de 
2001 que aprova o ato que renova a concessão da Empresa 
Rádio Independente Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora na cidade de Aquidauana, MS.Senador José Sarney. 432 

 
Discute Projeto de Decreto Legislativo nº 377, de 

2001 que aprova o ato que renova a permissão outorgada à 
Radio Itapuã de Rio Claro Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Rio 
Claro, SP. Senador José Sarney. 433 

 
Discute Projeto de Decreto Legislativo nº 393, de 

2001 que renova a concessão da Rádio São João Del Rei, S/A 
para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de São 
João Del Rei, MG. SenadorJosé Sarney. 434 

 
Discute Projeto de Decreto Legislativo nº 767, de 

2002 que outorga permissão à Amazônia Cabo Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Guajará-Mirim, RO. Senador José 
Sarney. 434 

 
Discute Projeto de Decreto Legislativo nº 768, de 

2002 que outorga concessão à Amazônia Cabo Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade 
de Porto Velho, RO. Senador José Sarney. 434 

 
REFINARIA 
 

Constata condições favoráveis para a instalação de 
uma nova refinaria no estado do Maranhão. Senador João 
Alberto Souza. 455 

 
REFORMA 
 

Defende empréstimo de US$ 505, 050 milhões para 
reformas relativas ao desenvolvimento humano. Senadora 
Heloísa Helena. 423 
 



 
REFORMA AGRÁRIA 
 

Cobra posição clara e efetiva do Governo Federal 
frente ao problema da reforma agrária. Senador Romero Jucá. 201 

 
Manifesta sua preocupação com os pronunciamentos 

de quase incitamento às invasões de terra feitos por membros 
do governo federal. Aparte ao senador Romero Jucá.  Senador 
Jefferson Peres.   202 

 
Reclama da ineficiência do INCRA no estado de Mato 

Grosso. Aparte a senadora Ana Júlia Carepa. Senadora Serys 
Slhessarenko . 391 

 
Apresenta números de uma  suposta reforma agrária 

realizada pelo governo de Fernando Henrique. Senador Ana 
Júlia Carepa 

 392 
 
Faz considerações sobre como o governo Lula deve 

conduzir a reforma agrária. Aparte à senadora Ana Júlia 
Carepa. Senador Eduardo Suplicy. 393 

 
Trata da necessidade de se fazer a reforma agrária 

pacificamente. Senador Efraim Morais. 456 
 

REFORMA POLÍTICA 
 

Faz reflexão sobre a prioridade da Reforma Política. 
Senadora Íris de Araújo. 127 

 
Trata da necessidade de uma majoritária participação 

do Legislativo na Reforma Política. Senador Garibaldi Alves 
Filho. 129 

 
REFORMA TRIBUTÁRIA 
 

Trata da necessidade de se fazer uma reforma 
tributária justa, levando em consideração as desigualdades 
entre os estados e as regiões. Senador Tasso Jereissati. 399 

 
REQUERIMENTO 
 

Requerimento nº 109, de 2003 em homenagem ao 
falecimento do Juiz-Corregedor da Vara de Execução de São 
Paulo, Antônio José Machado Dias, assassinado na cidade de 
Presidente Prudente, estado de São Paulo. Senador Eduardo 
Suplicy. 114 

 



Requerimento nº 110, de 2003 que requer, nos 
termos do art. 256 do RISF a retirada do Requerimento nº 
3/2003. Senador Almeida Lima. 168 

 
Requerimento nº 111, de 2003 que acrescenta 

parágrafos ao artigo 5º da Lei nº 6194, de 19 de dezembro de 
1974, para obrigar a divulgação do seguro obrigatório DPVAT 
aos segurados. Senador Geraldo Mesquita Júnior. 168 

 
Requerimento nº 112, de 2003 que solicita 

informações do Sr. Ministro de Estado da Fazenda sobre indício 
de vazamento de informação privilegiada de um campo gigante 
de petróleo na bacia de Sergipe feita pela ANP. Senador Carlos 
Valadares. 184 

 
Requerimento nº 113, de 2003 que requer urgência 

para a PRS nº 6, que encaminha ao Senado Federal solicitação 
para que seja autorizada a contratação de operação de crédito 
externo no valor equivalente a até US$ 505,050.000.00 dos 
Estados Unidos da América, entre a República Federativa do 
Brasil e o BIRD. Senador Aloizio Mercadante. 184 

 
Requerimento nº 114, de 2003 que requer que sejam 

solicitadas informações sobre a decisão do Banco do Brasil de 
participar na constituição de uma empresa privada destinada a 
explorar o mercado de vales alimentação/refeição. Senador 
Jefferson Peres. 191 

 
Requerimento nº 115 de 2003 que requer 

informações às razões para o descumprimento, pelos 
estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas, da lei 
que proíbe a venda de bebidas alcoólicas para crianças e 
adolescentes. Senador Magno Malta. 211 

 
Requerimento nº 116 de 2003 que requer a 

tramitação em conjunto dos Projetos de Lei da Câmara nº 76 e 
do Projeto de Lei do Senado nº 37 que obrigam a divulgação do 
seguro DPVAT aos segurados.  Senador Osmar Dias.  212 

 
Requerimento nº 117 de 2003 que requer a 

realização de Sessão Especial para entrega do Diploma Mulher 
Cidadã Bertha Lutz. Senadora  Serys Slhessarenko. 212 

 
Requerimento nº 118 de 2003 que requer urgência na 

apreciação do PDC nº 2228 de 2002 que aprova o texto do 
Acordo sobre Cooperação Financeira para a execução de 
Projetos para a Preservação das Florestas Tropicais, celebrado 
entre Brasil e Alemanha. Senador Sérgio Zambiasi. 212 

 



Requerimento nº 119 de 2003 que requer a inserção 
em ata de voto de pesar pelo falecimento do ex-deputado e ex-
senador Dirceu Cardoso, ocorrido no dia 7 de março de 2003. 
Senador Magno Malta. 213 
 

Requerimento nº 120, de 2003 que requer o 
adiamento da discussão da PEC nº 72/99 que altera a 
Constituição Federal para definir que os vetos presidenciais 
serão apreciados em reuniões separadas das duas Casas do 
Congresso Nacional. Senador Tião Viana. 270 

 
Requerimento nº 121 de 2003 que requer que o PLS 

nº 630 de 1999 seja desapensado dos PLSs nº 391 e 399 por 
versar sobre matéria distinta daquela tratada por esses 
projetos. Senador Delcídio Amaral. 275 

 
 Requerimento nº 122 de 2003 que requer formulação 

por parte do Senado Federal de um voto de aplauso junto ao 
governo francês por liderar movimento de oposição à decisão 
dos Estados Unidos de declarar guerra ao Iraque. Senador Tião 
Viana. 287 

 
Requerimento nº 123 de 2003 que requer formulação 

por parte do Senado Federal de um voto de aplauso junto ao 
governo chinês por integrar o movimento de oposição à decisão 
dos Estados Unidos de declarar guerra ao Iraque. Senador Tião 
Viana. 288 

 
Requerimento nº 124 de 2003 que requer formulação 

por parte do Senado Federal de um voto de aplauso junto ao 
governo russo por integrar o movimento de oposição à decisão 
dos Estados Unidos de declarar guerra ao Iraque.Senador  
Aloízio Mercadante. 289 

 
Requerimento nº 125 de 2003 que requer formulação 

por parte do Senado Federal de um voto de aplauso junto ao 
governo alemão por integrar o movimento de oposição à 
decisão dos Estados Unidos de declarar guerra ao Iraque. 
Senador Aloízio Mercadante. 290 

 
Requerimento nº 126, de 2003 que requer que sejam 

solicitadas informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de 
Estado das Relações Exteriores sobre a morte da brasileira 
Prisciliana Pereira Acosta, ocorrida nas margens do rio Bravo, 
México, quando esta tentava transpor a fronteira com os EUA. 
Senador Hélio Costa. 388 

 
Requerimento nº 127, de 2003 que requer que sejam 

solicitadas informações à Excelentíssima Senhora Ministra das 
Minas e Energia sobre estratégias da Petrobrás para a compra 



de petróleo no caso de uma guerra no Iraque. Senador Hélio 
Costa. 389 

 
Requerimento nº 128 de 2003 que requer urgência 

para o Projeto de Lei da Câmara nº 93, de 2002 que dispõe 
sobre o acesso público aos dados e informações existentes nos 
órgãos e entidades integrantes do SISNAMA. Senador Tião 
Viana. 389 

 
Requerimento nº 129, de 2003 que requer 

apresentação de condolências à família de Jean-Luc Lagadére. 
Senador José Sarney. 407 

 
Requerimento nº 130 de 2003 que requer que sejam 

prestadas homenagens pelo falecimento do jornalista José 
Barbosa Rodrigues. Senador Ramez Tebet. 409 

 
Requerimento nº 131 de 2003 que requer voto de 

pesar pelo falecimento do vereador Rubens Cardoso de Jesus.  
Senador Valdir Raupp. 410 

 
Requerimento nº 132 de 2003 que requer a retirada 

do Requerimento nº 86/2003, que trata da tramitação dos PLS 
25 e 268, ambos de 2002. Senador Mão Santa. 410 

 
Requerimento nº 133 de 2003 que requer 

informações ao Exmº Sr. Ministro da Saúde, Humberto Costa. 
Senador João Capiberibe. 410 

 
Requerimento nº 134, de 2003 que solicita 

informações da Srª Ministra de Minas e Energia sobre a 
divulgação da ANP de um campo gigante de petróleo na bacia 
de Sergipe. Senador Antonio Carlos Valares. 411 

 
Requerimento nº 135, de 2003 que solicita a retirada 

do Requerimento de Informações nº 63, de 2003.  Senador 
Arthur Virgílio . 412 

 
 
Requerimento nº 137, de 2003 que condena a 

intervenção militar unilateral no Iraque. Senador Eduardo 
Suplicy. 414 

 
Requerimento nº 138, de 2003 que requer adiamento 

da votação do Projeto PEC nº 16/2002 a fim de ser feita na 
sessão de 30 de abril de 2003. Senador José Sarney. 430 

 
Requerimento nº 139 de 2003 que requer o 

adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 66, de 
2001. Senador Tião Viana. 431 



 
Requerimento nº 140, de 2003 que requer que sobre 

o PLC nº/14/2002 “que dispõe sobre a agricultura orgânica”, 
seja ouvida a Comissão e Assuntos Sociais, além do Órgão 
Técnico ao qual foi distribuído, inicialmente. Senador Siba 
Machado. 432 

 
Requerimento nº 141, de 2003 que solicita audiência 

da Comissão de Assuntos Sociais para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 14 de 2002, que dispõe sobre a agricultura orgânica 
,altera dispositivos da Lei nº 7.802 e dá outras providencias. 
Senador Aelton Freitas. 432 

 
Requerimento nº 142, de 2003 que requer, de acordo 

com as tradições da Casa, homenagens pelo falecimento do 
Frei Quirino. Senadora Serys Slhessarenko. 449 

 
Requerimento nº 143, de 2003 que solicita que sejam 

requeridas ao ministro das Comunicações informações 
referentes à regularidade do processo licitatório que outorga 
concessão à Elo Comunicação Ltda para explorar serviço de 
radiodifusão. Senador Jefferson Péres. 522 

 
Requerimento nº 144, de 2003 que requer a 

convocação do Ministro da Justiça para que, perante o 
Plenário, preste esclarecimentos acerca da anunciada 
construção de presídio de segurança máxima na Capital da 
República. Senador Paulo Octavio. 524 

 
Requerimento nº 145, de 2003 que requer a 

convocação do Ministro da Reforma Agrária, Miguel Roseto, e o 
presidente do INCRA, Marcelo Resende, para que compareçam 
ao Plenário do Senado, afim de prestarem informações acerca 
do Plano de Metas daquele Ministério sobre a Reforma Agrária 
e as diretrizes quanto aos conflitos no meio rural.  Senador 
Efraim Morais. 524 

 
 

RODOVIA 
 

Trata da necessidade de recuperação da BR-153 
(Belém-Brasília).  Senador Leomar Quintanilha. 195 

 
Preocupação com o estado das rodovias federais. 

Aparte ao senador Leomar Quintanilha. Senador Leonel Pavan. 196 
 
Trata da necessidade de maiores recursos para a 

recuperação das rodovias federais. Aparte ao senador Leomar 
Quintanilha. Senador Eduardo Azeredo. 197 

 



 
RONDÔNIA 

 
Trata da necessidade de profundas transformações 

no Estado de Rondônia para que este possa desenvolver todo 
seu potencial. Senadora Fátima Cleide. 124 

 
SAUDAÇÃO 
 

Saúda a chegada do senador Tasso Jereissati à 
casa. Aparte ao senador Tasso Jereissati. Senador Eduardo 
Azeredo. 402 

 
SAÚDE 
 

Trata da necessidade de maior atenção para a 
epidemiologia das doenças cardiovasculares. Senador Tião 
Viana. 198 

 
Trata da necessidade de não se desprezar o caminho 

já percorrido e as conquistas já feitas especialmente na área de 
saúde pelo governo passado. Senador Romero Jucá. 450 

 
 

SEGURANÇA 
 
Cobra unidade da classe política para resolução dos 

problemas de segurança do País. Aparte ao senador Arthur 
Virgílio. Senador  Pedro Simon. 107 

 
Necessidade de reflexão sobre melhoria da 

Segurança Pública Nacional a fim de se evitar o crescimento do 
crime organizado. Senador Eduardo Suplicy. 115 

 
Aborda a importância de se regulamentar o projeto de 

lei já aprovado que institui o número único no registro dos 
brasileiros. Senador Pedro Simon. 192 

 
Alerta para os bons resultados obtidos pela CPI do 

Combate ao Narcotráfico realizada pela Assembléia Legislativa 
do Mato Grosso. Aparte ao senador Pedro Simon. Senadora 
Serys Slhessarenko. 194 

 
Chama atenção para a escalada da insegurança no  

Brasil, tema este tratado em coletânea de artigos da professora, 
ex-deputada estadual, Sandra Cavalcanti. Senador Jefferson 
Peres. 298 

 
TOCANTINS 
 



Parabeniza o Estado de Tocantins pelo dia da sua 
autonomia, 18 de março. Senador Leomar Quintanilha . 197 
 
TRANSGÊNICOS 
 

Faz cobrança de um trabalho de fiscalização pelo 
Poder Público e, principalmente, de conscientização e 
incentivos econômicos aos agricultores para que se iniba o 
plantio de transgênicos, até que haja pesquisas. Senador 
Antônio Carlos Valadares. 192 

 
Trata da necessidade de se adotar a biotecnologia na 

agricultura e na silvicultura.  Senador Gilberto Mestrinho. 279 
 
Manifesta-se a favor da tecnologia dos transgênicos. 

Aparte ao senador Gilberto Mestrinho. Senador Mozarildo 
Cavalcanti. 280 

 
Manifesta-se a favor do cultivo dos alimentos 

transgênicos para que se reduza os custos de produção. 
Senador  Leomar Quintanilha. 281 

 
Aborda a importância do estudo dos transgênicos 

para os avanços da medicina.  Aparte ao senador Gilberto 
Mestrinho. Senador Mão Santa. 282 

 
Trata da necessidade de se usar os transgênicos 

para que o Brasil não perca mercado para os países que já 
usam tal tecnologia. Aparte ao senador Gilberto Mestrinho.   
Senador Ney Suassuna. 282 

 
Trata da necessidade de se seguir os avanços da 

biotecnologia. Aparte ao Senador Gilberto Mestrinho. Senador  
Juvêncio da Fonseca. 283 

 
Comenta que o Brasil precisa da biotecnologia para 

se tornar competitivo. Aparte ao senador Gilberto Mestrinho. 
Senador Hélio Costa. 283 

 
Aborda a questão dos transgênicos associada à 

grande revolução científica e tecnológica que vive o mundo.  
Aparte ao senador Gilberto Mestrinho. Senador Marco Maciel. 284 

 
TRANSPORTE 
 

Cobra maiores investimentos na infra-estrutura de 
transportes.  Senador Leomar Quintanilha. 145 

 



Pede levantamento sobre quanto o país vai arrecadar 
com CIDE e quanto será repassado para o Ministério dos 
Transportes. Senador Valdir Raupp. 146 

 
TRIBUTO 
 

Trata da importância da reforma fiscal e da reabertura 
do Refis (programa de recuperação fiscal) para uma carga 
tributária compatível com as necessidades de progresso 
econômico e social do país. Senador Ney Suassuna. 293 

 
VIOLÊNCIA 

 
Apresenta números que mostram que o índice de 

violência no Estado do Piauí é o menor entre os estados 
brasileiros. Aparte ao senador Arthur Virgílio. Senador Mão 
Santa 106 

 
Observa que a violência é menor onde a população é 

relativamente pobre e não convive com grandes diferenças de 
riqueza. Senador Eduardo Suplicy. 109 

 
Contesta debate em que setores recalcitrantes da 

sociedade brasileira têm descrito um clima de caos e violência 
no campo. Senadora Ana Júlia Carepa. 390 

 
Trata da necessidade de atitudes rigorosas do 

governo federal para o combate à violência. Senador Tasso 
Jereissati. 401 

 
Reitera boa participação e empenho do governo 

federal na luta contra a violência. Aparte ao senador Jorge 
Bornhausen. Senador Flávio Arns. 444 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ata da 18ª Ses são não De li be ra ti va,
em 17 de mar ço de 2003

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

Pre si dên cia dos Srs. José Sar ney e Edu ar do Si que i ra Cam pos

(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.

A Sra. 1ª Se cre tá ria, Se na do ra Íris de Ara ú jo,
pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE  DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 65, DE 2003
(Nº 65/2003, na ori gem)

Se nho res mem bros do Se na do Fe de ral,

De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 56,
do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or,
apro va do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro
de 1986, e no art. 57, pa rá gra fo úni co, do Ane xo I
ao De cre to nº 3.959, de 10 de ou tu bro de 2001,
sub me to à apre ci a ção de V. Exas. a es co lha, que
de se jo fa zer, do Se nhor Til den José San ti a go para
exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à
Re pú bli ca de Cuba.

Os mé ri tos do Sr. Til den José San ti a go, que me
in du zi ram a es co lhê-lo para o de sem pe nho des sa
ele va da fun ção, cons tam da ane xa in for ma ção do Mi -
nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

Bra sí lia, 27 de fe ve re i ro de 2003. – Luiz Iná cio
Lula da Sil va.

EM Nº  61/DP/ARC/MRE/APES

Bra sí lia, 22 de fe ve re i ro de 2003
.

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

De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da Cons -
ti tu i ção, e com o dis pos to no art. 56, do Re gu la men-
to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo
De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986, bem
como no art. 57, pa rá gra fo pri me i ro, do Ane xo I ao
De cre to nº 3.959, de 10 de ou tu bro de 2001, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a ane xa mi -
nu ta de men sa gem ao Se na do Fe de ral des ti na da à
in di ca ção do Sr. Til den José San ti a go para exer cer
o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca
de Cuba.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma-
ção so bre o país e Cur ri cu lum Vi tae do Sr. Til den José 
San ti a go que, jun ta men te com a men sa gem ora sub -
me ti da à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia, se rão
apre sen ta dos ao Se na do Fe de ral para exa me por
par te de seus ilus tres mem bros.

Res pe i to sa men te, – Cel so Luiz Nu nes Amo rim.
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TILDEN JOSÉ SANTIAGO

Rua da Ba hia, 603/1101
Cen tro

Belo Ho ri zon te – Mi nas Ge ra is
Fone:(31) 9941-1307 dep.til den san ti a go@ca ma ra.gov.br

til den@uai.com.br

Nas ci do em Nova Era/MG, em 13 de ju lho de 1940.
Fi lho de Ge ral do San ti a go e Ma ris te la San ti a go
RG: M55621-SSMG
CPF: 586382888-91

RESUMO DAS QUALIFICAÇÕES

Jor na lis ta e pro fes sor uni ver si tá rio com for ma-
ção nas áre as de Hu ma ni da des e Fi lo so fia. Estu dou
Fi lo so fia em Ma ri a na, cur sou Te o lo gia na Uni ver si-
da de Gre go ri a na de Roma e, pos te ri or men te, vi veu
como pa dre-ope rá rio em Na za ré, Je ru sa lém e Ge -
ne za ré. Vol tan do ao Bra sil pro lon gou seu tra ba lho
pas to ral e so ci al em Vi tó ria, Re ci fe, Pa ra í ba e São
Pa u lo.

Como De pu ta do Fe de ral em seu ter ce i ro man -
da to, é o au tor da lei que re gu la men tou o ser vi ço de
TV a Cabo no Bra sil e ins ti tui a obri ga to ri e da de dos
ca na is de aces so pú bli co gra tu i to (co mu ni tá rio, le gis-
la ti vo, uni ver si tá rio e edu ca ti vo cul tu ral) e da lei que
am pli ou de três para oito anos o pe río do de ine le gi bi li-
da de dos po lí ti cos cas sa dos por cor rup ção. Em tra mi-
ta ção está tam bém o seu pro je to de lei que re gu la-
men ta a guar da com par ti lha da dos fi lhos na se pa ra-
ção dos ca sa is.

É um dos fun da do res do PT e da CUT, pre si diu o 
Sin di ca to dos Jor na lis tas de Mi nas Ge ra is e foi Se cre-
tá rio de Esta do do Meio Ambi en te. Foi can di da to a
Se na dor pelo PT de Mi nas Ge ra is com ex pres si va vo -
ta ção.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Câ ma ra dos De pu ta dos

De pu ta do Fe de ral pelo PT/MG

Man da tos 1998-2002

1994-1998

1990-1994

Uni ver si da de Fe de ral de Mi nas Ge ra is - Pro fes sor
Li cen ci a do

cur so de Jor na lis mo da Esco la de Co mu ni ca ção.

Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca de Mi nas Ge ra is

pro fes sor do cur so de Fi lo so fia da Esco la de Ciên ci-
as So ci a is

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Li cen ci a do em Fi lo so fia pela Uni ver si da de Fe de ral
de Mi nas Ge ra is

Li cen ci a do em Teo lo gia pela Pon ti fí cia Uni ver si da de
de Roma

Cré di tos de Mes tra do em Fi lo so fia pela Uni ver si da-
de Fe de ral de Mi nas Ge ra is

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO

Cur so bá si co de Con tro le de Qu a li da de Se nai/SP

Cur so bá si co de Sol da Elé tri ca

Esco la Téc ni ca de Vi tó ria/ES

IDIOMAS

Fran cês

Espa nhol

Ita li a no

La tim e Gre go clás si cos

No ções bá si cas de Inglês e Ale mão

Edu ar do Pris co Pa ra í so Ra mos, Di re tor-Ge-
ral do De par ta men to do Ser vi ço Exte ri or.

CUBA

Da dos Bá si cos
Mapa Ge o grá fi co
Per fis Bi o grá fi cos
Estru tu ra do Po der Exe cu ti vo
Ga bi ne te
Po lí ti ca Inter na
Po lí ti ca Exter na
Te mas Mul ti la te ra is e Re gi o na is
Re la ções Bra sil-Cuba
Eco no mia e Co mér cio
Prin ci pa is Acor dos Bi la te ra is em Vi gor
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POLÍTICA INTERNA

O apa ra to go ver na men tal cu ba no, em ra zão do
alto grau de cen tra li za ção, con tro la as or ga ni za ções
co le ti vas e as ins ti tu i ções em to dos os ní ve is. Nes se
con tex to. ex pli ca-se a con cen tra ção de po der em tor -
no da fi gu ra ca ris má ti ca do Pre si den te Fi del Cas tro,
que acu mu la os car gos de Pre si den te do Con se lho de 
Esta do e do Con se lho de Mi nis tros, o que equi va le a
di zer que exer ce os car gos de Che fe de Esta do e de
Go ver no. Para a che fia das For ças Arma das, Fi del in -
di cou seu ir mão, Raúl Cas tro, atu al Mi nis tro das For -
ças Arma das Re vo lu ci o ná ri as.

A na tu re za do mo de lo po lí ti co cu ba no não im pe-
diu, po rém, ao lon go das úl ti mas dé ca das, a in tro du-
ção de re for mas de or dem es tru tu ral, com o ob je ti vo
de ne u tra li zar os in con ve ni en tes do po der pes so al,
como o es ta be le ci men to de ca na is ins ti tu ci o na li za dos
de par ti ci pa ção po pu lar, o for ta le ci men to da au to ri da-
de do Par ti do Co mu nis ta e a cri a ção do Con se lho de
Esta do e da Assem bléia Na ci o nal do Po der Po pu lar,
além da im plan ta ção de re for mas eco nô mi cas des-
cen tra li za do ras a par tir de 1991.

Ape sar das di fi cul da des em se ob ter in for ma-
ções isen tas, tudo in di ca que o re gi me cu ba no con ta
com ex pres si vo apo io po pu lar e, por tan to, com le gi ti-
mi da de, qua dro com ple ta men te di fe ren te dos an ti gos
re gi mes co mu nis tas da Eu ro pa ori en tal. Em Cuba, os
dis si den tes ja ma is lo gra ram um grau ele va do de or -
ga ni za ção, sen do mais co nhe ci dos por ações in di vi-
du a is, e ge ral men te atu am no li mi te do que é to le ra do
pelo Go ver no. A li nha po lí ti ca apa ren te men te do mi-
nan te en tre os dis si den tes em Cuba é a “tran si ção
com Fi del”, ou seja, não bus cam uma mu dan ça de re -
gi me, mas sim seu abran da men to e a evo lu ção or ga-
ni za da para uma so ci e da de mais li be ral. A co mu ni da-
de aca dê mi ca, as uni ver si da des, os me i os de co mu-
ni ca ção e os sin di ca tos, tra di ci o nal men te fo cos de
con tes ta ção em re gi mes fe cha dos, são for te men te
con tro la dos pelo Esta do. A Igre ja ca tó li ca, ao lado dos 
“dis si den tes” iso la dos, cons ti tu em-se no que se po de-
ria cha mar de “opo si ção” em Cuba.

Dis si den tes

No iní cio de ou tu bro de 2001, Fi del Cas tro, em
ges to inu si ta do, aten deu pe di do pes so al de Eli zar do
San chez, o mais co nhe ci do “dis si den te in ter no” cu-
ba no e pre si den te da “Co mis são Cu ba na de Di re i tos
Hu ma nos e Re con ci li a ção Na ci o nal” (com sede em
Ha va na e não re co nhe ci da le gal men te pelo Go ver no
cu ba no), au to ri zan do-o a vi a jar a Pra ga para par ti ci-
par da Con fe rên cia “Fó rum 2000 – Hu man Rigths,

Se arch for Glo bal Res pon sa bi lity” (de 14 a
17-10-01), a con vi te de Vá clav Ha vel.

Re cen te men te, a ati tu de mais ou sa da da opo si-
ção in ter na foi a co le ta de 11 mil as si na tu ras, por ini ci-
a ti va do dis si den te Osval do Payá, para uma pe ti ção
en ca mi nha da à Assem bléia Na ci o nal pe din do um ple -
bis ci to (“Pro je to Va re la”) so bre o re gi me. O Pro je to
ape sar de ter apa re ci do em im pren sa na ci o nal no dia
da vi si ta de Jimmy Car ter, foi se pul ta do por re cen te
re for ma cons ti tu ci o nal que con ver teu o sis te ma po lí ti-
co e o so ci a lis mo em cláu su las pé tre as da Cons ti tu i-
ção cu ba na.

Espe cu la ções So bre Su ces são

Raúl Cas tro, 70 anos, con si de ra do o “nú me ro
dois” do re gi me, afir mou acre di tar que a “Re vo lu ção
con ti nu a rá por mu i tas dé ca das mais”. Mas para que
“ela não se des vie de seu ca mi nho” é pre ci so “man -
ter-se aler ta” para evi tar a “au to des tru i ção ocor ri da
na URSS”. Para tan to duas co i sas se ri am ne ces sá ri-
as: a “uni da de po lí ti ca” da po pu la ção e o efi caz fun -
ci o na men to das ins ti tu i ções, a co me çar pelo PC,
para que se pos sa “de tec tar a tem po qual quer pas-
so ne ga ti vo”. Raul dis se exis tir hoje uma “ir rup ção
mas si va” de jo vens na de fe sa da re vo lu ção e que
eles cons ti tu em uma “es pé cie de se gun do es ca lão
es tra té gi co”. Por isso en ten de, “já que se fala numa
épo ca pós-Cas tro”, que “ao im pe ri a lis mo con vi ria
mais tra tar de nor ma li zar o que for pos sí vel ain da
em vida de Fi del”. Tais afir ma ções não fo ram fe i tas
no ha bi tu al tom mar ci al mas em meio a uma con ver-
sa des con tra í da, no âm bi to das co me mo ra ções do
qua dra gé si mo se gun do ani ver sá rio da Re vo lu ção,
em ja ne i ro de 2001. É evi den te, en tre tan to, que a
ên fa se pos ta na “uni da de po lí ti ca” e na “vi gi lân cia”
das ins ti tu i ções vale como uma ad ver tên cia tan to
aos dis si den tes in ter nos quan to aos que exer cem
pres sões ex ter nas em prol de uma aber tu ra po lí ti ca
do re gi me. Essa pa re ce ser, de res to, a po si ção ain -
da do mi nan te nos cír cu los do po der.

A even tu al mor te de Fi del não de ve rá sig ni fi car
mu dan ça ime di a ta de re gi me, mas é cer to que abri rá
a luta pela su ces são. É pos sí vel que Raúl Cas tro as -
su ma o po der, num pri me i ro mo men to, para as se gu-
rar o con tro le da su ces são -, mas não ne ces sa ri a-
men te da “con ti nu i da de” do re gi me, tal qual exis te
hoje. Essa ques tão só se de ci di rá, ao que tudo in di ca,
no mé dio pra zo.

Exis te no âm bi to do Re gi me uma se gun da ge -
ra ção de di ri gen tes cu ba nos que é mais fle xí vel e
aber ta aos no vos tem pos e ne ces si da des. Nes sa
ca te go ria, se in clu i ri am Car los Lage (Se cre tá rio
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Exe cu ti vo do Con se lho de Mi nis tros e ide a li za dor
das re for mas eco nô mi cas), Mar cos Por tal (Mi nis tro
da Indus tria Bá si ca), José Luiz Ro dri guez (Mi nis tro
da Eco no mia e Pla ni fi ca ção), Fran cis co So be rón
(Pre si den te do Ban co Cen tral) e mes mo o Chan ce-
ler Pé rez Ro que. Ri car do Alar cón (Pre si den te do
Con gres so) tal vez re pre sen te uma pon te en tre as
duas ge ra ções. Re cor de-se, con tu do, a de mis são,
em 1999, do en tão Chan ce ler Ro ber to Ro ba i na, em 
vir tu de, pos si vel men te, de sua rá pi da as cen são nos
qua dros do re gi me e de ini ci a ti vas con si de ra das
“des le a is”.

A base de le gi ti mi da de do Re gi me con ti nua a se
ali cer çar, em al gu ma me di da, na in ces san te hos ti li da-
de nor te-ame ri ca na. A Lei Helms-Bur ton es ti pu la ex -
pli ci ta men te que o le van ta men to do em bar go nor-
te-ame ri ca no pas sa pela ex clu são tan to de Fi del
quan to de Raul da cena po lí ti ca.

POLÍTICA EXTERNA

O fim da Gu er ra Fria e a sub se qüen te cri se eco -
nô mi ca que se se guiu à in ter rup ção da aju da eco nô-
mi ca so vié ti ca re sul ta ram em sig ni fi ca ti va re or de na-
ção das pri o ri da des ex ter nas do Go ver no cu ba no,
que se viu, re pen ti na men te, iso la do e obri ga do a bus -
car no vas for mas de fi nan ci a men to. Cuba bus ca, des -
sa for ma, in se rir-se em me ca nis mos re gi o na is la ti-
no-ame ri ca nos, bem como apri mo rar re la ções bi la te-
ra is com os pa í ses da re gião, o que tem re a li za do
com su ces so re la ti vo. Alguns pa í ses cha ves da re gião
ain da man tém re la ções ten sas com Cuba, a exem plo
de Argen ti na, Uru guai, Chi le, Co lôm bia. Da mes ma
for ma, o Mé xi co, a des pe i to de seus tra di ci o na is la ços
com Cuba, tem se dis tan ci a do do Go ver no cu ba no
em ra zão de no vas ori en ta ções da ad mi nis tra ção de
Vi cen te Fox.

No en tan to, pro va vel men te o ob je ti vo mais
ime di a to da po lí ti ca ex ter na cu ba na seja mes mo a
bus ca de in ves ti men tos ex ter nos e o in cre men to do
co mér cio ex te ri or. Com esse ob je ti vo, o Go ver no
cu ba no tem em pre en di do sig ni fi ca ti vo es for ço di-
plo má ti co no sen ti do de mi nar as ba ses de apo io ao
blo que io eco nô mi co nos EUA, in cen ti van do con ta-
tos co mer ci a is en tre os dois pa í ses e con vi dan do
per so na li da des po lí ti cas e da mí dia nor te-ame ri ca-
nos a re a li za rem vi si ta a Cuba. Ca na dá e União Eu -
ro péia – com des ta que para a Espa nha – es tão en -
tre os prin ci pa is in ves ti do res em Cuba, tor nan do-se
des sa for ma, se não opo si to res, ao me nos im por-
tan tes con tra-pon tos à po lí ti ca nor te- ame ri ca na de
blo que io a Cuba.

ESTA DOS UNI DOS

O Go ver no cu ba no tem pro mo vi do re pe ti das
vi si tas a Cuba de per so na li da des nor te-ame ri ca nas
(Jimmy Car ter, Ralph Na der, John Ho e ven – go ver-
na dor da Da ko ta do Nor te – e con gres sis tas, en tre
ou tros), com o ob je ti vo de mi nar o apo io po lí ti co nos 
EUA ao blo que io. No mes mo sen ti do, Cuba tem efe -
tu a do com pras à vis ta de ali men tos nos EUA, mul ti-
pli ca do as ma ni fes ta ções de “ami za de ao povo nor -
te-ame ri ca no” e con de na do os ata ques ter ro ris tas
de 11-9-01. Cuba bus ca a nor ma li za ção das re la-
ções po lí ti cas com Was hing ton, des de que não sig-
ni fi que ne ces si da de de mu dan ça po lí ti ca in ter na. A
tá ti ca vem pro du zin do al guns re sul ta dos, como o le-
van ta men to de res tri ções de vi a gens e de re mes sas
de di nhe i ro a Cuba, me di das apro va das re cen te-
men te pelo Con gres so nor te-ame ri ca no (Bush pre-
ten de ve tar tais me di das), que tem de mons tra do al -
gu mas ten dên ci as por me di das de fle xi bi li za ção do
blo que io.

Nota-se, atu al men te, uma ci são no Par ti do Re -
pu bli ca no quan to à ques tão de Cuba. Re pre sen tan tes
de Esta dos agrá ri os do meio-oes te ten dem a apo i ar o
fim do blo que io eco nô mi co, en quan to ou tros se to res
do Par ti do ten dem a pri vi le gi ar os in te res ses da co-
mu ni da de cu ba na anti-cas tris ta da Fló ri da, em ra zão
de seu peso ele i to ral, em es pe ci al quan do se tra ta de
ele i ções pre si den ci a is. Des sa for ma, a tese do fim do
blo que io con ta com sig ni fi ca ti vo nú me ro de adep tos
no Con gres so. Os se to res anti-cas tris tas, po rém, são
bas tan te or ga ni za dos e atu an tes, en quan to os opo si-
to res do blo que io en con tram-se dis per sos e com in te-
res ses con cen tra dos em ou tras ma té ri as, o que tor na
im pro vá vel seu fim no cur to pra zo.

O Bra sil de fen de o le van ta men to das me di das
nor te-ame ri ca nas con tra Cuba, por con si de rar con-
trá ria aos prin cí pi os do Di re i to Inter na ci o nal a apli ca-
ção uni la te ral, com fins po lí ti cos, de san ções de na tu-
re za eco nô mi ca e co mer ci al. Man tém po si ção tra di ci-
o nal de prin cí pio con tra a apli ca ção ex tra ter ri to ri al de
nor mas na ci o na is, como a Lei Helms-Bur ton, ten do
pro pos to o tex to da de cla ra ção emi ti da pelo Gru po do
Rio, em mar ço de 1996, em res pos ta à apro va ção
pelo Con gres so dos EUA da re fe ri da lei. A po si ção
bra si le i ra re fle tiu-se, ain da, no apo io pres ta do à re so-
lu ção apro va da em re pú dio à Lei Helms-Bur ton du-
ran te Assem bléia Ge ral da OEA, em ju nho de 1996,
no Pa na má. No âm bi to da Assem bléia-Ge ral das Na -
ções Uni das, o Bra sil tem vo ta do a fa vor das re so lu-
ções que exor tam os Esta dos Uni dos a sus pen de rem
o em bar go.
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Con tex to Pós 11 de Se tem bro. Com ba te ao Ter-
ro ris mo:

O Mi nis tro in glês de Ener gia, Bri an Wil son de -
cla rou, em vi si ta a Ha va na que “não es ta mos de
acor do com a opi nião nor te-ame ri ca na de que Cuba 
pa tro ci na o ter ro ris mo”. Os EUA man tém Cuba na
“lis ta ne gra” dos pa í ses pa tro ci na do res do ter ro ris-
mo. Cuba deu apo io, re fe ren da do pela Assem bléia
Na ci o nal, a to das as re so lu ções da ONU de con de-
na ção ao ter ro ris mo apre sen ta das de po is dos aten-
ta dos de 11-9-01.

Re cor de-se que, em se tem bro de 2001, o Pre si-
den te Fi del Cas tro cri ti cou du ra men te o teor do dis-
cur so pro fe ri do pelo Pre si den te Ge or ge Bush di an te
do Con gres so ame ri ca no, na que le mes mo mês, ten -
do des ta ca do a fal ta de pon de ra ção evi den ci a da nos
se guin tes tre chos: “es tão co nos co ou es tão com o ter -
ro ris mo” e “va mos uti li zar qual quer arma”. Fi del res -
sal vou, po rém, que “Cuba não se de cla ra rá ja ma is ini -
mi ga do povo nor te-ame ri ca no, sub me ti do hoje a uma 
cam pa nha sem pre ce den tes para se me ar ódio e es -
pí ri to de vin gan ça (...)“ e que “não se per mi ti rá ja ma is
que nos so ter ri tó rio seja uti li za do para ações ter ro ris-
tas con tra o povo dos EUA”.

Fe i ra de Pro du tos Agro pe cuá ri os Ame ri ca nos em
Ha va na:

Em agos to de 2002 re a li zou-se em Ha va na im -
por tan te fe i ra de pro du tos agro pe cuá ri os e ali men tí-
ci os nor te- ame ri ca nos, com a pre sen ça de Fi del
Cas tro e do Go ver na dor de Min ne so ta, Jes se Ven tu-
ra. O even to, con si de ra do his tó ri co pe los em pre sá ri-
os par ti ci pan tes, é o pri me i ro de seu gê ne ro des de a 
Re vo lu ção, e dele par ti ci pa ram cer ca de 700 em pre-
sá ri os, re pre sen tan do 280 em pre sas de 33 es ta dos
nor te-ame ri ca nos. Além do go ver na dor Ven tu ra, par -
ti ci pam o vice-go ver na dor de Da ko ta do Nor te e fun -
ci o ná ri os de De par ta men tos de Co mér cio e Agri cul-
tu ra dos Esta dos de Min ne so ta, Geór gia, Iowa, Vir -
gí nia, Mary land, Ken tucky e Ca ro li na do Nor te.

A em pre sa cu ba na Alim port, res pon sá vel pe las im -
por ta ções da qua se to ta li da de de pro du tos ali men tí ci os
na ilha, já ha via re a li za do com pras no mer ca do nor-
te-ame ri ca no no mon tan te de US$ 140 mi lhões, des de
de zem bro de 2001 (cer ca de 16% das im por ta ções
des se se tor) até o pre sen te. No dois dias ini ci a is da
Fe i ra, fo ram re a li za das com pras de mais US$ 66 mi-
lhões.

Com tais ati tu des, Fi del pro cu ra for ta le cer o
lobby ame ri ca no que, para po der co mer ci ar com
Cuba, se opõe ao blo que io es ta be le ci do em 1962. Por 

ou tro lado, a ace i ta ção por Cuba da con di ção im pos ta
pe los EUA – de que tais com pras têm que ser pa gas a 
vis ta – pro vo ca ir ri ta ção em pa í ses eu ro pe us como
Espa nha e Ingla ter ra, cu jas ex por ta ções para Cuba
têm so fri do cons tan tes atra sos de pa ga men tos.

Rom pi men to de Re la ções Di plo má ti cas com o
Uru guai

O Pre si den te Jor ge Batl le de ci diu, em abril de
2002, rom per re la ções di plo má ti cas com Cuba,
como con se qüên cia de ofen sas pro fe ri das pelo Pre -
si den te Fi del Cas tro, no con tex to da cri se ge ra da
pelo pa tro cí nio pelo Uru guai de re so lu ção da Co mis-
são de Di re i tos Hu ma nos da ONU, so bre a si tu a ção
em Cuba. Os EUA vi nham tra di ci o nal men te usan do
a Re pú bli ca Tche ca para apre sen tar mo ções con tra
Cuba na CDH. Com vis tas à har mo ni za ção de po si-
ções com os pa í ses da UE, os tche cos de sis ti ram
de to mar essa ini ci a ti va em 2002, e os EUA en con-
tra ram no Uru guai – que apre sen tou a mo ção con tra
Cuba na 58ª Ses são da CDH – um subs ti tu to na
ma té ria.

MÉXICO

Vi si ta de Fox a Cuba

 Em vi si ta ofi ci al a Ha va na em fe ve re i ro de
2002, o Pre si den te Vi cen te Fox con ce deu au diên cia
a opo si to res do re gi me cu ba no. O Chan ce ler Cas ta-
ñe da te ria afir ma do que a re u nião com o gru po de
dis si den tes não sig ni fi ca va in ge rên cia na po lí ti ca in-
ter na cu ba na, mas era con sis ten te com a apli ca ção
de po lí ti ca de pro mo ção e de fe sa dos di re i tos hu ma-
nos, ini ci a da pela Admi nis tra ção Fox, e in di cou que
a si tu a ção dos di re i tos hu ma nos no Mé xi co tam bém
es ta va sob es cru tí nio.

Inva são da Emba i xa da Me xi ca na em Ha va na

Em 27-2-2002, 21 cu ba nos pe ne tra ram a for ça
na Emba i xa da me xi ca na em Cuba. O que po de ria
ter sido um sé rio in ci den te en tre Cuba e Mé xi co ter -
mi nou com a re ti ra da dos in va so res pela po lí cia.
Encer ra do o in ci den te, o Tla te lol co emi tiu nota ofi ci-
al, pela qual Fox agra de ceu a Fi del “sua in ter ven ção
pes so al e seu apo io para nor ma li zar a si tu a ção”.

Apa ren te men te, o in ci den te te ria sido pro vo ca-
do pe las de cla ra ções do Chan ce ler Cas ta ñe da de
que as por tas da em ba i xa da es ta vam “aber tas” aos
cu ba nos. Tudo in di ca, po rém, que os exi la dos cu ba-
nos em Mi a mi in ci ta ram a in va são, a fim de ex plo rar a
ques tão dos di re i tos hu ma nos, e tur var o bom en ten-
di men to ha vi do du ran te a re cen te vi si ta de Fox à Ilha.
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Inci den te em Mon ter rey

Em maio de 2002, Fi del Cas tro fez for te ata que
ao Go ver no Me xi ca no e di vul gou gra va ção da con-
ver sa pes so al man ti da com o Pre si den te Fox so bre
as con tro ver ti das con di ções de sua re cen te ida à
Con fe rên cia de Mon ter rey. O ob je ti vo de cla ra do foi o 
de pro var que Fox ha via pe di do, no te le fo ne ma, que
sua es ta da em Mon ter rey fos se abre vi a da e que
“não agre dis se os Esta dos Uni dos e o Pre si den te
Bush”, o que com pro va ria uma de nun ci a da pres são
nor te-ame ri ca na. Pa re ce cla ro que o ata que se ins-
cre veu na re a ção cu ba na ao voto do Mé xi co con tra
Cuba na Co mis são de Di re i tos Hu ma nos da ONU. O 
Mé xi co re a giu ao ata que afir man do que con si de ra va
“ina ce i tá vel a vi o la ção da pri va ci da de das con ver sa-
ções” en tre dois Pre si den tes, e cri ti can do a fal ta de
li ber da des de mo crá ti cas em Cuba, mas que, in de-
pen den te men te do epi só dio, as re la ções di plo má ti-
cas com Ha va na não se ri am afe ta das.

TEMAS MULTILATERAIS E REGIONAIS

O Go ver no bra si le i ro tem vis to com agra do o au -
men to da pre sen ça de Cuba em fo ros mul ti la te ra is,
sen do dig na de re gis tro a re a li za ção em Ha va na da IX 
Cú pu la Ibe ro- Ame ri ca na (nov/99), da “Cum bre Sur”
(abr/00), da re u nião la ti no-ame ri ca na da “Câ ma ra de
Co mér cio Inter na ci o nal” (out/00) e a 105ª Con fe rên-
cia da União Inter par la men tar – UIP (abr/01). A par ti-
ci pa ção do Go ver no de Cuba na Ci me i ra Amé ri ca La -
ti na-Ca ri be / União Eu ro péia, re a li za da em ju nho de
1999, no Rio de Ja ne i ro, é igual men te ilus tra ti va da
eli mi na ção de re sis tên ci as que per sis ti am no to can te
à par ti ci pa ção da que le país em ini ci a ti vas de ca rá ter
mul ti la te ral, tan to re gi o na is quan to in ter-re gi o na is.
Nes se con tex to, in se re-se tam bém o apo io do Bra sil à 
ade são de Cuba à ALADI (efe ti va da em agos to de
1999), fato que, no en ten di men to bra si le i ro, po de rá
re for çar a aber tu ra eco nô mi ca em Cuba. Em mar ço
de 2001, Cuba foi ad mi ti da – com o apo io bra si le i ro –
no Foro de Co o pe ra ção Amé ri ca La ti na – Ásia do
Les te (de FALAL re ba ti za da para FOCALAL).

Di re i tos Hu ma nos:

A ques tão dos Di re i tos Hu ma nos tem ga nha do
des ta que, ao lon go dos úl ti mos cin co anos, na po lí ti-
ca ex ter na cu ba na. Isso se ex pli ca pe las se guin tes
ra zões: Cuba en ten de que as acu sa ções de vi o la-
ções de Di re i tos Hu ma nos são ma ni pu la das pe los
EUA como for ma de le gi ti mar o blo que io eco nô mi co;
o Go ver no cu ba no não ace i ta, da mes ma for ma, sua 
sin gu la ri za ção na ma té ria, ao mes mo tem po que vi -

o la ções gro tes cas dos Di re i tos Hu ma nos, co me ti das
por pa í ses ali a dos dos EUA – e pe los pró pri os nor -
te-ame ri ca nos em al gu mas si tu a ções – são ig no ra-
das; por úl ti mo, Cuba ad vo ga a in clu são dos cha ma-
dos Di re i tos So ci a is (Di re i to à Sa ú de, Edu ca ção,
Cul tu ra, De sen vol vi men to etc.) como as pec to ine-
ren te dos Di re i tos Hu ma nos, em opo si ção a uma vi -
são res tri ti va, de fen di da pe los pa í ses oci den ta is,
que en glo ba ria ape nas os cha ma dos Di re i tos Ci vis e 
Po lí ti cos.

Me ca nis mo bi la te ral so bre di re i tos hu ma nos:

No con tex to do Me ca nis mo Per ma nen te de
Infor ma ção e Con sul tas Po lí ti cas, Bra sil e Cuba cri a-
ram um foro es pe cí fi co de diá lo go bi la te ral so bre di -
re i tos hu ma nos, que já se re u niu em três oca siões
(Ha va na, 1999, Bra sí lia, 2000, e no va men te em Ha-
va na, em mar ço de 2001). His to ri ca men te, o Bra sil
tem-se abs ti do na vo ta ção dos su ces si vos pro je tos
de re so lu ção so bre os di re i tos hu ma nos em Cuba,
apre sen ta dos nas ses sões da CDH, por con si de-
rá-los con ta mi na dos por in te res ses po lí ti cos ou tros
que não a real pre o cu pa ção com os di re i tos hu ma-
nos.

De ma ne i ra ge ral, Cuba tem pro gre di do in ter na-
men te em ma té ria de Di re i tos Hu ma nos. Os dis si den-
tes são re la ti va men te to le ra dos, ape sar de ain da ha -
ver, con for me cál cu los dos pró pri os dis si den tes, cer -
ca de 250 a 300 “pre sos de cons ciên cia” no país. A re -
pres são é hoje sig ni fi ca ti va men te mais bran da, ha-
ven do o re gi me in clu si ve au to ri za do, es po ra di ca men-
te, vi a gens de opo si ci o nis tas ao ex te ri or. O re gi me
ale ga tam bém que há qua tro anos não é apli ca da ne -
nhu ma pena de mor te no país, que não há ca sos de
tor tu ra, nem es qua drões da mor te, de sa pa re ci dos ou
cam pos de con cen tra ção. Essa afir ma ção foi con fir-
ma da pelo Car de al de Ha va na, D. Ja i me Orte ga, que
é crí ti co do re gi me. No pla no da li te ra tu ra e da ex pres-
são ar tís ti ca, não há, apa ren te men te, cen su ra ou
con tro le for mal. Há, con tu do, res tri ções a di re i tos ci vis
e po lí ti cos tais como im pe di men tos à li ber da de de lo -
co mo ção, de re u nião, de ex pres são e de voto.

OPANAL

O Go ver no de Cuba ade riu ao Tra ta do de Tla -
te lol co de pros cri ção de ar mas nu cle a res na Amé ri-
ca La ti na, as sim como ao TNP (Tra ta do de Não-Pro -
li fe ra ção), em 14-8-2002. Tal mu dan ça de po si ção
de cor re do en ten di men to, por par te de Ha va na, de
que a não-ade são aos re gi mes de pros cri ção de ar -
mas atô mi cas ser via ape nas como ar gu men to uti li-
za do pe los EUA para in clu ir Cuba no “eixo do mal”,
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a des pe i to da im pos si bi li da de, em ra zão da de fa sa-
gem tec no ló gi ca cu ba na, de al me jar, no mé dio pra-
zo, a cons tru ção de ar se nal atô mi co.

Com a ade são de Cuba, to dos os Esta dos da
Amé ri ca La ti na e do Ca ri be são mem bros do Tra ta do
de Tla te lol co e por tan to a Zona Li vre de Armas Nu cle-
a res pas sa a ter ple na vi gên cia.

RELAÇÕES BRASIL/CUBA

Em 26 de ju nho de 2001, Bra sil e Cuba co me-
mo ra ram quin ze anos de re a ta men to das re la ções di -
plo má ti cas bi la te ra is. Des de 1986 as re la ções en tre
os dois pa í ses têm-se ca rac te ri za do pelo cons tan te
aden sa men to, in ten si fi ca do nos úl ti mos cin co anos.
Di an te dis so, pode-se afir mar que, na atu a li da de,
Cuba per ce be o Bra sil como um par ce i ro con fiá vel e
im por tan te.

O re cen te pro ces so de in ten si fi ca ção dos vín cu-
los en tre os dois pa í ses é de cor ren te, em gran de par -
te, do pró prio es ta be le ci men to do Me ca nis mo Per-
ma nen te de Infor ma ção e Con sul tas Po lí ti cas Bra -
sil-Cuba, cri a do em maio de 1998, por oca sião da vi -
si ta a Ha va na do en tão Mi nis tro das Re la ções Exte ri-
o res, Luiz Fe li pe Lam pre ia, ten do ser vi do, des de
aque le ano, de mol du ra ins ti tu ci o nal às re la ções bi la-
te ra is, nos mais di ver sos cam pos.

Re gis tre-se que, no con tex to do Me ca nis mo
Per ma nen te de Infor ma ção e Con sul tas Po lí ti cas, já
se pro mo ve ram, em ju nho de 1999 e em mar ço de
2000, em Ha va na e Bra sí lia, res pec ti va men te, as pri -
me i ras ro da das de con sul tas bi la te ra is so bre di re i tos
hu ma nos. Nas duas opor tu ni da des, as con ver sas fo -
ram mar ca das por um diá lo go fran co, evi den ci an do o
ele va do pa ta mar a que foi al ça do o en ten di men to po -
lí ti co en tre os dois pa í ses.

A II Re u nião do Me ca nis mo, re a li za da em Bra sí-
lia em fe ve re i ro de 2002, deu se gui men to ao pri me i ro
en con tro, ocor ri do em 15-3-01, na ci da de de Ha va na.
As duas re u niões do Me ca nis mo des ta ca ram o ex ce-
len te grau de in ter lo cu ção exis ten te en tre os dois go -
ver nos em to dos os ní ve is e o cres cen te aden sa men-
to da re la ção bi la te ral. Na agen da de con ver sa ções,
fo ram tra ta dos os se guin tes te mas: a) in ter câm bio de
vi si tas de alto ní vel; b) co o pe ra ção tri an gu lar em ma -
té ria de sa ú de com Gu i né Bis sau; c) pro je to de Acor -
do de Isen ção de Vis tos; d) pro je to de Acor do de Co o-
pe ra ção em Ma té ria Ju di ci al; e) Acor do de Pro te ção e
Pro mo ção Re cí pro ca de Inves ti men tos; f) co o pe ra ção
an ti dro gas; g) co o pe ra ção en tre o IRBR e ins ti tu i ção
con gê ne re cu ba na; h) in ter câm bio so bre di re i tos hu -
ma nos; i) Cú pu la Ibe ro-Ame ri ca na; e j) Cú pu la
ALC-EU. Tro ca ram-se idéi as igual men te so bre a si tu-

a ção na Co lôm bia, Ve ne zu e la e Argen ti na. A III Re u-
nião do Me ca nis mo de ve rá re a li zar-se em Ha va na,
em 27 de fe ve re i ro cor ren te.

Inter câm bio de Vi si tas de Alto Ní vel

No que tan ge aos con ta tos de alto ní vel, ca be-
ria des ta car a vi si ta a Ha va na do en tão Mi nis tro das
Re la ções Exte ri o res, Luiz Fe li pe Lam pre ia (maio/98) 
e o en con tro pre si den ci al ha vi do em Bra sí lia, em se -
tem bro do mes mo ano. Em no vem bro de 1999, o en -
tão Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so efe tu ou
vi si ta ofi ci al a Cuba – a pri me i ra de um Che fe de
Esta do bra si le i ro à ilha – ime di a ta men te an tes da
Cú pu la Ibe ro-Ame ri ca na, re a li za da em Ha va na.

O Chan ce ler Fe li pe Pé rez Ro que re a li zou vi si ta
ofi ci al ao Bra sil (dez/00) e o Pre si den te da Assem bléia
Na ci o nal do Po der Po pu lar, Ri car do Alar cón de Qu e sa-
da, par ti ci pou, em Por to Ale gre, do I Fó rum So ci al
Mun di al (jan/01). No fi nal de agos to de 2001, La fer e
Pé rez Ro que man ti ve ram en con tro em Lima, à mar-
gem das ce ri mô ni as de pos se do Pre si den te do Peru,
Ale jan dro To le do. Cuba par ti ci pou com ex pres si va de -
le ga ção do III Fó rum So ci al (Por to Ale gre, jan/03), che -
fi a da por José Ra mon Ba la guer (mem bro do Buro Po lí-
ti co e Se cre tá rio de Re la ções Inter na ci o na is do CC do
PCC), e in te gra da pela Se nho ra Vil ma Espín Gu il lo is,
Pre si den te da Fe de ra ção das Mu lhe res de Cuba e es -
po sa do Pri me i ro Vice-Pre si den te Raúl Cas tro.

No iní cio de se tem bro de 2001, o Pre si den te Fi-
del Cas tro fez duas es ca las no Bra sil (Rio e Bra sí lia), a
ca mi nho e de re tor no da Con fe rên cia de Dur ban con tra
o Ra cis mo. Em Bra sí lia, man te ve en con tro com o en-
tão Mi nis tro Aloy sio Nu nes Fer re i ra, e com o SGAP.

Ain da em de zem bro de 2001, o en tão Pre si den-
te de hon ra do PT, Luís Iná cio Lula da Sil va, es te ve
em Cuba, no âm bi to de vi a gem que se es ten deu tam -
bém à Ve ne zu e la e ao Peru. Em Ha va na, o Pre si den te
Luís Iná cio Lula da Sil va par ti ci pou (3 a 6-12-01) do
“Foro de São Pa u lo”, cuja pri me i ra re u nião se re a li zou
em 1990, em São Pa u lo, com o ob je ti vo de dis cu tir al -
ter na ti vas ao ne o li be ra lis mo. A co mi ti va do PT foi in te-
gra da pelo en tão Se cre tá rio de Cul tu ra da ci da de de
São Pa u lo, Pro fes sor Mar co Au ré lio Gar cia, e pelo
Pro fes sor Cris tó vam Bu ar que.

O ex-Mi nis tro Cel so La fer re a li zou vi si ta ofi ci al a
Ha va na em se tem bro de 2002, oca sião em que as si-
nou Acor dos de Co o pe ra ção Ju di ci al e de Su pres são
de Vis tos para Agen tes Di plo má ti cos.

Em ja ne i ro de 2003, o Pre si den te Fi del Cas tro
par ti ci pou das ce ri mô ni as de pos se do Pre si den te
Luís Iná cio Lula da Sil va, ten do man ti do en con tros
com os mi nis tros da Sa ú de, Hum ber to Cos ta, da Se -
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gu ran ça Ali men tar, José Gra zi a no e da Edu ca ção,
Cris tó vam Bu ar que, além do pró prio Pre si den te da
Re pú bli ca.

O Go ver na dor do Esta do do Acre, Jor ge Vi a na
(PT), acom pa nha do de as ses so res, re a li zou vi si ta a
Cuba de 13 a 20 de ja ne i ro de 2003, com o ob je ti vo de 
iden ti fi car pos si bi li da des de co o pe ra ção com Cuba
em três áre as pri o ri tá ri as: for ma ção de pro fes so res
para a Fa cul da de Fe de ral de Me di ci na do Acre (re-
cém-ina u gu ra da), edu ca ção fí si ca e es por tes para as
es co las, cons ti tu i ção de em pre sas (jo int-ven tu res)
para a ex plo ra ção de me di ca men tos ba se a dos em
plan tas me di ci na is e na bi o tec no lo gia em ge ral.

Pro je to de Acor do de Co o pe ra ção em Ma té ria Ju di-
ci al:

Bra sil e Cuba as si na ram, em 24-8-02, no con-
tex to da vi si ta do en tão Chan ce ler La fer a Ha va na,
um Acor do de Co o pe ra ção em Ma té ria Ju di ciá ria. A
Emba i xa da de Cuba ex pres sou igual men te o in te-
res se de seu país em ce le brar um Acor do de Trans-
fe rên cia de Pes so as Con de na das, ten do, para tan to,
apre sen ta do pro pos ta de tex to. No en tan to, em vis ta
do ín fi mo nú me ro de na ci o na is pre sos no ou tro país
pro va vel men te não se jus ti fi ca ria, no mo men to, a
ne go ci a ção de um Acor do des sa na tu re za.

Cu ba nos no Bra sil

Ci da dãos cu ba nos re si den tes no Bra sil têm re -
cor ri do, cres cen te men te, à im pren sa bra si le i ra, or ga-
ni za ções de Di re i tos Hu ma nos e ór gãos le gis la ti vos,
no in tu i to de pres si o nar o Go ver no bra si le i ro a in ter-
vir jun to ao Go ver no cu ba no no sen ti do de per mi-
tir-lhes vi a jar de vol ta a seu país ou tra zer fa mi li a res.
Como a im pren sa tem se mos tra do re cep ti va às de -
man das, é pro vá vel que a co mu ni da de cu ba na re si-
den te con ti nue a exer cer essa for ma de pres são.

Co o pe ra ção Anti-Dro gas

A co o pe ra ção bi la te ral no cam po da luta con tra
o pro ble ma das dro gas se de sen vol ve no mar co do
“Acor do de Co o pe ra ção Bra sil-Cuba para Re du ção
da De man da, Pre ven ção do Uso Inde vi do e Com ba-
te à Pro du ção e ao Trá fi co Ilí ci tos de Entor pe cen tes
e Subs tân ci as Psi co tró pi cas, ce le bra do em Bra sí lia,
em 1994. Entre ou tras ati vi da des de co o pe ra ção,
esse ins tru men to bi la te ral pre vê, no ar ti go IV, a re a li-
za ção de re u niões go ver na men ta is para in ter câm bio
de in for ma ções e ex pe riên ci as na área da luta
anti-dro gas. A esse pro pó si to, o Go ver no cu ba no in-
for mou ha ver ra ti fi ca do to das as Con ven ções in ter-
na ci o na is de com ba te a en tor pe cen tes, vem par ti ci-

pan do de me ca nis mos bi-re gi o na is de co o pe ra ção
como o da Amé ri ca La ti na e Ca ri be e a União Eu ro-
péia, ce le brou acor dos com 29 pa í ses e, ade ma is,
vem man ten do in ter câm bio fru tí fe ro com ser vi ços
anti-dro gas de vá ri os pa í ses. Com os EUA, por
exem plo, tem com par ti lha do da dos de in te li gên cia
para a in ter di ção do tra fi co aé reo e ma rí ti mo nas
cos tas da ilha. Obser vou, ain da, que Cuba não é
pro du tor, con su mi dor ou país de trân si to da dro ga.
Não obs tan te, o país de sen vol veu pro gra mas efi ca-
zes, re co nhe ci dos in ter na ci o nal men te, na área de
pre ven ção e tra ta men to.

Ou tros Te mas de Co o pe ra ção Bi la te ral

Entre os pro je tos de co o pe ra ção em an da men-
to, res sal te-se aque le de sen vol vi do no âm bi to do
Pro gra ma de Re cu pe ra ção Eco nô mi ca de Cuba,
com a par ti ci pa ção, do lado bra si le i ro, do IPEA, das
Se cre ta ri as do Te sou ro Na ci o nal e da Re ce i ta Fe de-
ral, dos Mi nis té ri os da Pre vi dên cia e Assis tên cia So -
ci al e do Tra ba lho, bem como do Ban co Cen tral. Tais 
ór gãos vêm trans fe rin do a ex pe riên cia bra si le i ra em
suas res pec ti vas áre as às ins ti tu i ções con gê ne res
cu ba nas. Por oca sião de vi si ta que re a li zou a Ha va-
na em ou tu bro de 1999, o en tão Mi nis tro da Sa ú de,
José Ser ra, as si nou com seu ho mó lo go cu ba no Pro -
to co lo de Inten ções so bre Co o pe ra ção Téc ni ca na
Área de Sa ú de da Fa mí lia e Ajus te Com ple men tar ao 
Acor do de Co o pe ra ção Téc ni ca, Ci en tí fi ca e Tec no ló-
gi ca en tre Bra sil e Cuba para a Imple men ta ção do
Pro je to “For ta le ci men to do Pro gra ma Na ci o nal de
DST/AIDS”.

O en tão Se cre tá rio-Exe cu ti vo do Mi nis té rio da
Ciên cia e Tec no lo gia, Prof. Car los Amé ri co Pa che co,
che fi ou mis são a Ha va na en tre 17 e 23 de agos to de
2002, com a fi na li da de de apro fun dar a co o pe ra ção bi -
la te ral em C&T. O foco da co o pe ra ção em cur so está
cen tra do na área de bi o tec no lo gia, ten do sido iden ti fi ca-
dos 18 pro je tos con jun tos nes se cam po, com par ce ri as
já de fi ni das. Ou tras áre as de co o pe ra ção po de rão ser
ener gia fós sil e re no vá vel, ges tão da in for ma ção, tec no-
lo gi as lim pas e pro gra mas de in cu ba do ras de em pre-
sas. O en tão Mi nis tro Sar dem berg es te ve em Ha va na
no pe río do de 30-9 a 1º-10-2002, oca sião em que as si-
nou um Con vê nio de Co o pe ra ção e um Me mo ran do de
Inten ções so bre os as sun tos men ci o na dos.

Can di da tu ras

O Go ver no cu ba no pro pôs, por meio da Nota nº
10/2003, de 14-1-2003, acor do de tro ca de vo tos em be-
ne fí cio das can di da tu ras bra si le i ra à Co mis são de Pre-
ven ção de De li tos e cu ba na à Co mis são de Di re i tos Hu-
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ma nos, am bas da ONU. As ele i ções ocor re rão du ran te o 
pe río do de ses sões do ECOSOC do cor ren te ano.

ECO NO MIA E CO MÉR CIO

O de sa pa re ci men to da URSS e do blo co co mu-
nis ta, com a ime di a ta sus pen são dos acor dos eco nô mi-
cos com Cuba, em 1991, ge rou for te cri se eco nô mi ca
para a Ilha, cuja eco no mia vol tou a dar si na is de re cu-
pe ra ção ape nas a par tir de 1995, quan do se es bo ça-
ram os pri me i ros re sul ta dos das mu dan ças ado ta das
para a re es tru tu ra ção dos sis te mas pro du ti vo e fi nan ce-
i ro. Essa re es tru tu ra ção, al ta men te prag má ti ca, com pre-
en dia me di das li be ra li zan tes como a aber tu ra ao ca pi tal
es tran ge i ro por meio de jo int-ven tu res a abo li ção do
mo no pó lio cam bi al, a re es tru tu ra ção do mo de lo de ges -
tão das em pre sas es ta ta is, o for te in cen ti vo ao tu ris mo
e à in dús tria bá si ca e a des cri mi na li za ção da pos se de
mo e da con ver sí vel, o que re sul tou na vir tu al “do la ri za-
ção’da eco no mia cu ba na. As prin ci pa is fon tes de re ce i-
ta de Cuba atu al men te são a re mes sa de cer ca de
US$ 900 mi lhões por par te dos cu ba no-ame ri ca nos a
pa ren tes na Ilha, o Tu ris mo, a in dús tria açu ca re i ra e as 
ven das de ní quel.

Bra sil e Cuba já con tam com in ci pi en te nú me ro
de jo int-ven tu res cons ti tu í das. Em Cuba ope ram a
Sou za Cruz (que for mou, jun to com a cu ba na Ta ba-
cu ba, a Bras cu ba, na área de ci gar ros) e a Buss car (
que pos sui, jun to com a Une ca mo to, a em pre sa bi -
na ci o nal Trans buss, com uma plan ta in dus tri al de
pro du ção de ôni bus). A Pe tro bras che gou a cri ar, jun -
to com a cu ba na Cu ba pet, a jo int-ven tu re Bra so il,
que de po is de um ano de ati vi da des de pros pec ção e 
in ves ti men tos de cer ca de US$ 22 mi lhões, foi de sa-
ti va da. Exis te, ain da, ade ma is des ses in ves ti men tos,
uma as so ci a ção en tre a em pre sa Fo gões Cla ri ce, de 
San ta Ca ta ri na, e a cu ba na INPUD, para a pro du ção
co o pe ra da de fo gões do més ti cos na pro vín cia de Vil -
la Cla ra. Ou tro pos sí vel em pre en di men to, ain da em
es tu do. é a mon ta gem, em re gi me de CKD, de ve í cu-
los da mar ca Trol ler, do Ce a rá, em as so ci a ção com a 
cu ba na Empre sa de Ca mi o nes Nar ci so Lo pez Ro-
sel ló.

Com re la ção a in ves ti men tos cu ba nos no Bra -
sil, cabe men ci o nar jo int-ven tu re na Zona Fran ca de
Ma na us que está sen do cons ti tu í da pela Fun da ção
Bi o a ma zo nas, do Go ver no da Ama zô nia, e a cu ba na
La bi o fam, para a pro du ção de me di ca men tos de uso
ve te ri ná rio. Há in ves ti men tos cu ba nos, ain da, nas
em pre sa sa Ha ba nos-Puro Ci gar (co mer ci a li za ção
de cha ru tos no Bra sil), Tec no su ma (pro du ção e ven -
da de equi pa men tos mé di cos e me di ca men tos), Cu -
ba na cán e Te cha gro (ven da de tec no lo gia e ser vi ços

para a in dús tria açu ca re i ra). O Go ver na dor do Esta -
do do Acre, Jor ge Vi a na (PT), em vi si ta a Ha va na no
pe río do de 13 a 20 de ja ne i ro de 2003 as si nou do cu-
men to pre ven do in ves ti men tos con jun tos para a ex -
plo ra ção de me di ca men tos ba se a dos em plan tas
me di ci na is e na bi o tec no lo gia em ge ral, ain da a se -
rem de sen vol vi dos.

Re es tru tu ra ção da Indús tria Açu ca re i ra

O Mi nis té rio do Açú car de Cuba anun ci ou,
re cen te men te, um pla no de re es tru tu ra ção de toda 
a agro in dús tria açu ca re i ra que, den tre ou tras me-
di das, in clui o fe cha men to de 71 en ge nhos de açú -
car con si de ra dos im pro du ti vos, a ofer ta de 60%
das ter ras, an tes des ti na das ao plan tio da cana,
para no vos em pre en di men tos, a exem plo da cri a-
ção de gado e es ta be le ci men to de no vos cul ti vos
– cí tri cos, fru tas, etc. – e a cri a ção de duas em pre-
sas para co mer ci a li za ção e fi nan ci a men to da pro-
du ção.

Na co lhe i ta de 2001/2002, das 156 cen tra is açu -
ca re i ras exis ten tes, ape nas 104 fo ram uti li za das para
a pro du ção de 3,6 mi lhões de to ne la das de açú car, o
que sig ni fi ca me nos da me ta de do que Cuba che gou
a pro du zir em 1989, quan do o to tal pro du zi do foi de 8
mi lhões de to ne la das. Res sal te-se que nes ta épo ca a
ex-União So vié ti ca e pa í ses do blo co so ci a lis ta com -
pra vam in te gral men te a pro du ção cu ba na por pre ços
aci ma do mer ca do e fi nan ci a vam a aqui si ção de in su-
mos e os in ves ti men tos ne ces sá ri os para o bom fun -
ci o na men to do se tor.

O pro ces so de des mon ta gem das usi nas de -
sa ti va das deve co me çar em bre ve e, se gun do fon -
tes ofi ci o sas, se com ple ta rá em seis me ses. Esti -
ma-se que pelo me nos 100.000 tra ba lha do res,
2,5% da for ça de tra ba lho, te rão de ser re a lo ca dos
em ou tros se to res.

Até o iní cio da dé ca da de 90 o açú car foi a
pri me i ra fon te de re ce i tas da eco no mia cu ba na, e
re pre sen ta va 70% do in ter câm bio com a
ex-URSS. Após as mu dan ças po lí ti cas e eco nô mi-
cas nos an ti gos pa í ses so ci a lis tas – des ti no de
todo o açú car pro du zi do – a pro du ção caiu em
mais da me ta de. A com bi na ção da que da da pro-
du ção ali a da aos ba i xís si mos pre ços no mer ca do
mun di al agra vou a cri se no se tor. O açú car é hoje
a 4ª fon te de re ce i ta, com ex por ta ções, em 2001,
de US$560 mi lhões, su pe ra do pelo tu ris mo (US$2
bi lhões), as re mes sas dos cu ba nos-ame ri ca nos
(em tor no de US$1 bi lhão) e o ní quel (US$600 mi -
lhões).
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Atra sa dos Co mer ci a is

Du ran te a vi si ta do en tão Chan ce ler Lam pre ia
a Cuba, em maio de 1998, foi as si na do Me mo ran do
de Enten di men to pre ven do a con ces são de fi nan ci a-
men to no va lor de US$15 mi lhões para a ex por ta ção
de ali men tos bra si le i ros àque le país, no âm bi to do
Pro ex. Em agos to de 1999, a Emba i xa da de Cuba
di ri giu ao Ita ma raty so li ci ta ção para a re no va ção
des se cré di to. Em sua 62ª Re u nião, em maio de
2000, o Co mi tê de Cré di to às Expor ta ções (CCEX)
apro vou a con ces são de novo cré di to ao am pa ro do
Pro ex, em igual mon tan te, para o pe río do
2000/2001, com a con di ção de que fos se so lu ci o na-
do o pro ble ma da dí vi da co mer ci al cu ba na com o
Ban co do Bra sil e em pre sas pri va das bra si le i ras, da
or dem de US$50 mi lhões, o que aca bou sen do fe i to
no âm bi to da vi si ta a Ha va na do en tão Mi nis tro-Che-
fe da Se cre ta ria-Ge ral da Pre si dên cia da Re pú bli ca,
Aloy sio Nu nes Fer re i ra, em ou tu bro de 2001.

O Go ver no cu ba no de mons trou in te res se em
sal dar par te dos atra sa dos por meio da ven da de bar -
cos pes que i ros (la gos ta). Para tan to, a em pre sa cu ba-
na Argus tem re a li za do con ta tos com a em pre sa bra -
si le i ra Indús tria Na val do Ce a rá, para a ven da de 10 a
12 em bar ca ções la gos te i ras, bem como a trans fe rên-
cia de tec no lo gia de fa bri ca ção, a um cus to to tal de
US$5 mi lhões, o que sig ni fi ca ria amor ti za ção de cer -
ca de 10% dos atra sa dos co mer ci a is.

Mis são Aloy sio Nu nes Fer re i ra a Ha va na

O en tão Mi nis tro-Che fe da Se cre ta ria-Ge ral da
Pre si dên cia da Re pú bli ca, Aloy sio Nu nes Fer re i ra, e
ex pres si va co mi ti va, vi si ta ram Cuba de 9 a
12-10-01, com o ob je ti vo prin ci pal de avan çar nas
con ver sa ções re la ti vas (1) ao Adi ti vo ao Me mo ran do
de Enten di men to de 4-3-94, re fe ren te a me ca nis mos
de amor ti za ção da dí vi da co mer ci al cu ba na para
com o Ban co do Bra sil e cre do res pri va dos bra si le i-
ros; (2) ao fi nan ci a men to à ex por ta ção de bens e
ser vi ços bra si le i ros des ti na dos a mo der ni za ção do
par que açu ca re i ro/al co o le i ro cu ba no; e (3) re no va-
ção de li nha de cré di to para 2002, no âm bi to do Pro -
ex, para fi nan ci a men to de ex por ta ções de ali men tos
bra si le i ros a Cuba.

A mis são foi con si de ra da um êxi to, ten do em
vis ta que, na oca sião, foi re sol vi da a ques tão do cré di-
to do Pro ex; cri a do em no vas ba ses o me ca nis mo
para pa ga men to da dí vi da acu mu la da com o BB (me -
di an te de pó si to fe i to por Cuba de US$10 mi lhões e
es ta be le ci men to de es que ma para pa ga men to de
atra sa dos; e am pli a da a pa u ta de ex por tá ve is cu ba na

(pas san do-se a in clu ir a ven da de pro du tos ve te ri ná ri-
os no es que ma de re ten ção de par ce la das ex por ta-
ções cu ba nas de me di ca men tos e va ci nas para o
Bra sil, ten do sido re vis to o sis te ma de re gis tro de tais
pro du tos no Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria
– ANVISA).

Como de cor rên cia da mis são, es te ve em Ha va-
na, nos dias 9 a 12-12-01 mis são do BNDES com pos-
ta do Sr. Re na to Su cu pi ra, Di re tor de Cré di to Exter no
da que le Ban co, e do Sr. Mar ce lo Pi nhe i ro Fran co, Ge -
ren te da Se gu ra do ra Bra si le i ra de Cré di to à Expor ta-
ção (SBCE), para tra tar com di ver sos mi nis té ri os e
en ti da des cu ba nas pos si bi li da des de con cre ti zar ope -
ra ções de cré di to para fi nan ci ar ex por ta ções de bens
e equi pa men tos bra si le i ros des ti na dos a Cuba, no va -
lor de cer ca de US$200 mi lhões, como car ro ce ri as de
ôni bus (US$25 mi lhões), equi pa men tos de te le co mu-
ni ca ções (US$68 mi lhões), bens de ca pi tal (US$50
mi lhões), ve í cu los e mo to res, en tre ou tros.

Co o pe ra ção na Área de Açú car e Álco ol:

O Go ver no bra si le i ro tem in te res se em in cre-
men tar a co o pe ra ção na área su cro al co o le i ra com
pa í ses se le ci o na dos. Nes se sen ti do, e em se gui-
men to a mis sões re a li za das à Chi na, à Índia e ao
Mé xi co, o Se cre tá rio de De sen vol vi men to do MDIC,
Sr. Re gi nal do Bra ga Arcu ri, es te ve em Ha va na de 30 
de agos to a 1º de se tem bro de 2002, à fren te de
mis são in te gra da por re pre sen tan tes da Anfa vea
(Fiat-Ive co, VW), dos Sin di ca tos da Indús tria do
Açú car e da Indús tria da Fa bri ca ção do Álco ol bem
como do Di re tor-Ge ral do DIN/MRE. A mis são bra si-
le i ra man te ve en con tros com al tos fun ci o ná ri os cu-
ba nos dos Mi nis té ri os do Inves ti men to Estran ge i ro e
Co la bo ra ção Eco nô mi ca (MINVEC), Indús tria Si de ro-
me câ ni ca (SIME), Trans por tes (MITRANS), Indús tria
Açu ca re i ra (MINAZ) e Co mér cio Exte ri or (MINCEX), e
com o pre si den te da UNECAMOTO – Gru po da Indús-
tria Au to mo triz, ao qual per ten ce a jo int-ven tu re cu ba-
no-bra si le i ra Tran buss.

O Sr. Arcu ri es cla re ceu aos in ter lo cu to res cu ba-
nos que sua mis são ti nha como ob je ti vo a apre sen ta-
ção de pro pos ta com duas ver ten tes: pro du ção de ál -
co ol de cana-de-açú car como com bus tí vel para au to-
mó ve is – para mis tu ra à ga so li na ou puro – e pos sí vel
es ta be le ci men to em Cuba de uni da de de mon ta gem
de ve í cu los a ál co ol ou hí bri dos. Indi cou a ne ces si da-
de de fa zer com que ma i or nú me ro de pa í ses se jam
pro du to res e con su mi do res de ál co ol, de modo a au -
men tar as es ca las de pro du ção do ál co ol e trans for-
má-lo em uma com mo dity. Infor mou que ha via es ta do
re cen te men te em vi si ta a Chi na e Índia, onde ha via
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as si na do acor dos na área do ál co ol, e que o Go ver no
in di a no ha via anun ci a do a adi ção, no pró xi mo ano, de
5% de ál co ol à ga so li na, e de 10% em 2004. Men ci o-
nou, igual men te, que pro je tos des se tipo – que en vol-
vem ener gia re no vá vel e lim pa – po dem be ne fi ci ar-se
de fon tes in ter na ci o na is de fi nan ci a men to com base
no Pro to co lo de Kyo to, ten do ci ta do como exem plo o
acor do en tre Bra sil e Ale ma nha para a pro du ção de
100 mil au to mó ve is a ál co ol em 2003.

Su ge riu-se a im ple men ta ção em Cuba de “pro -
je to-pi lo to” que con sis ti ria na uti li za ção de ál co ol com -
bus tí vel por fro ta ca ti va de, por exem plo, 1.000 au to-
mó ve is de alu guel do se tor tu rís ti co (1/3 des se mer ca-
do in ter no es pe cí fi co), a se rem im por ta dos do Bra sil
com ple tos, ou CKD para mon ta gem em Cuba. Foi
igual men te as si na la do ao lado cu ba no que o país po -
de ria ser vir de base de ex por ta ção de ve í cu los para
os mer ca dos da Amé ri ca Cen tral e do Ca ri be, como já 
vem ocor ren do com os ôni bus mon ta dos pela jo int-
 ven tu re Tran buss.

A pro pos ta bra si le i ra re ce beu aco lhi da mu i to po -
si ti va por par te de to dos os in ter lo cu to res cu ba nos,
ten do sido jul ga da ex tre ma men te opor tu na em fun-
ção do iní cio, em ju nho úl ti mo, de pro gra ma de re es-
tru tu ra ção da in dús tria açu ca re i ra cu ba na, o qual con -
tem pla, en tre ou tras me tas, a pro du ção de de ri va dos
de cana-de-açú car de ma i or va lor agre ga do. Se gun do
os cu ba nos, a pro pos ta sur ge em meio a uma con jun-
tu ra fa vo rá vel tan to do pon to de vis ta in ter no como ex -

ter no, em vir tu de dos atu a is pre ços do pe tró leo, da
bus ca de no vas tec no lo gi as am bi en tal men te mais
lim pas, além de ter im pli ca ções so ci a is mu i to re le van-
tes. Ain da de acor do com os cu ba nos, a pro pos ta bra -
si le i ra po de rá be ne fi ci ar a in dús tria si de ro me câ ni ca
não ape nas no se tor au to mo tor, mas tam bém pelo
lado da pro du ção de im ple men tos para ou tras in dús-
tri as. A esse res pe i to, a Vice-Mi nis tra da Indús tria Si -
de ro me câ ni ca in di cou que a po lí ti ca de Cuba para a
in dús tria au to mo to ra pri vi le gia a co o pe ra ção, pois
“não de se jam (os cu ba nos) ser me ros com pra do res”;
con cor dou que, mes mo sen do o mer ca do cu ba no, de
fato, pe que no, par te do que for lá mon ta do po de rá ser
ex por ta da para ou tros pa í ses da re gião.

O ti tu lar do Min cex su ge riu a pre pa ra ção, com a
pos sí vel ur gên cia, de um es tu do con jun to, para o que
po de ria ser cons ti tu í da uma jo int-ven tu re, ten do afir -
ma do que a idéia de um mer ca do glo bal para o ál co ol
de cana é bem re ce bi da por seu Mi nis té rio. Su ge riu,
tam bém, a as si na tu ra de uma car ta de in ten ções
como pon to de par ti da para tal es tu do, em que se ri am
ana li sa dos, en tre ou tros as pec tos, os cus tos do in-
ves ti men to e da pro du ção com tec no lo gia bra si le i ra e
fac ti bi li da de do pro je to.

O Sr. Arcu ri con cor dou com a su ges tão do
Min cex e, ao so li ci tar a de fi ni ção de in ter lo cu tor em
Cuba para o tema, foi-lhe aven ta da a pos si bi li da de
de vir a ser de sig na do o Vice-Mi nis tro do Min vec,
Ernes to Sen ti Da ri as.
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MENSAGEM Nº 66, DE 2003
(Nº 83/2003, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,

De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 56 do
Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va-
do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986,
bem como no art. 57, § 1º, do Ane xo I ao De cre to nº
3.959, de 10 de ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci a-
ção de Vos sas Exce lên ci as a es co lha, que de se jo fa -
zer, do Se nhor Ita mar Au gus to Ca u ti e ro Fran co para
exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re -
pú bli ca Ita li a na.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Ita mar Au gus to Ca u-
ti e ro Fran co, que me in du zi ram a es co lhe-lo para o
de sem pe nho des sa ele va da fun ção, cons tam da ane -
xa in for ma ção do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

Bra sí lia, 14 de mar ço de 2003. – Luiz Iná cio
Lula da Sil va, Pre si den te.

EM Nº 79/DP/ARC/MRE/APES

Bra sí lia, 13 de mar ço de 2003

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da Cons ti tu i-

ção, e com o dis pos to no art. 56, do Re gu la men to de
Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo De cre to nº
93.325, de 1º de ou tu bro de 1986, bem como no art.
57, pa rá gra fo pri me i ro, do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, 
de 10 de ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de
Vos sa Exce lên cia a ane xa mi nu ta de Men sa gem ao
Se na do Fe de ral des ti nan do in di ca ção do Se nhor Ita-
mar Au gus to Ca u ti e ro Fran co para exer cer o car go de
Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca Ita li a na.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma-
ção so bre o país e Cur ri cu lum-vi tae do Se nhor Ita mar
Au gus to Ca u ti e ro Fran co que, jun ta men te com a
Men sa gem ora sub me ti da à apre ci a ção de Vos sa
Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do Fe de ral
para exa me por par te de seus ilus tres mem bros.

Res pe i to sa men te, – Cel so  Amo rim
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MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
De par ta men to da Eu ro pa

ITÁLIA

Fe ve re i ro de 2003

INFORMAÇÕES GERAIS

Da dos bá si cos

Nome Ofi ci al: Re pú bli ca Ita li a na

Ca pi tal: Roma

Área: 301.300 km2

População: 57,9 mi lhões (est. 2001)

Sistema Político: A Itá lia é uma re pú bli ca fe de ra ti va
com sis te ma par la men ta ris ta de Go ver no. O Pre si-
den te da Re pú bli ca, ele i to para man da to de sete
anos por co lé gio ele i to ral cons ti tu í do pe las duas Ca -
sas do Par la men to e re pre sen tan tes dos Con se lhos
re gi o na is (três para cada re gião ita li a na) de for ma a
ga ran tir a re pre sen ta ção re gi o nal. O Go ver no é
com pos to pelo Con se lho de Mi nis tros, pre si di do por
Pri me i ro-Mi nis tro de sig na do pelo Pre si den te da Re-
pú bli ca e en car re ga do de for mar um ga bi ne te com
apo io do Par la men to. O Par la men to é bi ca me ral,
cons ti tu í do pela Câ ma ra dos De pu ta dos (630 de pu-
ta dos) e pelo Se na do da Re pú bli ca (315 Se na do res
aos qua is so mam-se os ex-pre si den tes da Re pú bli-
ca, mem bros de di re i to vi ta lí cio, e cin co se na do res
vi ta lí ci os de sig na dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca,
que te nham se dis tin gui do por ele va dos mé ri tos nos
se to res cul tu ral ou so ci al). Os mem bros do par la-
men to são ele i tos para man da to de cin co anos. Des -
de 1994, 75% dos de pu ta dos e se na do res são ele i-
tos pelo voto di re to e 25% são ele i tos pelo voto pro -
por ci o nal a par tir de lis tas ela bo ra das pe los par ti-
dos.

PRINCIPAIS AUTORIDADES

Chefe de Estado: Pre si den te Car lo Aze glio Ci-
am pi
Chefe de Governo: Pri me i ro-Mi nis tro Síl vio Ber lus-
co ni
Mi nis tro do Exte ri or: Fran co Frat ti ni
Embaixador da Itália no Brasil: Vin cen zo Pe tro ne

PRINCIPAIS INDICADORES ECONÔMICOS E
FINANCEIROS

PIB: US$1,4 tri lhão (2001)
Taxa Real de Crescimento do PIB: mé dia de 1,9%
en tre 1996 e 2000, 2,9% em 2000, 1,8% (2001)

PIB Per Ca pi ta: US$24.300,00 (2001)
Moeda: euro
Inflação: mé dia de 2,3%en tre 1996 e 2000, 2,5%
em 2000, 2,7% em 2001
Taxa de Desemprego: 10% (2001)
Exportações: US$243 bi lhões (2001)
Importações: US$226 bi lhões (2001)
Saldo Comercial: US$17 bi lhões (2000)
Prin ci pa is Expor ta ções: má qui nas, têx te is, cou ros,
equi pa men tos de trans por tes e pro du tos quí mi cos
Principais Importações: má qui nas, equi pa men tos
de trans por tes, pro du tos quí mi cos e ener gia
Taxa de Cres ci men to da Pro du ção Indus tri al:
-0,4% (2001)
Taxa de Alfabetização: 98%
Taxa de Mortalidade Infantil: 5,76/1 000
Expectativa de Vida: 79,25 anos

ORGANIZAÇÃO POLÍTICA

Denominação: Re pú bli ca Ita li a na

Data Nacional: Ani ver sá rio da Re pú bli ca (2 de ju-
nho)

Forma de Governo: Par la men ta ris mo, des de 10 de
ja ne i ro de 1948
Orga ni za çao Admi nis tra ti va: a Itá lia é di vi di da em
20 re giões, cin co das qua is (Si cí lia, Sar de nha, Tren-
ti no Alto-Adi ge, Fri u li-Ve ne zia Gi u lia e Vale d’Aosta)
go zam de sta tus es pe ci al. Cada re gião pos sui um
con se lho re gi o nal (ór gão le gis la ti vo) ele i to por voto
uni ver sal a cada cin co anos e uma Jun ta re gi o nal
(po der exe cu ti vo). Essas re giões são sub di vi di das
em 95 pro vín ci as.
Che fe do Esta do: Pre si den te da Re pú bli ca, ele i to
para man da to de sete anos por co lé gio ele i to ral
cons ti tu í do pe las duas Ca sas do Par la men to e re-
pre sen tan tes dos Con se lhos re gi o na is (três para
cada re gião ita li a na) de for ma a ga ran tir a re pre sen-
ta ção re gi o nal. O Pre si den te atu al é Car lo Aze glio
Ci am pi.
Go ver no: é com pos to pelo Con se lho de Mi nis tros,
pre si di do por Pri me i ro-Mi nis tro de sig na do pelo Pre-
si den te da Re pú bli ca e en car re ga do de for mar um
ga bi ne te com apo io do Par la men to. O atu al Pre si-
den te do Con se lho é Síl vio Ber lus co ni, que subs ti tu-
iu, em 11 de ju nho de 2001, o en tão Pri me i ro-Mi nis-
tro Gi u li a no Ama to.
Par la men to: Bi ca me ral, cons ti tu í do pela Câ ma ra
dos De pu ta dos (630 de pu ta dos) e pelo Se na do da
Re pú bli ca (315 se na do res aos qua is so mam-se os
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ex-pre si den tes da Re pú bli ca, mem bros de di re i to vi -
ta lí cio, e cin co se na do res vi ta lí ci os de sig na dos pelo
Pre si den te da Re pú bli ca, que te nham se dis tin gui do
por ele va dos mé ri tos nos se to res cul tu ral ou so ci al).
Os mem bros do par la men to são ele i tos para man-
da to de cin co anos. Des de 1994, 75% dos de pu ta-
dos e se na do res são ele i tos pelo voto di re to e 25%
são ele i tos pelo voto pro por ci o nal a par tir de lis tas
ela bo ra das pe los par ti dos.

Presidente do Senado: Mar ce lo Pera (For ça Itá lia)

Presidente da Câmara dos Deputados: Pier Fer di-
nan do Ca si ni
(Cen tro Cris tão De mo crá ti co — CCD - e Cris tãos
De mo crá ti cos Uni dos - CDU)

Partidos e Coalizões Políticas: Exis tem duas gran -
des co a li zões atu an do na cena po lí ti ca ita li a na: uma 
de cen tro-di re i ta de no mi na da “Casa del le Li ber tà”
(Casa das Li ber da des) e uma de cen tro-es quer da
aglu ti na da em tor no do “Uli vo” (Oli ve i ra). A pri me i ra
é in te gra da pe los se guin tes par ti dos: For ça Itá lia
(cen tris ta, for ma do por Ber lus co ni em 94); Ali an ça
Na ci o nal (tam bém cri a da em 1994, a par tir do Mo vi-
men to So ci al Ita li a no, de viés neo-fas cis ta - des de
1995, sob a li de ran ça de Gi an fran co Fini, vem ten-
tan do se dis so ci ar de seus la ços com a ex tre ma di -
re i ta); Liga Nor te (par ti do au to no mis ta li de ra do pelo
lí der re gi o nal Umber to Bos si) e a mini-co a li zão que
con gre ga os par ti dos do Cen tro Cris tão De mo crá ti co
e o dos Cris tãos De mo cra tas Uni dos (ala da di re i ta
da an ti ga de mo cra cia cris tã).

Por seu lado, a co a li zão de cen tro-es quer da
“Oli ve i ra”, cri a da em 1995 por Ro ma no Pro di para
aglu ti nar for ças de cen tro e da es quer da mo de ra da, e
cons ti tu í da pe los se guin tes par ti dos: Par ti do De mo-
crá ti co da Esquer da cri a do em 1990 a par tir do nú cleo
so ci al de mo cra ta do an ti go e po de ro so Par ti do Co mu-
nis ta Ita li a no); Par ti do Po pu lar Ita li a no (cri a do a par tir
de seg men to do Par ti do De mo cra ta Cris tão); Re no va-
ção Ita li a na (cri a do em 1996, pelo ex-chan ce ler Lam -
ber to Dini, in te gra a ala cen tris ta da “Oli ve i ra”); os Ver -
des (con gre ga mi li tan tes mais ra di ca is iden ti fi ca dos
com te mas am bi en ta is e pro te ção dos di re i tos ci vis.
Ru tel li, can di da to da co a li zão nas úl ti mas ele i ções
ge ra is, foi ele i to pre fe i to de Roma sob a le gen da do
par ti do e con tri bu iu para o cres ci men to de sua ima-
gem); e ou tros par ti dos me no res como a União De-
mo crá ti ca pela Eu ro pa (UDEUR), o Par ti do dos Co -
mu nis tas Ita li a nos (PDCI) e os So ci a lis tas De mo crá ti-
cos Ita li a nos (SDI).

Há ain da par ti dos não ali nha dos a ne nhum dos
dois blo cos ma i o res, a sa ber: o Par ti do da Re fun da-
ção Co mu nis ta (par te do an ti go PCI de ten dên cia ex -
tre ma es quer da); os De mo cra tas Eu ro pe us (cu jos
prin ci pa is ex po en tes são Gi u lio Andre ot ti e o ex-lí der
sin di ca lis ta Ser gio D’Antoni); e os Ra di ca is (de fen so-
res da la i ci za ção com ple ta do Esta do, li de ra dos por
Emma Bo ni no).

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 
DE MINISTROS DA ITÁLIA

• Pre si den te do Con se lho: Sil vio Ber lus co ni
• Vice-Pre si den te do Con se lho: Gi an fran co Fini
• Sub se cre tá ri os de Esta do na Pre si dên cia do Con -
se lho: Gi an ni Let ta
• Pa o lo Bo na i u ti
• Mi nis tros sem Pas ta
• Mi nis tro dos Ne gó ci os Re gi o na is: Enri co La Log gia
• Mi nis tro da Fun ção Pú bli ca: Lu i gi Maz zel la
• Mi nis tro da Ino va ção e Tec no lo gia: Lu cio Stan ca
• Mi nis tro dos Ita li a nos no Mun do: Mir ko Tre ma glia
• Mi nis tra para as Opor tu ni da des: Ste fa nia Pres ti gi-
a co mo
• Mi nis tro da Po lí ti ca Co mu ni tá ria: Roc co But ti gli o ne
• Mi nis tro da Re for ma Insti tu ci o nal e De vo lu ção:
Umber to Bos si
• Mi nis tro das Re la ções com o Par la men to: Car lo
Gi o va nar di
• Mi nis tros
• Mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros: Fran co Frat ti-
ni
• Mi nis tro do Inte ri or: Gi u sep pe Pi sa nu
• Mi nis tro da Jus ti ça: Ro ber to Cas tel li
• Mi nis tro da Eco no mia e Fi nan ças: Gi u lio Tre mon ti
• Mi nis tro das Ati vi da des Pro du ti vas: Anto nio Mar-
za no
• Mi nis tra da Instru ção, Uni ver si da de e Pes qui sa Ci -
en tí fi ca: Le ti zia Mo rat ti
• Mi nis tro do Tra ba lho e Po lí ti cas So ci a is: Ro ber to
Ma ro ni
• Mi nis tro da De fe sa: Anto nio Mar ti no
• Mi nis tro da Po lí ti ca Agrí co la e Flo res tal: Gi o van ni
Ale man no
• Mi nis tro do Ambi en te e Tu te la do Ter ri tó rio: Alte ro
Mat te o li
• Mi nis tro da Infra-Estru tu ra e Trans por tes: Pi e tro
Lu nar di
• Mi nis tro da Sa ú de: Gi ro la mo Sir chia
• Mi nis tro dos Bens Cul tu ra is: Gi u li a no Urba ni
• Mi nis tro das Co mu ni ca ções: Ma u ri zio Gas par ri
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HIS TÓ RIA

Na Anti gui da de, a re gião cen tral da Itá lia é o
ber ço do po de ro so Impé rio Ro ma no. No sé cu lo V,
com as in va sões bár ba ras, a pe nín su la se frag men ta
em Esta dos in de pen den tes. Após dois sé cu los de do -
mí nio de reis lom bar dos (568-774), o rei fran co Car los
Mag no toma con ta da re gião e é co ro a do im pe ra dor
em 800 pelo Papa. A in va são da Si cí lia pe los mu çul-
ma nos no sé cu lo IX tor na a ilha o cen tro da ex pan são
ára be. Entre os sé cu los XII e XIII, par te da Itá lia é con -
tro la da pela di nas tia ger mâ ni ca Ho hens ta u fen. Nes se
pe río do, sur gem po de ro sas ci da des-es ta dos, como
Mi lão, Pisa, Gê no va e Flo ren ça, que jun to com o Esta -
do Pon ti fí cio man têm a he ge mo nia so bre a pe nín su la.
Os sé cu los XIV e XV mar cam o apo geu do Re nas ci-
men to ita li a no. Em 1494, o rei fran cês Car los VIII con -
quis ta a re gião, ini ci an do um lon go pe río do de in va-
sões que per du ra até o sé cu lo XIX. Par tes da Itá lia
caem em mãos de fran ce ses, es pa nhóis e aus tría cos.
Na Si cí lia, a in ter fe rên cia es tran ge i ra leva à for ma ção,
já na épo ca fe u dal, da Má fia – or ga ni za ção cri mi no sa
ba se a da em la ços fa mi li a res que no sé cu lo XIX con -
tro la va a zona ru ral da Si cí lia. O Con gres so de Vi e na
(1815), que se se gue à der ro ta de Na po leão Bo na-
par te, di vi de a pe nín su la en tre os Habs bur go aus tría-
cos (Ve ne za e Lom bar dia), a casa de Sa vóia (Li gú-
ria), os Bour bon (Par ma, Ná po les e Si cí lia) e o pa pa-
do (Esta dos Pon ti fí ci os).

Uni fi ca ção

A uni fi ca ção da Itá lia tem iní cio na pri me i ra
me ta de do sé cu lo XIX: é o cha ma do Ri sor gi men to
(re nas ci men to), mo vi men to li be ral e na ci o na lis ta. A
pri me i ra fase do Ri sor gi men to, mar ca da por re vol tas
e ações ter ro ris tas con du zi das por so ci e da des se-
cre tas, como a dos car bo ná ri os, tem como prin ci pal
fi gu ra Gi u sep pe Maz zi ni e ter mi na com a der ro ta
dos re pu bli ca nos em 1848. Na se gun da fase, a li de-
ran ça da uni fi ca ção é di vi di da en tre os mo nar quis tas
do Pi e mon te, che fi a dos por Ca mi lo di Ca vour, e as
tro pas do guer ri lhe i ro re pu bli ca no Gi u sep pe Ga ri bal-
di. Aju da dos pela Fran ça, os pi e mon te ses der ro tam
os aus tría cos no Nor te; Ga ri bal di ex pul sa os Bour-
bon de Ná po les e da Si cí lia. O novo Esta do nas ce
em 1861, com a pro cla ma ção de Vit to rio Emma nu el
II, rei da Sar de nha e Pi e mon te, como so be ra no da
Itá lia. A ane xa ção de Ve ne za, em 1866, e dos Esta -
dos Pon ti fí ci os, em 1870, com ple ta a uni fi ca ção da
Itá lia. Em 1900, com o as sas si na to do se gun do rei
ita li a no, Umber to I, por um anar quis ta, sobe ao tro-
no Vit to rio Emma nu el III.

Itá lia uni fi ca da

Den tre os nu me ro sos pro ble mas ge ra dos pela
uni fi ca ção (1848-1870) o que se apre sen tou como mais 
ur gen te foi o de tor nar ho mo gê neo um ter ri tó rio mu i to
di fe ren te po li ti ca men te e eco no mi ca men te. A apli ca ção
de for mas ad mi nis tra ti vas tí pi cas do Re i no de Sa vóia
pro vo cou com o tem po o agra va men to das di fe ren ças
já exis ten tes en tre as re giões da Itá lia, cri an do as con-
di ções para um gran de mo vi men to mi gra tó rio de clas-
ses ru ra is para os pa í ses das duas Amé ri cas en tre o
fim do sé cu lo XIX e o iní cio do sé cu lo XX quan do mu i-
tos mi lhões de ita li a nos emi gra ram para o ex te ri or.

Sob o as pec to eco nô mi co e so ci al o pe río do
ime di a ta men te pos te ri or à Uni fi ca ção até a 1ª Gu er ra
Mun di al ca rac te ri zou-se por um cres ci men to ge ral do
País, fa vo re ci do pela con jun tu ra in ter na ci o nal po si ti va
que per mi tiu à Itá lia ajus tar as pró pri as fi nan ças, re or-
ga ni zar a Admi nis tra ção pú bli ca e de sen vol ver se to-
res es sen ci a is ao de sen vol vi men to in dus tri al tam bém
atra vés de ge ne ro sas apor tes de ca pi tal es tran ge i ras.

As con di ções so ci a is do País, ca rac te ri za do por
uma dis pa ri da de en tre as áre as ru ra is e ur ba nas,
mar ca ram os pri me i ros anos da sua in dus tri a li za ção e 
os pri me i ros pas sos para a or ga ni za ção so ci al mo-
der na, com a for ma ção de par ti dos po lí ti cos o emer gir
de ten sões so ci a is que ti ve ram uma am pla in fluên cia
nos su ces si vos even tos his tó ri cos ita li a nos.

A Pri me i ra Gu er ra Mun di al

A ins ti tu i ção do su frá gio uni ver sal (1913) com -
ple tou o pro ces so de in te gra ção po lí ti ca da Itá lia,
en quan to se re for ça va a ima gem in ter na ci o nal do
país, mais ho mo gê neo e mo der no em vir tu de das
pro fun das re for mas ocor ri das após a uni fi ca ção. Às
vés pe ras do pri me i ro con fli to mun di al a Itá lia sub ver-
teu o pa no ra ma das ali an ças até en tão man ti das e
en trou na guer ra ao lado das Po tên ci as Ali a das,
Fran ça, Grã-Bre ta nha e Esta dos Uni dos. Após a
Con fe rên cia de Paz de Ver sa il les (1919) a Itá lia con -
quis tou as re giões se ten tri o na is que ain da fal ta vam
para com ple tar o pro ces so de uni fi ca ção na ci o nal,
Tren ti no, Alto Adi ge e Ve ne zia Gi u lia.

A Itá lia vi to ri o sa do con fli to, mas cur va da eco no-
mi ca men te pelo pe sa do es for ço man ti do, foi sa cu di da
por uma sé rie de agi ta ções que os go ver nos da épo ca
não con se gui ram con ver ter em êxi tos po si ti vos. Nas -
cem nes te pe río do de pro fun do mal-es tar so ci al al gu-
mas as so ci a ções po lí ti cas que te rão uma in fluên cia
de ci si va no des ti no do país pe los de cê ni os se guin tes,
o Par ti do Po pu lar (1919) de Don Stur zo, que no fu tu ro
da ria ori gem à De mo cra cia Cris tã, o Par ti do So ci a lis-
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ta, o Par ti do Co mu nis ta de Grams ci (1921), e os Gru -
pos de Com ba te de Mus so li ni (1919) que de po is de
1921 trans for mou-se no Par ti do Na ci o nal Fas cis ta,
que le vou o pró prio Mus so li ni ao po der.

A Itá lia en tre as duas guer ras

Em 1926, com a abo li ção de to dos os ou tros
par ti dos, teve iní cio o pe río do do re gi me fas cis ta.
Inspi ra do numa po lí ti ca au tár qui ca, de cu nho na ci o-
na lis ta, o re gi me fas cis ta in tro du ziu mu dan ças ra di ca-
is na vida do país, li mi tan do a li ber da de po lí ti ca. Che -
gou-se a um acor do com o Va ti ca no (1929) com a
es ti pu la ção do “Con cor da to”, para evi tar a hos ti li da de
da Igre ja Ca tó li ca. Na que les anos ado ta ram-se me di-
das ob je ti van do re for çar e de sen vol ver a ati vi da de in-
dus tri al e agrí co la no país. Na po lí ti ca ex te ri or o go-
ver no Mus so li ni bus cou uma afir ma ção de pres tí gio
por meio de uma po lí ti ca ex pan si o nis ta que cul mi nou
na ali an ça com a Ale ma nha (Pac to de Aço de 1939),
e a en tra da em guer ra no Se gun do con fli to mun di al
(1940-1945) con tra as Po tên ci as Ali a das.

A Itá lia re pu bli ca na

A re to ma da da de mo cra cia e a ges tão dos di fí-
ce is mo men tos após o fim da guer ra e a eli mi na ção
da he ran ça do re gi me fas cis ta de ram vida a uma
Assem bléia cons ti tu in te. Em 2 de ju nho de 1946 um
re fe ren dum ins ti tu ci o nal san ci o nou o nas ci men to da
Re pú bli ca. Tal data é por tan to aque la da Fes ta

Na ci o nal ita li a na. A nova Cons ti tu i ção en trou em 
vi gor em 10 de ja ne i ro de 1948.

No pós-guer ra a Itá lia pro cu rou um só li do apo io
nos Pa í ses oci den ta is, ade rin do à ali an ça atlân ti ca,
dis po si ti vo mi li tar de fen si vo pro mo vi do pe los Esta dos
Uni dos ao qual jun ta ram-se a ma i o ria dos Pa í ses da
Eu ro pa oci den tal. No pla no eu ro peu a Itá lia es te ve du -
ran te este pe río do en tre os pa í ses que com ma i or
ener gia de ram im pul so ao pro ces so de in te gra ção eu -
ro péia nas suas di ver sas fa ses, seja no pla no eco nô-
mi co que po lí ti co. Des de 10 de ja ne i ro de 1999 a Itá lia
faz par te do gru po dos onze pa í ses que ado ta ram
uma mo e da co mum.

Po lí ti ca in ter na ita li a na

A mag ni tu de da vi tó ria da co a li zão de cen-
tro-di re i ta “Casa del le Li ber tà” (Casa das Li ber da-
des) nas úl ti mas ele i ções ge ra is ita li a nas, re a li za das
em 13 de maio de 2001, sig ni fi cou, para mu i tos ana -
lis tas da cena po lí ti ca in ter na, o pre nún cio de que a
Itá lia po de rá ser go ver na da com es ta bi li da de nos
pró xi mos 5 anos. Ao con trá rio de 1994, quan do seu
Go ver no de ti nha base par la men tar frá gil, des ta vez

Ber lus co ni con ta com am pla e con for tá vel ma i o ria
nas duas ca sas do Par la men to.

O mega em pre sá rio ita li a no viu, ain da, seu par -
ti do “For ça Itá lia” (For za Ita lia) tor nar-se, por lar ga
mar gem, o mais vo ta do nas úl ti mas ele i ções ao ob ter
29,4% dos vo tos. Tal re sul ta do for ta le ceu sua po si ção
no seio da co a li zão de cen tro-di re i ta já que a “Ali an ça
Na ci o nal” (Alle an za Na zi o na le) de Gi an fran co Fini ob -
te ve so men te 12% das pre fe rên ci as dos ele i to res, ao
pas so que os par ti dos de seus ou tros ali a dos Umber -
to Bos si (“Lega Nord”) e Pier Fer di nan do Ca si ni
(“Cen tro Cris ti a no De mo cra ti co-Cris ti a ni De mo cra ti ci
Uni ti”) não atin gi ram os 4% exi gi dos pela lei ita li a na
para ob ter as sen tos pro por ci o na is no Par la men to
(ape sar de te rem ele i to re pre sen tan tes pelo voto di re-
to nos co lé gi os uni no mi na is).

A ma i o ria ob ti da nas ur nas pela co a li zão de cen -
tro-di re i ta li de ra da por Ber lus co ni de veu-se, em gran -
de par te, às di fi cul da des de ar ti cu la ção en fren ta das
atu al men te pela es quer da ita li a na. Nos úl ti mos cin co
anos, pe río do em que es te ve no Go ver no, a co a li zão
de cen tro-es quer da lo grou im ple men tar di ver sas re-
for mas im por tan tes para a eco no mia ita li a na. Uma
das mais im por tan tes foi aque la di re ci o na da às fi nan-
ças pú bli cas, que per mi tiu a ade são da Itá lia ao re gi-
me da mo e da eu ro péia úni ca. No en tan to, a co a li zão
de cen tro-es quer da não usu fru ía de uma for te ma i o-
ria par la men tar que lhe per mi tis se re a li zar mu dan ças
es tru tu ra is na eco no mia a fim de me lho rar as ta xas de 
cres ci men to eco nô mi co e a com pe ti vi da de in dus tri al
da Itá lia. Além dis so, a es quer da ita li a na não con se-
guiu uni fi car o seu dis cur so e suas pro pos tas não
con ven ce ram o ele i to ra do que con fe riu am pla e in-
ques ti o ná vel vi tó ria à  cen tro-di re i ta.

Como bem de mons tra do nos úl ti mos me ses,
en tre tan to, o pro ces so de re for mas lan ça do pelo Go -
ver no não será le va do a cabo sem que haja re a ções
não só dos par ti dos da opo si ção, mas tam bém da-
que les a se rem di re ta men te afe ta dos como as cor po-
ra ções, os ór gãos de clas se e as for ças da so ci e da de
ci vil or ga ni za da da Itá lia. O as sas si na to do con sul tor
do Mi nis té rio do Tra ba lho, Pro fes sor Mar co Bi a gi, no
con tex to de en fren ta men to pro pi ci a do pe las re for mas
do Esta tu to dos Tra ba lha do res pro pos tas pelo Go ver-
no, de fen di das pela CONFINDUSTRIA (ór gão que
con gre ga o em pre sa ri a do ita li a no) e du ra men te re-
cha ça da pe las prin ci pa is li de ran ças das po de ro sas
cen tra is sin di ca is e for ças opo si ci o nis tas ita li a nas evi -
den ci ou que o Go ver no do Pri me i ro-Mi nis tro Síl vio
Ber lus co ni não é imu ne às cri ses de ins ta bi li da de que
tra di ci o nal men te ca rac te ri zam a po lí ti ca ita li a na. Até
ago ra, Ber lus co ni lo grou su pe rar in ci den tes que po -

03608 Terça-fe i ra  18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2003MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL26     



ten ci al men te po de ri am con tri bu ir para um im pas se
po lí ti co e para a ins ta bi li da de do Go ver no.

A sa í da do Chan ce ler Re na to Rug gi e ro do Go -
ver no, em ja ne i ro de 2002, cons ti tu iu-se em um bom 
exem plo do es pa ço de ma no bra po lí ti ca de Ber lus-
co ni. Como se sabe, Rug gi e ro ha via sido in di ca do
para o car go pelo pre si den te da FIAT, Gi an ni Agnel -
li, e pelo Pre si den te da Re pú bli ca, Car lo Aze glio Ci -
am pi, por de ter as cre den ci a is pro fis si o na is ne ces-
sá ri as para evi tar um po ten ci al iso la men to ita li a no
nos fo ros in ter na ci o na is e, em es pe ci al, no âm bi to
da União Eu ro péia. Entre tan to, após me ses de de-
sa ven ças com ou tros mi nis tros ber lus co ni a nos, os
cha ma dos “eu ro cé ti cos” (Mar ti no, Tre mon ti e Bos si)
e so bre tu do a in sa tis fa ção do Pre si den te do Con se-
lho com a per ce bi da au to no mia do Chan ce ler na
con du ção da po lí ti ca ex ter na ita li a na, a si tu a ção
che gou a um im pas se que le vou à sa í da de Rug gi e-
ro do Go ver no. Após cer ca de 11 me ses da in te ri ni-
da de de Ber lus co ni na Far ne si na, Fran co Frat ti ni foi
no me a do Chan ce ler em 11 de no vem bro de 2002.
Como pre vis to, o es co lhi do para ti tu lar da Far ne si-
na per ten ce às hos tes do par ti do do Pre si den te do
Con se lho, “For ça Itá lia”, e já exer cia fun ção mi nis te-
ri al no ga bi ne te de Ber lus co ni. A no me a ção de Frat -
ti ni des con ten tou mu i tos ali a dos da base go ver nis ta,
que con si de ra vam que o par ti do do Pre mi er já es ta-
va su fi ci en te men te re pre sen ta do no Min si té rio.

No mo men to, tudo pa re ce in di car que as prin ci-
pa is ame a ças à es ta bi li da de do Go ver no têm ori gem
nas de nún ci as de con fli to de in te res se con tra o Pri -
me i ro-Mi nis tro (em seu du plo pa pel de go ver nan te e
pro pri e tá rio de im pé rio eco nô mi co). Uma co i sa pa re-
ce cer ta, quan to mais Ber lus co ni tar dar a pro por uma
so lu ção de fi ni ti va para a ques tão do con fli to de in te-
res se e, ao mes mo tem po, con ti nu ar a pa tro ci nar re -
for mas le gis la ti vas que o be ne fi ci em, ma i or será o po -
der de fogo de seus ad ver sá ri os e a ero são de sua
ima gem como go ver nan te efi ci en te e mo der no pe ran-
te o ele i to ra do ita li a no. Nes se con tex to in se re-se o
con fron to com o Ju di ciá rio. Há al guns me ses, Ber lus-
co ni en trou em con fron to aber to com o Ju di ciá rio de-
vi do à re cen te apro va ção na Câ ma ra de pro pos ta
apre sen ta da pelo Go ver no de re a li zar emen das na le -
gis la ção so bre de li tos como su bor no e fra u de con tá-
bil, dos qua is Ber lus co ni é acu sa do em pro ces sos ora 
em cur so nos tri bu na is ita li a nos.

A po de ro sa ma gis tra tu ra ita li a na afir ma que a
pro pos ta de re for mas le ga is apre sen ta da pelo Go-
ver no nada mais é do que um ar ti fí cio para ten tar li -
mi tar a in de pen dên cia dos tri bu na is e pro te ger o Pri -
me i ro-Mi nis tro Ber lus co ni, réu em di ver sos pro ces-

sos de cor rup ção. A es ca la da do con fli to en tre os
dois po de res pôde ser ob ser va da nas po lê mi cas de -
cla ra ções do Pro cu ra dor-Ge ral de Mi lão na aber tu ra
do ano ju di ciá rio, que au men tou a ten são e o cli ma
de en fren ta men to en tre o Go ver no de cen tro-di re i ta
e o Ju di ciá rio ita li a no.

Ou tra ins tân cia em que se ma ni fes tou con cre ta-
men te à ques tão do con fli to de in te res se foi a do pro ces-
so de no me a ção pelo Go ver no da nova di re to ria da RAI, 
rede de te le vi são pú bli ca, no fi nal de fe ve re i ro úl ti mo. Ao
in di car ho mem de sua con fi an ça, Anto nio Bal das sar re,
para o pos to de Pre si den te do Con se lho de Admi nis tra-
ção da RAI, Ber lus co ni fez da Itá lia o úni co país do mun -
do em que a prin ci pal fi gu ra po lí ti ca, o Pre si den te do
Con se lho de Mi nis tros, con tro la não só o sis te ma de te -
le vi são pú bli ca, mas é tam bém pro pri e tá rio da em pre sa
que con tro la as ma i o res te le vi sões pri va das, di re ta men-
te con cor ren tes da RAI. Isso sig ni fi ca que Ber lus co ni
de tém o vir tu al mo no pó lio da in for ma ção ve i cu la da pe -
las te le vi sões ita li a nas que, sem dú vi da, em mu i to con -
tri bu em para  a for ma ção de con sen so em tor no do pro -
je to de so ci e da de da cen tro-di re i ta. A cons ta ta ção des -
se fato ge rou, mes mo no in ter no da co a li zão go ver nis ta
ten ta ti vas, por par te do Pre si den te da Câ ma ra Pi er fer di-
nan do Ca si ni, de pro por a in di ca ção de um ges tor téc ni-
co para a te le vi são pú bli ca, mas Ber lus co ni con se guiu
der ru bar as ob je ções e Bal das sar re foi no me a do para o
car go. A opo si ção, por sua vez, con si de rou que o caso
RAI con fi gu ra um cla ro aten ta do à li ber da de de in for ma-
ção que com pro va a in de vi da con cen tra ção de po de res
nas mãos de Be ri us co ni, um aten ta do à de mo cra cia e
ao es ta do de di re i to. A pro pos ta de lei so bre o con fli to de 
in te res se, de au to ria do Mi nis tro das Fun ções Pú bli cas
Fran co Frat ti ni, já apro va da na Câ ma ra do De pu ta dos,
pou co fez, da óti ca da cen tro-es quer da para so lu ci o nar
o “im bro glio”.

O fu tu ro do atu al go ver no re pou sa, pois, na
sua ca pa ci da de de ne go ci ar com seus ali a dos agru -
pa dos na “Casa das Li ber da des” (que pos su em po-
si ções subs tan ti va men te di fe ren tes so bre po lí ti cas
de go ver no a se rem ado ta das), bem como de con-
trar res tar a pres são da opo si ção de cen tro-es quer da
so bre as re for mas pro pos tas pelo atu al Go ver no em
se to res cha ves com o imi gra ção, re du ção da car ga
tri bu tá ria, sis te ma pre vi den ciá rio, le gis la ção tra ba-
lhis ta e de vo lu ção dos po de res às re giões (a re for-
ma fe de ra lis ta que os ita li a nos cha mam de “de vo lu ti-
on re form”). Nes se qua dro, ain da é pre ma tu ro ava li-
ar se o Pri me i ro-Mi nis tro ita li a no lo gra rá mi ni mi zar
os ris cos de ins ta bi li da de e re a li zar as re for mas pro -
pos tas no pro gra ma de go ver no da co a li zão de cen -
tro- di re i ta.
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Os re sul ta dos de pes qui sa de opi nião re a li za da,
en tre 23 e 25 de se tem bro de 2002, pela agên cia es -
pe ci a li za da Pos ter-De me tra, re ve lam que so men te
45% dos ele i to res ita li a nos con si de ra sa tis fa tó rio o
de sem pe nho do Go ver no da co a li zão de cen tro-di re i-
ta. A ma i o ria con si de ra que a re fe ri da co a li zão não
tem cum pri do com as pro mes sas ele i to ra is com as
qua is se com pro me teu. Ao mes mo tem po em que a
pes qui sa in di ca que da do ín di ce de apro va ção do Go -
ver no Ber lus co ni, a amos tra gem re ve la ain da um tê -
nue for ta le ci men to da opo si ção de cen tro-si nis tra.

A in sa tis fa ção com o de sem pe nho do Go ver no
re si de, pri mor di al men te, no que diz res pe i to a te mas
como po lí ti ca fis cal, eco no mia, sa ú de e pre vi dên cia,
imi gra ção e jus ti ça. Em mé dia, par ce la não su pe ri or a
35% dos en tre vis ta dos con si de ram su fi ci en te a ges tão
do Go ver no nes sas áre as, ao pas so que o grau de sa -
tis fa ção cres ce quan do se tra ta de po lí ti ca ex ter na e do 
se tor de in for ma ção (que con tam res pec ti va men te
com 53% e 50% de apro va ção dos ele i to res). Se gun do
os da dos, os ele i to res con si de ram que as prin ci pa is di -
fi cul da des do Go ver no de ri vam da ino pe rân cia de al -
guns mi nis tros (21%) ou de di vi sões in tes ti nas dos
par ti dos aglu ti na dos na “Casa das Li ber da des” (15%).

Por seu lado, a ava li a ção do de sem pe nho da
opo si ção de cen tro-si nis tra or ga ni za da em tor no da
“Oli ve i ra” tam pou co é mu i to mais po si ti va da que la ob -
ti da pelo Go ver no. De po is de um pe río do as cen den te
nos úl ti mos me ses, so men te 43% dos ele i to res con si-
de ram sa tis fa tó rio o de sem pe nho da opo si ção. A ra -
zão mais fre qüen te men te apon ta da pe los ele i to res
para ex pli car a per ce bi da ine fi ciên cia da opo si ção é a
fal ta de co e são e li de ran ça da es quer da. Os re sul ta-
dos da pes qui sa su ge rem que, en quan to não for re -
sol vi da a ques tão da li de ran ça, os ele i to res con si de-
ram mu i to re du zi das as chan ces da opo si ção fa zer
fren te ao Go ver no da ma i o ria de cen tro-di re i ta li de ra-
da por Ber lus co ni. Para ocu par a li de ran ça da “Oli ve i-
ra”, o nome in di ca do pe los en tre vis ta dos foi o de Ro -
ma no Pro di (21% das pre fe rên ci as dos ele i to res), se -
gui do de per to pelo atu al lí der da opo si ção Fran ces co
Ru tel li (19%) e do lí der sin di ca lis ta e ex-Pre si den te da 
CGIL Sér gio Cof fe ra ti (16%).

Ana lis tas ita li a nos con si de ram sig ni fi ca ti vo que
a pes qui sa em ques tão quan ti fi que, pela pri me i ra vez
des de a vi tó ria de Ber lus co ni em maio de 2001, um
sen ti men to de in sa tis fa ção no con jun to do ele i to ra do
ita li a no, seja de cen tro-es quer da ou de cen tro-di re i ta.
Um dos fa to res que pa re cem con tri bu ir para tal per -
cep ção é o fra co de sem pe nho da eco no mia ita li a na
nos úl ti mos 6 me ses e a di fí cil si tu a ção das con tas pú -
bli cas. Além dis so, o fato dos pre ços ao con su mi dor

des men ti rem as re du zi das ta xas de in fla ção ofi ci a is
tam bém con tri bu em para que os ele i to res cri ti quem
mais du ra men te o Go ver no. Sem fa lar nas con tro ver-
sas re for mas po lí ti cas apre sen ta das pela ma i o ria de
cen tro-di re i ta. Se o con fli to de in te res se era vis to pela
ma i o ria da po pu la ção como um pe que no pre ço a ser
pago para co lo car no car go de Pre mi er um em pre sá-
rio bem-su ce di do como Ber lus co ni, com o pas sar do
tem po au men ta a per cep ção de que, ao con trá rio do
es pe ra do, os be ne fi ciá ri os das ações go ver na men ta-
is re du zem-se a um pe que no gru po iden ti fi ca do com
o Pre si den te do Con se lho.

Eco no mia ita li a na

Ci fras ma cro e co nô mi cas e de sem pe nho da
eco no mia no biê nio 2000/2001: Com um PIB em tor -
no de US$1,1 tri lhão de dó la res e um vo lu me glo bal
de co mér cio ex te ri or (ex por ta ções e im por ta ções)
de apro xi ma da men te US$500 bi lhões, a Itá lia pos sui
a sex ta ma i or eco no mia do mun do, com uma ren da
per ca pi ta su pe ri or anu al a US$20.000.

A eco no mia ita li a na cres ceu 2,9% em 2000, o me -
lhor re sul ta do des de 1996, su pe ran do a meta ofi ci al
(2,8%) cons tan te do do cu men to go ver na men tal de di re-
tri zes or ça men tá ri as en ca mi nha do ao Par la men to em
ju nho de 2000. No que con cer ne à re la ção en tre o dé fi cit
do se tor pú bli co e o PIB, pa râ me tro-cha ve no âm bi to do
“sis te ma de Ma as trich”, as ci fras de 2000 (1,5% do PIB)
in di ca ram cla ra me lho ria em re la ção aos re sul ta dos de
1999 (1,8% do PIB), a des pe i to de não ha ver sido atin gi-
da a meta (1,3%) cons tan te das di re tri zes or ça men tá ri-
as. A Itá lia cres ceu, em 2000, mais do que a Ale ma nha
e qua se tan to quan to a mé dia eu ro péia.

Os prin ci pa is in di ca do res eco nô mi cos re fe ren-
tes ao ano 2000 fo ram mu i to po si ti vos, po den do-se
afir mar que o Pri me i ro-Mi nis tro Sil vio Ber lus co ni en -
con trou a eco no mia do país em boa si tu a ção ao as su-
mir o po der. Em re la tó rio so bre o de sem pe nho da
eco no mia ita li a na di vul ga do em ja ne i ro de 2002, a
OCDE ob ser vou que “al guns dos be ne fí ci os das re-
for mas es tru tu ra is im ple men ta das du ran te os anos 90 
são vi sí ve is na re cen te fase de ex pan são: o mer ca do
de tra ba lho e o se tor pro du ti vo es tão ope ran do com
ma i or efi ciên cia, a in fla ção está sen do con tro la da de
for ma mu i to mais ade qua da e o des com pas so en tre a 
Itá lia e o res tan te da área do euro di mi nu iu con si de ra-
vel men te no ano de 2000”.

No ano de 2001, os in di ca do res, em bo ra po si ti-
vos, não fo ram tão bri lhan tes. De acor do com a
OCDE, a eco no mia ita li a na ex pe ri men tou no ano pas -
sa do um cres ci men to de 1,8%, taxa in fe ri or às pre vi-
sões ofi ci a is. A taxa de in fla ção em 2001 foi de 2,8%
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(pou co su pe ri or à de 2000, que foi de 2,6%). A re la ção
en tre o dé fi cit das con tas pú bli cas ve ri fi ca do em 2001
e o Pro du to Inter no Bru to foi de 1,4%, quan do a meta
go ver na men tal era de uma re la ção de 0,8%. O de clí-
nio no cres ci men to da eco no mia pode ser ex pli ca do
so bre tu do por fa to res ex ter nos, tais como a de sa ce le-
ra ção do co mér cio mun di al e o im pac to ne ga ti vo do
in cre men to dos cus tos de ener gia.

Por ou tro lado, as ex por ta ções cres ce ram mais
do que o pre vis to em 2001, e o mer ca do de tra ba lho
se ex pan diu ao lon go do ano, par ti cu lar men te nos se -
to res de ser vi ços e cons tru ção. O bom de sem pe nho
das ex por ta ções ita li a nas em 2001, com cres ci men to
de 3,6% em re la ção ao ano an te ri or, per mi tiu que a
ba lan ça co mer ci al fos se po si ti va pelo nono ano con -
se cu ti vo. O su pe rá vit da ba lan ça co mer ci al – 9,8 bi -
lhões de eu ros – foi cin co ve zes ma i or que o do ano
de 2000. O va lor das ex por ta ções ita li a nas em 2001
atin giu 269,6 bi lhões de eu ros, um re cor de his tó ri co.
O in cre men to das ex por ta ções foi di ri gi do para no vos
mer ca dos, em par ti cu lar para a Rús sia, Chi na, Eu ro-
pa Cen tral e Ori en tal e o Ori en te Mé dio.

Em 2002, de acor do com as úl ti mas es ti ma ti vas
da Co mis são Eu ro péia, a Itá lia terá um cres ci men to
eco nô mi co de 0,4% e de 1,8% em 2003 (con tra as
pre vi sões ofi ci a is de, res pec ti va men te, 0,6% e 2,3%).
A taxa de in fla ção pre vis ta para 2002 é de 2,6% (e de
2,0% em 2003), aci ma da mé dia atu al da zona do
euro, que gira em tor no de 1,8%. Ain da se gun do a Co -
mis são Eu ro péia, nos anos de 2002 e 2003 a re la ção
en tre o dé fi cit pú bli co e o PIB da Itá lia será, res pec ti-
va men te, de 2,4% e de 2,2%, po den do atin gir, em
2004, 2,9%. São ta xas ele va das, que ins pi ram pre o-
cu pa ção às au to ri da des eco nô mi cas eu ro péi as quan -
to às pos si bi li da des da Itá lia cum prir com os com pro-
mis sos do “Pac to de Esta bi li da de e Cres ci men to”,
que ori en ta e dis ci pli na a po lí ti ca eco nô mi ca dos pa í-
ses da zona do euro.

A ver são ag gi or na ta do Pro gra ma de Esta bi li da-
de ita li a no pre vê um cres ci men to da eco no mia de
2,3% em 2002, 3,0% tan to em 2003 quan to em 2004 e
de 3,1% em 2005. O mes mo Pro gra ma con tem pla uma 
gra da ti va di mi nu i ção da dí vi da pú bli ca to tal, que di mi-
nu i ria de um pa ta mar de 107,51% do PIB em 2001 até
che gar a 95,4% do PIB em 2005. Tam bém se pre vê al -
can çar uma subs tan ci al re du ção da in fla ção, que pas -
sa ria de 2,8% em 2001 para 1,0% a par tir de 2004.

O ano de 2001 foi mar ca do pela cri a ção de um
nú me ro re cor de de no vas em pre sas: uma mé dia de
mil no vas fir mas por dia, per fa zen do um to tal de
381.766 no ano pas sa do, que ge ra ram 100.000 no vos
em pre gos. É in te res san te as si na lar que o ma i or cres -

ci men to no nú me ro de no vas em pre sas no ano de
2001 se deu no cha ma do “Mez zo gi or no”, re gião me ri-
di o nal da Itá lia, cuja eco no mia é, tra di ci o nal men te,
mais atra sa da que as do Cen tro e do Nor te do país,
dis pa ri da de que o go ver no Ber lus co ni es pe ra po der
re du zir. A cri a ção de no vas em pre sas es te ve con cen-
tra da nos se to res de in ter me di a ção fi nan ce i ra, ins tru-
ção e cons tru ção.

Pro gra ma Eco nô mi co do Go ver no Ber lus co ni:
ao as su mir o po der, o Pri me i ro-Mi nis tro Sil vio Ber lus-
co ni pro mo veu uma re mo de la ção da es tru tu ra or ga ni-
za ci o nal dos prin ci pa is mi nis té ri os da área eco nô mi-
ca, com a in di ca ção do tri bu ta ris ta Gi u lio Tre mon ti —
que já ocu pa ra a pas ta do Te sou ro du ran te o pri me i ro
Go ver no Ber lus co ni (1994) — para o novo Mi nis té rio
da Eco no mia e Fi nan ças, e do de pu ta do Anto nio Mar -
za no (For za Ita lia) para o Mi nis té rio das Ati vi da des
Pro du ti vas, que ab sor veu os an ti gos Mi nis té ri os de
Indús tria e Co mér cio e do Co mér cio Exte ri or.

Além de pro mo ver essa re mo de la ção, o Pri me i-
ro-Mi nis tro anun ci ou ain da a in ten ção de im pul si o nar
o tra ba lho de pro mo ção co mer ci al re a li za do pela rede 
di plo má ti ca ita li a na no ex te ri or. Seu ob je ti vo pri o ri tá-
rio é o de re ver ter a que da das ex por ta ções ita li a nas,
que de cli na ram de 4,8% para 3,9% do to tal do vo lu me
mun di al de ex por ta ções nos úl ti mos três anos.

No mé dio e no lon go pra zo, a agen da eco nô mi ca
do Go ver no Ber lus co ni pre vê, como me di das de ma i or
vi si bi li da de, a sim pli fi ca ção do sis te ma tri bu tá rio e a re -
du ção da car ga fis cal, que de ve ria cair 5 % até o fi nal
da le gis la tu ra, pas san do de 42% para 37% do PIB,
além de uma sé rie de me di das vol ta das para a mo der-
ni za ção do Esta do, a re du ção da bu ro cra cia, a re for ma
dos sis te mas pre vi den ciá rio, fis cal, tra ba lhis ta e de sa -
ú de pú bli ca, o au men to do piso das pen sões aos apo -
sen ta dos, a me lho ria da in fra-es tru tu ra de ser vi ços pú -
bli cos, o in cre men to dos re cur sos des ti na dos a ati vi da-
des de pes qui sa e de sen vol vi men to e a pro mo ção do
cres ci men to da re gião Sul da Itá lia vêem-se, igual men-
te, al te ra ções no for ma to da lei or ça men tá ria anu al
(“Leg ge Fi nan zi a ria”), no vas for mas de es tí mu lo a in-
ves ti men tos e uma re for ma da le gis la ção so ci e tá ria.
To das es sas me di das são ob je to de pro je tos de lei es -
pe cí fi cos, ora sob o exa me do Par la men to.

A cor re ção dos de sa jus tes re ma nes cen tes é vi -
tal para a ma nu ten ção do di na mis mo da eco no mia
ita li a na. Com efe i to, a des pe i to dos ine gá ve is pro gres-
sos al can ça dos, que per mi ti ram à Itá lia cum prir os pa -
râ me tros es ta be le ci dos pelo Tra ta do de Ma as tricht
para o in gres so na “Eu ro zo na”, per sis tem si na is de
atra so, agra va dos pela ex ces si va bu ro cra cia e pela
so bre vi vên cia de me ca nis mos semi-ins ti tu ci o na li za-
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dos de cor rup ção. Os des com pas sos re gi o na is con ti-
nu am agu dos. A taxa mé dia na ci o nal de de sem pre go,
pou co in fe ri or a 10% da for ça de tra ba lho, é ele va da,
sen do tam bém ele va do o nú me ro dos tra ba lha do res
sem re gis tro (“in nero”).

A re la ti va ex ce lên cia das em pre sas de pe que no
e mé dio por te não deve obs cu re cer o fato de que, das
500 ma i o res em pre sas da Eu ro pa, ape nas 35 são ita -
li a nas. O ní vel de in ves ti men tos es tran ge i ros no país
tam bém é re la ti va men te ba i xo. As re gras tra ba lhis tas
são de ma si a do rí gi das, di fi cul tan do para as em pre-
sas as dis pen sas de fun ci o ná ri os e con tri bu in do para
que o país te nha nú me ro mu i to pe que no de tra ba lha-
do res em tem po par ci al. O sis te ma pre vi den ciá rio vi -
gen te, em cujo âm bi to os fun dos de pen são pri va dos
de sem pe nham pa pel ain da re si du al, é con si de ra do
pelo pró prio Go ver no como in viá vel no lon go pra zo,
ten do em vis ta a ele va da mé dia de ida de e a ba i xa
taxa de na ta li da de da po pu la ção ita li a na. Esti ma-se
que, se não hou ver re for mas no sis te ma, no ano de
2030 42% dos ita li a nos se rão pen si o nis tas — a ma i or
taxa da Eu ro pa. Não res ta dú vi da de que, em bo ra os
su ces si vos Go ver nos de cen tro-es quer da que pre ce-
de ram o Go ver no Ber lus co ni te nham dado pas sos im -
por tan tes no sen ti do de re for mar o mer ca do de tra ba-
lho, fle xi bi li zar a le gis la ção tra ba lhis ta e mo der ni zar o
sis te ma pre vi den ciá río, ou tros pa í ses da Eu ro pa
avan ça ram mais nes se es for ço.

Entre os di ver sos pro je tos de lei sub me ti dos
pelo Go ver no à apro va ção do Par la men to, três de les,
su ma ri za dos a se guir, con tem plam a in tro du ção de
re for mas pro fun das na le gis la ção tri bu tá ria, pre vi den-
ciá ria e tra ba lhis ta.

A re for ma fis cal pro pos ta pelo Go ver no ita li a no
tem o ob je ti vo de sim pli fi car o sis te ma tri bu tá rio e de
adap tá-lo aos mo de los pre va le cen tes no âm bi to in ter-
na ci o nal. As me di das in clu í das no pro je to de re for ma
com pre en dem, en tre ou tras: a re du ção a duas do nú -
me ro de alí quo tas do im pos to de ren da das pes so as
fí si cas; a re du ção no nú me ro de isen ções hoje exis -
ten tes, que se rão subs ti tu í das por de du ções; o es ta-
be le ci men to de alí quo ta úni ca para o im pos to de ren -
da so bre as pes so as ju rí di cas; o re-agru pa men to, em
um úni co tri bu to, de uma sé rie de im pos tos me no res
so bre ser vi ços, além do es ta be le ci men to de alí quo ta
úni ca para o im pos to so bre ren di men tos fi nan ce i ros.

No que se re fe re à le gis la ção pre vi den ciá ria, o
Go ver no pre ten de in cen ti var o cres ci men to dos fun -
dos de pen são pri va dos (“pre vi dên cia in te gra ti va”),
para onde se ri am pre fe ren ci al men te ca na li za dos os
re cur sos cor res pon den tes às in de ni za ções dos tra ba-
lha do res dis pen sa dos (“Tra ta men to Fine Rap por to”).

Pre vê-se ain da a fle xi bi li za ção da ida de mí ni ma
para apo sen ta do ria; a con ces são de in cen ti vos para
que os tra ba lha do res se apo sen tem após 40 anos de
con tri bu i ção pre vi den ciá ria, e para que os tra ba lha do-
res con ti nu em a exer cer sua ati vi da de pro fis si o nal,
mes mo após atin gir a ida de mí ni ma; o au men to da alí -
quo ta de con tri bu i ção para tra ba lha do res au tô no mos;
a mu dan ça na base de cál cu lo dos be ne fí ci os pre vi-
den ciá ri os e o au men to gra du al do va lor da pen são
mí ni ma, den tre ou tras me di das.

No caso da le gis la ção tra ba lhis ta, a re for ma pro -
pos ta pelo Go ver no Ber lus co ni pas sa a ad mi tir a de -
mis são sem jus ta ca u sa, em de ter mi na dos ca sos,
mo di fi can do a “cla ú su la pé trea” do ar ti go 18 do Esta -
tu to dos Traba lha do res, além de in cen ti var os con tra-
tos por tem po de ter mi na do. Com isso o Go ver no visa
a am pli ar o mer ca do de tra ba lho, cri ar no vos em pre-
gos e adap tar a le gis la ção tra ba lhis ta ita li a na aos pa -
drões ado ta dos na ma i o ria dos pa í ses eu ro pe us e re -
co men da dos na re cen te cú pu la da UE, em Bar ce lo na.
Tam bém se pre vê em me di das para in cor po ra ção ao
mer ca do de tra ba lho for mal da cha ma da eco no mia
“nera”, de gran des di men sões na Itá lia.

O Pla no de Gran des Obras Pú bli cas: o Go ver no
ita li a no de ve rá im ple men tar, a par tir do cor ren te ano,
uma sé rie de im por tan tes pro je tos na área de in fra-es-
tru tu ra, que con for mam o cha ma do Pla no de Gran des
Obras Pú bli cas. O Pla no pre vê a re a li za ção de mais de 
200 obras ao lon go de dez anos, das qua is 19 são con -
si de ra das pri o ri tá ri as. Entre es sas, cabe as si na lar a
cons tru ção da pon te so bre o es tre i to de Mes si na, que
de ve rá in ter li gar a re gião da Ca lá bria à ilha da Si cí lia, a 
cons tru ção de no vos ei xos ro do viá ri os e fer ro viá ri os
em di ver sas re giões e o pro je to de abas te ci men to hí -
dri co da Itá lia me ri di o nal. Os re cur sos pre vis tos para
to dos os pro je tos cons ti tu ti vos do Pla no de Gran des
Obras Pú bli cas mon tam a 125 bi lhões de eu ros. A alta
pri o ri da de atri bu í da pelo Go ver no aos pro je tos men ci-
o na dos abre pers pec ti vas po ten ci al men te po si ti vas
para as em pre sas bra si le i ras de cons tru ção ci vil.

Si na is de Vi ta li da de da eco no mia ita li a na:
pode-se di zer que as em pre sas que cons ti tu em a es -
pi nha dor sal da eco no mia ita li a na _ as de pe que no e
mé dio por te, a ma i o ria das qua is lo ca li za das no cen -
tro e no nor te do país _ atra ves sam hoje pe río do de
gran de pros pe ri da de e re pre sen tam, em mu i tos ca-
sos, ver da de i ros pa drões de ex ce lên cia. As com pa-
nhi as ita li a nas, so bre tu do as pe que nas e mé di as,
nor mal men te sa bem re a gir com agi li da de às no vas
de man das do mer ca do mun di al. Mu i tas são em pre-
sas fa mi li a res com alto grau de mo ti va ção. As co ne-
xões que es ta be le cem en tre si são tam bém só li das e
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efi ci en tes. Tais ca rac te rís ti cas ex pli cam a li de ran ça
mun di al da Itá lia na ex por ta ção de nu me ro sos pro du-
tos, tais como má qui nas pro ces sa do ras de ali men tos,
lava-rou pas, jói as, rou pas de lã e de seda, gra va tas
etc. Note-se, ain da, que o país con ta com gran de nú -
me ro de en ge nhe i ros de qua li da de.

As pe que nas e mé di as em pre sas ita li a nas fre -
qüen te men te se as so ci am em con sór ci os de ex por ta-
ção, que agru pam em mu i tos ca sos em pre sas lo ca li-
za das nos cha ma dos “dis tri tos in dus tri a is”. Essa exi -
to sa ex pe riên cia vem sen do acom pa nha da com cres -
cen te aten ção pe los ór gãos ofi ci a is e en ti da des de
clas se bra si le i ros de di ca dos a apo i ar nos sas ven das
ex ter nas. Alguns nú me ros bas tam para ilus trar a im -
por tân cia da par ti ci pa ção das pe que nas e mé di as
em pre sas na con for ma ção do par que pro du ti vo e no
uni ver so ex por ta dor ita li a no: 98% das com pa nhi as
que pro du zem bens ma nu fa tu ra dos são mi cro e pe-
que nas em pre sas e 92,6% dos ex por ta do res ita li a no
são cons ti tu í dos por mi cro, pe que nas e mé di as em -
pre sas.

Um si nal adi ci o nal de vi ta li da de da eco no mia
ita li a na é a ex pan são dos in ves ti men tos ita li a nos na
Eu ro pa Cen tral e Ori en tal. A ci da de de Tri es te, pró xi-
ma à fron te i ra com a Eslo vê nia, vem ad qui rin do cres -
cen te im por tân cia como cen tro im pul si o na dor de ne -
gó ci os ita li a nos com os an ti gos pa í ses co mu nis tas.

A Itá lia é ser vi da por uma rede de 102 Câ ma ras
de Co mér cio, ar ti cu la das em base pro vin ci al, 19
Uniões Re gi o na is de Co mér cio, 18 Cen tros de Co-
mér cio Exte ri or, uma União de Câ ma ras de Co mér cio
e nu me ro sas agên ci as es pe ci a li za das na ci o na is. A
Câ ma ra de Co mér cio de Mi lão me re ce des ta que par -
ti cu lar: com pre en de uma en ti da de cen tral e oito en ti-
da des es pe ci a li za das, que pro por ci o nam ex ce len te
su por te ope ra ci o nal a em pre sas ita li a nas em di ver-
sos se to res es tra té gi cos de atu a ção.

POLÍTICA EXTERNA ITALIANA

Co men ta ris tas ita li a nos têm des ta ca do uma
mu dan ça na con du ção da po lí ti ca ex ter na ita li a na
des de o pe río do em que o Pri me i ro-Mi nis tro Sil vio
Ber lus co ni ocu pou, in te ri na men te, o car go de Mi nis-
tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros, hoje exer ci do por
Fran co Frat ti ni. A prin ci pal no vi da de es ta ria na ma ni-
fes ta ção de uma ma i or cla re za das po si ções do Go-
ver no ita li a no em ques tões in ter na ci o na is, con fe rin-
do-lhe re no va da cre di bi li da de. Ou tro novo as pec to
se ria a ado ção de um per fil mais alto da Itá lia na es fe-
ra in ter na ci o nal. Do pon to de vis ta pes so al, a re co-
nhe ci da ca pa ci da de de co mu ni ca ção e a apa ren te
fran que za de Ber lus co ni, evi den ci a dos em con ta tos

com au to ri da des es tran ge i ras e em even tos in ter na ci-
o na is de ram ím pe to à sua re pu ta ção no ex te ri or.

Embo ra a li nha pró-ame ri ca na ado ta da por
Roma não seja una ni mi da de no Par la men to, a di mi-
nu i ção da am bi güi da de que mar cou a po lí ti ca ex ter na
ita li a na em todo o pós-guer ra, tem-se cons ti tu í do num 
ins tru men to útil para Ber lus co ni, in clu si ve jun to à opi -
nião pú bli ca não so men te ita li a na, mas tam bém eu ro-
péia. Como se re cor da, ao lon go da Gu er ra Fria os
Go ver nos ita li a nos fo ram re so lu ta men te anti-co mu-
nis tas e pró-Otan. Pa ra le la men te, con tu do, re a li za-
vam pe que nas ma no bras de modo mais ou me nos
ve la do com a ex-URSS, Lí bia e ou tros ro gue Sta tes.
Em con tras te, hoje, a Itá lia bus ca, cla ra men te, tor-
nar-se um par ce i ro pri vi le gi a do dos EUA na Eu ro pa,
con for me ex pres sou Ber lus co ni du ran te vi si ta re cen te
àque le país, quan do fez re i te ra das de cla ra ções so bre
a “con ver gên cia atlân ti ca” e so bre a ami za de que une
os dois pa í ses. Des de sua pos se, em 2001, o novo
Go ver no ita li a no tem re a fir ma do o de se jo de a Itá lia
vir a ser, jun ta men te com o Re i no Uni do, o gran de
par ce i ro po lí ti co dos EUA na Eu ro pa, dis tan ci an do-se
as sim da po si ção que tra di ci o nal men te de fen dia, jun -
ta men te com a Ale ma nha e, so bre tu do, com a Fran ça,
de não ali nha men to au to má ti co às po lí ti cas dos EUA
no cam po in ter na ci o nal.

Com efe i to, já em abril de 2002, du ran te a Re u-
nião Extra or di ná ria dos Chan ce le res da União Eu ro-
péia no Lu xem bur go, Ber lus co ni cri ti cou a ti mi dez da
po lí ti ca eu ro péia fren te à cri se no Ori en te Mé dio, o
que foi con si de ra do por ana lis tas ita li a nos como a pri -
me i ra mo du la ção sig ni fi ca ti va da pos tu ra de ali nha-
men to ir res tri to com os EUA. Mais re cen te men te, por
oca sião de pro nun ci a men to so bre o lra que no Par la-
men to, em bo ra te nha sido ca u te lo so ao in di car que a
Itá lia fa vo re cia so lu ção no qua dro da Na ções Uni das,
o Pri me i ro-Mi nis tro vol tou a ma ni fes tar sua fi de li da de
aos EUA. Sem em bar go, esse dis cur so não im pli ca,
no mo men to, sig ni fi ca ti vas me di das de or dem prá ti ca.
O Go ver no ita li a no con se guiu apro var no Par la men to
o en vio de mis são mi li tar de ca rá ter hu ma ni tá rio para
o Afe ga nis tão, mas, ao con trá rio da Fran ça e da
Grã-Bre ta nha, a Itá lia não terá que vo tar, no Con se lho
de Se gu ran ça, ne nhu ma re so lu ção so bre uma ação
mi li tar con tra o lra que.

Du ran te os dez me ses em que Ber lus co ni es te-
ve à fren te da Far ne si na ado tou li nha de ação mar ca-
da por con ta tos pes so a is com au to ri da des es tran ge i-
ras, pro cu ran do dar à Itá lia ma i or vi si bi li da de in ter na-
ci o nal. Além da mu dan ça no re la ci o na men to com os
EUA, o Go ver no de Sil vio Ber lus co ni não se dis tan cia
mu i to das po si ções to ma das pe los Go ver nos ita li a nos

Mar ço  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  18 03613    31ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003 



an te ri o res com re la ção às prin ci pa is li nhas de po lí ti ca
ex ter na país, a sa ber: a afir ma ção da Itá lia nos cen -
tros po lí ti cos de de ci são in ter na ci o na is, a par ti ci pa-
ção na in te gra ção eu ro péia, a pre sen ça mi li tar nos
Bal cãos, a pre sen ça po lí ti co-eco nô mi ca no Me di ter-
râ neo e a apro xi ma ção com os mer ca dos emer gen-
tes, so bre tu do da Ásia e Amé ri ca La ti na. Con tri bu em
para essa po lí ti ca de afir ma ção in ter na ci o nal o fato de 
o novo Go ver no ita li a no ter sido an fi trião do G-8, em
Gê no va, em ju lho de 2001, na qua li da de de pre si den-
te de tur no des se Gru po, e de ter hos pe da do a Con fe-
rên cia da FAO, em Roma, em no vem bro de 2001 e a
Cú pu la Mun di al da Ali men ta ção + 5, no âm bi to da
FAO, em Roma, em ju nho de 2002.

Qu an to aos te mas de di re i tos hu ma nos, meio
am bi en te e não-pro li fe ra ção, ain da que con si de ra dos
im por tan tes, não pa re cem re ce ber do Go ver no ita li a-
no o ca rá ter pri o ri tá rio com que são tra ta dos em ou -
tros pa í ses oci den ta is.

Ape sar de os EUA te rem sido con si de ra dos pe -
los úl ti mos go ver nos ita li a nos, de cen tro- es quer da,
como o país mais im por tan te na co or de na ção de in te-
res ses glo ba is do Oci den te em ques tões de se gu ran-
ça, a agen da bi la te ral foi mar ca da por di ver gên ci as
sig ni fi ca ti vas so bre te mas im por tan tes da agen da in -
ter na ci o nal, tais como o meio am bi en te, a ques tão
pa les ti na, o ter ro ris mo, a ques tão da Bós nia e Cuba.
Essas di ver gên ci as fo ram pra ti ca men te ne u tra li za das
com o atu al Go ver no. Até mes mo em te mas al ta men-
te po lê mi cos, como a po si ção dos EUA com re la ção
ao Pro to co lo de Kyo to so bre o cli ma, o Go ver no ita li a-
no tem evi ta do cri ti car o Go ver no nor te-ame ri ca no. A
po si ção do novo Go ver no ita li a no so bre a agen da
com os EUA fi cou cla ra du ran te a vi si ta ofi ci al que o
Pre si den te Ge or ge W. Bush re a li zou à Itá lia logo após 
o en cer ra men to da re u nião de cú pu la do G-8, em Gê -
no va, em ju lho do ano pas sa do. Nes sa oca sião, Ber -
lus co ni e Bush ex pres sa ram seu acor do com uma ali -
an ça atlân ti ca re for ça da, sob a égi de da Otan, e uma
Eu ro pa úni ca. Itá lia e EUA apói am a en tra da das no -
vas de mo cra ci as eu ro péi as na UE e na Otan, o de-
sen vol vi men to da Po lí ti ca Eu ro péia de Se gu ran ça e
De fe sa (PESD), a co o pe ra ção no co mér cio tran sa-
tlân ti co dos me i os de de fe sa, a con so li da ção da es ta-
bi li da de do Su des te eu ro peu, as ope ra ções con du zi-
das pela Otan na Bós nia e no Ko so vo, um es que ma
es tra té gi co con tra a ame a ça de pro li fe ra ção das ar -
mas de des tru i ção de mas sa (WMD), a re du ção dos
ar ma men tos nu cle a res es tra té gi cos, o for ta le ci men to
do Tra ta do de não-pro li fe ra ção, a con sul ta en tre os
ali a dos da Otan no caso de ame a ça emer gen te.

Além des ses pon tos, Ber lus co ni e Bush afir ma-
ram sua de ter mi na ção em fa vo re cer o de sen vol vi-
men to e a in te gra ção re gi o nal dos pa í ses do Me di ter-
râ neo, o pa pel da ONU em pro mo ver a paz, se gu ran-
ça e de sen vol vi men to in ter na ci o na is, o com ba te ao
cri me or ga ni za do e ao ter ro ris mo. Com os ata ques a
Nova Ior que e Was hing ton, em 11 de se tem bro de
2001, este úl ti mo tema as su miu ma i or ên fa se. Ambos
os go ver nan tes con cor da ram, tam bém, em re i te rar as 
ba ses da co o pe ra ção bi la te ral em ciên cia e tec no lo-
gia, com o pros se gui men to das pes qui sas con jun tas
no cam po do meio am bi en te, es pa ço, as tro fí si ca e do -
en ças con ta gi o sas, so bre tu do a AIDS e a ma lá ria.

Uma das prin ci pa is ca rac te rís ti cas da po lí ti ca
ex ter na ita li a na dos úl ti mos anos é a bus ca de afir ma-
ção nos cen tros de de ci são in ter na ci o na is, de for ma a 
que a im por tân cia po lí ti ca do país nes ses fo ros ve nha
a ser equi va len te à in ser ção de sua eco no mia nos
mer ca dos mun di a is. Nes se sen ti do, o Go ver no Ber -
lus co ni tem man ti do a pre sen ça mi li tar no Ko so vo e
na Albâ nia, e par ti ci pou com en vio de tro pas na ope -
ra ção “For ça Inter na ci o nal de Assis tên cia para a Se -
gu ran ça do Afe ga nis tão”. O atu al Go ver no tem fe i to,
igual men te, pro pos tas em te mas po lê mi cos da agen -
da in ter na ci o nal, tais como a cri a ção de um “Pla no
Mars hall” para a Pa les ti na.

A in te gra ção eu ro péia apre sen ta-se não só
como um dos te mas cen tra is da po lí ti ca ex ter na ita li a-
na, mas tam bém cons ti tui-se em pon to de re fe rên cia
para as as pi ra ções da so ci e da de ita li a na em re la ção
a seu fu tu ro. Ao con trá rio do que apre go a ram os po lí-
ti cos de opo si ção, o Go ver no Ber lus co ni tem man ti do
a po si ção tra di ci o nal men te de fen di da pela Itá lia no
que res pe i ta à in te gra ção eu ro péia apo i an do a am pli-
a ção da UE, com a in te gra ção dos pa í ses do Les te
Eu ro peu. A ado ção do EURO, a par tir de ja ne i ro de
2002, como mo e da úni ca em 12 pa í ses tem sido exi -
to sa no âm bi to po lí ti co-eco nô mi co. A jul gar pela re-
cen te vi si ta à Itá lia, em no vem bro em 2002, do Pre si-
den te da Con ven ção Eu ro péia, Va léry Gis card
d’Estaing, a Itá lia, que as su mi rá a Pre si dên cia eu ro-
péia no se gun do se mes tre de 2003, pa re ce de ci di da
a re a li zar um tra ba lho de me di a ção em prol do al can-
ce do con sen so nos te mas mais de li ca dos, a sa ber, a
cri a ção de uma Eu ro pa su pra na ci o nal com ces são de 
so be ra nia dos mem bros in di vi du a is.

Os Bal cãs têm-se cons ti tu í do tra di ci o nal men te
como um dos cen tros das aten ções da di plo ma cia ita li-
a na. Nes se sen ti do, a Itá lia pro pôs e li de rou a mis são
de paz na Albâ nia, em 1997, e tem man ti do po si ção de
des ta que nos as sun tos re fe ren tes à Bós nia e à ex-Iu -
gos lá via. Re gis tro que a Itá lia é o pri me i ro par ce i ro
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eco nô mi co da Albâ nia e tam bém seu prin ci pal pro ve-
dor de as sis tên cia hu ma ni tá ria. Nes se sen ti do, a vi si ta
à Itá lia do Pri me i ro-Mi nis tro da Albâ nia, Fa tos Nano,
re a li za da em 19 e 20 de se tem bro de 2002, in se riu-se
no pro ces so de in te gra ção da que le país ao Oci den te,
sen do a Itá lia par ce i ro pri vi le gi a do, com vis tas a fa ci li-
tar o in gres so na UE, a exem plo do ocor ri do com a
OTAN. Ade ma is, o Go ver no Ber lus co ni con si de ra que
a con ti nu a ção da mis são mi li tar ita li a na no Ko so vo é
fun da men tal para a afir ma ção da Itá lia no ce ná rio in-
ter na ci o nal como país pro ta go nis ta dos es for ços para
a es ta bi li za ção da re gião. O país dis pu ta com a Ale ma-
nha a po si ção de mais im por tan te par ce i ro eco nô mi-
co-co mer ci al da que la área. Ape sar de a Itá lia de sem-
pe nhar pa pel se cun dá rio nas de ci sões es tra té gi cas do 
Oci den te em re la ção à re gião, os pa í ses do Les te e da
Eu ro pa Cen tral têm me re ci do tra di ci o nal men te par ti-
cu lar aten ção por par te dos go ver nos ita li a nos. A ra zão
des se in te res se é eco nô mi ca, vis to ser a Itá lia o se-
gun do mais im por tan te par ce i ro co mer ci al da que la re -
gião, após a Ale ma nha. Por esse mo ti vo, a po lí ti ca do
Go ver no Ber lus co ni é de am pli a ção dos atu a is la ços
de co o pe ra ção en tre a Itá lia e aque les pa í ses.

Des de o iní cio dos anos 90, a Itá lia tem pro cu ra-
do de sem pe nhar um pa pel mo de ra dor pró prio no Ori -
en te Mé dio, so bre tu do com os pa í ses con si de ra dos
hos tis ao Oci den te: Ira que, Irã e Lí bia. Cabe res sal tar
que o Go ver no ita li a no tem op ta do por uma pos tu ra
de ca u te la com re la ção ao re tor no dos ins pe to res da
ONU ao Ira que para ins pe ções in con di ci o na is dos ar -
se na is de ar mas da que le país. Ape sar do gran de ce ti-
cis mo das au to ri da des ita li a nas a esse res pe i to, es -
pe ra-se que o Go ver no de Bag dá es te ja em pe nha do
na bus ca de uma so lu ção ne go ci a da em de tri men to
da so lu ção mi li tar. A Lí bia e o Irã são gran des im por ta-
do res de pe tró leo da Itá lia, en quan to a Argé lia é um
de seus prin ci pa is su pri do res de gás na tu ral. Ape sar
dos la ços tra di ci o na is de ami za de com pa í ses do
mun do ára be e de ser a Itá lia uma das prin ci pa is fon -
tes de aju da eco nô mi ca à Au to ri da de Pa les ti na, as re -
la ções com Isra el não po dem ser con si de ra das dis-
tan tes. Na atu al cri se do Ori en te Mé dio, a Itá lia tem
con de na do o re cur so à vi o lên cia e con cla ma do as
par tes en vol vi das para re i ni ci ar o diá lo go. Essa po si-
ção tem sido re i te ra da por Ber lus co ni, es pe ci al men te
após o im pas se nas ne go ci a ções de paz ca u sa do
pelo re cru des ci men to da vi o lên cia em ata ques ter ro-
ris tas, em am bos os la dos. Nes se con tex to, fo ram fre -
qüen tes as vi si tas ofi ci a is dos lí de res Ari el Sha ron,
Yas ser Ara fat e Hos ni Mu ba rak à Itá lia nos úl ti mos
me ses.

A Amé ri ca La ti na ocu pa pa pel sin gu lar para o
con jun to da so ci e da de ita li a na, prin ci pal men te o Bra -
sil e a Argen ti na, onde se con cen tram as ma i o res co -
mu ni da des de des cen den tes ita li a nos no ex te ri or.
Não obs tan te, os con ta tos ofi ci a is com a Amé ri ca La -
ti na têm sido pou co den sos. As ini ci a ti vas de apro xi-
ma ção ain da li mi tam-se fre qüen te men te ao cam po
teó ri co, ape sar da re a li za ção de vi si tas bi la te ra is de
alto ní vel, tais como a do Pre si den te Car lo Aze glio Ci -
am pi ao Bra sil e à Argen ti na, em 2000, e as vi si tas à
Itá lia do ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
em 1997, 1999 e 2002, do ex-Pre si den te Car los Me -
nem, em 1997, e do Pre si den te Ri car do La gos, em
mar ço des te ano. Su bli nho, ade ma is, ou tu bro de
2002, do ex-pre si den te do Con se lho de Mi nis tros,
Mas si mo D’Alema, a vá ri os pa í ses sul-ame ri ca nos,
des ta can do a Argen ti na, Uru guai e Chi le, in clu in do o
Bra sil. To da via, a re cen te cri se eco nô mi ca ar gen ti na
tem me re ci do aten ção es pe ci al das au to ri da des ita li-
a nas, haja vis ta a ne ces si da de de aju dar con cre ta-
men te aque le país, ga ran tin do o ple no apo io den tro
do G-7 e jun to às ins ti tu i ções fi nan ce i ras in ter na ci o-
na is. A Itá lia tem se pre o cu pa do não só com a di fí cil
si tu a ção da sua co mu ni da de ra di ca da na Argen ti na,
mas tam bém de sal va guar dar os in te res ses dos in-
ves ti do res ita li a nos atin gi dos pela que da fi nan ce i ra.

Ava li a ção ge ral do re la ci o na men to Bra sil-Itá lia

A pro fun da iden ti fi ca ção cul tu ral e os sen ti-
men tos de sim pa tia re cí pro ca, fa vo re ci dos pela con -
tri bu i ção da imi gra ção ita li a na à for ma ção do Bra sil,
são tra ços mar can tes do re la ci o na men to bi la te ral, e
jus ti fi cam ava li a ção de que, en tre os pa í ses do
G-7/8, a Itá lia ofe re ce pers pec ti vas sin gu la res de
diá lo go po lí ti co. Se gun do o Con se lho Ge ral de Ita li a-
nos no Exte ri or, a co mu ni da de de des cen den tes de
ita li a nos no Bra sil (cer ca de 25 mi lhões) se ria a ma i-
or do mun do. O Bra sil é, mais do que em ou tros pa í-
ses de sen vol vi dos, uma re fe rên cia co nhe ci da, em
fun ção da rede de con ta tos hu ma nos ou do in te res-
se pela cul tu ra na ci o nal (mú si ca e es por tes).
A agen da bi la te ral Bra sil-Itá lia se as sen ta so bre uma 
base de equi lí brio de in te res ses, de cor ren te dos pa -
ra le lis mos exis ten tes:

a) na con di ção de “glo bal pla yers” de
am bos os pa í ses, que têm sido le va dos a
as su mir res pon sa bi li da des am pli a das em
ma té ri as de in te res se trans cen den te da co -
mu ni da de in ter na ci o nal, tal como em ope ra-
ções in ter na ci o na is de paz, na pro mo ção
dos di re i tos hu ma nos, na de fe sa do meio
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am bi en te, no com ba te à cri mi na li da de or ga-
ni za da etc.;

b) nas res pec ti vas agen das in ter nas,
cen tra das so bre o pri ma do das ins ti tu i ções
de mo crá ti cas e na ên fa se co mum ao equi lí-
brio das con tas pú bli cas, à mo der ni za ção das 
es tru tu ras ad mi nis tra ti vas, à efi ciên cia das for -
ças pro du ti vas, à cri a ção de opor tu ni da des de 
in ser ção so ci al e ao com ba te às de si gual da-
des, tan to so ci a is, quan to re gi o na is; e

c) no apro ve i ta men to das opor tu ni da-
des de co o pe ra ção bi la te ral, as qua is evo lu-
em pro gres si va men te para pa drões mais
ma du ros, como evi den ci a do pelo pro gra ma
AMX e pe las opor tu ni da des que se abrem
em ou tras áre as de alta tec no lo gia.

No âm bi to go ver na men tal, as vi si tas ao Bra sil
da ex-Mi nis tra do Exte ri or Su san na Agnel li (abr/95),
do en tão Pre si den te Oscar Lu i gi Scal fa ro (jun/95),
do ex-Pri me i ro-Mi nis tro Ro ma no Pro di (mar/98) e do 
Pre si den te Car lo Aze glio Ci am pi (maio/2000), bem
como as vi si tas do ex-Chan ce ler Luiz Fe li pe Lam-
pre ia (maio/96) e do en tão Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so (fev/97, nov/99 e maio/02) mar ca-
ram a re to ma da do diá lo go po lí ti co de alto ní vel.

Mais re cen te men te, es ti ve ram no Bra sil o Pre si-
den te da Câ ma ra dos De pu ta dos da Itá lia, Pier Fer di-
nan do Ca si ni (nov/02) e o Vice-Mi nis tro das Re la ções
Exte ri o res, Ma rio Bac ci ni, que aqui es te ve em duas
oca siões, em no vem bro de 2002 e em ja ne i ro de
2003, como re pre sen te do Go ver no ita li a no à pos se
do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va.

Cabe des ta car que o Acor do-Qu a dro Bra sil-Itá-
lia de Co o pe ra ção Eco nô mi ca, Indus tri al e para o De -
sen vol vi men to, de 12-2-1997, as si na do du ran te a vi -
si ta de Esta do do ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so, pre vê, em seu Arti go XIII, a cons ti tu i ção de
um Con se lho Íta lo-Bra si le i ro para a Co o pe ra ção Eco -
nô mi ca, Indus tri al, Fi nan ce i ra e para o De sen vol vi-
men to, a ser pre si di do

pe los res pec ti vos Chan ce le res. Sob a égi de
des se Con se lho, po de rão ser cri a dos (ar ti gos XIV e
XV do Acor do-Qu a dro) gru pos de tra ba lho “ad hoc”,
um Gru po de Tra ba lho para a Co o pe ra ção Fi nan ce i ra
(pre si di do, do lado bra si le i ro, pelo Mi nis tro da Fa zen-
da), um Gru po de Tra ba lho para a Co o pe ra ção Eco -
nô mi ca e Indus tri al (pre si di do, no caso bra si le i ro, pelo 
ti tu lar do MDIC) e um Co mi tê Empre sa ri al para a Co -
la bo ra ção Con jun ta.

Nes se sen ti do, a im ple men ta ção do Con se lho
Íta lo-Bra si le i ro para a Co o pe ra ção Eco nô mi ca, Indus -
tri al, Fi nan ce i ra e para o De sen vol vi men to po de ria vir

a cons ti tu ir pro je to a ser con cre ti za do ao lon go do cor -
ren te ano. O ex-Chan ce ler Re na to Rug gi e ro, afas ta do
do car go em ja ne i ro de 2002, ha via con fir ma do vi si ta
de tra ba lho ao Bra sil pou co me ses de po is de sua pos -
se como Mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros, oca sião
em que po de ria ter sido re a li za da a pri me i ra re u nião
do Con se lho. Vale lem brar a res pe i to que, em 11 de
no vem bro de 2002, após cer ca de 11 me ses de in te ri-
ni da de de Ber lus co ni na Far ne si na, Fran co Frat ti ni foi
no me a do Chan ce ler.

O re fe ri do Con se lho, quan do im ple men ta do e
em fun ci o na men to, cons ti tu i rá im por tan te ins tru men-
to de apro fun da men to e en ri que ci men to do re la ci o na-
men to bi la te ral.

A ex ce lên cia e a flu i dez do diá lo go po lí ti co en tre
o Bra sil e a Itá lia en con tra re fle xos, não só nas ques -
tões eco nô mi co-fi nan ce i ras, mas, igual men te, em to -
dos os as pec tos de nos sas re la ções. Ca be ria ci tar a
im por tan te co o pe ra ção ju di ciá ria man ti da en tre nos -
sos Go ver nos, a co o pe ra ção na área da Ae ro náu ti ca
(Pro je to AMX), a co o pe ra ção cul tu ral (even tos cul tu-
ra is pro mo vi dos pela Emba i xa da em Roma e im ple-
men ta ção de le i to ra dos de lín gua por tu gue sa e li te ra-
tu ra bra si le i ra em uni ver si da des ita li a nas) e a co o pe-
ra ção par la men tar (o Gru po Par la men tar Bra sil-Itá lia
é um dos mais ati vos no Con gres so bra si le i ro).

Re la ções eco nô mi cas e co mer ci a is Bra sil-Itá lia
Os in ves ti men tos de ca pi ta is de ori gem ita li a na

têm con tri bu í do de ma ne i ra re le van te para o de sen vol-
vi men to so ci o e co nô mi co bra si le i ro. A Itá lia é o 5º ma i or
mer ca do de ori gem dos in ves ti men tos ex ter nos di re tos
no Bra sil. Empre sas como Fiat, Pi rel li, Oli vet ti, Cí rio,
Fer re ro, Par ma lat, Be net ton, Te le com Ita lia e Agip têm
for te pre sen ça no mer ca do bra si le i ro, con si de ra do
pon te es tra té gi ca para o mer ca do am pli a do do Mer co-
sul e do res tan te do con ti nen te sul-ame ri ca no.

So men te na úl ti ma dé ca da, o mon tan te acu mu-
la do de in ves ti men tos ita li a nos na eco no mia bra si le i ra
apre sen tou cres ci men to de cer ca de 300%. Os in ves-
ti men tos e re in ves ti men tos ita li a nos no Bra sil, no pe -
río do 1991-2000, con cen tra ram-se nos se guin tes se -
to res: pro du tos quí mi cos, má qui nas-fer ra men ta, au-
to mó ve is (Fiat, Ive co), pro du tos agro a li men ta res (Fer-
re ro, Cí rio, Par ma lat), pro du tos têx te is, se gu ros (Ge -
ne ra li), co mér cio, trans por tes, se tor fi nan ce i ro (Ban co
Su da me ris, con tro la do pelo Co mit), te le co mu ni ca-
ções (Te le com Ita lia), ener gia (Agip), pne us e ca bos
(Pi rel li), sil vi cul tu ra e pes ca. Se gun do da dos da So ci-
e da de Bra si le i ra de Estu dos de Empre sas Trans na ci-
o na is (SOBEET), a Itá lia res pon dia, em 1998, por
4,7% do es to que acu mu la do de in ves ti men tos ex ter-
nos di re tos no Bra sil.

No ano 2000, as em pre sas ita li a nas in ves ti ram
488 mi lhões de dó la res no Bra sil. É im por tan te res sal-
tar que, nos úl ti mos anos, a Te le com Ita lia in ves tiu
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mon tan te su pe ri or a um bi lhão de dó la res no Bra sil,
nos se to res de te le fo nia mó vel e fixa.

O in ter câm bio co mer ci al com a Itá lia, fa vo rá vel
ao Bra sil du ran te vá ri os anos, atin giu pon to de in fle-
xão em 1995, quan do se re gis trou dé fi cit su pe ri or a
US$ 1 bi lhão. O vo lu me glo bal de co mér cio (im por ta-
ções e ex por ta ções) foi cla ra men te as cen den te até
1998, quan do su pe rou a casa de US$ 5 bi lhões. Nos
úl ti mos três anos, pa ra le la men te ao de crés ci mo do
mon tan te glo bal do co mér cio bi la te ral (pas sou de
US$ 5,1 bi lhões em 1998 para US$ 4,4 bi lhões em
1999, US$ 4,3 bi lhões em 2000, US$ 3,9 bi lhões em
2001) ve ri fi cou-se um sen sí vel de crés ci mo do to tal
das im por ta ções bra si le i ras, que, em 2000, pra ti ca-
men te equi va le ram às ex por ta ções ita li a nas (su pe rá-
vit ita li a no de ape nas 25 mi lhões de dó la res).

No ano 2001, o in ter câm bio co mer ci al Bra sil-Itá-
lia apre sen tou, por tan to, um mon tan te to tal de US$
3,99 bi lhões (ex por ta ções bra si le i ras de US$ 1,809
bi lhões e im por ta ções bra si le i ras de US$ 2,182 bi-
lhões, re sul tan do em um dé fi cit de US$ 376 mi lhões),
sen do que a Itá lia ocu pou a 9ª po si ção en tre os pa í-
ses com pra do res de pro du tos bra si le i ros (em 2000,
ha via ocu pa do a 6ª).

Ve ri fi cou-se em 2001 uma re tra ção na cor ren te
do co mér cio de 7,5% em re la ção ao ano de 2000 (que 
foi de US$ 4,31 bi lhões). Essa re tra ção de cor reu da

re du ção de 15,7% ve ri fi ca da nas ex por ta ções bra si le-
i ras, sen do que nos sas im por ta ções man ti ve ram-se
no mes mo pa ta mar (0,6%).

Os prin ci pa is pro du tos da pa u ta de ex por ta ções
bra si le i ra para a Itá lia nos úl ti mos anos fo ram os se-
guin tes: cou ros e pe les, mi né rio e con cen tra do de fer -
ro, au to mó ve is de pas sa ge i ros e café cru em grão. Os
prin ci pa is itens da pa u ta de ex por ta ções ita li a nas para
o Bra sil são ve í cu los au to mo to res, tra to res, au to pe ças
e pe ças de re po si ção para ve í cu los e mo to res.

Cabe des ta car, ain da, que o tema das pe que-
nas e mé di as em pre sas tem sido pon to im por tan te
em to dos os en con tros en tre au to ri da des bra si le i ras e 
ita li a nas. As au to ri da des ita li a nas pro cu ram cri ar me-
ca nis mos que pos si bi li tem o in ter câm bio nes ta área,
pois con si de ram que as pe que nas e mé di as em pre-
sas têm pa pel re le van te na ge ra ção de pro du to e na
ab sor ção de mão-de-obra, con tri bu in do para con ju-
gar co o pe ra ção com con cor rên cia. O es tí mu lo a pe-
que nas e mé di as em pre sas é tam bém uma for ma de
ga ran tir mer ca do para um seg men to que é res pon sá-
vel por 65% da pro du ção in dus tri al ita li a na, mas que
res pon de por ape nas 5% das ex por ta ções. Em ou tu-
bro de 2002, uma mis são in te gra da por fun ci o ná ri os
do SEBRAE es te ve em Roma com o pro pó si to de co -
nhe cer a ad mi nis tra ção pú bli ca lo cal ita li a na e os me -
ca nis mos de apo io às pe que nas e mé di as em pre sas.
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Co o pe ra ção na área ae ro náu ti ca

O pro gra ma de co o pe ra ção bi la te ral Bra sil-Itá-
lia para a cons tru ção do caça-bom bar de i ro AMX
cons ti tui a mais re le van te ini ci a ti va de co o pe ra ção
mi li tar-in dus tri al en tre o Bra sil e um país da Otan. O
pro gra ma ori gi nal (pos te ri or men te re vis to de vi do a
res tri ções or ça men tá ri as das duas par tes) pre via a
cons tru ção con jun ta (Embra er, Ae ri ta lia – pos te ri or-
men te ab sor vi da pela AIe nia Ae ros pa zio – e Aer-
maccht) das ae ro na ves, des ti nan do 187 uni da des
para a Itá lia e 79 para o Bra sil.

O cro no gra ma re vis to do pro gra ma pre vê que as 
For ças Aé re as do Bra sil e da Itá lia ad qui ram con jun-
ta men te cer ca de 190 uni da des do AMX, em suas
duas ver sões (in clu in do o mo de lo de tre i na men to
AMX-T). Du ran te a guer ra do Ko so vo, o caça bi na ci o-
nal foi uti li za do, com re co nhe ci do êxi to, pe las tro pas
da Otan. Está-se ul ti man do ope ra ção de ven da de
seis a oito uni da des da ver são de tre i na men to AMX-T
para a For ça Aé rea da Ve ne zu e la.

Em mar ço de 2001, foi as si na do pelo en tão Pro -
cu ra dor-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal, Dr. Almir Mar tins
Bas tos, na Emba i xa da em Roma, ope ra ção de cré di to
com o ban co ita li a no Efi ban ca, no va lor de US$90 mi -
lhões, des ti na da ao fi nan ci a men to da aqui si ção de
bens e ser vi ços ita li a nos a se rem em pre ga dos no
pro je to de mo der ni za ção (Mid-Life Upgra ding) do
caça-bom bar de i ro AMX.

Ain da no cam po da co o pe ra ção ae ro náu ti ca
com a Itá lia, cabe as si na lar que a Ae ro náu ti ca Mi li tar
Ita li a na pla ne ja ad qui rir seis ae ro na ves para a mo der-
ni za ção de seu sis te ma de aler ta aé reo avan ça do. Em 
di ver sas opor tu ni da des, al tas au to ri da des da cú pu la
da AMI ma ni fes ta ram pre fe rên cia pe los aviões
EMB-145 da Embra er como pla ta for ma ide al para a
ins ta la ção de sis te mas AEW&C (Air bor ne Early War -
ning and Con trol), com a uti li za ção de ra da res fa bri ca-
dos pela Erics son.

O ma i or con cor ren te nes sa dis pu ta é a Bo e ing,
op ção de ma i or cus to e não exa ta men te acor de aos
re qui si tos ope ra ci o na is da AMI. Caso con cre ti za da, a
com pra dos EMB-145 da Embra er re pre sen ta ria pas -
so de ci si vo para as se gu rar à em pre sa bra si le i ra um
ni cho de mer ca do nos pa í ses da Otan.

Por su ges tão da pró pria AMI, foi en ca mi nha do à 
con si de ra ção do Go ver no ita li a no pro je to de me mo-
ran do de en ten di men to que pre vê, a exem plo do que
foi fe i to no pro je to AMX, um pro gra ma ins ti tu ci o na li za-
do de co o pe ra ção bi la te ral, des ta vez di re ci o na do
para o de sen vol vi men to de ae ro na ves de aler ta aé reo
avan ça do. Cabe re gis trar que a em pre sa ita li a na Ale -

nia Ae ros pa zio, par ce i ra da Embra er no pro gra ma
AMX, tem ma ni fes ta do cla ra dis po si ção a apo i ar a po -
si ção da Embra er no caso dos aviões AEW&C, em
tro ca da pos sí vel com pra pela FAB de aviões de
trans por te de tro pas CJ27, fa bri ca dos pela AIe nia em
par ce ria com a Lock he ed.

Clas si fi ca ção de ris co do Bra sil

Em di ver sas opor tu ni da des, a Emba i xa da em
Roma sus ci tou com in ter lo cu to res do Go ver no ita li a-
no, no mais alto ní vel, a ques tão da re clas si fi ca ção
do ín di ce de ris co (“ra ting”) atri bu í do ao Bra sil pela
SACE (“Istí tu to per i Ser vi zi Assi cu ra ti vi ai Com mer-
cio Este ro), agên cia es ta tal ita li a na de se gu ros de
cré di to para ex por ta ção.

Ape sar da boa dis po si ção das au to ri da des ita li-
a nas em re la ção ao ple i to bra si le i ro, ale ga o Go ver no
lo cal que a Sace se deve ater, obri ga to ri a men te, às
nor mas e stan dards vi gen tes no âm bi to da OCDE
so bre country risk. O Go ver no bra si le i ro tem re ce bi-
do al gu mas in di ca ções – as mais re cen tes das qua is
no trans cur so de en tre vis ta do Emba i xa dor ita li a no
em Bra sí lia com o Di re tor-Ge ral do De par ta men to da
Eu ro pa do lta ma raty e de re u nião de tra ba lho do Di re-
tor-Ge ral da Sace, Gi or gio Tel li ni, com o Se cre tá rio de 
Assun tos Inter na ci o na is do Mi nis té rio da Fa zen da, –
de que o Go ver no ita li a no es ta ria dis pos to e pron to a
ges ti o nar, jun to a seus pa res da OCDE, um up gra-
ding do ín di ce de ris co atri bu í do ao Bra sil.

Tu ris mo: Co mi tê Vi sit Bra sil-Itá lia

Em no vem bro de 2000, com a pre sen ça do en-
tão Mi nis tro de Espor tes e Tu ris mo, Car los Mel les, e
do ex-Pre si den te da Embra tur, Caio Luiz de Car va lho,
foi re a li za da na Emba i xa da em Roma re u nião téc ni ca
com o tra de tu rís ti co ita li a no (ope ra do res, agên ci as de 
vi a gem, com pa nhi as aé re as) que ope ra com o des ti no
Bra sil, com vis tas a co lher sub sí di os para o lan ça men-
to, na Itá lia, do Co mi tê Vi sit Bra sil, ini ci a ti va con jun ta
do MET e do lta ma raty para po ten ci a li zar, nos prin ci-
pa is mer ca dos emis so res, o cres ci men to da en tra da
de tu ris tas no Bra sil. Em 1998, a Itá lia res pon deu por
4% do to tal de tu ris tas es tran ge i ros in gres sa dos no
Bra sil (cer ca de 180.000 pes so as).

O Co mi tê Vi sit Bra sil-Itá lia foi for mal men te lan -
ça do em fe ve re i ro de 2001, em ce ri mô nia re a li za da
no pa vi lhão bra si le i ro na tra di ci o nal “Bor sa lnter na zi o-
na le del Tu ris mo” (BIT) de Mi lão. Re cen te men te, foi
en cer ra do o pro ces so de li ci ta ção para a es co lha da
em pre sa de mar ke ting tu rís ti co que irá as ses so rar a
Emba i xa da na im ple men ta ção do Co mi tê, cujo nome
de fan ta sia, na Itá lia, será “Tu ris mo Bra si le”.
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Ape sar de o Mi nis té rio do Espor te e Turis mo não
ter re pas sa do os re cur sos adi ci o na is ne ces sá ri os para 
a re no va ção, em agos to de 2002, do con tra to com a
em pre sa que as ses so ra va o CVB, o aten di men to ao
pú bli co foi man ti do, me di an te a de sig na ção de fun ci o-
ná ri as da Emba i xa da que ocu pa vam ou tras fun ções.
Com isso, o CVB pôde man ter suas ati vi da des, re co-
nhe ci da men te de gran de re le vân cia para a di vul ga ção
do rico po ten ci al tu rís ti co bra si le i ro na Itá lia.

Co o pe ra ção ju di ciá ria

A aná li se do mar co ju rí di co ins ti tu ci o nal do re -
la ci o na men to Bra sil-itá lia dá idéia da mag ni tu de e
da mul ti pli ci da de dos in te res ses re cí pro cos dos dois
pa í ses. Fica tam bém evi den te o apro fun da men to e a 
di ver si da de do re la ci o na men to que, com o pas sar
do tem po e com a di ver si fi ca ção dos con ta tos, des-
do bra-se em no vos acor dos e ins tru men tos de diá lo-
go bi la te ral que co brem um am plo es pec tro de te-
mas ads tri tos à co o pe ra ção cul tu ral, à ci en tí fi ca e
tec no ló gi ca e à eco nô mi co-co mer ci al, bem como
aos la ços fi nan ce i ros e in dus tri a is.

O Bra sil e a Itá lia man têm es tre i to con ta to no
cam po da Co o pe ra ção Ju di ciá ria, ten do por base le -
gal três acor dos ce le bra dos na dé ca da de 90 nas áre -
as pe nal, ci vil e de exe cu ção de sen ten ças, e na de
ex tra di ção. Além des tes tex tos le ga is, em ple na vi-
gên cia há ain da em ne go ci a ção um acor do so bre a
trans fe rên cia de pes so as con de na das

A co o pe ra ção ju di ciá ria en tre os dois pa í ses ga -
nhou es pe ci al re le vo dada a re per cus são jun to à opi -
nião pú bli ca bra si le i ra do pe di do de ex tra di ção, fe i to
pelo Bra sil, do bi na ci o nal Sal va to re Alber to Cac ci o la,
con de na do por cri mes con tra o sis te ma fi nan ce i ro na -
ci o nal. O pe di do de pri são pre ven ti va para fins de ex -
tra di ção foi apre sen ta do em ou tu bro de 2000, mas a
ex tra di ção foi in de fe ri da pela jus ti ça ita li a na, sob a
ale ga ção de que, com base no prin cí pio da re ci pro ci-
da de, a lei cons ti tu ci o nal bra si le i ra im pe de a ex tra di-
ção de na ci o na is. O Go ver no ita li a no, no en tan to,
com pro me teu-se a sub me ter o se nhor Cac ci o la a pro -
ces so na Itá lia pe los de li tos ocor ri dos no Bra sil, nos
ter mos do Tra ta do de Extra di ção, em vi gor des de
9-7-1993.

Além das ques tões re la ti vas a Sal va to re Cac ci-
o la, vale re gis trar que, em abril de 2001, o Go ver no
bra si le i ro so li ci tou e ob te ve do Go ver no ita li a no a pri -
são pre ven ti va para fins de ex tra di ção de Uli an Marc -
zuk Schet ti no. O re fe ri do ci da dão, con de na do no
Bra sil por cri mes con tra a vida, foi o pri me i ro caso de
uma ex tra di ção da Itá lia para o Bra sil. Por ou tro lado,
são nu me ro sos os ca sos de ex tra di ção do Bra sil

para a Itá lia, es pe ci al men te des de a en tra da em vi -
gor do re fe ri do Tra ta do de Extra di ção. De fato, de
1999 até a cor ren te data, re gis tram-se ses sen ta pe -
di dos de ex tra di ção en ca mi nha dos ao Bra sil pela
Jus ti ça ita li a na.

A co o pe ra ção ju di ciá ria en tre os dois pa í ses
tem-se de sen vol vi do, igual men te, pelo trâ mi te re gu lar
de Car tas Ro ga tó ri as, pela tro ca de vi si tas en tre ju ris-
tas de am bos os pa í ses e pela ida de mis sões de ma -
gis tra dos, au to ri da des ju di ciá ri as e po li ci a is ita li a nos
ao Bra sil, com vis tas a am pli ar os con ta tos com as au -
to ri da des bra si le i ras que tra tam da re pres são ao cri -
me or ga ni za do.

Co o pe ra ção cul tu ral e edu ca ci o nal

Ape sar do pa pel que teve a imi gra ção ita li a na
na for ma ção do povo bra si le i ro e da pro fun da iden -
ti da de cul tu ral en tre os dois pa í ses, ain da exis te
um gran de des co nhe ci men to da di ver si da de e ri-
que za da pro du ção cul tu ral bra si le i ra, à ex ce ção da 
mú si ca po pu lar e da li te ra tu ra, re la ti va men te di fun-
di das.

O re co nhe ci men to des te fato tor na a pro mo ção
de ati vi da des cul tu ra is e a di vul ga ção da re a li da de
bra si le i ra ins tru men tos efi ca zes da atu a ção di plo má-
ti ca do Bra sil na Itá lia. Nes se sen ti do, a Emba i xa da do 
Bra sil na Itá lia tem pa tro ci na do inú me ras ini ci a ti vas
de di vul ga ção e pro mo ção da cul tu ra bra si le i ra na-
que le país.

No cam po da co o pe ra ção edu ca ci o nal, a cri a-
ção de le i to ra dos de lín gua por tu gue sa e li te ra tu ra
bra si le i ra em uni ver si da des ita li a nas, como o le i to ra-
do na Uni ver si da de de Bo lo nha, a se gun da mais an ti-
ga do mun do, cons ti tui im por tan te ve tor para a di fu-
são da cul tu ra bra si le i ra.

Co o pe ra ção par la men tar

Nos úl ti mos anos a co o pe ra ção par la men tar
Bra sil-Itá lia tem sido in ten si fi ca da. O ex-Pre si den te
da Câ ma ra dos De pu ta dos, De pu ta do Aé cio Ne ves,
re a li zou vi si ta ofi ci al à Itá lia em no vem bro de 2001.
Em maio de 2002, in te gra ram a co mi ti va do ex-Pre-
si den te da Re pú bli ca à Itá lia, o Pre si den te do Se na-
do, Se na dor Ra mez Te bet, e o en tão Pre si den te da
Câ ma ra, De pu ta do Aé cio Ne ves. Em no vem bro de
2002, o Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos da
Itá lia, Pier Fer di nan do Ca si ni, re a li zou vi si ta ofi ci al
ao Bra sil, oca sião em que par ti ci pou, con vi da do
pelo ex-De pu ta do Aé cio Ne ves, da Cú pu la Par la-
men tar de Inte gra ção Con ti nen tal.
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Cabe res sal tar ain da o ex pres si vo nú me ro de vi -
si tas ofi ci a is de par la men ta res bra si le i ros a seus ho -
mó lo gos ita li a nos nos úl ti mos anos.

O Gru po Par la men tar Bra sil-Itá lia, cri a do em
1977, é o mais an ti go des ta na tu re za no Con gres so
Na ci o nal. Com pos to por 245 de pu ta dos e 25 se na do-
res, será pre si di do, até ja ne i ro de 2003, pelo De pu ta-
do Lu ci a no Piz zat to (PFL-PR).

O Gru po tem por ob je ti vo fa ci li tar o in ter câm bio
nas áre as eco nô mi ca (co mér cio, in dús tria, in ves ti-
men tos), po lí ti ca (diá lo go en tre par la men ta res dos
dois pa í ses) e cul tu ral.

Me re ce des ta que o Acor do de Co o pe ra ção
Par la men tar, as si na do em 2001, pelo ex-Pre si den te
da Câ ma ra, De pu ta do Aé cio Ne ves, e sua  con tra-
par te ita li a na, o De pu ta do Ca si ni.
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PROJETO RECEBIDO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2003
(Nº 4.415/2001, na casa de ori gem)

Con ce de re mis são de dé bi to pre vi-
den ciá rio do pe río do de abril de 1994 a
abril de 1997, em face do re co lhi men to
com base na Lei nº 8.870, de 15 de abril
de 1994, pe las agro in dús tri as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fi cam ex tin tos os cré di tos pre vi den ciá ri-

os, cons ti tu í dos ou não, ins cri tos ou não em dí vi das
ati vas, aju i za dos ou não, com exi gi bi li da de sus pen sa
ou não, con tra as pes so as ju rí di cas que se de di quem
à pro du ção agro in dus tri al em de cor rên cia da di fe ren-
ça en tre a con tri bu i ção ins ti tu í da pelo § 2º do art. 25
da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, de cla ra da in -
cons ti tu ci o nal pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, e a
con tri bu i ção a que se re fe re o art. 22 da Lei nº 8.212,
de 24 de ju lho de 1991, em ra zão dos fa tos ge ra do res
ocor ri dos en tre a data de pu bli ca ção da que la lei e a
da de cla ra ção de sua in cons ti tu ci o na li da de.

§ 1º Fica ve da da a res ti tu i ção das di fe ren ças a
que se re fe re o ca put, even tu al men te pa gas an te ri or-
men te à pu bli ca ção des ta lei.

§ 2º A ex tin ção, to tal ou par ci al, de pro ces sos de 
exe cu ção, em bar gos à exe cu ção fis cal ou anu la tó ri as
de ato de cla ra tó rio de di vi da, em de cor rên cia da apli -
ca ção do dis pos to nes te ar ti go, não im pli ca rá a qual -
quer das par tes con de na ção em ho no rá ri os, cus tas e
qua is quer ou tros ônus de su cum bên cia, e acar re ta rá
a de sis tên cia de even tu al re cur so que te nha por ra zão
a di ver gên cia de va lor ou quan to a exi gi bi li da de da-
que la di fe ren ça.

§ 3º Será re vis to, a pe di do da pes soa ju rí di ca in -
te res sa da, o par ce la men to de dé bi to em vi gor, in clu si-
ve os ob je to de Re fis, cujo acor do ce le bra do con te-
nha cré di to re sul tan te da que la di fe ren ça, para dele
ser ex clu í do o va lor do sal do re ma nes cen te ex tin to
por esta lei.

Art. 2º As pes so as ju rí di cas men ci o na das no art. 
1º que até a data de pu bli ca ção des ta lei não te nham
pago ou não con fes sa do e nem in clu í do em acor do
para pa ga men to par ce la do, no pe río do de abril de
1994 a abril de 1997, a con tri bu i ção ins ti tu í da pelo art. 
25 da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, não se be -
ne fi ci a rão da ex tin ção de cré di tos pre vi den ciá ri os es -
ta be le ci da nes ta lei.

Art. 3º O art. 22-A da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho
de 1991, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 22-A...............................................
... ..........................................................

 § 6º Não se apli ca o re gi me subs ti tu ti-
vo de que tra ta este ar ti go à pes soa ju rí di ca
que, re la ti va men te à ati vi da de ru ral, se de di-
que ape nas ao flo res ta men to ou re flo res ta-
men to como fon te de ma té ria-pri ma para in -
dus tri a li za ção pró pria me di an te a uti li za ção
de pro ces so in dus tri al que mo di fi que a na tu-
re za quí mi ca ori gi ná ria da ma de i ra ou a
trans for me em pas ta ce lu ló si ca.

§ 7º Apli ca-se o dis pos to no § 6º ain da
que a pes soa ju rí di ca co mer ci a li ze re sí du os
ve ge ta is ou so bras ou par tes da pro du ção,
des de que a re ce i ta bru ta de cor ren te des sa
co mer ci a li za ção re pre sen te me nos de um
por cen to do to tal da sua re ce i ta bru ta pro-
ve ni en te da co mer ci a li za ção da pro du ção.

§ 8º O re gu la men to po de rá dis por so-
bre a fa cul da de da em pre sa agro in dus tri al
con tri bu ir, na for ma do art. 22, nos ca sos em 
que de sen vol va ati vi da de ru ral tão-so men te
na pro du ção de ma té ria-pri ma para apli ca-
ção no pro ces so in dus tri al cujo cus to re pre-
sen te me nos de dez por cen to da sua re ce i-
ta bru ta to tal pro ve ni en te da co mer ci a li za-
ção da pro du ção.” (NR)

Art. 4º Apli ca-se o dis pos to no § 6º do art. 22A
da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991, des de o iní cio
da vi gên cia da Lei nº 10.256, de 9 de ju lho de 2001.

Art. 5º Fi cam tam bém ex tin tos, na for ma des ta
lei, os cré di tos pre vi den ciá ri os, por ven tu ra exis ten tes,
ori un dos da apli ca ção dos in ci sos I e II, do art. 22, da
Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991, de vi dos por co o-
pe ra ti vas de pro du ção ru ral e re la ti vos, ex clu si va men-
te, a tra ba lha do res cuja con tra ta ção, em bo ra an te ri or
à vi gên cia da Lei nº 10.256, de 9 de ju lho de 2001,
haja ocor ri do na for ma do art. 25A, ca put, da Lei nº
8.870, de 15 de abril de 1994.

Pa rá gra fo úni co. Fica ve da da a res ti tu i ção de
qua is quer va lo res de cor ren tes da apli ca ção do con ti-
do nes te ar ti go.

Art. 6º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 4.415, DE 2001

Con ce de re mis são de dé bi to pre vi-
den ciá rio do pe río do de abril de 1994 a
fe ve re i ro de 1997, em face do re co lhi-
men to com base na Lei nº 8.870, de 15 de 
abril de 1994, pe las agro in dús tri as.

03624 Terça-fe i ra  18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2003MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL42     



Mar ço  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  18 03625    43ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003 



03626 Terça-fe i ra  18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2003MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL44     



Mar ço  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  18 03627    45ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003 



03628 Terça-fe i ra  18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2003MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL46     



Mar ço  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  18 03629    47ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003 



03630 Terça-fe i ra  18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2003MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL48     



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 re ce beu a Men sa gem nº 61,de
2003 (nº 71/2003, na ori gem), pela qual o Pre si den te
da Re pú bli ca en ca mi nha, nos ter mos do art. 3º da Re -
so lu ção nº 57, de 1995, o Re la tó rio da Exe cu ção do
Pro gra ma de Emis são e Co lo ca ção de Tí tu los do Te-
sou ro Na ci o nal no Exte ri or, re la ti vo ao pe río do de no -
vem bro de 2002 a ja ne i ro de 2003.

Có pia do re fe ri do ex pe di en te foi ane xa da ao
pro ces sa do da Re so lu ção nº 34, de 2002. 

A Men sa gem vai à Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos.) – A Pre si dên cia re ce beu do Tri bu nal de Con tas
da União o Avi so nº 4, de 2003 (nº 217, de 2003, na
ori gem), de 26 de fe ve re i ro úl ti mo, en ca mi nhan do có -
pia do Acór dão nº 158, de 2003, do TCU-Ple ná rio,
bem como dos res pec ti vos re la tó ri os e voto que o fun -
da men ta ram so bre a au di to ria re a li za da no Fun do
Na ci o nal do De sen vol vi men to da Edu ca ção – FNDE,
com o ob je ti vo de ava li ar a re gu la ri da de da exe cu ção
e a ade qua ção da sis te má ti ca de con tro le do Pro gra-
ma Na ci o nal de Ali men ta ção Esco lar.

O ex pe di en te vai à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos.) – A Pre si dên cia re ce beu, do Tri bu nal de Con tas
da União, o Avi so nº 2.411/2002, na ori gem, en ca mi-
nhan do có pia do Acór dão nº 293/2002 – TCU (Ple ná-
rio), bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que o 
fun da men tam, so bre au di to ria re a li za da nas obras de
du pli ca ção e res ta u ra ção da BR-060, no tre cho en tre
o en tron ca men to com a DF-180 e a di vi sa DF/GO (TC 
– nº 010.471/2000-8).

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do do Avi so
nº 24, de 2001, vai à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos.) – A Pre si dên cia de cla ra pre ju di ca do o Re que ri-
men to nº 38, de 2003, nos ter mos do art. 334, in ci so I,
do Re gi men to Inter no, por ha ver per di do a opor tu ni-
da de.

O re que ri men to vai ao Arqui vo.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos.) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, em
23 de maio de 2002, foi en ca mi nha da ao exa me da
Co mis são Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca uma emen da
apre sen ta da pe ran te a Mesa ao Pro je to de Lei do Se -
na do Fe de ral nº 118, de 2002, que dis põe as or ga ni-
za ções cri mi no sas, os me i os de ob ten ção da pro va, o
pro ce di men to cri mi nal e o re gi me es pe ci al de cum pri-

men to da pena de lí de res de or ga ni za ções cri mi no-
sas, de au to ria da que la Co mis são.

Entre tan to, até o fi nal da Le gis la tu ra, quan do fo -
ram con clu í dos os tra ba lhos da re fe ri da Co mis são,
não ha via sido apre ci a do o re la tó rio do De pu ta do Mo -
ro ni Tor gan so bre a emen da, em vir tu de da fal ta de
quo rum.

Con si de ran do que a pro po si ção ver sa so bre Di -
re i to Pro ces su al Pe nal, esta Pre si dên cia, com base
no art. 101, II, alí nea “d”, do Re gi men to Inter no, des -
pa cha a ma té ria para a Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia para que emi ta pa re cer so bre a
re fe ri da emen da.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos.) – A Pre si dên cia, nos ter mos do art. 334, in ci so I,
do Re gi men to Inter no, de cla ra pre ju di ca do o Pro je to
de Lei do Se na do Fe de ral nº 74, de 1999 – Com ple-
men tar, de au to ria do Se na dor Luiz Este vão, que
acres cen ta pa rá gra fos ao art. 40 da Lei 6.435, de
1977, em vir tu de de a re fe ri da lei ter sido re vo ga da
ex pres sa men te pelo art. 79 da Lei Com ple men tar nº
109, de 29 de maio de 2001.

A ma té ria vai ao ar qui vo.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos)  – So bre a mesa, Pro je tos re ce bi dos da Câ ma ra
dos De pu ta dos que se rão li dos pela Srª 1ª Se cre tá ria,
em exer cí cio, Se na do ra Iris de Ara ú jo.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 10, DE 2003

(Nº 1.488/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do so bre Su-
pres são de Vis tos em Pas sa por tes Di plo má-
ti cos, Espe ci a is e de Ser vi ço en tre os Go ver-
nos dos Pa í ses-Mem bros da Co mu ni da de
dos Pa í ses de Lín gua Por tu gue sa, ce le bra do
em Ma pu to, em 17 de ju lho de 2000.

Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do so bre Su -
pres são de vis tos em Pas sa por tes Di plo má ti cos, Espe ci-
a is e de Ser vi ço en tre os Go ver nos dos Pa í ses-Mem bros
da Co mu ni da de dos Pa í ses de Lín gua Por tu gue sa, ce le-
bra do em Ma pu to, em 17 de ju lho de 2000.

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

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.
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MENSAGEM Nº 6, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal
Nos ter mos do dis pos to no art. 84, in ci so VIII, da 

Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va da con si de ra-
ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha do de Expo -
si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do, in te ri-
no, das Re la ções Exte ri o res, o tex to do Acor do so bre
Su pres são de Vis tos em pas sa por tes Di plo má ti cos,
Espe ci a is e de Ser vi ço en tre os Go ver nos dos Pa í ses
Mem bros da Co mu ni da de dos Pa í ses de Lín gua Por -
tu gue sa, ce le bra do em Ma pu to, em 17 de ju lho de
2000.

Bra sí lia, 3 de ja ne i ro de 2001.– Fer nan do Hen -
ri que Car do so,

EM Nº 406/MRE.

Bra sí lia, 20 de de zem bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Ele vo à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o

ane xo tex to do Acor do so bre Su pres são de Vis tos em
Pas sa por tes Di plo má ti cos, Espe ci a is e de Ser vi ço,
ce le bra do em Ma pu to, em 17 de ju lho de 2000, en tre
os Go ver nos dos Pa í ses Mem bros da Co mu ni da de
dos Pa í ses de Lín gua Por tu gue sa.

2. O re fe ri do Acor do tem por ob je ti vo for ta le cer
as re la ções de ami za de e fra ter ni da de exis ten tes en -
tre os pa í ses sig na tá ri os, bem como fa ci li tar a cir cu la-
ção de seus ci da dãos e o de sem pe nho das ati vi da-
des ofi ci a is de re pre sen ta ção e de co o pe ra ção por
fun ci o ná ri os de seus res pec ti vos go ver nos, no es pa-
ço da Co mu ni da de dos Pa í ses de Lín gua Por tu gue sa.

3. Com vis tas ao en ca mi nha men to do as sun to à
apre ci a ção do Po der Le gis la ti vo, sub me to a Vos sa
Exce lên cia pro je to de Men sa gem ao Con gres so Na ci-
o nal, jun ta men te com có pi as au tên ti cas do Acor do.

Res pe i to sa men te, – Luiz Fe li pe de Se i xas
Cor rêa, Mi nis tro de Esta do, in te ri no, das Re la ções
Exte ri o res.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 11, DE 18-3-2003

(Nº 1.644/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

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 da 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 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.

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
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.

CONVENÇÃO ENTRE A REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E A REPÚBLICA DO
CHILE DESTINADA A EVITAR A DUPLA
TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A EVASÃO FISCAL EM
RELAÇÃO AO IMPOSTO SOBRE A RENDA

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 Chi le,

De se jan do con clu ir uma Con ven ção 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 im pos to so bre a ren da,

Acor da ram o se guin te:

Capítulo I
Âmbi to de Apli ca ção da Con ven ção

Arti go 1
Âmbi to Pes so al

A Con ven ção se apli ca às pes so as re si den tes
de um ou de am bos os Esta dos Con tra tan tes.

Arti go 2
Impos tos Abran gi dos

1.A Con ven ção se apli ca aos im pos tos so bre a
ren da exi gí ve is por cada um dos Esta dos Con tra tan tes.

2.Con si de ram-se im pos tos so bre a ren da os
que gra vam a to ta li da de da ren da ou qual quer par te
da mes ma.

3.Os im pos tos qua is se apli ca esta Con ven ção são:

a) na Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, o 
im pos to fe de ral so bre a ren da (do ra van te
de no mi na do “im pos to bra si le i ro”); e

b) na Re pú bli ca do Chi le, os im pos tos
es ta be le ci dos na Lei so bre Impos to de Ren -
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da, De cre to-Lei nº 824, (do ra van te de no mi-
na do “im pos to chi le no”).

4. A Con ven ção apli car-se-á igual men te aos
im pos tos de na tu re za idên ti ca ou subs tan ci al men te
aná lo ga que fo rem es ta be le ci dos após a data da as -
si na tu ra da mes ma, seja em adi ção aos men ci o na-
dos no pa rá gra fo an te ri or, seja em sua subs ti tu i ção.
As au to ri da des com pe ten tes dos Esta dos Con tra-
tan tes co mu ni car-se-ão anu al men te as mo di fi ca ções
sig ni fi ca ti vas ocor ri das em suas res pec ti vas le gis la-
ções tri bu tá ri as.

Ca pí tu lo II
De fi ni ções

Arti go 3
De fi ni ções Ge ra is

1.Para os fins da Con ven ção, a não ser que de
seu con tex to se in fi ra uma in ter pre ta ção di fe ren te:

a) o ter mo “Bra sil” sig ni fi ca a Re pú bli-
ca Fe de ra ti va do Bra sil;

b) o ter mo “Chi le” sig ni fi ca a Re pú bli ca do Chi le;

c) as ex pres sões “um Esta do Con tra tan-
te” e “o ou tro Esta do Con tra tan te” sig ni fi cam,
de acor do com o con tex to, “Bra sil” ou “Chi le”; ...

d) o ter mo “pes soa” com pre en de as
pes so as fí si cas ou na tu ra is, as so ci e da des
e qual quer ou tro gru po de pes so as;

e) o ter mo “so ci e da de” sig ni fi ca qual quer
pes soa ju rí di ca ou qual quer en ti da de con si de-
ra da pes soa ju rí di ca para fins fis ca is; ..............

f) as ex pres sões “em pre sa de um
Esta do Con tra tan te” e “em pre sa do ou tro
Esta do Con tra tan te” sig ni fi cam, res pec ti va-
men te, uma em pre sa ex plo ra da por um re si-
den te de um Esta do Con tra tan te e uma em -
pre sa ex plo ra da por um re si den te do ou tro
Esta do Con tra tan te;

g) a ex pres são “trá fe go in ter na ci o nal”
sig ni fi ca todo trans por te efe tu a do por um na-
vio, ae ro na ve ou ve í cu lo de trans por te ter res-
tre ex plo ra do por uma em pre sa de um Esta do
Con tra tan te, ex ce to quan do tal trans por te se
re a li ze ex clu si va men te en tre dois pon tos si tu-
a dos no ou tro Esta do Con tra tan te;

h) o ter mo “na ci o nal” sig ni fi ca:
i) toda pes soa fí si ca ou na tu ral que

pos sua a na ci o na li da de de um Esta do Con -
tra tan te; ou 

ii) toda pes soa ju rí di ca, so ci e da de de
pes so as ou as so ci a ção cons ti tu í da em con -
for mi da de com a le gis la ção vi gen te de um
Esta do Con tra tan te;

i) a ex pres são “au to ri da de com pe ten te”
sig ni fi ca:

i) no caso da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil, o Mi nis tro da Fa zen da, o Se cre tá rio
da Re ce i ta Fe de ral ou seus re pre sen tan tes
au to ri za dos;

ii) no caso da Re pú bli ca do Chi le, o Mi -
nis tro da Fa zen da ou seu re pre sen tan te au -
to ri za do.

2. Para a apli ca ção da Con ven ção em um dado 
mo men to por um Esta do Con tra tan te, qual quer ter -
mo ou ex pres são que nela não se en con trem de fi ni-
dos terá, a não ser que de seu con tex to se in fi ra
uma in ter pre ta ção di fe ren te, o sig ni fi ca do que nes se
mo men to lhe for atri bu í do pela le gis la ção des se
Esta do re la ti va aos im pos tos que são ob je to da
Con ven ção, pre va le cen do o sig ni fi ca do atri bu í do
pela le gis la ção tri bu tá ria apli cá vel nes se Esta do so -
bre o sig ni fi ca do atri bu í do por ou tras leis des se
Esta do.

Arti go 4
Re si den te

1.Para os fins da Con ven ção, a ex pres são “re si-
den te de um Esta do Con tra tan te” sig ni fi ca toda pes -
soa que, em vir tu de da le gis la ção des se Esta do, es te-
ja su je i ta a tri bu ta ção no mes mo em ra zão de seu do -
mi cí lio, re si dên cia, sede de di re ção, lu gar de cons ti tu i-
ção ou qual quer ou tro cri té rio de na tu re za aná lo ga, e
tam bém se apli ca a esse Esta do ou a qual quer de
suas sub di vi sões po lí ti cas.

2.Qu an do, em vir tu de das dis po si ções do pa rá-
gra fo 1, uma pes soa fí si ca ou na tu ral for re si den te de
am bos os Esta dos Con tra tan tes, sua si tu a ção será
de ter mi na da da se guin te for ma:

a) essa pes soa será con si de ra da re si den te so -
men te do Esta do Con tra tan te em que dis po nha de
uma ha bi ta ção per ma nen te; se ela dis pu ser de uma
ha bi ta ção per ma nen te em am bos os Esta dos, será
con si de ra da re si den te so men te do Esta do com o qual 
man te nha re la ções pes so a is e eco nô mi cas mais es -
tre i tas (cen tro de in te res ses vi ta is);

b) se o Esta do em que essa pes soa tem o cen -
tro de seus in te res ses vi ta is não pu der ser de ter mi na-
do, ou se ela não dis pu ser de uma ha bi ta ção per ma-
nen te em ne nhum dos Esta dos, será con si de ra da re -
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si den te so men te do Esta do em que viva ha bi tu al men-
te;

c) se essa pes soa vi ver ha bi tu al men te em am -
bos os Esta dos ou se não vi ver ha bi tu al men te em ne -
nhum de les, será con si de ra da re si den te so men te do
Esta do de que for na ci o nal; e

d) se essa pes soa for na ci o nal de am bos os
Esta dos ou se não for na ci o nal de ne nhum de les, as
au to ri da des com pe ten tes dos Esta dos Con tra tan tes
re sol ve rão a ques tão de co mum acor do.

3. Qu an do, em vir tu de das dis po si ções do pa rá-
gra fo 1, uma pes soa, que não seja uma pes soa fí si ca
ou na tu ral, for re si den te de am bos os Esta dos Con tra-
tan tes, as au to ri da des com pe ten tes dos Esta dos
Con tra tan tes fa rão o pos sí vel para re sol ver o caso. Na
au sên cia de um acor do mú tuo, dita pes soa não terá
di re i to a ne nhum dos be ne fí ci os ou isen ções tri bu tá ri-
as con tem pla dos por esta Con ven ção.

Artigo 5
Esta be le ci men to Per ma nen te

1.Para os fins da Con ven ção, a ex pres são “es ta-
be le ci men to per ma nen te” sig ni fi ca uma ins ta la ção
fixa de ne gó ci os por meio da qual uma em pre sa re a li-
za toda ou par te de sua ati vi da de.

2.A ex pres são “es ta be le ci men to per ma nen te”
com pre en de es pe ci al men te:

a) uma sede de di re ção;
b) uma fi li al;
c) um es cri tó rio;
d) uma fá bri ca;
e) uma ofi ci na;
f) uma mina, um poço de pe tró leo ou

de gás, uma pe dre i ra ou qual quer ou tro lo-
cal em re la ção à ex plo ra ção, ex tra ção ou ex -
por ta ção de re cur sos na tu ra is;

3.A expressão “estabelecimento permanente”
também inclui um canteiro de obra, construção,
instalação ou montagem cuja duração exceda seis
meses, incorporando somente para fins do cômputo
do tempo as atividades de supervisão relacionadas
com ditas atividades.

Para fins do cál cu lo dos li mi tes tem po ra is a que
se re fe re o pre sen te pa rá gra fo, as ati vi da des exer ci das
por uma em pre sa as so ci a da a ou tra em pre sa no sen ti-
do do Arti go 9 se rão agre ga das ao pe río do du ran te o
qual são exer ci das as ati vi da des pela em pre sa da qual
é as so ci a da, se as ati vi da des de am bas as em pre sas
são idên ti cas ou subs tan ci al men te si mi la res.

4.Não obs tan te o dis pos to nos pa rá gra fos pre -
ce den tes des te Arti go, con si de ra-se que a ex pres são
“es ta be le ci men to per ma nen te” não in clui:

a) a uti li za ção de ins ta la ções uni ca men te para
fins de ar ma ze na gem, ex po si ção ou en tre ga de
bens ou mer ca do ri as per ten cen tes à em pre sa;

b) a ma nu ten ção de um de pó si to de bens ou
mer ca do ri as per ten cen tes à em pre sa uni ca men te
para o fim de sua ar ma ze na gem, ex po si ção ou en-
tre ga;

c) a ma nu ten ção de um de pó si to de bens ou
mer ca do ri as per ten cen tes à em pre sa uni ca men te
para o fim de sua trans for ma ção por ou tra em pre sa;

d) a ma nu ten ção de uma ins ta la ção fixa de ne -
gó ci os uni ca men te para o fim de com prar bens ou
mer ca do ri as ou ob ter in for ma ções para a em pre sa;

e) a ma nu ten ção de uma ins ta la ção fixa de ne -
gó ci os uni ca men te para o fim de fa zer pu bli ci da de,
for ne cer in for ma ção ou re a li zar in ves ti ga ções ci en tí-
fi cas ou ou tras ati vi da des si mi la res que te nham ca-
rá ter pre pa ra tó rio ou au xi li ar para a em pre sa.

5. Não obstante o disposto nos parágrafos 1 e
2, quando uma pessoa - distinta de um agente
independente ao qual seja aplicável o § 6 - atue por
conta de uma empresa e tenha e exerça
habitualmente num Estado Contratante poderes
para concluir contratos em nome da empresa,
considerar-se-á que tal empresa dispõe de um
estabelecimento permanente nesse Estado
relativamente a qualquer atividade que essa pessoa 
desenvolva para a empresa, a menos que tais
atividades se limitem às mencionadas no parágrafo
4, as quais, se exercidas por meio de uma
instalação fixa de negócio, não permitiriam
considerar-se essa instalação fixa como um
estabelecimento permanente nos termos do referido 
parágrafo.

6. Não se con si de ra que uma em pre sa de um
Esta do Con tra tan te tem um es ta be le ci men to per ma-
nen te no ou tro Esta do Con tra tan te pelo sim ples fato
de aí exer cer suas ati vi da des por meio de um cor re tor,
um co mis sá rio ge ral ou qual quer ou tro agen te in de-
pen den te, sem pre que es sas pes so as atu em no âm -
bi to nor mal de suas ati vi da des e que em suas re la-
ções co mer ci a is ou fi nan ce i ras com di tas em pre sas
não se acor dem ou im po nham con di ções ace i tas ou
im pos tas que se jam dis tin tas das ge ral men te acor da-
das por agen tes in de pen den tes.

7. O fato de que uma so ci e da de re si den te de um 
Esta do Con tra tan te con tro le ou seja con tro la da por
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uma so ci e da de re si den te do ou tro Esta do Con tra tan-
te, ou de sen vol va ati vi da des em pre sa ri a is nes se ou -
tro Esta do (seja por meio de um es ta be le ci men to per -
ma nen te ou de ou tro modo), não con ver te, por si só,
qual quer des sas so ci e da des em es ta be le ci men to
per ma nen te da ou tra.

CAPÍTULO III
Tri bu ta ção dos Ren di men tos

Artigo 6
Ren di men tos Imo bi liá ri os

1.Os ren di men tos que um re si den te de um Esta -
do Con tra tan te ob te nha de bens imó ve is (in clu si ve os
ren di men tos de ex plo ra ções agrí co las ou flo res ta is)
si tu a dos no ou tro Esta do Con tra tan te po dem ser tri -
bu ta dos nes se ou tro Esta do.

2.Para os fins da Con ven ção, a ex pres são “bens 
imó ve is” terá o sig ni fi ca do que lhe atri bua a le gis la ção
do Esta do Con tra tan te em que os bens es ti ve rem si -
tu a dos. A ex pres são com pre en de, em qual quer caso,
os aces só ri os aos bens imó ve is da pro pri e da de imo -
bi liá ria, o gado e o equi pa men to uti li za dos nas ex plo-
ra ções agrí co las e flo res ta is, os di re i tos a que se apli -
cam as dis po si ções de di re i to pri va do re la ti vas à pro -
pri e da de de bens imó ve is, o usu fru to de bens imó ve-
is, e os di re i tos a re ce ber pa ga men tos va riá ve is ou fi -
xos em con tra pres ta ção pela ex plo ra ção, ou con ces-
são da ex plo ra ção, de ja zi das mi ne ra is, fon tes e ou -
tros re cur sos na tu ra is; os na vi os, em bar ca ções, ae ro-
na ves e ve í cu los de trans por te ter res tre não se rão
con si de ra dos bens imó ve is.

3. As dis po si ções do pa rá gra fo 1 apli cam-se aos 
ren di men tos pro ve ni en tes da uti li za ção di re ta, ar ren-
da men to ou par ce ria, as sim como de qual quer ou tra
for ma de ex plo ra ção dos bens imó ve is.

4. As dis po si ções dos pa rá gra fos 1 e 3 apli-
cam-se igual men te aos ren di men tos pro ve ni en tes
dos bens imó ve is de uma em pre sa e dos bens imó ve-
is uti li za dos para a pres ta ção de ser vi ços pes so a is in -
de pen den tes.

Arti go 7
Lu cros das Empre sas

1. Os lu cros de uma em pre sa de um Esta do
Con tra tan te so men te po dem ser tri bu ta dos nes se
Esta do, a não ser que a em pre sa exer ça ou te nha
exer ci do sua ati vi da de no ou tro Esta do Con tra tan te
por meio de um es ta be le ci men to per ma nen te aí si tu a-
do. Se a em pre sa exer ce ou ti ver exer ci do sua ati vi da-
de na for ma in di ca da, seus lu cros po dem ser tri bu ta-

dos no ou tro Esta do, mas so men te na me di da em
que fo rem atri bu í ve is a esse es ta be le ci men to per-
ma nen te.

2. Res sal va das as dis po si ções do pa rá gra fo 3,
quan do uma em pre sa de um Esta do Con tra tan te
exer cer sua ati vi da de no ou tro Esta do Con tra tan te
por meio de um es ta be le ci men to per ma nen te aí si tu a-
do, se rão atri bu í dos, em cada Esta do Con tra tan te, a
esse es ta be le ci men to per ma nen te, os lu cros que o
mes mo te ria po di do ob ter se fos se uma em pre sa dis -
tin ta e se pa ra da que exer ces se ati vi da des idên ti cas
ou si mi la res, em con di ções idên ti cas ou si mi la res, e
tra tas se com ab so lu ta in de pen dên cia com a em pre sa
da qual é um es ta be le ci men to per ma nen te.

3. Para a de ter mi na ção dos lu cros de um es ta-
be le ci men to per ma nen te, será per mi ti da a de du ção
das des pe sas ne ces sá ri as e efe ti va men te re a li za das
para a con se cu ção dos fins des se es ta be le ci men to
per ma nen te, in clu in do as des pe sas de di re ção e os
en car gos ge ra is de ad mi nis tra ção as sim re a li za dos.

4. Ne nhum lu cro será atri bu í do a um es ta be le ci-
men to per ma nen te pelo mero fato de que este com -
pre bens ou mer ca do ri as para a em pre sa.

5. Qu an do os lu cros com pre en de rem ren di men-
tos tra ta dos se pa ra da men te em ou tros Arti gos des ta
Con ven ção, as dis po si ções des ses Arti gos não se rão
afe ta das pe las dis po si ções do pre sen te Arti go.

Arti go 8
Trans por te Ter res tre, Ma rí ti mo e Aé reo

1. Os lu cros de uma em pre sa de um Esta do
Con tra tan te pro ve ni en tes da ex plo ra ção de na vi os,
ae ro na ves ou ve í cu los de trans por te ter res tre no trá -
fe go in ter na ci o nal so men te po dem ser tri bu ta dos nes -
se Esta do.

2. Para os fins des te Arti go:

a) o ter mo “lu cros” com pre en de as re-
ce i tas bru tas pro ve ni en tes di re ta men te da
ex plo ra ção de na vi os, ae ro na ves ou ve í cu-
los de trans por te ter res tre no trá fe go in ter-
na ci o nal;

b) a ex pres são “ex plo ra ção de na vi os,
ae ro na ves ou ve í cu los de trans por te ter res-
tre” por uma em pre sa com pre en de tam bém:

i) o afre ta men to ou ar ren da men to de
ae ro na ves, ve í cu los de trans por te ter res tre
ou na vi os sem tri pu la ção; e 

ii) o ar ren da men to de “con ta i ners” e o
equi pa men to re la ci o na do, sem pre que dito
fre te ou ar ren da men to seja aces só rio à ex-
plo ra ção, por essa em pre sa, de na vi os, ae -
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ro na ves ou ve í cu los de trans por te ter res tre
no trá fe go in ter na ci o nal.

3. As dis po si ções do pa rá gra fo 1 se apli cam
tam bém aos lu cros pro ve ni en tes da par ti ci pa ção em 
um “pool”, em uma ex plo ra ção em co mum ou em
um or ga nis mo in ter na ci o nal de ex plo ra ção.

Arti go 9
Empre sas Asso ci a das

Qu an do:

a) uma em pre sa de um Esta do Con tra-
tan te par ti ci par, di re ta ou in di re ta men te, na
di re ção, con tro le ou ca pi tal de uma em pre sa
do ou tro Esta do Con tra tan te; ou 

b) as mes mas pes so as par ti ci pa rem,
di re ta ou in di re ta men te, na di re ção, con tro le
ou ca pi tal de uma em pre sa de um Esta do
Con tra tan te e de uma em pre sa do ou tro
Esta do Con tra tan te, e, em um e ou tro caso,
as duas em pre sas, nas suas re la ções co-
mer ci a is ou fi nan ce i ras, es ti ve rem uni das
por con di ções ace i tas ou im pos tas que di fi-
ram das que se ri am acor da das por em pre-
sas in de pen den tes, os lu cros que, sem es-
sas con di ções, te ri am sido ob ti dos por uma
das em pre sas, mas não o fo ram em vir tu de
de tais con di ções, po de rão ser in clu í dos nos 
lu cros des sa em pre sa e, con se qüen te men-
te, tri bu ta dos.

Arti go 10
Di vi den dos

1. Os di vi den dos pa gos por uma so ci e da de re si-
den te de um Esta do Con tra tan te a um re si den te do
ou tro Esta do Con tra tan te po dem ser tri bu ta dos nes se
ou tro Esta do.

2. To da via, es ses di vi den dos po dem tam bém
ser tri bu ta dos no Esta do Con tra tan te em que re si da a
so ci e da de que os pa gue e de acor do com a le gis la ção
des se Esta do, mas, se o be ne fi ciá rio efe ti vo dos di vi-
den dos for um re si den te do ou tro Esta do Con tra tan te,
o im pos to as sim exi gi do não po de rá ex ce der de:

a) 10 por cen to do mon tan te bru to dos
di vi den dos, se o be ne fi ciá rio efe ti vo for uma
so ci e da de que con tro le, di re ta ou in di re ta-
men te, pelo me nos 25 por cen to das ações
com di re i to a voto da so ci e da de que pa gue
tais di vi den dos;

b) 15 por cen to do mon tan te bru to dos
di vi den dos em to dos os de ma is ca sos.

Este pa rá gra fo não afe ta a tri bu ta ção da so ci e-
da de em re la ção aos lu cros que dão ori gem ao pa-
ga men to dos di vi den dos.

3. O ter mo “di vi den dos” no sen ti do des te Arti go
com pre en de os ren di men tos pro ve ni en tes de ações
ou ou tros di re i tos, com ex ce ção dos di re i tos de cré -
di to, que per mi tam par ti ci par dos lu cros, as sim
como os ren di men tos de ou tros di re i tos de par ti ci pa-
ção su je i tos ao mes mo tra ta men to tri bu tá rio que os
ren di men tos de ações pela le gis la ção do Esta do
Con tra tan te do qual a so ci e da de que os dis tri bui
seja re si den te.

4. As dis po si ções dos pa rá gra fos 1 e 2 des te
Arti go não são apli cá ve is se o be ne fi ciá rio efe ti vo
dos di vi den dos, re si den te de um Esta do Con tra tan-
te, exer ce, no ou tro Esta do Con tra tan te de que é re -
si den te a so ci e da de que paga os di vi den dos, uma
ati vi da de em pre sa ri al por meio de um es ta be le ci-
men to per ma nen te aí si tu a do ou pres ta nes se ou tro
Esta do ser vi ços pes so a is in de pen den tes por meio
de uma base fixa aí si tu a da e a par ti ci pa ção ge ra do-
ra dos di vi den dos está vin cu la da efe ti va men te a
esse es ta be le ci men to per ma nen te ou base fixa.
Nes ta hi pó te se, são apli cá ve is as dis po si ções do
Arti go 7 ou do Arti go 14, con for me o caso.

5. Qu an do um re si den te de um Esta do Con tra-
tan te man ti ver um es ta be le ci men to per ma nen te no
ou tro Esta do Con tra tan te, esse es ta be le ci men to
per ma nen te po de rá aí es tar su je i to a um im pos to
dis tin to do im pos to que afe ta os lu cros do es ta be le-
ci men to per ma nen te nes se ou tro Esta do Con tra tan-
te e se gun do a le gis la ção des se Esta do. To da via,
esse im pos to dis tin to do im pos to so bre os lu cros
não po de rá ex ce der o li mi te es ta be le ci do no sub pa-
rá gra fo a) do pa rá gra fo 2 do pre sen te Arti go.

6. Qu an do uma so ci e da de re si den te de um
Esta do Con tra tan te ob ti ver lu cros ou ren di men tos
pro ve ni en tes do ou tro Esta do Con tra tan te, esse ou-
tro Esta do não po de rá exi gir ne nhum im pos to so bre
os di vi den dos pa gos pela so ci e da de, ex ce to na me -
di da em que es ses di vi den dos fo rem pa gos a um re -
si den te des se ou tro Esta do ou na me di da em que a
par ti ci pa ção ge ra do ra dos di vi den dos pa gos es ti ver
vin cu la da efe ti va men te a um es ta be le ci men to per-
ma nen te ou a uma base fixa si tu a dos nes se ou tro
Esta do, nem sub me ter os lu cros não dis tri bu í dos da
so ci e da de a um im pos to so bre os mes mos, ain da
que os di vi den dos pa gos ou os lu cros não dis tri bu í-
dos con sis tam, to tal ou par ci al men te, de lu cros ou
ren di men tos pro ve ni en tes des se ou tro Esta do.
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Artigo 11
Ju ros

1. Os ju ros pro ve ni en tes de um Esta do Con tra-
tan te e pa gos a um re si den te do ou tro Esta do Con tra-
tan te po dem ser tri bu ta dos nes se ou tro Esta do.

2. To da via, es ses ju ros po dem tam bém ser tri bu ta-
dos no Esta do Con tra tan te de que pro vêm e de acor do
com a le gis la ção des se Esta do, mas, se o be ne fi ciá rio
efe ti vo dos ju ros for um re si den te do ou tro Esta do Con -
tra tan te, o im pos to as sim exi gi do não po de rá ex ce der
de 15 por cen to do mon tan te bru to dos ju ros.

3. O ter mo “ju ros” no sen ti do do pre sen te Arti go
com pre en de os ren di men tos de cré di tos de qual quer
na tu re za, com ou sem ga ran ti as hi po te cá ri as, e, em
par ti cu lar, os ren di men tos da dí vi da pú bli ca, de tí tu los
ou obri ga ções, as sim como qual quer ou tro ren di men-
to que a le gis la ção tri bu tá ria do Esta do de onde pro -
ve nham os ju ros as si mi le aos ren di men tos de im por-
tân ci as em pres ta das.

4. As dis po si ções dos pa rá gra fos 1 e 2 des te
Arti go não são apli cá ve is se o be ne fi ciá rio efe ti vo dos
ju ros, re si den te de um Esta do Con tra tan te, exer ce, no 
ou tro Esta do Con tra tan te de que pro ve nham os ju ros,
uma ati vi da de em pre sa ri al por meio de um es ta be le-
ci men to per ma nen te aí si tu a do ou pres ta ser vi ços
pes so a is in de pen den tes por meio de uma base fixa aí 
si tu a da e o cré di to que ori gi nar os ju ros está vin cu la-
do efe ti va men te a esse es ta be le ci men to per ma nen te.
Nes ta hi pó te se, são apli cá ve is as dis po si ções do Arti -
go 7 ou do Arti go 14, con for me o caso.

5. A li mi ta ção es ta be le ci da no pa rá gra fo 2 des te
Arti go não se apli ca aos ju ros pro ve ni en tes de um
Esta do Con tra tan te e pa gos a um es ta be le ci men to
per ma nen te de uma em pre sa do ou tro Esta do Con-
tra tan te si tu a do em um ter ce i ro Esta do.

6. Os ju ros con si de ram-se pro ve ni en tes de um
Esta do Con tra tan te quan do o de ve dor for um re si den-
te des se Esta do. No en tan to, quan do o de ve dor dos
ju ros, seja ou não re si den te de um Esta do Con tra tan-
te, ti ver num Esta do Con tra tan te um es ta be le ci men to
per ma nen te ou uma base fixa em re la ção com o qual
haja sido con tra í da a obri ga ção que dá ori gem ao pa -
ga men to dos ju ros e ca i ba a esse es ta be le ci men to
per ma nen te ou base fixa o pa ga men to des ses ju ros,
tais ju ros se rão con si de ra dos pro ve ni en tes do Esta do
Con tra tan te em que o es ta be le ci men to per ma nen te
ou a base fixa es ti ver si tu a do.

7. Qu an do, em ra zão de re la ções es pe ci a is exis -
ten tes en tre o de ve dor e o be ne fi ciá rio efe ti vo dos ju -
ros, ou das que um e ou tro man te nham com ter ce i ros,
o mon tan te dos ju ros pa gos, con si de ran do-se o cré di-

to pelo qual são de vi dos, ex ce der o que te ri am acor -
da do o de ve dor e o be ne fi ciá rio efe ti vo na au sên cia
de tais re la ções, as dis po si ções des te Arti go se rão
apli cá ve is ape nas a este úl ti mo mon tan te. Nes te
caso, a par te ex ce den te dos pa ga men tos po de rá ser
tri bu ta da de acor do com a le gis la ção de cada Esta do
Con tra tan te, ten do em con ta as de ma is dis po si ções
da pre sen te Con ven ção.

8. As dis po si ções do pre sen te Arti go não se apli -
ca rão se o prin ci pal pro pó si to ou um dos prin ci pa is
pro pó si tos de qual quer pes soa vin cu la da com a cri a-
ção ou a atri bu i ção do cré di to em re la ção ao qual os
ju ros são pa gos for o de ob ter van ta gens des te Arti go
me di an te tal cri a ção ou atri bu i ção.

Artigo 12
Ro yal ti es

1. Os “ro yal ti es” pro ve ni en tes de um Esta do Con -
tra tan te e pa gos a um re si den te do ou tro Esta do Con-
tra tan te po dem ser tri bu ta dos nes se ou tro Esta do.

2. To da via, es ses “ro yal ti es” po dem tam bém ser
tri bu ta dos no Esta do Con tra tan te de que pro vêm e de
acor do com a le gis la ção des se Esta do, mas, se o be -
ne fi ciá rio efe ti vo dos “ro yal ti es” for um re si den te do
ou tro Esta do Con tra tan te, o im pos to as sim exi gi do
não po de rá ex ce der de 15 por cen to do mon tan te bru -
to dos “ro yal ti es”.

3. O ter mo “ro yal ti es” em pre ga do nes te Arti go
com pre en de as im por tân ci as de qual quer na tu re za
pa gas pelo uso ou pela con ces são do uso de di re i tos
de au tor so bre obras li te rá ri as, ar tís ti cas ou ci en tí fi-
cas (in clu si ve os fil mes ci ne ma to grá fi cos e os fil mes,
fi tas e ou tros me i os de re pro du ção de ima gem e de
som, de gra va ção de pro gra mas de te le vi são ou ra di-
o di fu são), de pa ten tes, mar cas de in dús tria ou co mér-
cio, de se nhos ou mo de los, pla nos, fór mu las ou pro ce-
di men tos se cre tos ou ou tra pro pri e da de in tan gí vel,
as sim como pelo uso ou con ces são do uso de equi pa-
men tos in dus tri a is, co mer ci a is ou ci en tí fi cos e por in -
for ma ções re la ti vas a ex pe riên ci as in dus tri a is, co mer-
ci a is ou ci en tí fi cas.

4. As dis po si ções dos pa rá gra fos 1 e 2 des te
Arti go não se apli cam quan do o be ne fi ciá rio efe ti vo
dos “ro yal ti es”, re si den te de um Esta do Con tra tan te,
exer ce, no ou tro Esta do Con tra tan te de que pro vem
os ro yal ti es”, uma ati vi da de em pre sa ri al por meio de
um es ta be le ci men to per ma nen te aí si tu a do ou pres ta
ser vi ços pes so a is in de pen den tes por meio de uma
base fixa aí si tu a da e o bem ou o di re i to em re la ção
aos qua is os “ro yal ti es” são pa gos es tão vin cu la dos
efe ti va men te a esse es ta be le ci men to per ma nen te ou
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base fixa. Nes ta hi pó te se, apli ca-se o dis pos to no
Arti go 7 ou no Arti go 14, con for me o caso.

5. Os “ro yal ti es” são con si de ra dos pro ve ni en tes
de um Esta do Con tra tan te quan do o de ve dor for um
re si den te des se Esta do. To da via, quan do o de ve dor
dos. “ro yal ti es”, re si den te ou não de um Esta do Con -
tra tan te, ti ver num Esta do Con tra tan te um es ta be le ci-
men to per ma nen te ou uma base fixa em re la ção com
o qual haja sido con tra í da a obri ga ção de pa gar os
“ro yal ti es”, e ca i ba a esse es ta be le ci men to per ma-
nen te ou base fixa o pa ga men to des ses “ro yal ti es”,
tais “ro yal ti es” se rão con si de ra dos pro ve ni en tes do
Esta do Con tra tan te em que o es ta be le ci men to per -
ma nen te ou base fixa es ti ver si tu a do.

6. Qu an do, em ra zão de re la ções es pe ci a is exis -
ten tes en tre o de ve dor e o be ne fi ciá rio efe ti vo dos ro -
yal ti es, ou das que um e ou tro man te nham com ter ce i-
ros, o mon tan te dos “ro yal ti es” pa gos, ten do em con ta
o uso, di re i to ou in for ma ção pelo qual são pa gos, ex -
ce der o que se ria acor da do en tre o de ve dor e o be ne-
fi ciá rio efe ti vo na au sên cia de tais re la ções, as dis po-
si ções des te Arti go se rão apli cá ve is ape nas o este úl -
ti mo mon tan te. Nes te caso, a par te ex ce den te dos pa -
ga men tos po de rá ser tri bu ta da de acor do com a le gis-
la ção de cada Esta do Con tra tan te, ten do em con ta as 
de ma is dis po si ções da pre sen te Con ven ção.

7. As dis po si ções do pre sen te Arti go não se apli -
ca rão se o prin ci pal pro pó si to ou um dos prin ci pa is
pro pó si tos de qual quer pes soa re la ci o na da com a cri -
a ção ou a atri bu i ção de di re i tos em re la ção aos qua is
os “ro yal ti es” são pa gos for o de ob ter van ta gens des -
te Arti go me di an te tal cri a ção ou atri bu i ção.

Artigo 13
Ga nhos de Ca pi tal

1. Os ga nhos ob ti dos por um re si den te de um
Esta do Con tra tan te do ali e na ção de bens imó ve is si -
tu a dos no ou tro Esta do Con tra tan te po dem ser tri bu-
ta dos nes se ou tro Esta do.

2. Os ga nhos pro ve ni en tes da ali e na ção de
bens mó ve is que fa çam par te do ati vo de um es ta be-
le ci men to per ma nen te que uma em pre sa de um Esta -
do Con tra tan te pos sua no ou tro Esta do Con tra tan te,
ou de bens mó ve is per ten cen tes a uma base fixa que
um re si den te de um Esta do Con tra tan te te nha no ou -
tro Esta do Con tra tan te para a pres ta ção de ser vi ços
pes so a is in de pen den tes, in clu in do os ga nhos pro ve-
ni en tes da ali e na ção des se es ta be le ci men to per ma-
nen te (iso la do ou com o con jun to da em pre sa de que
for me par te) ou des sa base fixa po dem ser tri bu ta dos
nes se ou tro Esta do.

3. To da via, os ga nhos pro ve ni en tes da ali e na-
ção de ve í cu los de trans por te ter res tre, na vi os ou ae -

ro na ves ex plo ra dos no trá fe go in ter na ci o nal ou de
bens mó ve is afe tos à ex plo ra ção de tais ve í cu los de
trans por te ter res tre, na vi os ou ae ro na ves, so men te
po dem ser tri bu ta dos no Esta do Con tra tan te que seja
com pe ten te para tri bu tar os lu cros da em pre sa con -
for me o Arti go 8.

4. Os ga nhos pro ve ni en tes da ali e na ção de
qual quer ou tro bem dis tin to dos men ci o na dos nos pa -
rá gra fos an te ri o res po dem ser tri bu ta dos em am bos
os Esta dos Con tra tan tes.

Arti go 14
Ser vi ços Pro fis si o na is Inde pen den tes

1. Os ren di men tos que re si den te de um Esta do
Con tra tan te ob te nha pela pres ta ção de ser vi ços pro -
fis si o na is ou de ou tras ati vi da des de ca rá ter in de pen-
den te so men te po dem ser tri bu ta dos nes se Esta do, a
não ser que:

a) as re mu ne ra ções por tais ser vi ços
ou ati vi da des se jam pa gas por um re si den te
do ou tro Esta do Con tra tan te ou ca i bam a
um es ta be le ci men to per ma nen te ou a uma
base fixa si tu a dos nes se ou tro Esta do; ou 

b) re fe ri da pes soa, seus em pre ga dos
ou ou tras pes so as de sig na das por ela per-
ma ne çam ou as ati vi da des pros si gam no
ou tro Esta do Con tra tan te por um pe río do o
pe río dos que, no to tal, so mem ou ex ce dam
183 dias, den tro de um pe río do qual quer de
doze me ses; nes te caso, so men te pode ser
tri bu ta da nes se ou tro Esta do a par te da ren -
da ob ti da das ati vi da des de sem pe nha das
por essa pes soa nes se ou tro Esta do; ou

c) tais ser vi ços ou ati vi da des se jam
pres ta dos no ou tro Esta do Con tra tan te e o
be ne fi ciá rio dis po nha, de ma ne i ra ha bi tu al,
nes se ou tro Esta do de uma base fixa para o 
exer cí cio de suas ati vi da des, mas so men te
na me di da em que tais ren di men tos se jam
atri bu í ve is a essa base fixa.

2. A ex pres são “ser vi ços pro fis si o na is in de pen-
den tes” com pre en de, em es pe ci al, as ati vi da des in-
de pen den tes de ca rá ter ci en tí fi co, téc ni co, li te rá rio,
ar tís ti co, edu ca ti vo ou pe da gó gi co, as sim como as
ati vi da des in de pen den tes de mé di cos, ad vo ga dos,
en ge nhe i ros, ar qui te tos, den tis tas e con ta do res.

Arti go 15
Ser vi ços Pro fis si o na is De pen den tes

1. Res sal va das as dis po si ções dos Arti gos 16,
18 e 19, os or de na dos, sa lá ri os e ou tras re mu ne ra-
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ções ob ti dos por um re si den te de um Esta do Con tra-
tan te em ra zão de um em pre go so men te po dem ser
tri bu ta dos nes se Esta do, a não ser que o em pre go
seja exer ci do no ou tro Esta do Con tra tan te. Se o em -
pre go for aí exer ci do, as re mu ne ra ções cor res pon-
den tes po dem ser tri bu ta das nes se ou tro Esta do.

2.  Não obs tan te as dis po si ções do pa rá gra fo 1,
as re mu ne ra ções ob ti das por um re si den te de um
Esta do Con tra tan te em ra zão de um o be ne fi ciá rio
per ma ne cer nes se em pre go exer ci do no ou tro Esta do
Con tra tan te so men te po dem ser são tri bu ta das no
pri me i ro Esta do se:

a) O be ne fi ciá rio pe man cer nes se ou tro Esta do
du ran te um pe río do ou pe río dos cuja du ra ção não ex -
ce da, no to tal, 183 dias em qual quer pe río do de doze
me ses que co me ce ou ter mi ne no ano fis cal con si de-
ra do; e

a) as re mu ne ra ções fo rem pa gas por,
ou em nome de, um em pre ga dor que não
seja re si den te do ou tro Esta do; e

b) o en car go das re mu ne ra ções não
cou ber a um es ta be le ci men to per ma nen te
ou base fixa que o em pre ga dor te nha no ou -
tro Esta do.

3. Não obs tan te as dis po si ções pre ce den tes
des te ar ti go, as re mu ne ra ções ob ti das por um re si-
den te de um Esta do Con tra tan te em ra zão de um
em pre go exer ci do a bor do de um ve i cu lo de trans-
por te ter res tre, na vio ou ae ro na ve ex plo ra dos no trá -
fe go in ter na ci o nal so men te po de rão ser tri bu ta das
nes se Esta do Con tra tan te.

Arti go 16
Re mu ne ra ções de Con se lhe i ros ou Di re to res

As par ti ci pa ções, re mu ne ra ções, diá ri as e ou tras
re tri bu i ções si mi la res que um re si den te de um Esta do
Con tra tan te ob te nha como mem bro da di re to ria ou de
qual quer ou tro con se lho de ad mi nis tra ção ou fis cal de
uma so ci e da de re si den te do ou tro Esta do Con tra tan te
po dem ser tri bu ta das nes se ou tro Esta do.

Arti go 17
Artis tas e Des por tis tas

1. Não obs tan te as dis po si ções dos Arti gos 14 e
15, os ren di men tos que um re si den te de um Esta do
Con tra tan te ob te nha de suas ati vi da des pes so a is
exer ci das no ou tro Esta do Con tra tan te na qua li da de
de pro fis si o nal de es pe tá cu los, tal como ar tis ta de te -
a tro, ci ne ma, rá dio ou te le vi são, ou mú si co, ou na
qua li da de de des por tis ta, po dem ser tri bu ta dos nes se
ou tro Esta do.

2. Não obs tan te as dis po si ções dos Arti gos 7, 14 
e 15, quan do os ren di men tos pro ve ni en tes de ati vi da-
des pes so a is exer ci das por um pro fis si o nal de es pe-
tá cu los ou um des por tis ta, nes sa qua li da de, se jam
atri bu í dos não ao pró prio pro fis si o nal de es pe tá cu los
ou des por tis ta, mas a ou tra pes soa, es ses ren di men-
tos po dem ser tri bu ta dos no Esta do Con tra tan te em
que se jam exer ci das as ati vi da des do pro fis si o nal de
es pe tá cu los ou do des por tis ta.

Arti go 18
Pen sões

1. As pen sões e ou tras re mu ne ra ções si mi la res
pro ve ni en tes de um Esta do Con tra tan te e pa gas a um 
re si den te do ou tro Esta do Con tra tan te so men te po-
dem ser tri bu ta das no Esta do de onde pro ve nham. No 
pre sen te pa rá gra fo a ex pres são “pen sões e ou tras re -
mu ne ra ções si mi la res” sig ni fi ca pa ga men tos pe rió di-
cos efe tu a dos após a apo sen ta do ria em ra zão de um
em pre go an te ri or ou a tí tu lo de com pen sa ção por da -
nos so fri dos em con se qüên cia de um em pre go an te ri-
or e os pa ga men tos efe tu a dos por ou ori gi na dos de
um fun do de pen sões que in te gre o sis te ma de se gu-
ri da de so ci al de um Esta do Con tra tan te

2. Os ali men tos e ou tros pa ga men tos de ma nu-
ten ção efe tu a dos a um re si den te de um Esta do Con -
tra tan te so men te se rão tri bu tá ve is nes se Esta do se
fo rem de du tí ve is para quem os paga. No caso em que 
não fo rem de du tí ve is, se rão tri bu tá ve is so men te no
Esta do de re si dên cia de quem os paga.

Arti go 19
Fun ções Pú bli cas

a) Os sol dos, sa lá ri os e ou tras re mu ne ra ções,
ex clu í das as pen sões, pa gas por um Esta do Con tra-
tan te ou uma de suas sub di vi sões po lí ti cas ou au to ri-
da des lo ca is a uma pes soa fí si ca ou na tu ral, por ser -
vi ços pres ta dos a esse Esta do ou sub di vi são po lí ti ca
ou au to ri da de, so men te po dem ser tri bu ta das nes se
Esta do.

b) To da via, tais sol dos, sa lá ri os e ou tras re mu-
ne ra ções so men te po dem ser tri bu ta das no ou tro
Esta do Con tra tan te se os ser vi ços são pres ta dos
nes se Esta do e a pes soa fí si ca ou na tu ral é um re si-
den te des se Esta do que:

i) seja na ci o nal des se Esta do; ou
ii) não te nha ad qui ri do a con di ção de re si den te

des se Esta do so men te para pres tar os ser vi ços.
2. As dis po si ções dos Arti gos 15, 16, 17 e 18 se

apli cam às re mu ne ra ções e às pen sões pa gas em ra -
zão de ser vi ços pres ta dos no âm bi to de uma ati vi da-
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de co mer ci al ou in dus tri al re a li za da por um Esta do
Con tra tan te ou por uma de suas sub di vi sões po lí ti cas
ou au to ri da des lo ca is.

Arti go 20
Estu dan tes e Apren di zes

1. Os pa ga men tos que um es tu dan te ou apren -
diz que é, ou foi, em pe río do ime di a ta men te an te ri or à 
sua vi si ta a um Esta do Con tra tan te, re si den te do ou -
tro Esta do Con tra tan te e que per ma ne ce no pri me i ro
Esta do Con tra tan te com o úni co fim de es tu dar ou
pra ti car, re ce ba para sua ma nu ten ção, edu ca ção ou
tre i na men to não po dem ser tri bu ta dos nes se Esta do,
sem pre que pro ve nham de fon tes si tu a das fora des se
Esta do.

2. Em re la ção a sub ven ções, bol sas de es tu do e
re mu ne ra ções de em pre gos não com pre en di das no
pa rá gra fo 1, o es tu dan te ou apren diz de que tra ta o
re fe ri do o pa rá gra fo 1, du ran te o pe río do des ses es tu-
dos ou des sa for ma ção, terá, ade ma is, o di re i to de
be ne fi ci ar-se das mes mas isen ções, aba ti men tos ou
de du ções, em re la ção aos im pos tos, con ce di das aos
re si den tes do Esta do que es ti ver vi si tan do.

Arti go 21
Ou tros Ren di men tos

Os ren di men tos de um re si den te de um Esta do
Con tra tan te não men ci o na dos nos Arti gos an te ri o res
da pre sen te Con ven ção e pro ve ni en tes do ou tro Esta -
do Con tra tan te po dem ser tri bu ta dos nes se ou tro
Esta do Con tra tan te.

CAPÍTULO IV
Mé to dos para Eli mi nar a Du pla Tri bu ta ção

Arti go 22
Mé to do de Cré di to

1. No caso do Chi le, a du pla tri bu ta ção será evi -
ta da da ma ne i ra se guin te:

Qu an do um re si den te do Chi le ob ti ver ren di-
men tos que, de acor do com as dis po si ções da pre-
sen te Con ven ção, se jam tri bu tá ve is no Bra sil, po de rá
cre di tar con tra os im pos tos chi le nos cor res pon den tes
a es ses ren di men tos os im pos tos pa gos no Bra sil, de
acor do com as dis po si ções apli cá ve is da le gis la ção
chi le na. Este pa rá gra fo será apli ca do a to dos os ren -
di men tos a que se re fe re a Con ven ção.

2. No caso do Bra sil, a du pla tri bu ta ção será evi -
ta da da ma ne i ra se guin te: Qu an do um re si den te do
Bra sil ob ti ver ren di men tos que, de acor do com as dis -
po si ções da pre sen te Con ven ção, se jam tri bu tá ve is
no Chi le, o Bra sil ad mi ti rá a de du ção, do im pos to so -

bre os ren di men tos des se re si den te, de um mon tan te
igual ao im pos to so bre os ren di men tos pago no Chi le,
de acor do com as dis po si ções apli cá ve is da le gis la-
ção bra si le i ra. To da via, tal de du ção não po de rá ex ce-
der a fra ção do im pos to so bre a ren da, cal cu la do an -
tes da de du ção, cor res pon den te aos ren di men tos tri -
bu tá ve is no Chi le.

3. Qu an do em con for mi da de com qual quer dis -
po si ção da Con ven ção os ren di men tos ob ti dos por
um re si den te de um Esta do Con tra tan te es ti ve rem
isen tos de tri bu ta ção nes se Esta do, tal Esta do po de-
rá, to da via, con si de rar os ren di men tos isen tos para
fins de de ter mi na ção do mon tan te do im pos to so bre o 
res tan te dos ren di men tos de tal re si den te.

CAPÍTULO V
Dis po si ções Espe ci a is

Arti go 23
Não-Dis cri mi na ção

1. Os na ci o na is de um Esta do Con tra tan te não
es ta rão su je i tos no ou tro Esta do Con tra tan te a ne-
nhu ma tri bu ta ção ou obri ga ção a ela cor res pon den te
que não se exi ja ou que seja mais gra vo sa do que
aque las a que es ti ve rem ou pu de rem es tar su je i tos os 
na ci o na is des se ou tro Esta do que se en con trem nas
mes mas con di ções.

2. Os es ta be le ci men tos per ma nen tes que uma
em pre sa de um Esta do Con tra tan te te nha no ou tro
Esta do Con tra tan te não es ta rão su je i tos a tri bu ta ção
nes se Esta do de modo me nos fa vo rá vel do que as
em pre sas des se ou tro Esta do que exer çam as mes -
mas ati vi da des.

3. Este Arti go não pode ser in ter pre ta do no sen -
ti do de obri gar um Esta do Con tra tan te a con ce der
aos re si den tes do ou tro Esta do Con tra tan te as de du-
ções pes so a is, aba ti men tos e re du ções tri bu tá ri as
que, para fins fis ca is, con ce da aos seus pró pri os re si-
den tes em fun ção de seu es ta do ci vil ou en car gos fa -
mi li a res.

4. A me nos que se jam apli cá ve is as dis po si ções
do Arti go 9, do pa rá gra fo 7 do Arti go 11 ou do pa rá-
gra fo 6 do Arti go 12, os ju ros, ro yal ti es e de ma is gas -
tos pa gos por uma em pre sa de um Esta do Con tra tan-
te a um re si den te do ou tro Esta do Con tra tan te são
de du tí ve is, para de ter mi nar os lu cros des sa em pre sa
su je i tos a tri bu ta ção, nas mes mas con di ções que se
ti ves sem sido pa gos a um re si den te do es ta do men ci-
o na do em pri me i ro lu gar.

5. As so ci e da des de um Esta do Con tra tan te
cujo ca pi tal seja, to tal ou par ci al men te, de ti do ou con -
tro la do, di re ta ou in di re ta men te, por um ou mais re si-
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den tes do ou tro Esta do Con tra tan te, não es ta rão su -
je i tas, no pri me i ro Esta do, a ne nhu ma tri bu ta ção ou
obri ga ção com ela co ne xa que não se exi ja ou que
seja mais gra vo sa do que aque las a que es ti ve rem ou
pu de rem es tar su je i tas ou tras so ci e da des si mi la res
do pri me i ro Esta do cujo ca pi tal seja, to tal ou par ci al-
men te, de ti do ou con tro la do, di re ta ou in di re ta men te,
por um ou mais re si den tes de um ter ce i ro Esta do.

6. No pre sen te Arti go, o ter mo “tri bu ta ção” se re -
fe re aos im pos tos ob je to da pre sen te Con ven ção.

Artigo 24
Pro ce di men to Ami gá vel

1. Qu an do um re si den te de um Esta do Con tra-
tan te con si de rar que as me di das ado ta das por um ou
por am bos os Esta dos Con tra tan tes im pli cam, ou po -
dem im pli car, em re la ção a si, uma tri bu ta ção em de -
sa cor do com as dis po si ções da pre sen te Con ven ção,
po de rá, in de pen den te men te dos re cur sos pre vis tos
pelo di re i to in ter no des ses Esta dos, sub me ter seu
caso à au to ri da de com pe ten te do Esta do Con tra tan te
de que seja re si den te ou, se o pa rá gra fo 1 do Arti go
23 for apli cá vel, à do Esta do Con tra tan te de que seja
na ci o nal.

2. A au to ri da de com pe ten te, se a re cla ma ção se 
lhe afi gu rar jus ti fi ca da e se ela pró pria não es ti ver em
con di ções de lhe dar so lu ção sa tis fa tó ria, es for-
çar-se-á para re sol ver a ques tão me di an te acor do
ami gá vel com a au to ri da de com pe ten te do ou tro
Esta do Con tra tan te, a fim de evi tar uma tri bu ta ção
não con for me com a Con ven ção.

3. As au to ri da des com pe ten tes dos Esta dos
Con tra tan tes es for çar-se-ão, me di an te um acor do
ami gá vel, para re sol ver as di fi cul da des ou di ri mir as
dú vi das a que pos sa dar lu gar a in ter pre ta ção ou apli -
ca ção da Con ven ção.

4. As au to ri da des com pe ten tes dos Esta dos
Con tra tan tes po de rão co mu ni car-se di re ta men te a
fim de che ga rem a um acor do nos ter mos in di ca dos
nos pa rá gra fos an te ri o res.

Arti go 25
Tro ca de Infor ma ções

1. As au to ri da des com pe ten tes dos Esta dos
Con tra tan tes tro ca rão as in for ma ções ne ces sá ri as
para apli car as dis po si ções da pre sen te Con ven ção
ou as do di re i to in ter no dos Esta dos Con tra tan tes re -
la ti vo aos im pos tos abran gi dos pela Con ven ção, na
me di da em que a tri bu ta ção nele pre vis to não seja
con trá ria Con ven ção. A tro ca de in for ma ções não es -
ta rá li mi ta da pelo Arti go 1. As in for ma ções re ce bi das
por um Esta do Con tra tan te se rão con si de ra das se-

cre tas da mes ma ma ne i ra que as in for ma ções ob ti-
das com base no di re i to in ter no des se Esta do e so-
men te po de rão ser co mu ni ca das às pes so as ou au to-
ri da des (in clu í dos os tri bu na is e ór gãos ad mi nis tra ti-
vos) en car re ga das do lan ça men to ou co bran ça dos
im pos tos abran gi dos pela pre sen te Con ven ção, das
ações de cla ra tó ri as ou exe cu ti vas re la ti vas a es ses
im pos tos, ou da apre ci a ção dos re cur sos a elas cor -
res pon den tes. Re fe ri das pes so as ou au to ri da des so -
men te uti li za rão es tas in for ma ções para os fins men -
ci o na dos nes te pa rá gra fo.

2. As dis po si ções do pa rá gra fo 1 não po de rão,
em ne nhum caso, ser in ter pre ta das no sen ti do de im -
por a um Esta do Con tra tan te a obri ga ção de:

a) ado tar me di das ad mi nis tra ti vas con trá ri as à
sua le gis la ção ou prá ti ca ad mi nis tra ti va, ou às do ou -
tro Esta do Con tra tan te;

b) for ne cer in for ma ções que não po de ri am ser
ob ti das com base na sua pró pria le gis la ção ou no âm -
bi to de sua prá ti ca ad mi nis tra ti va nor mal ou das do
ou tro Esta do Con tra tan te;

c) for ne cer in for ma ções re ve la do ras de se gre-
dos co mer ci a is, in dus tri a is, ou pro fis si o na is, pro ce di-
men tos co mer ci a is ou in dus tri a is, ou in for ma ções
cuja co mu ni ca ção seja con trá ria à or dem pú bli ca.

3. Não obs tan te o dis pos to no pa rá gra fo 2 do
pre sen te Arti go, a au to ri da de com pe ten te do Esta do
Con tra tan te so li ci ta do po de rá, ob ser va das as li mi ta-
ções cons ti tu ci o na is e le ga is, e com base na re ci pro-
ci da de de tra ta men to, ob ter e for ne cer in for ma ções
que pos su am as ins ti tu i ções fi nan ce i ras, pro cu ra do-
res ou pes so as que atu am como re pre sen tan tes,
agen tes ou fi du ciá ri os, da mes ma for ma que em re la-
ção a par ti ci pa ções so ci a is ou a par ti ci pa ções aci o ná-
ri as, in clu si ve so bre ações ao por ta dor.

4. Qu an do a in for ma ção for so li ci ta da por um
Esta do Con tra tan te em con for mi da de com o pre sen te
Arti go, o ou tro Esta do Con tra tan te ob te rá a in for ma-
ção so li ci ta da da mes ma for ma como se se tra tas se
de sua pró pria tri bu ta ção, sem im por tar o fato de que
esse ou tro Esta do, nes se mo men to, não ne ces si te de
tal in for ma ção.

Arti go 26
Mem bros de Mis sões Di plo má ti cas

e de Pos tos Con su la res

As dis po si ções da pre sen te Con ven ção não
pre ju di ca rão os pri vi lé gi os fis ca is de que se be ne fi ci-
em os mem bros das mis sões di plo má ti cas ou dos
pos tos con su la res de acor do com os prin cí pi os ge ra is
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do Di re i to Inter na ci o nal ou em vir tu de das dis po si-
ções de acor dos es pe ci a is.

Arti go 27
Entra da em Vi gor

1. Cada Esta do Con tra tan te no ti fi ca rá por es cri-
to ao ou tro, pe los ca na is di plo má ti cos, o cum pri men to
dos pro ce di men tos exi gi dos por seu or de na men to ju -
rí di co para a en tra da en vi gor da pre sen te Con ven-
ção. Esta Con ven ção en tra rá em vi gor na data de re -
ce bi men to da úl ti ma no ti fi ca ção.

2. As dis po si ções da Con ven ção apli car-se-ão:
a) no Chi le:
em re la ção aos im pos tos so bre os ren di men tos

ob ti dos e as im por tân ci as pa gas, cre di ta das, co lo ca-
das à dis po si ção ou con ta bi li za das como gas to, a
par tir do pri me i ro dia do mês de ja ne i ro do ano ca len-
dá rio ime di a ta men te se guin te àque le em que a Con -
ven ção en tre em vi gor; e

b) no Bra sil:
i) no to can te aos im pos tos re ti dos na fon te, às

im por tân ci as pa gas, re me ti das ou cre di ta das no ou
de po is do pri me i ro dia de ja ne i ro do ano ca len dá rio
eme di a ta men te se guin te àque le em que a Con ven-
ção en tre em vi gor;

ii) no to can te aos de ma is im pos tos abran gi dos
pela Con ven ção, re la ti va men te aos ren di men tos
pro du zi dos no ano fis cal que co me ce no ou de po is
do pri me i ro dia de ja ne i ro do ano ca len dá rio ime di a-
ta men te se guin te àque le em que a Con ven ção en tre
em vi gor.

3. A Con ven ção para Evi tar a Du pla Tri bu ta ção
da Ren da cor res pon den te ao Trans por te Ma rí ti mo e
Aé reo, con clu í da em San ti a go, por tro ca de no tas,
em 17 e 18 de ju nho de 1976, en tre Bra sil e Chi le
de i xa rá de pro du zir efe i tos a par tir da data na qual a 
pre sen te Con ven ção en trar em vi gor em re la ção aos 
im pos tos aos qua is se apli ca, de acor do com o pa rá-
gra fo 1 des te Arti go.

Arti go 28
De nún cia

1. Qu al quer dos Esta dos Con tra tan tes po de rá,
me di an te for ma es cri ta, o mais tar dar no tri gé si mo dia 
de ju nho de cada ano ca len dá rio se guin te ao pe río do
de três anos a con tar da data de en tra da em vi gor da
Con ven ção, no ti fi car ao ou tro a de nún cia da mes ma,
pela via di plo má ti ca.

2. Nes te caso, as dis po si ções da Con ven ção
de i xa rão de pro du zir efe i to:

a) no Chi le:
em re la ção aos im pos tos so bre os ren di men tos

ob ti dos e as im por tân ci as pa gas, cre di ta das, co lo ca-
das à dis po si ção ou con ta bi li za das como gas to, a
par tir do pri me i ro dia do mês de ja ne i ro do ano ca len-
dá rio ime di a ta men te se guin te;

b) no Bra sil:
i) no to can te aos im pos tos re ti dos na fon te, às

im por tân ci as pa gas, re me ti das ou cre di ta das no ou
de po is do pri me i ro dia de ja ne i ro do ano ca len dá rio
ime di a ta men te se guin te àque le em que a de nún cia
te nha ocor ri do;

ii) no to can te aos de ma is im pos tos de que tra ta
a pre sen te Con ven ção, re la ti va men te aos ren di men-
tos pro du zi dos no ano fis cal que co me ce no ou de po is
do pri me i ro dia de ja ne i ro do ano ca len dá rio ime di a ta-
men te se guin te àque le em que a de nún cia te nha
ocor ri do.

Em tes te mu nho do que, os sig na tá ri os, para
isso de vi da men te au to ri za dos, as si nam a pre sen te
Con ven ção.

Fe i to em San ti a go em 3 de abril de 2001, em
dois exem pla res ori gi na is, nas lín guas por tu gue sa e
es pa nho la, sen do am bos os tex tos igual men te au tên-
ti cos.

 Pelo Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
– Eve rar do de Alme i da Ma ci el, Se cre tá rio da Re ce i-
ta Fe de ral.

Pelo Go ver no da Re pú bli ca do Chi le  – Ni co lás
Eyza guir re Guz mán, Mi nis tro da Fa zen da.

PROTOCOLO DA CONVENCÃO ENTRE A
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A

REPUBLICA DO CHILE PARA EVITAR A DUPLA
TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A EVASÃO FISCAL
EM RELACÃO AO IMPOSTO SOBRE A RENDA

No mo men to da as si na tu ra 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 para evi tar a du pla tri bu ta ção e pre ve nir a eva -
são fis cal em re la ção ao im pos to so bre a ren da, os
sig na tá ri os, para isso de vi da men te au to ri za dos, con -
vi e ram nas se guin tes dis po si ções que cons ti tu em
par te in te gran te des ta Con ven ção.

1. Com re fe rên cia ao Arti go 1
a) Qu al quer ques tão que sur ja em re la ção à in -

ter pre ta ção ou apli ca ção des ta Con ven ção e, em par-
ti cu lar, se uma me di da tri bu tá ria está com pre en di da
no âm bi to des ta Con ven ção, será re sol vi da ex clu si va-
men te de acor do com as dis po si ções do Arti go 24
des ta Con ven ção, e

b) As dis po si ções do Arti go II e do Arti go XVII do 
Acor do Ge ral so bre o Co mér cio de Ser vi ços não se
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apli ca rão a uma me di da tri bu tá ria a me nos que as au -
to ri da des com pe ten tes acor dem que essa me di da
não está com pre en di da no âm bi to do Arti go 23 des ta
Con ven ção.

2. Com re fe rên cia ao Arti go 7
Fica en ten di do que as dis po si ções do pa rá gra fo

3 do Arti go 7 se rão apli cá ve is tan to se os gas tos se
efe tu a rem no Esta do em que se en con tre o es ta be le-
ci men to per ma nen te como em ou tra par te.

3. Com re fe rên cia ao Arti go 10, pa rá gra fos 2 e 5
No caso do Chi le:
a) O dis pos to nos pa rá gra fos 2 e 5 do Arti go 10

des ta Con ven ção não li mi ta rá a apli ca ção do Impos to
Adi ci o nal sem pre que:

b) Impos to de Pri me i ra Ca te go ria seja com ple-
ta men te cre di tá vel con tra o Impos to Adi ci o nal a pa-
gar, e 

ii) a alí quo ta do Impos to Adi ci o nal não ex ce da
de 42 por cen to.

Além dis so, quan do uma das con di ções das le -
tras (i) ou (ii) de i xe de ser cum pri da, o dis pos to nos
pa rá gra fos 2 e 5 do Arti go 10 não li mi ta rá a tri bu ta ção
em ne nhum dos Esta dos Con tra tan tes. Nes te caso os 
Esta dos Con tra tan tes con sul tar-se-ão a res pe i to de
mo di fi car a pre sen te Con ven ção com a fi na li da de de
res ta be le cer o equi lí brio dos be ne fí ci os da mes ma.

b) Da mes ma for ma, o dis pos to nos pa rá gra fos
2 e 5 do Arti go 10 des ta Con ven ção não li mi ta rá a
apli ca ção do Impos to Adi ci o nal no caso de re ti ra das
ou re mes sas de lu cros ou di vi den dos pa gos por uma
em pre sa quan do o in ves ti men to es te ja su je i to a um
con tra to de in ves ti men to es tran ge i ro aco lhi do pelo
Esta tu to do in ves ti men to Estran ge i ro (De cre to-Lei
600) sem pre que a car ga tri bu tá ria efe ti va to tal so bre
a ren da não ex ce da de 42 por cen to.

4. Com re fe rên cia ao Arti go 11, pa rá gra fo 4
As im por tân ci as pa gas a tí tu lo de “re mu ne ra ção

so bre o ca pi tal pró prio” de acor do com o ar ti go 9 da
Lei nº 9.249/95 do Bra sil se rão con si de ra das como ju -
ros para os fins do Arti go 11, pa rá gra fo 3, sem pre e
quan do fo rem de du tí ve is para a de ter mi na ção da ren -
da da pes soa ju rí di ca.

5. Com re fe rên cia ao Arti go 12. pa rá gra fo 3
As dis po si ções do pa rá gra fo 3 do Arti go 12 apli -

cam-se aos ren di men tos pro ve ni en tes da pres ta ção
de ser vi ços téc ni cos e as sis tên cia téc ni ca.

6. Com re fe rên cia ao Arti go 14
Se, em data pos te ri or àque la da as si na tu ra da

pre sen te Con ven ção, o Bra sil con clu ir uma Con ven-
ção com ou tro Esta do em que se acor de uma nor ma
que sig ni fi que, de qual quer modo, re nun ci ar à apli ca-

ção do prin cí pio es ta be le ci do na le tra a) do pa rá gra fo
1 do Arti go 14 des ta Con ven ção para a de ter mi na ção
do di re i to de tri bu ta ção de um Esta do Con tra tan te em
re la ção aos ren di men tos ob ti dos pela pres ta ção de
ser vi ços pro fis si o na is ou de ou tras ati vi da des de ca -
rá ter in de pen den te, a par tir da data de en tra da em vi -
gor da Con ven ção com o ou tro Esta do de i xa rá de ser
apli cá vel a nor ma es ta be le ci da na le tra a) do pa rá gra-
fo 1 do Arti go 14 da pre sen te Con ven ção.

7. Com re fe rên cia ao Arti go 23
a) As dis po si ções do pa rá gra fo 5 do Arti go 10 da 

Con ven ção e o pa rá gra fo 3 do Pro to co lo não são con -
si de ra das dis cri mi na tó ri as nos ter mos do pa rá gra fo 2
do Arti go 23

b) As dis po si ções das le gis la ções dos Esta dos
Con tra tan tes que não per mi tem que os ro yal ti es, como
de fi ni dos no pa rá gra fo 3 do Arti go 12, pa gos por um es -
ta be le ci men to per ma nen te si tu a do em um Esta do Con -
tra tan te a um re si den te do ou tro Esta do Con tra tan te
que exer ça ati vi da des em pre sa ri a is no Esta do Con tra-
tan te men ci o na do em pri me i ro lu gar por meio des se es -
ta be le ci men to per ma nen te, se jam de du tí ve is no mo-
men to da de ter mi na ção do ren di men to tri bu tá vel do re -
fe ri do es ta be le ci men to per ma nen te, não são dis cri mi-
na tó ri as nos ter mos do Arti go 23.

c) Nada do Arti go 23 des ta Con ven ção afe ta rá a
apli ca ção da atu al dis po si ção do ar ti go 31, nú me ro 12,
con ti da na “Lei da Ren da”do Chi le, mes mo se even tu al-
men te mo di fi ca da sem al te rar seu prin cí pio ge ral. To da-
via, a alí quo ta de trin ta por cen to a que se re fe re dita
nor ma será subs ti tu í da pela alí quo ta de quin ze por cen -
to para os be ne fi ciá ri os efe ti vos dos pa ga men tos re la ti-
vos a ro yal ti es re si den tes no Bra sil.

d) Para ma i or cer te za, as si na la-se que as dis po-
si ções do Arti go 23 da pre sen te Con ven ção não im -
pe dem a apli ca ção, por um Esta do Con tra tan te, das
res pec ti vas nor mas in ter nas re la ti vas à sub ca pi ta li za-
ção ou en di vi da men to ex ces si vo.

8. Dis po si ções Ge ra is
a) As dis tri bu i ções de um Fun do de Inves ti men-

to Estran ge i ro, cons ti tu í do ou or ga ni za do para ope rar
como tal em um Esta do Con tra tan te, es ta rão su je i tas
a tri bu ta ção em con for mi da de com a le gis la ção des se
Esta do Con tra tan te.

b) Con si de ran do que o ob je ti vo prin ci pal des ta
Con ven ção é evi tar a du pla tri bu ta ção in ter na ci o nal e
pre ve nir a eva são fis cal, os Esta dos Con tra tan tes
acor dam que, no caso em que as dis po si ções da Con -
ven ção se jam usa das de for ma tal que con ce dam be -
ne fí ci os não con tem pla dos nem pre ten di dos por ela,
as au to ri da des com pe ten tes dos Esta dos Con tra tan-
tes de ve rão, em con for mi da de com o pro ce di men to
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ami gá vel do Arti go 24, re co men dar mo di fi ca ções es -
pe cí fi cas da Con ven ção. Os Esta dos Con tra tan tes
acor dam, ain da, que qual quer das re fe ri das re co men-
da ções será con si de ra da e dis cu ti da de ma ne i ra ex -
pe di ta com vis tas a mo di fi car a Con ven ção na me di da
em que seja ne ces sá rio.

c) No caso em que em uma data pos te ri or se im -
ple men te em um dos Esta dos Con tra tan tes um im-
pos to so bre o pa tri mô nio, os Esta dos Con tra tan tes
con sul tar-se-ão com a fi na li da de de ne go ci ar dis po si-
ções re la ti vas a seu tra ta men to.

Em tes te mu nho do que, os sig na tá ri os, para
isso de vi da men te au to ri za dos, as si nam o pre sen te
Pro to co lo.

Fe i to em San ti a go, em 3 de abril de 2001, em
dois exem pla res ori gi na is, nas lín guas por tu gue sa e
es pa nho la, sen do am bos os tex tos igual men te au tên-
ti cos.

Pelo Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
– Eve rar do de Alme i da Ma ci el – Se cre tá rio da Re -
ce i ta Fe de ral.

Pelo Go ver no a Re pú bli ca do Chi le – Ni co lás
Eyza guir re Gu zi nân – Mi nis tro da Fa zen da.

MENSAGEM Nº 882, DE 2001
(Do Po der Exe cu ti vo)

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do dis pos to no art. 84, in ci so VIII, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va da con si de ra ção
de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha do de Expo si ção de 
Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do das Re la ções
Exte ri o res, Inte ri no, 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.

Bra sí lia, 23 de agos to de 2001. Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM Nº 229/MRE

Bra sí lia, em 15 de agos to de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Ele vo à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o

ane xo pro je to de men sa gem pela qual se sub me te ao
re fe ren do do Con gres so Na ci o nal o tex to 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 Fe de ra ti va 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
im pos to so bre a Ren da. ce le bra da em San ti a go, em 3
de abril de 2001 

2. O prin ci pal ob je ti vo da Con ven ção con sis te
em cri ar um qua dro ju ri dí co-fis cal que, ao pro por ci o-
nar pre vi si bi li da de e se gu ran ça aos in ves ti do res de

am bos os pa í ses, ao es ta be le cer re gras mais pre ci-
sas para a tri bu ta ção dos ren di men tos das pes so as fí -
si cas e ju rí di cas re si den tes de um ou de am bos os pa -
í ses e ao evi tar a du pla tri bu ta ção, fa vo re ça uni cres -
cen te flu xo de pes so as, ca pi ta is e ser vi ços es pe ci a li-
za dos en tre Bra sil e Chi le, além de be ne fi ci ar a ati vi-
da de co mer ci al em ge ral.

3. A Con ven ção tam bém pre ser va uma ade qua-
da re ce i ta tri bu tá ria para am bos os pa í ses e pro por ci-
o na uma opor tu ni da de para a tro ca de in for ma ções
fis ca is en tre as au to ri da des go ver na men ta is num
con tex to de es pe ra da in ten si fi ca ção das re la ções
eco nô mi cas, fa ci li tan do um com ba te mais efe ti vo à
eva são fis cal.

4. A as si na tu ra da Con ven ção se re ves te de es -
pe ci al im por tân cia no mo men to em que a es ta bi li da-
de da eco no mia bra si le i ra e sua ma i or aber tu ra ao ca -
pi tal ex ter no se têm cons ti tu í do em fa to res de gran de
atra ção para os in ves ti men tos di re tos chi le nos, es pe-
ci al men te nos anos mais re cen tes. Embo ra em me nor
es ca la, as con di ções fa vo rá ve is da eco no mia chi le na
tam bém têm atra í do um vo lu me ex pres si vo de in ves ti-
men tos di re tos a bra si le i ros.

5. A as si na tu ra da Con ven ção re for ça ain da os
la ços po lí ti cos e eco nô mi cos com o Chi le e fa vo re ce
uma ma i or in te gra ção das eco no mi as re gi o na is. Esta
será a Qu ar ta Con ven ção da es pé cie ce le bra da pelo
Bra sil no âm bi to re gi o naL além da que las já em vi gor
com a Argen ti na e o Equa dor, e da as si na da com o
Pa ra guai em se tem bro de 2000, atu al men te no Con -
gres so Na ci o nal para apre ci a ção. A Se cre ta ria da Re -
ce i ta Fe de ral ne go ci ou a Con ven ção e está de acor do
com o teor de seu tex to

Res pe i to sa men te, – Luiz Fe li pe de Se i xas
Cor rêa, Mi nis tro de Esta do, Inte ri no das Re la ções
Exte ri o res.

(À Re pre sen ta ção Bra si le i ra na Co mis-
são Par la men tar Con jun ta do Mer co sul, que 
terá o pra zo de 15 dias para emi tir seu re la-
tó rio, após esse pra zo, será en ca mi nha da à
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 12, DE 2003

(Nº 2.310/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do en tre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil e o Go ver no da Re pú bli ca da Na mí bia
so bre Co o pe ra ção Na val, ce le bra do em
Wind ho ek, Na mí bia, em 3 de de zem bro
de 2001.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
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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 Na mí bia so bre Co o pe ra ção Na-
val, ce le bra do em Wind ho ek, Na mí bia, em 3 de de-
zem bro de 2001.

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

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

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA REPÚBLICA DA NAMÍBIA

SOBRE COOPERACÃO NAVAL

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 Na mí bia (do ra van-

te de no mi na dos “Par tes”),
De se jo sos de for ta le cer os la ços de ami za de

exis ten tes en tre seus dois pa í ses;
Cons ci en tes da ne ces si da de de pro mo ver to das

as for mas de co o pe ra ção “Sul-Sul”;
Re co nhe cen do que seus in te res ses co muns no

Atlân ti co Sul pro vê em uma só li da base de co o pe ra-
ção en tre am bos;

Re co nhe cen do tam bém que o es ta be le ci men to
de um re la ci o na men to co o pe ra ti vo no cam po na val
pro mo ve rá tais in te res ses; e

Con ven ci dos de que tal co o pe ra ção lhes per mi-
ti rá me lhor uti li zar, em prol do de sen vol vi men to so ci al
e eco nô mi co de seus po vos, os re cur sos dos ma res e
do le i to ma ri nho e al can çar os be ne fí ci os tec no ló gi-
cos que daí ad vêm,

Acor dam o se guin te:

Artigo I

Os ór gãos exe cu to res des te Acor do são a Ma ri-
nha do Bra sil, pela Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil,
(do ra van te de sig na da como “Par te Re cep to ra”) e o
Go ver no da Re pú bli ca da Na mí bia (do ra van te de sig-
na do como “Par te Re me ten te”).

Artigo II

1. As Par tes co o pe ra rão en tre si, com o ob je ti vo
de cri ar e for ta le cer a Ala Na val do Go ver no da Re pú-
bli ca da Na mí bia.

2. A Par te Re cep to ra de ve rá, a pe di do da Par te
Re me ten te, as sis tir a Par te Re me ten te a for ne cer as

mer ca do ri as e os ser vi ços lis ta dos no apên di ce,
apên di ce esse que de ve rá cons ti tu ir par te in te gral
des te Acor do. A lis ta po de rá ser mo di fi ca da com o
con sen ti men to das Par tes con for me cons ta do Arti go
XII des te Acor do.

3. O pre ço e o modo de pa ga men to dos bens e
ser vi ços a se rem for ne ci dos sob este Acor do de ve rão
ser acor da dos en tre os ór gãos exe cu to res.

Artigo III

1. Os ór gãos exe cu to res es ta be le ce rão urna es -
tru tu ra de co o pe ra ção para mo ni to rar a im ple men ta-
ção dos pro gra mas es pe cí fi cos acor da dos e para dis -
cu tir e pla ne jar eta pas fu tu ras da co o pe ra ção.

2. A es tru tu ra de co o pe ra ção de ve rá ser fle xí vel
e re fle ti rá as ne ces si da des ope ra ci o na is dos pro gra-
mas em an da men to e os re qui si tos de pla ne ja men to.
Tal es tru tu ra de ve rá ser de fi ni da ou al te ra da me di an te
tro ca de cor res pon dên cia en tre os ór gãos exe cu to res.

Artigo IV

O tre i na men to e a ava li a ção do pes so al na mi bi-
a no na Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, ini ci a do a par -
tir de 1994, cons ti tu em a pri me i ra eta pa da co o pe ra-
ção, ca ben do à Par te Re cep to ra ar car com os cus tos
dos cur sos ini ci a dos até de zem bro de 1998. Para os
cur sos ini ci a dos a par tir de ja ne i ro de 1999, a res pon-
sa bi li da de de ar car com tais cus tos pas sa a ser da
Par te Re me ten te. Os cus tos de ve rão ser cal cu la dos
com base nas des pe sas fe i tas com tre i na men to e
ava li a ção, uma vez que os cus tos re la ci o na dos com
ad mi nis tra ção não se rão co bra dos. Os cus tos de ve-
rão ser pa gos anu al men te, em data a ser acor da da
en tre os ór gãos exe cu to res.

Artigo V

No âm bi to do Pro gra ma Anu al de Inter câm bi os,
ini ci a do a par tir do ano 2000, des vin cu la da men te do
pro gra ma de for ma ção de pes so al, as so li ci ta ções
anu a is e as ace i ta ções dos ofe re ci men tos de pes so al
pela Par te Re cep to ra de ve rão  ser en ca mi nha das pela 
Par te Re me ten te à Mis são Na val do Bra sil na Re pú-
bli ca da Na mí bia até o dia 10 de se tem bro do ano an -
te ri or ao iní cio do Pro gra ma. A con fir ma ção dos even -
tos in clu í dos no Pro gra ma será in for ma da pela Par te
Re cep to ra até 15 de no vem bro do ano an te ri or ao
Pro gra ma.

Artigo VI

À Par te Re me ten te ca be rá pro ver pas sa gens
aé re as aos ofi ci a is e pra ças na mi bi a nos es ca la dos
para cur sos ou es tá gi os, bem como soma de di nhe i ro
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ade qua da para o cus te io das des pe sas pes so a is du -
ran te a es ta da no Bra sil.

Artigo VII

A Par te Re cep to ra, por so li ci ta ção da Par te Re -
me ten te, de sig na rá um ofi ci al da Ma ri nha do Bra sil
para au xi li ar na se le ção dos can di da tos aos cur sos e
es tá gi os a se rem re a li za dos no Bra sil.

Artigo VIII

De modo a fa ci li tar e ace le rar o de sen vol vi men-
to da co o pe ra ção, as Par tes en co ra ja rão vi si tas de re -
pre sen tan tes au to ri za dos às suas ins ta la ções mi li ta-
res e in dus tri a is.

Artigo IX

1. As Par tes se com pro me tem a pro te ger in for-
ma ções con fi den ci a is e os di re i tos de pro pri e da de in -
dus tri al, aos qua is ve nham a ter aces so no qua dro
des te Acor do, em con for mi da de com suas leis na ci o-
na is e re gu la men tos.

2. Qu a is quer equi pa men tos e/ou co nhe ci men-
tos re ce bi dos na im ple men ta ção des te Acor do não
po de rão ser trans fe ri dos, di vul ga dos ou dis tri bu í dos,
seja di re ta ou in di re ta men te, em base tem po rá ria ou
per ma nen te, a ter ce i ras par tes ou pes so as não-au to-
ri za das e en ti da des, sem o pré vio con sen ti men to por
es cri to da Par te de onde sc ori gi na ram.

Artigo X

1. A Par te Re cep to ra de sig na rá um ofi ci al para
ser o Che fe da Mis são Na val Bra si le i ra na Na mí bia,
com equi pa ra ção e re co nhe ci men to di plo má ti co de
Adi do Na val, ou ofi ci a is de li ga ção, como subs ti tu tos
di re tos, com re co nhe ci men to di plo má ti co equi va len te
ao Che fe da Mis são Na val Bra si le i ra, e pra ças que
per ma ne ce rão em Wind ho ek, a fim de man ter a li ga-
ção en tre as Par tes, com vis tas à im ple men ta ção e ao 
apri mo ra men to do Acor do de Co o pe ra ção Na val e
dos Ajus tes Com ple men ta res dele de cor ren tes.

2. A Par te Re cep to ra pa ga rá os sa lá ri os do Che -
fe da Mis são Na val, dos ofi ci a is de li ga ção e pra ças. A
de ter mi na ção da ne ces si da de do Che fe da Mis são

Na val, ofi ci a is de li ga ção e pra ças, e as ta re fas
que lhes se rão atri bu í das, de ve rão ser ob je to de tro ca
de cor res pon dên cia en tre as Par tes.

3. A Par te Re me ten te for ne ce rá ao Che fe da
Mis são Na val Bra si le i ra ou ofi ci a is de li ga ção e pra ças
es cri tó rio apro pri a do e aco mo da ções, bem como os
me i os de trans por te para o de sem pe nho de suas fun -
ções ofi ci a is.

Artigo XI

Para es tá gi os sub se qüen tes de co o pe ra ção se -
rão ce le bra dos Ajus tes Com ple men ta res pe las Par -
tes, os qua is con te rão, se ne ces sá rio, des cri ção do
pro gra ma ou pro gra mas a se rem im ple men ta dos, de -
fi ni ção de res pon sa bi li da de de cada uma das Par tes
e um ca len dá rio para a exe cu ção das ati vi da des acor -
da das.

Artigo XII

Este Acor do po de rá ser mo di fi ca do por mú tuo
con sen ti men to das Par tes. As mo di fi ca ções en tra rão
em vi gor me di an te tro ca de no tas en tre as Par tes es -
pe ci fi can do a data de en tra da em vi gor de tal mo di fi-
ca ção.

Artigo XIII

1. Este Acor do en tra rá em vi gor ao se com ple ta-
rem as for ma li da des le ga is in ter nas em am bas as
Par tes.

2. Este Acor do terá vi gên cia de 2 (dois) anos,
po den do ser au to ma ti ca men te re no va do por su ces si-
vos pe río dos de 2 (dos) anos, a me nos que seja de -
nun ci a do por uma das Par tes, con for me pre vis to no
Arti go XIV.

Artigo XIV

1. Cada urna das Par tes po de rá de nun ci ar o
pre sen te Acor do me di an te no ti fi ca ção à ou tra Par te,
por via di plo má ti ca. A de nún cia terá efe i to 6 (seis) me -
ses após a data da res pec ti va no ti fi ca ção.

2. A de nún cia não afe ta rá as obri ga ções as su-
mi das no Arti go IX des te Acor do, nem os pro gra mas
em exe cu ção, a me nos que as Par tes de ci dam em
con tra rio.

Artigo XV

1. Cada uma das Par tes po de rá sus pen der tem -
po ra ri a men te a apli ca ção do pre sen te Acor do, me di-
an te no ti fi ca ção à ou tra Par te, se as cir cuns tân ci as
as sim o exi gi rem.

A sus pen são não afe ta rá as obri ga ções as su mi-
das no Arti go IX des te Acor do nem os pro gra mas em
exe cu ção, a me nos que as Par tes de ci dam em con -
trá rio.

Artigo XVI

A par tir de sua en tra da em vi gor, o pre sen te
Acor do subs ti tu i rá o Acor do de Co o pe ra ção en tre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver-
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no da Re pú bli ca da Na mí bia, as si na do em Wind ho ek,
em 4 de mar ço de 1994.

Em fé do que, os subs cri tos, es tan do de vi da-
men te au to ri za dos por seus res pec ti vos Go ver nos,
as si nam o pre sen te Acor do.

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

 Pelo Go ver no  da Re pu bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil – Orlan do Gal vêas Oli ve i ra, Emba i xa dor do Bra -
sil.

Pelo Go ver no  da Re pu bli ca da Na mí bia – Eras-
tus Ne gon ga , Se cre tá rio-Per ma nen te do Mi nis té rio
da De fe sa.

APÊNDICE

A Ma ri nha do Bra sil se pro põe a for ne cer ao Go -
ver no da Re pú bli ca da Na mí bia os se guin tes bens e
ser vi ços no qua dro des te Acor do de Co o pe ra ção:

1. Assis tir na or ga ni za ção, no âm bi to da Ala
Na val do Go ver no da Re pú bli ca da Na mí bia, de um
Ser vi ço de Pa tru lha Ma rí ti ma, para pro te ger os in te-
res ses na ci o na is da Re pú bli ca da Na mí bia em suas
águas in ter nas, mar ter ri to ri al e zona eco nô mi ca ex -
clu si va, es pe ci al men te no que se re fe re à pro te ção
dos re cur sos vi vos e mi ne ra is da pla ta for ma con ti-
nen tal;

2. Embar ca ções ca pa zes de sa tis fa zer as ne-
ces si da des da Ala Na val do Go ver no da Re pú bli ca
da Na mí bia,

3. Assis tir no pla ne ja men to e de sen vol vi men to
de urna in fra-es tru tu ra apro pri a da à atra ca ção e su -
por te lo gís ti co para tais em bar ca ções.

MENSAGEM Nº 211, DE 2002

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

bi na do com o art. 84, in ci so VIII, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, sub me to à ele va da con si de ra ção de Vos sas
Exce lên ci as, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos
do Se nhor Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o-
res, o tex to do “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 Na -
mí bia so bre Co o pe ra ção Na val”, ce le bra do em Wind -
ho ek, Na mí bia, em 3 de de zem bro de 2001. – Fer-
nan do Hen ri que Car do so

EM   Nº 00096 /MRE.

Bra sí lia, 1º de abril de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Te nho a hon ra de sub me ter à alta con si de ra ção

de Vos sa Exce lên cia o ane xo “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 Na mí bia so bre Co o pe ra ção Na val” as si-
na do em Wind ho ek, Na mí bia, no úl ti mo dia 3 de de -
zem bro. O Acor do foi as si na do após qua se sete anos
de fru tí fe ro diá lo go e co o pe ra ção en tre a Ma ri nha do
Bra sil e, pos te ri or men te, o Mi nis té rio da De fe sa do
Bra sil e as au to ri da des do Mi nis té rio da De fe sa da
Na mí bia, que fi ze ram da co o pe ra ção em ma té ria na -
val en tre Bra sil e Na mí bia o prin ci pal eixo das re la-
ções bi la te ra is.

2. Como re sul ta do des sa co o pe ra ção. já fo ram
for ma dos mais de 100 ofi ci a is e pra ças na mi bi a nos
em es co las da Ma ri nha do Bra sil, o que pos si bi li tou
ha ver, atu al men te, em to dos os pos tos de co man do
na val das for ças de de fe sa da Na mí bia, qua dros que
re ce be ram tre i na men to no Bra sil. Ade ma is, uni for-
mes, re gu la men tos e pro ce di men tos ado ta dos por
aque la Ala Na val se guem de per to os da Ma ri nha do
Bra sil. Em 1994, tam bém, o Go ver no bra si le i ro doou
ao Go ver no da Na mí bia as car tas náu ti cas do por to
de Wal vis Bay, o mais im por tan te na cos ta atlân ti ca
da Áfri ca Aus tral, após le van ta men to hi dro grá fi co fe i to
pela Ma ri nha do Bra sil.

3. Ain da no con jun to de ini ci a ti vas re fe ren tes à
co o pe ra ção na val, es tão atu al men te em ne go ci a ção,
em vias de con clu são, acor dos co mer ci a is para a ven -
da ao Go ver no da Na mí bia de um na vio pa tru lha e
qua tro lan chas ar ma das, no va lor de cer ca de US$32
mi lhões, e para pres ta ção de ser vi ços, por em pre sa
bra si le i ra, re la ti vos ao le van ta men to da pla ta for ma
con ti nen tal da Na mí bia, no mon tan te apro xi ma do de
US$18 mi lhões. A ENGEPRON tam bém as si nou, em
2001, me mo ran do de en ten di men tos com a Ala Na val
da Na mí bia para a pres ta ção, de as ses so ria na cons -
tru ção de uma base na val.

4. A co o pe ra ção na val com a Na mí bia, mes mo
an tes da as si na tu ra do pre sen te Acor do, tem con tri-
bu í do de ci si va men te para o acú mu lo de um ca pi tal
po lí ti co ines ti má vel, útil não só nas re la ções do Bra sil
com a Na mí bia, mas com o con jun to dos pa í ses da
Áfri ca Aus tral, jun to aos qua is a Na mí bia goza de
gran de pres tí gio, dada sua or ga ni za ção e es ta bi li da-
de po lí ti co-eco nô mi ca. Esse Ca pi tal po lí ti co está sem
dú vi da as sen te so bre a con fi an ça do Go ver no na mi bi-
a no na ma nu ten ção de re la ções es tre i tas com o Bra -
sil, par ti cu lar men te no do mí nio da co o pe ra ção na val,
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o que se po de rá as se gu rar pela apro va ção do pre-
sen te Acor do, de cuja ne go ci a ção par ti ci pa ram con -
jun ta men te, pela par te bra si le i ra, os Mi nis té ri os das
Re la ções Exte ri o res e da De fe sa.

5. À luz do ex pos to e com vis tas ao en ca mi nha-
men to do as sun to à apre ci a ção do Po der Le gis la ti vo,
con for me pre vê o in ci so VIII do ar ti go 84 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, sub me to a Vos sa Exce lên cia pro je to de
Men sa gem ao Con gres so Na ci o nal, jun ta men te com
as có pi as au ten ti ca das do Acor do.

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

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 13, DE 2003

(Nº 6/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Sub me te à con si de ra ção do Con-
gres so Na ci o nal o tex to da Con ven ção
das Na ções Uni das con tra o Cri me Orga -
ni za do Trans na ci o nal e seus dois Pro to-
co los, Re la ti vos ao Com ba te ao Trá fi co
de Mi gran tes por Via Ter res tre, Ma rí ti ma
e Aé rea e à Pre ven ção, Re pres são e Pu-
ni ção do Trá fi co de Pes so as, em Espe ci-
al Mu lhe res e Cri an ças, ce le bra dos em
Pa ler mo, em 15 de de zem bro de 2000.

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

Art. 1º Fica apro va do o tex to da “Con ven ção
das Na ções Uni das con tra o Cri me Orga ni za do
Trans na ci o nal” e seus dois Pro to co los, re la ti vos ao
“Com ba te ao Trá fi co de Mi gran tes por Via Ter res tre,
Ma rí ti ma e Aé rea” e à “Pre ven ção, Re pres são e Pu -
ni ção do Trá fi co de Pes so as, em Espe ci al Mu lhe res
e Cri an ças”, ce le bra dos em Pa ler mo, em 15 de de-
zem bro de 2000.

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

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

Pro to co lo Adi ci o nal à Con ven ção das Na ções
Uni das con tra o Cri me Orga ni za do

Trans na ci o nal Re la ti vo à Pre ven ção,
Re pres são e Pu ni ção do Trá fi co de Pes so as,

em Espe ci al Mu lhe res e Cri an ças

Preâm bu lo

Os Esta dos Par tes des te Pro to co lo,
De cla ran do que uma ação efi caz para pre ve nir e 

com ba ter o trá fi co de pes so as, em es pe ci al mu lhe res
e cri an ças, exi ge por par te dos pa í ses de ori gem, de
trân si to e de des ti no uma abor da gem glo bal e in ter na-
ci o nal, que in clua me di das des ti na das a pre ve nir esse 
trá fi co, pu nir os tra fi can tes e pro te ger as ví ti mas des -
se trá fi co, de sig na da men te pro te gen do os seus di re i-
tos fun da men ta is, in ter na ci o nal men te re co nhe ci dos,

Ten do em con ta que, ape sar da exis tên cia de
urna va ri e da de de ins tru men tos in ter na ci o na is que
con têm nor mas e me di das prá ti cas para com ba ter a
ex plo ra ção de pes so as, es pe ci al men te mu lhe res e
cri an ças, não exis te ne nhum ins tru men to uni ver sal
que tra te de to dos os as pec tos re la ti vos ao trá fi co de
pes so as,

Pre o cu pa dos com o fato de na au sên cia des se
ins tru men to, as pes so as vul ne rá ve is ao trá fi co não
es ta rem su fi ci en te men te pro te gi das,

Re cor dan do a Re so lu ção nº 53/111, da Assem -
bléia Ge ral, de 9 de de zem bro de 1998, na qual a
Assem bléia de ci diu cri ar um co mi tê in ter go ver na-
men tal es pe ci al, de com po si ção aber ta, para ela bo rar
urna con ven ção in ter na ci o nal glo bal con tra a cri mi na-
li da de or ga ni za da trans na ci o nal e exa mi nar a pos si bi-
li da de de ela bo rar, de sig na da men te, um ins tru men to
in ter na ci o nal de luta con tra o trá fi co de mu lhe res e de
cri an ças,

Con ven ci dos de que para pre ve nir e com ba ter
esse tipo de cri mi na li da de será útil com ple tar a Con -
ven ção das Na ções Uni das con tra a Cri mi na li da de
Orga ni za da Trans na ci o nal com um ins tru men to in ter-
na ci o nal des ti na do a pre ve nir, re pri mir e pu nir o trá fi-
co de pes so as, em es pe ci al mu lhe res e cri an ças,

Acor dam o se guin te:

1. Dis po si ções Ge ra is

Arti go 1
Re la ção com a Con ven ção das Na ções Uni das

con tra a Cri mi na li da de Orga ni za da trans na ci o nal

1. O pre sen te Pro to co lo com ple ta a Con ven ção
das Na ções Uni das con tra a Cri mi na li da de Orga ni za-
da Trans na ci o nal e será in ter pre ta do em con jun to
com a Con ven ção.
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2. As dis po si ções da Con ven ção apli car-se-ão
mu ta tis mu tan dis ao pre sen te Pro to co lo, sal vo se no 
mes mo se dis pu ser o con trá rio.

3. As in fra ções es ta be le ci das em con for mi da de
com o ar ti go 5 do pre sen te Pro to co lo se rão con si de-
ra das como in fra ções es ta be le ci das em con for mi da-
de com a Con ven ção.

Arti go 2
Obje ti vo

Os ob je ti vos do pre sen te Pro to co lo são os se -
guin tes:

a) Pre ve nir e com ba ter o trá fi co de pes so as,
pres tan do urna aten ção es pe ci al às mu lhe res e às
cri an ças;

b) Pro te ger e aju dar as ví ti mas des se trá fi co,
res pe i tan do ple na men te os seus di re i tos hu ma nos; e

c) Pro mo ver a co o pe ra ção en tre os  Esta-
dos-Par tes de for ma a atin gir es ses ob je ti vos.

Arti go 3
De fi ni ções

Para efe i tos do pre sen te Pro to co lo:
a) A ex pres são “trá fi co de pes so as” sig ni fi ca o

re cru ta men to, o trans por te, a trans fe rên cia, o alo ja-
men to ou o aco lhi men to de pes so as, re cor ren do à
ame a ça ou uso da for ça ou a ou tras for mas de co a-
ção, ao rap to, à fra u de, ao en ga no, ao abu so de au to-
ri da de ou à si tu a ção de vul ne ra bi li da de ou à en tre ga
ou ace i ta ção de pa ga men tos ou be ne fí ci os para ob ter
o con sen ti men to de uma pes soa que te nha au to ri da-
de so bre ou tra para fins de ex plo ra ção. A ex plo ra ção
in clu i rá, no mí ni mo, a ex plo ra ção da pros ti tu i ção de
ou trem ou ou tras for mas de ex plo ra ção se xu al, o tra -
ba lho ou ser vi ços for ça dos, es cra va tu ra ou prá ti cas
si mi la res à es cra va tu ra, a ser vi dão ou a re mo ção de
ór gãos;

b) O con sen ti men to dado pela ví ti ma de trá fi co
de pes so as ten do em vis ta qual quer tipo de ex plo ra-
ção des cri to na alí nea a do pre sen te ar ti go será con -
si de ra do ir re le van te se ti ver sido uti li za do qual quer
um dos me i os re fe ri dos na alí nea a;

c) O re cru ta men to, o trans por te, a trans fe rên cia,
o alo ja men to ou o aco lhi men to de uma cri an ça para
fins de ex plo ra ção se rão con si de ra dos “trá fi co de
pes so as mes mo que não en vol vam ne!1hum dos me i-
os re fe ri dos da alí nea a do pre sen te ar ti go;

d) O ter mo “cri an ça” sig ni fi ca qual quer pes soa
com ida de in fe ri or a de zo i to anos.

Arti go 4
Âmbi to de apli ca ção

O pre sen te Pro to co lo apli car-se-á sal vo dis po si-
ção em con trá rio, à pre ven ção, Inves ti ga ção e re pres-
são das in fra ções es ta be le ci das em con for mi da de
com o ar ti go 5 do pre sen te Pro to co lo, quan do es sas
in fra ções fo rem de na tu re za trans na ci o nal e en vol ve-
rem gru po cri mi no so or ga ni za do, bem como à pro te-
ção das ví ti mas des sas in fra ções.

Arti gos 5
Cri mi na li za cão

1. Cada Esta do-Par te ado ta rá as me di das le gis-
la ti vas e ou tras que con si de re ne ces sá ri as de for ma a 
es ta be le cer como in fra ções pe na is os atos des cri tos
no ar ti go 3 do pre sen te Pro to co lo, quan do te nham
sido pra ti ca dos in ten ci o nal men te.

2. Cada Esta do-Par te ado ta rá igual men te as
me di das le gis la ti vas e ou tras que con si de re ne ces sá-
ri as para es ta be le cer como in fra ções pe na is:

a) Sem pre ju í zo dos con ce i tos fun da men ta is do
seu sis te ma ju rí di co, a ten ta ti va de co me ter uma in fra-
ção es ta be le ci da em con for mi da de com o pa rá gra fo 1 
do pre sen te ar ti go;

b) A par ti ci pa ção como cúm pli ce numa in fra ção
es ta be le ci da em con for mi da de com o pa rá gra fo 1 do
pre sen te ar ti go; e

c) Orga ni zar a prá ti ca de uma in fra ção es ta be le-
ci da em con for mi da de com o pa rá gra fo 1 do pre sen te
ar ti go ou dar ins tru ções a ou tras pes so as para que a
pra ti quem.

II. Pro te ção de ví ti mas de trá fi co de pes so as

Arti go 6
Assis tên cia  e pro te ção às ví ti mas

de trá fi co de pes so as

1. Nos ca sos em que se con si de re apro pri a do e
na me di da em que seja per mi ti do pelo seu di re i to in -
ter no, cada Esta do-Par te pro te ge rá a pri va ci da de e a
iden ti da de das ví ti mas de trá fi co de pes so as, in clu in-
do, in ter a/ia, a con fi den ci a li da de dos pro ce di men tos
ju di ci a is re la ti vos a esse trá fi co.

2. Cada Esta do-Par te as se gu ra rá que o seu sis -
te ma ju rí di co ou ad mi nis tra ti vo con te nha me di das
que for ne çam às ví ti mas de trá fi co de pes so as, quan -
do ne ces sá rio:

a) Infor ma ção so bre pro ce di men tos ju di ci a is e
ad mi nis tra ti vos apli cá ve is;

b) Assis tên cia para per mi tir que as suas opi-
niões e pre o cu pa ções se jam apre sen ta das e to ma-
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das em con ta em fa ses ade qua das do pro ces so pe nal
ins ta u ra do con tra os au to res das in fra ções, sem pre -
ju í zo dos di re i tos da de fe sa.

3. Cada Esta do-Par te terá em con si de ra ção a
apli ca ção de me di das que per mi tam a re cu pe ra ção fí -
si ca, psi co ló gi ca e so ci al das ví ti mas de trá fi co de
pes so as, in clu in do, se for caso dis so, em co o pe ra ção
com Orga ni za ções Não-Go ver na men ta is, ou tras or -
ga ni za ções com pe ten tes e ou tros ele men tos de so ci-
e da de ci vil e, em es pe ci al, o for ne ci men to de:

a) Alo ja men to ade qua do;
b) Acon se lha men to e in for ma ção, es pe ci al men-

te quan to aos di re i tos que a lei lhes re co nhe ce, numa
lín gua que com pre en dam;

c) Assis tên cia mé di ca, psi co ló gi ca e ma te ri al; e
d) Opor tu ni da des de em pre go, edu ca ção e for -

ma ção.
4. Cada Esta do Par te terá em con ta, ao apli car

as dis po si ções do pre sen te ar ti go, a ida de, o sexo e
as ne ces si da des es pe cí fi cas das ví ti mas de trá fi co de 
pes so as, de sig na da men te as ne ces si da des es pe cí fi-
cas das cri an ças, in clu in do o alo ja men to, a edu ca ção
e cu i da dos ade qua dos.

5. Cada Esta do Par te en vi da rá es for ços para
ga ran tir a se gu ran ça fi si ca das ví ti mas de trá fi co de
pes so as en quan to es tas se en con tra rem no seu ter ri-
tó rio.

6. Cada Esta do Par te as se gu ra rá que o seu sis -
te ma ju rí di co con te nha me di das que ofe re çam às vi ti-
mas de trá fi co de pes so as a pos si bi li da de de ob te rem
in de ni za ção pe los da nos so fri dos.

Arti go 7
Esta tu to das ví ti mas de tráfi co

de pes so as nos Esta dos de aco lhi men to

1. Além de ado tar as me di das em con for mi da de
com o ar ti go 6 do pre sen te Pro to co lo, cada Esta do
Par te con si de ra rá a pos si bi li da de de ado tar me di das
le gis la ti vas ou ou tras me di das ade qua das que per mi-
tam às ví ti mas de trá fi co de pes so as per ma ne ce rem
no seu ter ri tó rio a tí tu lo tem po rá rio ou per ma nen te, se 
for caso dis so.

2. Ao exe cu tar o dis pos to no pa rá gra fo 1 do pre -
sen te ar ti go, cada Esta do Par te terá de vi da men te em
con ta fa to res hu ma ni tá ri os e pes so a is.

Arti go 8
Re pa tri a men to das ví ti mas

de trá fi co de pes so as

1. O Esta do Par te do qual a vi ti ma de trá fi co de
pes so as é na ci o nal ou no qual a pes soa ti nha di re i to

de re si dên cia per ma nen te, no mo men to de en tra da
no ter ri tó rio do Esta do Par te de aco lhi men to, fa ci li ta rá
e ace i ta rá, sem de mo ra in de vi da ou in jus ti fi ca da, o re -
gres so des sa pes soa, ten do de vi da men te em con ta a
se gu ran ça da mes ma.

2. Qu an do um Esta do Par te re tor nar uma ví ti ma
de trá fi co de pes so as a um Esta do Par te do qual essa
pes soa seja na ci o nal ou no qual ti nha di re i to de re si-
dên cia per ma nen te no mo men to de en tra da no ter ri tó-
rio do Esta do Par te de aco lhi men to, esse re gres so le -
va rá de vi da men te em con ta a se gu ran ça da pes soa
bem como a si tu a ção de qual quer pro ces so ju di ci al
re la ci o na do ao fato de tal pes soa ser urna ví ti ma de
trá fi co, pre fe ren ci al men te de for ma vo lun tá ria.

 A pe di do do Esta do Par te de aco lhi men to, um
Esta do Par te re que ri do ve ri fi ca rá, sem de mo ra in de-
vi da ou in jus ti fi ca da, se uma vi ti ma de trá fi co de pes -
so as é sua na ci o nal ou se ti nha di re i to de re si dên cia
per ma nen te no seu ter ri tó rio no mo men to de en tra da
no ter ri tó rio do Esta do Par te de aco lhi men to.

4. De for ma a fa ci li tar o re gres so de unia vi ti ma
de trá fi co de pes so as que não pos sua os do cu men tos
de vi dos, o Esta do Par te do qual essa pes soa é na ci o-
nal ou no qual ti nha di re i to de re si dên cia per ma nen te
no mo men to de en tra da no ter ri tó rio do Esta do Par te
de aco lhi men to ace i ta rá emi tir, a pe di do do Esta do
Par te de aco lhi men to, os do cu men tos de vi a gem ou
ou tro tipo de au to ri za ção ne ces sá ria que per mi ta à
pes soa vi a jar e ser re ad mi ti da no seu ter ri tó rio.

5. O pre sen te ar ti go não pre ju di ca os di re i tos re -
co nhe ci dos às vi ti mas de trá fi co de pes so as por for ça
de qual quer dis po si ção do di re i to in ter no do Esta do
Par te de aco lhi men to.

6. O pre sen te ar ti go não pre ju di ca qual quer
acor do ou com pro mis so bi la te ral ou mul ti la te ral apli -
cá vel que re gu le, no todo ou em par te, o re gres so de
ví ti mas de trá fi co de pes so as.

7. Pre ven ção, co o pe ra ção e ou tras me di das

Arti go 9
Pre ven ção do trá fi co de pes so as

1. Os Esta dos Par tes es ta be le ce rão po lí ti cas
abran gen tes, pro gra mas e ou tras me di das para:

a) Pre ve nir e com ba ter o trá fi co de pes so as; e
b) Pro te ger as vi ti mas de trá fi co de pes so as, es -

pe ci al men te as mu lhe res e as cri an ças, de nova vi ti-
ma ção.

2. Os Esta dos Par tes en vi da rão es for ços para
to ma rem me di das tais como pes qui sas, cam pa nhas
de in for ma ção e de di fu são atra vés dos ór gãos de co -
mu ni ca ção, bem cor no ini ci a ti vas so ci a is e eco nô mi-
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cas de for ma a pre ve nir e com ba ter o trá fi co de pes so-
as.

3. As po lí ti cas, pro gra mas e ou tras me di das es -
ta be le ci das em con for mi da de com o pre sen te ar ti go
in clu i rão, se ne ces sá rio, a co o pe ra ção com or ga ni za-
ções não go ver nar nen ta is, ou tras or ga ni za ções re le-
van tes e ou tros ele men tos da so ci e da de ci vil.

4. Os Esta dos Par tes tor na rão ou re for ça rão as
me di das, in clu si ve me di an te a co o pe ra ção bi la te ral
ou mul ti la te ral, para re du zir os fa to res como a po bre-
za, o sub de sen vol vi men to e a de si gual da de de opor -
tu ni da des que tor nam as pes so as, es pe ci al men te as
mu lhe res e as cri an ças, vul ne rá ve is ao trá fi co.

5. Os Esta dos Par tes ado ta rão ou re for ça rão as
me di das le gis la ti vas ou ou tras, tais como me di das
edu ca ci o na is, so ci a is ou cul tu ra is, in clu si ve me di an te
a co o pe ra ção bi la te ral ou mul ti la te ral, a fim de de sen-
co ra jar a pro cu ra que fo men ta todo o tipo de ex plo ra-
ção de pes so as, es pe ci al men te de mu lhe res e cri an-
ças, con du cen tes ao trá fi co.

Arti go 10
Inter câm bio de in for ma ção e for ma ção

1. As au to ri da des com pe ten tes para a apli ca ção
da lei, os ser vi ços de imi gra ção ou ou tros ser vi ços
com pe ten tes dos Esta dos Par tes, co o pe ra rão en tre
si, na me di da do pos sí vel, me di an te tro ca de in for ma-
ções em con for mi da de com o res pec ti vo di re i to in ter-
no, com vis tas a de ter mi nar:

a) Se as pes so as que atra ves sam ou ten tam
atra ves sar uma fron te i ra in ter na ci o nal com do cu men-
tos de vi a gem per ten cen tes a ter ce i ros ou sem do cu-
men tos de vi a gem são au to res ou ví ti mas de trá fi co
de pes so as;

b) Os ti pos de do cu men tos de vi a gem que as
pes so as têm uti li za do ou ten ta do uti li zar para atra ves-
sar uma fron te i ra in ter na ci o nal com o ob je ti vo de trá fi-
co de pes so as; e

c) Os me i os e mé to dos uti li za dos por gru pos cri -
mi no sos or ga ni za dos com o ob je ti vo de trá fi co de
pes so as, in clu in do o re cru ta men to e o trans por te de
ví ti mas, os iti ne rá ri os e as li ga ções en tre as pes so as
e os gru pos en vol vi dos no re fe ri do trá fi co, bem como
as me di das ade qua das à sua de tec ção.

2. Os Esta dos Par tes as se gu ra rão ou re for ça rão
a for ma ção dos agen tes dos ser vi ços com pe ten tes
para a apli ca ção da lei, dos ser vi ços de imi gra ção ou
de ou tros ser vi ços com pe ten tes na pre ven ção do trá -
fi co de pes so as. A for ma ção deve in ci dir so bre os mé -
to dos uti li za dos na pre ven ção do re fe ri do trá fi co, na
ação pe nal con tra os tra fi can tes e na pro te ção das ví -

ti mas, in clu si ve pro te gen do-as dos tra fi can tes. A for -
ma ção de ve rá tam bém ter em con ta a ne ces si da de
de con si de rar os di re i tos hu ma nos e os pro ble mas es -
pe cí fi cos das mu lhe res e das cri an ças bem como en -
co ra jar a co o pe ra ção com or ga ni za ções não go ver-
na men ta is, ou tras or ga ni za ções re le van tes e ou tros
ele men tos da so ci e da de ci vil.

3. Um Esta do Par te que re ce ba in for ma ções
res pe i ta rá qual quer pe di do do Esta do Par te que
trans mi tiu es sas in for ma ções, no sen ti do de res trin gir
sua uti li za ção.

Arti go 11
Me di das  nas fron te i ras

1. Sem pre ju í zo dos com pro mis sos in ter na ci o-
na is re la ti vos à li vre cir cu la ção de pes so as, os Esta -
dos Par tes re for ça rão, na me di da do pos sí vel, os con -
tro les fron te i ri ços ne ces sá ri os para pre ve nir e de tec-
tar o trá fi co de pes so as.

2. Cada Esta do Par te ado ta rá me di das le gis la ti-
vas ou ou tras me di das apro pri a das para pre ve nir, na
me di da do pos sí vel, a uti li za ção de me i os de trans-
por te ex plo ra dos por trans por ta do res co mer ci a is na
prá ti ca de in fra ções es ta be le ci das em con for mi da de
com o ar ti go 5 do pre sen te Pro to co lo.

3. Qu an do se con si de re apro pri a do, e sem pre -
ju í zo das con ven ções in ter na ci o na is apli cá ve is, tais
me di das in clu i rão o es ta be le ci men to da obri ga ção
para os trans por ta do res co mer ci a is, in clu in do qual-
quer em pre sa de trans por te, pro pri e tá rio ou ope ra dor
de qual quer meio de trans por te, de cer ti fi car-se de
que to dos os pas sa ge i ros se jam por ta do res dos do -
cu men tos de vi a gem exi gi dos para a en tra da no es ta-
do de aco lhi men to.

4. Cada Esta do Par te tor na rá as me di das ne-
ces sá ri as, em con for mi da de com o seu di re i to in ter-
no, para apli car san ções em caso de des cum pri men to
da obri ga ção cons tan te do pa rá gra fo 3 do pre sen te
ar ti go.

5. Cada Esta do Par te con si de ra rá a pos si bi li da-
de de tor nar me di das que per mi tam, em con for mi da-
de com o di re i to in ter no, re cu sar a en tra da ou anu lar
os vis tos de pes so as en vol vi das na prá ti ca de in fra-
ções es ta be le ci das em con for mi da de com o pre sen te
pro to co lo.

6. Sem pre ju í zo do dis pos to no ar ti go 27 da Con -
ven ção, os Esta dos Par tes pro cu ra rão in ten si fi car a
co o pe ra ção en tre os ser vi ços de con tro le de fron te i-
ras, me di an te, en tre ou tros, o es ta be le ci men to e a
ma nu ten ção de ca na is de co mu ni ca ção di re tos.
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Arti go 12
Se gu ran ça e con tro le dos do cu men tos

Cada Esta do Par te ado ta rá as me di das ne ces-
sá ri as, de acor do com os me i os dis po ní ve is para:

a) Asse gu rar a qua li da de dos do cu men tos de vi -
a gem ou de iden ti da de que emi tir, para que não se -
jam in de vi da men te uti li za dos nem fa cil men te fal si fi ca-
dos ou mo di fi ca dos, re pro du zi dos ou emi ti dos de for -
ma ilí ci ta; e

b) Asse gu rar a in te gri da de e a se gu ran ça dos
do cu men tos de vi a gem ou de iden ti da de por si ou em
seu nome emi ti dos e im pe dir a sua cri a ção, emis são e 
uti li za ção ilí ci tas.

Arti go 13
Le gi ti mi da de e va li da de dos do cu men tos

A pe di do de ou tro Esta do Par te, um Esta do Par -
te ve ri fi ca rá, em con for mi da de com o seu di re i to in ter-
no e den tro de um pra zo ra zoá vel, a le gi ti mi da de e va -
li da de dos do cu men tos de vi a gem ou de iden ti da de
emi ti dos ou su pos ta men te emi ti dos em seu nome e
de que se sus pe i ta te rem sido uti li za dos para o trá fi co
de pes so as.

IV. Dis po si ções fi na is

Arti go 14
Cláu su la de sal va guar da

1. Ne nhu ma dis po si ção do pre sen te pro to co lo
pre ju di ca rá os di re i tos, obri ga ções e res pon sa bi li da-
des  dos Esta dos e das pes so as por for ça do di re i to
in ter na ci o nal, in clu in do o di re i to in ter na ci o nal hu ma-
ni tá rio e o di re i to in ter na ci o nal re la ti vo aos di re i tos hu -
ma nos e, es pe ci fi ca men te, na me di da em que se jam
apli cá ve is, a Con ven ção4 1951 e o Pro to co lo 5 de
1967 re la ti vos ao Esta tu to dos Re fu gi a dos e ao prin cí-
pio do non- re fou le ment ne les enun ci a do.

2.  As me di das cons tan tes do pre sen te Pro to co-
lo se rão in ter pre ta das e apli ca das de for ma a que as
pes so as que fo ram ví ti mas de trá fi co não se jam dis -
cri mi na das.  A in ter pre ta ção e apli ca ção das re fe ri das
me di das es ta rão em con for mi da de com os prin cí pi os
de não-dis cri mi na ção in ter na ci o nalr nen te re co nhe ci-
dos.

4 Na ções Uni das,Tre aty Se ri es, vol. 189, Nº 2545.

 5 Ibid, vol. 606, Nº 8791.

Arti go 15
So lu ção de con tro vér si as

1. Os Esta dos-Par tes en vi da rão es for ços para 
re sol ver as con tro vér si as re la ti vas à in ter pre ta ção
ou apli ca ção do pre sen te Pro to co lo por ne go ci a ção
di re ta.

2. As con tro vér si as en tre dois ou mais Esta-
dos-Par tes com res pe i to à apli ca ção ou à in ter pre ta-
ção do pre sen te Pro to co lo que não pos sam ser re sol-
vi das por ne go ci a ção, den tro de um pra zo ra zoá vel,
se rão sub me ti das, a pe di do de um des ses Esta-
dos-Par tes, a ar bi tra gem. Se, no pra zo de seis me ses
após a data do pe di do de ar bi tra gem, es ses Esta-
dos-Par tes não che ga rem a um acor do so bre a or ga-
ni za ção da ar bi tra gem, qual quer des ses Esta-
dos-Par tes po de rá sub me ter o di fe rin do ao Tri bu nal
Inter na ci o nal de Jus ti ça me di an te re que ri men to, em
con for mi da de com o Esta tu to do Tri bu nal.

3. Cada Esta do-Par te pode, no mo men to da as -
si na tu ra, da ra ti fi ca ção, da ace i ta ção ou da apro va ção
do pre sen te Pro to co lo ou da ade são ao mes mo, de -
cla rar que não se con si de ra vin cu la do ao pa rá gra fo 2
do pre sen te ar ti go. Os de ma is Esta dos-Par tes não fi -
ca rão vin cu la dos ao pa rá gra fo 2 do pre sen te ar ti go
em re la ção a qual quer ou tro Esta do-Par te que te nha
fe i to essa re ser va.

4. Qu al quer Esta do-Par te que te nha fe i to urna
re ser va em con for mi da de com o pa rá gra fo 3 do pre -
sen te ar ti go pode, a qual quer mo men to, re ti rar essa
re ser va por meio de no ti fi ca ção ao Se cre tá rio-Ge ral
das Na ções Uni das.

Arti go 16
Assi na tu ra, Ra ti fi ca ção, Ace i ta ção,

Apro pri a ção e Ade são

1. O pre sen te Pro to co lo será aber to à as si na tu-
ra de to dos os Esta dos de 12 a 15 de de zem bro de
2000 em Pa ler mo, Itá lia, e, em se gui da, na sede da
Orga ni za ção das Na ções Uni das em Nova Ior que até
12 de de zem bro de 2002.

2. O pre sen te Pro to co lo será igual men te aber to
à as si na tu ra de or ga ni za ções re gi o na is de in te gra ção
eco nô mi ca na con di ção de que pelo me nos um Esta -
do-Mem bro des sa or ga ni za ção te nha as si na do o pre -
sen te Pro to co lo em con for mi da de com o pa rá gra fo 1
do pre sen te ar ti go.

3. O pre sen te Pro to co lo está su je i to a ra ti fi ca-
ção, ace i ta ção ou apro va ção. Os ins tru men tos de ra ti-
fi ca ção, de ace i ta ção ou de apro va ção se rão de po si-
ta dos jun to ao Se cre tá rio-Ge ral da Orga ni za ção das
Na ções Uni das. Uma or ga ni za ção re gi o nal de in te-
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gra ção eco nô mi ca pode de po si tar o seu ins tru men to
de ra ti fi ca ção, de ace i ta ção ou de apro va ção se pelo
me nos um dos seus Esta dos-Mem bros o ti ver fe i to.
Nes se ins tru men to de ra ti fi ca ção, de ace i ta ção e de
apro va ção essa or ga ni za ção de cla ra rá o âm bi to da
sua com pe tên cia re la ti va men te às ma té ri as re gu la-
das pelo pre sen te Pro to co lo. Infor ma rá igual men te o
de po si tá rio de qual quer mo di fi ca ção re le van te do âm -
bi to da sua com pe tên cia.

4. O pre sen te Pro to co lo está aber to à ade são de 
qual quer Esta do ou de qual quer or ga ni za ção re gi o nal
de in te gra ção eco nô mi ca da qual pelo me nos um
Esta do-Mem bro seja Par te do pre sen te Pro to co lo. Os
ins tru men tos de ade são se rão de po si ta dos jun to do
Se cre tá rio-Ge ral das Na ções Uni das. No mo men to da 
sua ade são, uma or ga ni za ção re gi o nal de in te gra ção
eco nô mi ca de cla ra rá o âm bi to da sua com pe tên cia
re la ti va men te às ma té ri as re gu la das pelo pre sen te
Pro to co lo. Infor ma rá igual men te o de po si tá rio de
qual quer mo di fi ca ção re le van te do âm bi to da sua
com pe tên cia.

Arti go 17
Entra da em Vi gor

 1. O pre sen te en tra rá em na data do Pro to co lo
vi gor no na gé si mo dia se guin te à de pó si to do qua dra-
gé si mo ins tru men to de ra ti fi ca ção, de ace i ta ção, de
apro va ção ou de ade são mas não an tes da en tra da
em vi gor da Con ven ção. Para efe i tos do pre sen te nú -
me ro, ne nhum ins tru men to de po si ta do por unia or ga-
ni za ção re gi o nal de in te gra ção eco nô mi ca será so-
ma do aos ins tru men tos de po si ta dos por Esta-
dos-Mem bros des sa or ga ni za ção.

2. Para cada Esta do ou or ga ni za ção re gi o nal de
in te gra ção eco nô mi ca que ra ti fi que, ace i te, apro ve ou
adi ra ao pre sen te Pro to co lo após o de pó si to do qua -
dra gé si mo ins tru men to per ti nen te, o pre sen te Pro to-
co lo en tra rá em vi gor no tri gé si mo dia se guin te à data
de de pó si to des se ins tru men to por par te do Esta do
ou or ga ni za ção ou na data de en tra da em vi gor do
pre sen te Pro to co lo, em con for mi da de com o pa rá gra-
fo 1 do pre sen te ar ti go, se esta for pos te ri or.

Arti go 18
Emen das

1. Cin co anos após a en tra da em vi gor do pre -
sen te Pro to co lo, um Esta do-Par te no Pro to co lo pode
pro por emen da e de po si tar o tex to jun to do Se cre tá-
rio-Ge ral das Na ções Uni das, que em se gui da co mu-
ni ca rá a pro pos ta de emen da aos Esta dos-Par tes e à
Con fe rên cia das Par tes na Con ven ção para ana li sar a 
pro pos ta e to mar uma de ci são. Os Esta dos-Par tes no

pre sen te Pro to co lo re u ni dos na Con fe rên cia das Par-
tes fa rão to dos os es for ços para che gar a um con sen-
so so bre qual quer emen da. Se to dos os es for ços para 
che gar a um con sen so fo rem es go ta dos e não se che -
gar a um acor do, será ne ces sá rio, em úl ti mo caso,
para que a al te ra ção seja apro va da, uma ma i o ria de
dois ter ços dos Esta dos-Par tes no pre sen te Pro to co-
lo, que es te jam pre sen tes e ex pres sem o seu voto na
Con fe rên cia das Par tes.

2. As or ga ni za ções re gi o na is de in te gra ção eco -
nô mi ca, em ma té ri as da sua com pe tên cia, exer ce rão
o seu di re i to de voto nos ter mos do pre sen te ar ti go
com um nú me ro de vo tos igual ao nú me ro dos seus
Esta dos-Mem bros que se jam Par tes no pre sen te Pro -
to co lo. Essas or ga ni za ções não exer ce rão seu di re i to
de voto se seus Esta dos-Mem bros exer ce rem o seu e
vice-ver sa.

3. Uma emen da ado ta da em con for mi da de com
o pa rá gra fo 1 do pre sen te ar ti go es ta rá su je i ta a ra ti fi-
ca ção, ace i ta ção ou apro va ção dos Esta dos-Par tes.

4. Uma emen da ado ta da em con for mi da de com
o pa rá gra fo 1 do pre sen te Pro to co lo en tra rá em vi gor
para um Esta do-Par te no ven ta dias após a data do
de pó si to do ins tru men to de ra ti fi ca ção, de ace i ta ção
ou de apro va ção da re fe ri da emen da jun to ao Se cre-
tá rio- Ge ral das Na ções Uni das.

5. A en tra da em vi gor de urna emen da vin cu la
as Par tes que ma ni fes ta ram o seu con sen ti men to em
obri gar-se por essa al te ra ção. Os ou tros Esta dos Par-
tes per ma ne ce rão vin cu la dos pe las dis po si ções do
pre sen te Pro to co lo, bem cor no por qual quer al te ra-
ção an te ri or que te nham ra ti fi ca do, ace i to ou apro va-
do.

Arti go 19
De nún cia

1. Um Esta do Par te pode de nun ci ar o pre sen te
Pro to co lo me di an te no ti fi ca ção por es cri to di ri gi da ao
Se cre tá rio-Ge ral das Na ções Uni das. A de nún cia tor -
nar-se-á efe ti va um ano após a data de re cep ção da
no ti fi ca ção pelo Se cre tá rio-Ge ral.

2. Uma or ga ni za ção re gi o nal de in te gra ção eco -
nô mi ca de i xa rá de ser Par te no pre sen te Pro to co lo
quan do to dos os seus Esta dos mem bros o ti ve rem
de nun ci a do.

Arti go 20
De po si tá rio e idi o mas

1. O Se cre tá rio-Ge ral das Na ções Uni das é o
de po si tá rio do pre sen te Pro to co lo.
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2. O ori gi nal do pre sen te Pro to co lo, cu jos tex tos
em ára be, chi nês, es pa nhol, fran cês, in glês e rus so
são igual men te au tên ti cos, será de po si ta do jun to ao
Se cre tá rio-Ge ral das Na ções Uni das.

Em fé do que, os ple ni po ten ciá ri os aba i xo as si-
na dos, de vi da men te au to ri za dos pe los seus res pec ti-
vos Go ver nos, as si na ram o pre sen te Pro to co lo.

Pro to co lo Adi ci o nal à Con ven ção das 
Na ções Uni das con tra o Cri me Orga ni za do

 Trans na ci o nal Re la ti vo à Pre ven ção,
Re pres são e Pu ni ção do Trá fi co de Pes so as,

em Espe ci al Mu lhe res e Cri an ças

Preâm bu lo

Os Esta dos Par tes des te Pro to co Io,
De cla ra do que urna ação efi caz para pre ve nir e

com ba ter o trá fi co de pes so as, em es pe ci al mu lhe res
e cri an ças, exi ge por par te dos pa í ses de ori gem, de
trân si to e de des ti no uma abor da gem glo bal e in ter na-
ci o nal, que in clua me di das des ti na das a pre ve nir esse 
trá fi co, pu nir os tra fi can tes e pro te ger as ví ti mas des -
se trá fi co, de sig na da men te pro te gen do os seus di re i-
tos fun da men ta is, in ter na ci o nal men te re co nhe ci dos,

Ten do em con ta que, ape sar da exis tên cia de
uma va ri e da de de ins tru men tos in ter na ci o na is que
con têm nor mas e me di das prá ti cas para com ba ter a 
ex plo ra ção de pes so as, es pe ci al men te mu lhe res e
cri an ças, não exis te ne nhum ins tru men to uni ver sal
que tra te de to dos os as pec tos re la ti vos ao trá fi co
de pes so as,

Pre o cu pa dos com o fato de na au sên cia des se
ins tru men to, as pes so as vul ne rá ve is ao trá fi co não
es ta rem su fi ci en te men te pro te gi das,

Re cor dan do a Re so lu ção nº 53/111 da Assem -
bléia Ge ral, de 9 de De zem bro de 1998, na qual a
Assem bléia de ci diu cri ar um co mi tê in ter go ver na-
men tal es pe ci al, de com po si ção aber ta, para ela bo-
rar urna con ven ção in ter na ci o nal glo bal con tra a cri -
mi na li da de or ga ni za da trans na ci o nal e exa mi nar a
pos si bi li da de de ela bo rar, de sig na da men te, um ins-
tru men to in ter na ci o nal de luta con tra o trá fi co de
mu lhe res e de cri an ças.

Con ven ci dos de que para pre ve nir e com ba ter
esse tipo de cri mi na li da de será útil com ple tar a Con -
ven ção das Na ções Uni das con tra a Cri mi na li da de
Orga ni za da Trans na ci o nal com um ins tru men to in-
ter na ci o nal des ti na do a pre ve nir, re pri mir e pu nir o

trá fi co de pes so as, em es pe ci al mu lhe res e cri an-
ças,

Acor dam o se guin te:

1. Dis po si ções Ge ra is

Arti go 1
Re la ção com a Con ven ção das Na ções Uni das

con tra a Cri mi na li da de Orga ni za da trans na ci o nal

1. O pre sen te Pro to co lo com ple ta a Con ven ção
das Na ções Uni das con tra a Cri mi na li da de Orga ni za-
da Trans na ci o nal e será in ter pre ta do em con jun to
com a Con ven ção.

2. As dis po si ções da Con ven ção apli car-se-ão
mu ta tis  mu tan dis ao pre sen te Pro to co lo, sal vo se no
mes mo se dis pu ser o con trá rio.

3. As in fra ções es ta be le ci das em con for mi da de
com o ar ti go 5 do pre sen te Pro to co lo se rão con si de-
ra das como in fra ções es ta be le ci das em con for mi da-
de com a Con ven ção.

Arti go 2
Obje ti vo

Os ob je ti vos do pre sen te Pro to co lo são os se -
guin tes:

a) Pre ve nir e com ba ter o trá fi co de pes so as,
pres tan do uma aten ção es pe ci al às mu lhe res e às cri -
an ças.

b) Pro te ger e aju dar as ví ti mas des se trá fi co,
res pe i tan do ple na men te os seus di re i tos hu ma nos, e

c) Pro mo ver a co o pe ra ção en tre os Esta-
dos-Par tes de for ma a atin gir es ses ob je ti vos.

Arti go 3
De fi ni ções

Para efe i tos do pre sen te Pro to co lo:
a) A ex pres são “trá fi co de pes so as” sig ni fi ca o re -

cru ta men to, o trans por te, a trans fe rên cia, o alo ja men to
ou o aco lhi men to de pes so as, re cor ren do à ame a ça ou
uso da for ça ou a ou tras for mas de co a ção, ao rap to, à
fra u de, ao en ga no, ao abu so de au to ri da de ou à si tu a-
ção de vul ne ra bi li da de ou à en tre ga ou ace i ta ção de pa -
ga men tos ou be ne fí ci os para ob ter o con sen ti men to de
uma pes soa que te nha au to ri da de so bre ou tra para fins
de ex plo ra ção. A ex plo ra ção in clu i rá, no mí ni mo, a ex-
plo ra ção da pros ti tu i ção de ou trem ou ou tras for mas de
ex plo ra ção se xu al, o tra ba lho ou ser vi ços for ça dos, es -
cra va tu ra ou prá ti cas si mi la res à es cra va tu ra, a ser vi dão
ou a re mo ção de ór gãos;

b) O con sen ti men to dado pela ví ti ma de trá fi co
de pes so as ten do em vis ta qual quer tipo de ex plo ra-
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ção des cri to na alí nea a do pre sen te ar ti go será con -
si de ra do ir re le van te se ti ver sido uti li za do qual quer
um dos me i os re fe ri dos na alí nea a;

c) O re cru ta men to, o trans por te, a trans fe rên cia,
o alo ja men to ou o aco lhi men to de uma cri an ça para
fins de ex plo ra ção se rão con si de ra dos “trá fi co de
pes so as” mes mo que não en vol vam ne nhum dos me i-
os re fe ri dos da alí nea a do pre sen te ar ti go;

d) O ter mo “cri an ça” sig ni fi ca qual quer pes soa
com ida de in fe ri or a de zo i to anos.

Arti go 4
Âmbi to de apli ca ção

O pre sen te Pro to co lo apli car-se-á, sal vo dis po-
si ção em con trá rio, à pre ven ção, in ves ti ga ção e re-
pres são das in fra ções es ta be le ci das em con for mi da-
de com o ar ti go 5 do pre sen te Pro to co lo, quan do es -
sas in fra ções fo rem de na tu re za trans na ci o nal e en-
vol ve rem gru po cri mi no so or ga ni za do, bem como à
pro te ção das ví ti mas des sas in fra ções.

Arti gos
Cri mi na li za ção

1. Cada Esta do-Par te ado ta rá as me di das le gis-
la ti vas e ou tras que con si de re ne ces sá ri as de for ma a 
es ta be le cer como in fra ções pe na is os atos des cri tos
no ar ti go 3 do pre sen te Pro to co lo, quan do te nham
sido pra ti ca dos in ten ci o nal men te.

2. Cada Esta do-Par te ado ta rá igual men te as
me di das le gis la ti vas e ou tras que con si de re ne ces sá-
ri as para es ta be le cer como in fra ções pe na is:

a) Sem pre ju í zo dos con ce i tos fun da men ta is do
seu sis te ma ju rí di co, a ten ta ti va de co me ter uma in fra-
ção es ta be le ci da em con for mi da de com o pa rá gra fo 1 
do pre sen te ar ti go;

b) A par ti ci pa ção como cúm pli ce numa in fra ção
es ta be le ci da em con for mi da de com o pa rá gra fo 1 do
pre sen te ar ti go; e

c) Orga ni zar a prá ti ca de uma in fra ção es ta be le-
ci da em con for mi da de com o pa rá gra fo 1 do pre sen te
ar ti go ou dar ins tru ções a ou tras pes so as para que a
pra ti quem.

II. Pro te ção de ví ti mas de trá fi co de pes so as

ARTIGO 6
Assis tên cia e pro te ção às ví ti mas

de trá fi co de pes so as

1. Nos ca sos em que se con si de re apro pri a do e
na me di da em que seja per mi ti do pelo seu di re i to in -
ter no, cada Esta do-Par te pro te ge rá a pri va ci da de e a
iden ti da de das ví ti mas de trá fi co de pes so as, in clu in-

do, in ter alia, a con fi den ci a li da de dos pro ce di men tos
ju di ci a is re la ti vos a esse trá fi co.

2. Cada Esta do-Par te as se gu ra rá que o seu sis -
te ma ju rí di co ou ad mi nis tra ti vo con te nha me di das
que for ne çam às ví ti mas de trá fi co de pes so as, quan -
do ne ces sá rio:

a) Infor ma ção so bre pro ce di men tos ju di ci a is e
ad mi nis tra ti vos apli cá ve is;

b) Assis tên cia para per mi tir que as suas opi-
niões e pre o cu pa ções se jam apre sen ta das e to ma-
das em con ta em fa ses ade qua das do pro ces so pe nal
ins ta u ra do con tra os au to res das in fra ções, sem pre -
ju í zo dos di re i tos da de fe sa.

3. Cada Estado-Parte terá em consideração a
aplicação de medidas que permitam a recuperação
física, psicológica e social das vítimas de tráfico de
pessoas, incluindo, se for caso disso, em
cooperação com organizações não-governamentais, 
outras organizações competentes e outros
elementos de sociedade civil e, em especial, o
fornecimento de:

a) Alo ja men to ade qua do;
b) Acon se lha men to e in for ma ção, es pe ci al men-

te quan to aos di re i tos que a lei lhes re co nhe ce, numa
lín gua que com pre en dam;

c) Assis tên cia mé di ca, psi co ló gi ca e ma te ri al; e
d) Opor tu ni da des de em pre go, edu ca ção e for -

ma ção.
4. Cada Esta do-Par te terá em con ta, ao apli car

as dis po si ções do pre sen te ar ti go, a ida de, o sexo e
as ne ces si da des es pe cí fi cas das ví ti mas de trá fi co de 
pes so as, de sig na da men te às ne ces si da des es pe cí fi-
cas das cri an ças, in clu in do o alo ja men to, a edu ca ção
e cu i da dos ade qua dos.

5. Cada Esta do-Par te en vi da rá es for ços para
ga ran tir a se gu ran ça fí si ca das ví ti mas de trá fi co de
pes so as en quan to es tas se en con tra rem no seu ter ri-
tó rio.

6. Cada Esta do-Par te as se gu ra rá que o seu sis -
te ma ju rí di co con te nha me di das que ofe re çam às vi ti-
mas de trá fi co de pes so as a pos si bi li da de de ob te rem
in de ni za ção pe los da nos so fri dos.

Arti go 7
Esta tu to das ví ti mas de trá fi co

de pes so as nos Esta dos de aco lhi men to

1. Além de ado tar as me di das em con for mi da de
com o ar ti go 6 do pre sen te Pro to co lo, cada Esta do
Par te con si de ra rá a pos si bi li da de de ado tar me di das
le gis la ti vas ou ou tras me di das ade qua das que per mi-
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tam às ví ti mas de trá fi co de pes so as per ma ne ce rem
no seu ter ri tó rio a tí tu lo tem po rá rio ou per ma nen te, se 
for caso dis so.

2. Ao exe cu tar o dis pos to no pa rá gra fo 1 do pre -
sen te ar ti go, cada Esta do Par te terá de vi da men te em
con ta fa to res hu ma ni tá ri os e pes so a is.

Arti go 8
Re pa tri a men to das ví ti mas

de trá fi co de pes so as

1. O Esta do-Par te do qual a vi ti ma de trá fi co de
pes so as é na ci o nal ou no qual a pes soa ti nha di re i to
de re si dên cia per ma nen te, no mo men to de en tra da
no ter ri tó rio do Esta do Par te de aco lhi men to, fa ci li ta rá
e ace i ta rá, sem de mo ra in de vi da ou in jus ti fi ca da, o re -
gres so des sa pes soa, ten do de vi da men te em con ta a
se gu ran ça da mes ma.

2. Qu an do um Esta do-Par te re tor nar uma ví ti-
ma de trá fi co de pes so as a um Esta do Par te do qual 
essa pes soa seja na ci o nal ou no qual ti nha di re i to
de re si dên cia per ma nen te no mo men to de en tra da
no ter ri tó rio do Esta do-Par te de aco lhi men to, esse
re gres so le va rá de vi da men te em con ta a se gu ran ça
da pes soa bem como a si tu a ção de qual quer pro-
ces so ju di ci al re la ci o na do ao fato de tal pes soa ser
uma ví ti ma de trá fi co, pre fe ren ci al men te de for ma
vo lun tá ria.

3. A pe di do do Esta do-Par te de aco lhi men to, um
Esta do-Par te re que ri do ve ri fi ca rá, sem de mo ra in de vi-
da ou in jus ti fi ca da, se uma ví ti ma de trá fi co de pes so-
as é sua na ci o nal ou se ti nha di re i to de re si dên cia per -
ma nen te no seu ter ri tó rio no mo men to de en tra da no
ter ri tó rio do Esta do-Par te de aco lhi men to.

4. De for ma a fa ci li tar o re gres so de uma ví ti ma
de trá fi co de pes so as que não pos sua os do cu men tos
de vi dos, o Esta do-Par te do qual essa pes soa é na ci o-
nal ou no qual ti nha di re i to de re si dên cia per ma nen te
no mo men to de en tra da no ter ri tó rio do Esta do-Par te
de aco lhi men to ace i ta rá emi tir, a pe di do do Esta-
do-Par te de aco lhi men to, os do cu men tos de vi a gem
ou ou tro tipo de au to ri za ção ne ces sá ria que per mi ta à 
pes soa vi a jar e ser re ad mi ti da no seu ter ri tó rio.

5. O pre sen te ar ti go não pre ju di ca os di re i tos re -
co nhe ci dos às ví ti mas de trá fi co de pes so as por for ça
de qual quer dis po si ção do di re i to in ter no do Esta-
do-Par te de aco lhi men to.

6. O pre sen te ar ti go não pre ju di ca qual quer
acor do ou com pro mis so bi la te ral ou mul ti la te ral apli -
cá vel que re gu le, no todo ou em par te, o re gres so de
ví ti mas de trá fi co de pes so as.

III. Pre ven ção, co o pe ra ção e ou tras me di das

Arti go 9
Pre ven ção do trá fi co de pes so as

1. Os Esta dos-Par tes es ta be le ce rão po lí ti cas
abran gen tes, pro gra mas e ou tras me di das para:

a) Pre ve nir e com ba ter o trá fi co de pes so as; e
b) Pro te ger as ví ti mas de trá fi co de pes so as, es -

pe ci al men te as mu lhe res e as cri an ças, de nova vi ti-
ma ção.

2. Os Esta dos-Par tes en vi da rão es for ços para
to ma rem me di das tais como pes qui sas, cam pa nhas
de in for ma ção e de di fu são por meio dos ór gãos de
co mu ni ca ção, bem como ini ci a ti vas so ci a is e eco nô-
mi cas de for ma a pre ve nir e com ba ter o trá fi co de pes -
so as.

3. As po lí ti cas, pro gra mas e ou tras me di das es -
ta be le ci das em con for mi da de com o pre sen te ar ti go
in clu i rão, se ne ces sá rio, a co o pe ra ção com or ga ni za-
ções não-go ver na men ta is, ou tras or ga ni za ções re le-
van tes e ou tros ele men tos da so ci e da de ci vil.

4. Os Esta dos-Par tes tor na rão ou re for ça rão as
me di das, in clu si ve me di an te a co o pe ra ção bi la te ral
ou mul ti la te ral, para re du zir os fa to res como a po bre-
za, o sub de sen vol vi men to e a de si gual da de de opor -
tu ni da des que tor nam as pes so as, es pe ci al men te as
mu lhe res e as cri an ças, vul ne rá ve is ao trá fi co.

5. Os Esta dos-Par tes ado ta rão ou re for ça rão as
me di das le gis la ti vas ou ou tras, tais como me di das
edu ca ci o na is, so ci a is ou cul tu ra is, in clu si ve me di an te
a co o pe ra ção bi la te ral ou mul ti la te ral, a fim de de sen-
co ra jar a pro cu ra que fo men ta todo o tipo de ex plo ra-
ção de pes so as, es pe ci al men te de mu lhe res e cri an-
ças, con du cen tes ao trá fi co.

Arti go 10
Inter câm bio de in for ma ções e for ma ção

1. As au to ri da des com pe ten tes para a apli ca ção
da lei, os ser vi ços de imi gra ção ou ou tros ser vi ços
com pe ten tes dos Esta dos-Par tes, co o pe ra rão en tre
si, à me di da do pos sí vel, me di an te tro ca de in for ma-
ções em con for mi da de com o res pec ti vo di re i to in ter-
no, com vis tas a de ter mi nar:

a) se as pes so as que atra ves sam ou ten tam
atra ves sar uma fron te i ra in ter na ci o nal com do cu men-
tos de vi a gem per ten cen tes a ter ce i ros ou sem do cu-
men tos de vi a gem são au to res ou ví ti mas de trá fi co
de pes so as;

b) os ti pos de do cu men tos de vi a gem que as
pes so as têm uti li za do ou ten ta do uti li zar para atra ves-
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sar uma fron te i ra in ter na ci o nal com o ob je ti vo de trá fi-
co de pes so as; e

c) os me i os e mé to dos uti li za dos por gru pos cri mi-
no sos or ga ni za dos com o ob je to de trá fi co de pes so as,
in clu in do o re cru ta men to e o trans por te de ví ti mas, os iti -
ne rá ri os e as li ga ções en tre as pes so as e os gru pos en -
vol vi dos no re fe ri do trá fi co, bem como as me di das ade-
qua das à sua de tec ção.

2. Os Estados-Partes assegurarão ou
reforçarão a formação dos agentes dos serviços
competentes para a aplicação da lei, dos serviços
de imigração ou de outros serviços competentes na
prevenção do tráfico de pessoas. A formação deve
incidir sobre os métodos utilizados na prevenção do
referido tráfico, na ação penal contra os traficantes e 
na proteção das vítimas, inclusive protegendo-as
dos traficantes. A formação deverá também ter em
conta a necessidade de considerar os direitos
humanos e os problemas específicos das mulheres
e das crianças bem como encorajar a cooperação
com organizações não-governamentais, outras
organizações relevantes e outros elementos da
sociedade civil.

3. Um Esta do-Par te que re ce ba in for ma ções
res pe i ta rá qual quer pe di do do Esta do Par te que
trans mi tiu es sas in for ma ções, no sen ti do de res trin gir
sua uti li za ção.

Artigo 11
Me di das nas Fron te i ras

1. Sem pre ju í zo dos com pro mis sos in ter na ci o-
na is re la ti vos à li vre cir cu la ção de pes so as, os Esta -
dos-Par tes re for ça rão, na me di da do pos sí vel, os con -
tro les fron te i ri ços ne ces sá ri os para pre ve nir e de tec-
tar o trá fi co de pes so as.

2. Cada Esta do-Par te ado ta rá me di das le gis la ti-
vas ou ou tras me di das apro pri a das para pre ve nir, na
me di da do pos sí vel, a uti li za ção de me i os de trans-
por te ex plo ra dos por trans por ta do res co mer ci a is na
prá ti ca de in fra ções es ta be le ci das em con for mi da de
com o ar ti go 5 do pre sen te pro to co lo.

3. Qu an do se con si de re apro pri a do, e sem pre -
ju í zo das con ven ções in ter na ci o na is apli cá ve is, tais
me di das in clu i rão o es ta be le ci men to da obri ga ção
para os trans por ta do res co mer ci a is, in clu in do qual-
quer em pre sa de trans por te, pro pri e tá rio ou ope ra dor
de qual quer meio de trans por te, de cer ti fi car-se de
que to dos os pas sa ge i ros se jam por ta do res dos do -
cu men tos de vi a gem exi gi dos para a en tra da no Esta -
do de aco lhi men to.

4. Cada Esta do-Par te to ma rá as me di das ne-
ces sá ri as, em con for mi da de com o seu di re i to in ter-
no, para apli car san ções em caso de des cum pri men to
da obri ga ção cons tan te do pa rá gra fo 3 do pre sen te
ar ti go.

5. Cada Esta do-Par te con si de ra rá a pos si bi li da-
de de tor nar me di das que per mi tam, em con for mi da-
de com o di re i to in ter no, re cu sar a en tra da ou anu lar
os vis tos de pes so as en vol vi das na prá ti ca de in fra-
ções es ta be le ci das em con for mi da de com o pre sen te
pro to co lo.

6. Sem pre ju í zo do dis pos to no ar ti go 27 da Con -
ven ção, os Esta dos-Par tes pro cu ra rão in ten si fi car a
co o pe ra ção en tre os ser vi ços de con tro le de fron te i-
ras, me di an te, en tre ou tros, o es ta be le ci men to e a
ma nu ten ção de ca na is de co mu ni ca ção di re tos.

ARTIGO 12
Se gu ran ça e Con tro le dos Do cu men tos

Cada Esta do-Par te ado ta rá as me di das ne ces-
sá ri as, de acor do com os me i os dis po ní ve is para:

a) as se gu rar a qua li da de dos do cu-
men tos de vi a gem ou de iden ti da de que
emi tir, para que não se jam in de vi da men te
uti li za dos nem fa cil men te fal si fi ca dos ou mo -
di fi ca dos, re pro du zi dos ou emi ti dos de for-
ma ilí ci ta; e

b) as se gu rar a in te gri da de e a se gu-
ran ça dos do cu men tos de vi a gem ou de
iden ti da de por si ou em seu nome emi ti dos
e im pe dir a sua cri a ção, emis são e uti li za-
ção ilí ci tas.

Artigo 13
Le gi ti mi da de e Va li da de dos Do cu men tos

A pe di do de ou tro Esta do-Par te, um Esta-
do-Par te ve ri fi ca rá, em con for mi da de com o seu di re i-
to in ter no e den tro de um pra zo ra zoá vel, a le gi ti mi da-
de e va li da de dos do cu men tos de vi a gem ou de iden -
ti da de emi ti dos ou su pos ta men te emi ti dos em seu
nome e de que se sus pe i ta te rem sido uti li za dos para
o trá fi co de pes so as.

IV. Dis po si ções fi na is

Artigo 14
Cláu su la de Sal va guar da

1. Ne nhu ma dis po si ção do pre sen te Pro to co lo
pre ju di ca rá os di re i tos, obri ga ções e res pon sa bi li da-
des dos Esta dos e das pes so as por for ça do di re i to in -
ter na ci o nal, in clu in do o di re i to in ter na ci o nal hu ma ni-
tá rio e o di re i to in ter na ci o nal re la ti vo aos di re i tos hu -
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ma nos e, es pe ci fi ca men te, na me di da em que se jam
apli cá ve is, a Con ven ção4 de 1951 e o Pro to co lo5 de
1967 re la ti vos ao Esta tu to dos Re fu gi a dos e ao prin cí-
pio do non-re fou le ment ne les enun ci a do.

2. As me di das cons tan tes do pre sen te Pro to co lo
se rão in ter pre ta das e apli ca das de for ma a que as pes -
so as que fo ram vi ti mas de trá fi co não se jam dis cri mi na-
das. A in ter pre ta ção e apli ca ção das re fe ri das me di das
es ta rão em con for mi da de com os prin cí pi os de não-dis -
cri mi na ção in ter na ci o nal men te re co nhe ci dos.

Artigo 15
So lu ção de Con tro vér si as

1. Os Esta dos-Par tes en vi da rão es for ços para re -
sol ver as con tro vér si as re la ti vas à in ter pre ta ção ou apli -
ca ção do pre sen te Pro to co lo por ne go ci a ção di re ta.

2. As con tro vér si as en tre dois ou mais Esta-
dos-Par tes com res pe i to à apli ca ção ou à in ter pre ta-
ção do pre sen te Pro to co lo que não pos sam ser re sol-
vi das por ne go ci a ção, den tro de um pra zo ra zoá vel,
se rão sub me ti das, a pe di do de um des ses Esta-
dos-Par tes, a ar bi tra gem. Se, no pra zo de seis me ses
após a data do pe di do de ar bi tra gem, es ses Esta-
dos-Par tes não che ga rem a um acor do so bre a or ga-
ni za ção da ar bi tra gem, qual quer des ses Esta-
dos-Par tes po de rá sub me ter o di fe ren do ao Tri bu nal
Inter na ci o nal de Jus ti ça me di an te re que ri men to, em
con for mi da de com o Esta tu to do Tri bu nal.

3. Cada Esta do-Par te pode, no mo men to da as -
si na tu ra, da ra ti fi ca ção, da ace i ta ção ou da apro va ção
do pre sen te Pro to co lo ou da ade são ao mes mo, de -
cla rar que não se con si de ra vin cu la do ao pa rá gra fo 2
do pre sen te ar ti go. Os de ma is Esta dos-Par tes não fi -
ca rão vin cu la dos ao pa rá gra fo 2 do pre sen te ar ti go
em re la ção a qual quer ou tro Esta do-Par te que te nha
fe i to essa re ser va.

4. Qu al quer Esta do-Par te que te nha fe i to urna
re ser va em con for mi da de com o pa rá gra fo 3 do pre -
sen te ar ti go pode, a qual quer mo men to, re ti rar essa
re ser va atra vés de no ti fi ca ção ao Se cre tá rio-Ge ral
das Na ções Uni das.

Artigo 16
Assi na tu ra, Ra ti fi ca ção, Ace i ta ção,

Apro va ção e Ade são

1. O pre sen te Pro to co lo será aber to à as si na tu-
ra de to dos os Esta dos de 12 a 15 de de zem bro de
2000 em Pa ler mo, Itá lia, e, em se gui da, na sede da
Orga ni za ção das Na ções Uni das em Nova Ior que até
12 de de zem bro de 2002.

2. O pre sen te Pro to co lo será igual men te aber to
à as si na tu ra de or ga ni za ções re gi o na is de in te gra ção

eco nô mi ca na con di ção de que pelo me nos um Esta -
do mem bro des sa or ga ni za ção te nha as si na do o pre -
sen te Pro to co lo em con for mi da de com o pa rá gra fo 1
do pre sen te ar ti go.

3. O pre sen te Pro to co lo está su je i to a ra ti fi ca-
ção, ace i ta ção ou apro va ção. Os ins tru men tos de ra ti-
fi ca ção, de ace i ta ção ou de apro va ção se rão de po si-
ta dos jun to ao Se cre tá rio-Ge ral da Orga ni za ção das
Na ções Uni das. Uma or ga ni za ção re gi o nal de in te-
gra ção eco nô mi ca pode de po si tar o seu ins tru men to
de ra ti fi ca ção, de ace i ta ção ou de apro va ção se pelo
me nos um dos seus Esta dos-Mem bros o ti ver fe i to.
Nes se ins tru men to de ra ti fi ca ção, de ace i ta ção e de
apro va ção essa or ga ni za ção de cla ra rá o âm bi to da
sua com pe tên cia re la ti va men te às ma té ri as re gu la-
das pelo pre sen te Pro to co lo. Infor ma rá igual men te o
de po si tá rio de qual quer mo di fi ca ção re le van te do âm -
bi to da sua com pe tên cia.

4. O pre sen te Pro to co lo está aber to à ade são de 
qual quer Esta do ou de qual quer or ga ni za ção re gi o nal
de in te gra ção eco nô mi ca da qual pelo me nos um
Esta do-Mem bro seja par te do pre sen te Pro to co lo. Os
ins tru men tos de ade são se rão de po si ta dos jun to do
Se cre tá rio-Ge ral das Na ções Uni das. No mo men to da 
sua ade são, urna or ga ni za ção re gi o nal de in te gra ção
eco nô mi ca de cla ra rá o âm bi to da sua com pe tên cia
re la ti va men te às ma té ri as re gu la das pelo pre sen te
Pro to co lo. Infor ma rá igual men te o de po si tá rio de
qual quer mo di fi ca ção re le van te do âm bi to da sua
com pe tên cia.

Artigo 17
Entra da em Vi gor

1. O pre sen te Pro to co lo en tra rá em vi gor no no -
na gé si mo dia se guin te à data do de pó si to do qua dra-
gé si mo ins tru men to de ra ti fi ca ção, de ace i ta ção, de
apro va ção ou de ade são mas não an tes da en tra da
em vi gor da Con ven ção. Para efe i tos do pre sen te nú -
me ro, ne nhum ins tru men to de po si ta do por urna or ga-
ni za ção re gi o nal de in te gra ção eco nô mi ca será so-
ma do aos ins tru men tos de po si ta dos por Esta dos
mem bros des sa or ga ni za ção.

2. Para cada Esta do ou or ga ni za ção re gi o nal de
in te gra ção eco nô mi ca que ra ti fi que, ace i te, apro ve ou
adi ra ao pre sen te Pro to co lo após o de pó si to do qua -
dra gé si mo ins tru men to per ti nen te, o pre sen te Pro to-
co lo en tra rá em vi gor no tri gé si mo dia se guin te à data
de de pó si to des se ins tru men to por par te do Esta do
ou or ga ni za ção ou na data de en tra da em vi gor do
pre sen te Pro to co lo, em con for mi da de com o pa rá gra-
fo 1 do pre sen te ar ti go, se esta for pos te ri or.
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Artigo 18
Emen das

1. Cin co anos após a en tra da em vi gor do pre -
sen te Pro to co lo, um Esta do-Par te no Pro to co lo pode
pro por emen da e de po si tar o tex to jun to do Se cre tá-
rio-Ge ral das Na ções Uni das, que em se gui da co mu-
ni ca rá a pro pos ta de emen da aos Esta dos-Par tes e à
Con fe rên cia das Par tes na Con ven ção para ana li sar a 
pro pos ta e to mar urna de ci são. Os Esta dos-Par tes no 
pre sen te Pro to co lo re u ni dos na Con fe rên cia das Par-
tes fa rão to dos os es for ços para che gar a um con sen-
so so bre qual quer emen da. Se to dos os es for ços para 
che gar a um con sen so fo rem es go ta dos e não se che -
gar a um acor do, será ne ces sá rio, em úl ti mo caso,
para que a al te ra ção seja apro va da, uma ma i o ria de
dois ter ços dos Esta dos-Par tes no pre sen te Pro to co-
lo, que es te jam pre sen tes e ex pres sem o seu voto na
Con fe rên cia das Par tes.

2. As or ga ni za ções re gi o na is de in te gra ção
eco nô mi ca, em ma té ri as da sua com pe tên cia, exer -
ce rão o seu di re i to de voto nos ter mos do pre sen te
ar ti go com um nú me ro de vo tos igual ao nú me ro
dos seus Esta dos-Mem bros que se jam Par tes no
pre sen te Pro to co lo. Essas or ga ni za ções não exer ce-
rão seu di re i to de voto se seus Esta dos-Mem bros
exer ce rem o seu e vice ver sa.

3. Uma emen da ado ta da em con for mi da de
com o pa rá gra fo 1 do pre sen te ar ti go es ta rá su je i ta
a ra ti fi ca ção, ace i ta ção ou apro va ção dos Esta-
dos-Par tes.

4. Uma emen da ado ta da em con for mi da de
com o pa rá gra fo 1 do pre sen te Pro to co lo en tra rá em 
vi gor para uni Esta do-Par te no ven ta dias após a
data do de pó si to do ins tru men to de ra ti fi ca ção, de
ace i ta ção ou de apro va ção da re fe ri da emen da jun to
ao Se cre tá rio-Ge ral das Na ções Uni das.

5. A en tra da em vi gor de uma emen da vin cu la
as Par tes que ma ni fes ta ram o seu con sen ti men to
em obri gar-se por essa al te ra ção. Os ou tros Esta-
dos-Par tes per ma ne ce rão vin cu la dos pe las dis po si-
ções do pre sen te Pro to co lo, bem como por qual quer
al te ra ção an te ri or que te nham ra ti fi ca do, ace i to ou
apro va do.

4 Na ções Uni das, Tre aty se ri es, vol. 189, Nº 2545
5 Ibid, vol.606, Nº 8791

Arti go 19
De nún cia

1. Um Esta do-Par te pode de nun ci ar o pre sen te
Pro to co lo me di an te no ti fi ca ção por es cri to di ri gi da ao
Se cre tá rio-Ge ral das Na ções Uni das. A de nún cia tor -
nar-se-á efe ti va um ano após a data de re cep ção da
no ti fi ca ção pelo Se cre tá rio-Ge ral.

2. Uma or ga ni za ção re gi o nal de in te gra ção eco -
nô mi ca de i xa rá de ser Par te no pre sen te Pro to co lo
quan do to dos os seus Esta dos mem bros o ti ve rem
de nun ci a do.

Arti go 20
De po si tá rio e idi o mas

1. O Se cre tá rio-Ge ral das Na ções Uni das é o
de po si tá rio do pre sen te Pro to co lo.

2. O ori gi nal do pre sen te Pro to co lo, cu jos tex tos
em ára be, chi nês, es pa nhol, fran cês, in glês e rus so
são igual men te au tên ti cos, será de po si ta do jun to, ao
Se cre tá rio-Ge ral das Na ções Uni das.

EM FÉ DO QUE, os ple ni po ten ciá ri os aba i xo as -
si na dos, de vi da men te au to ri za dos pe los seus res pec-
ti vos Go ver nos, as si na ram o pre sen te Pro to co lo.

Con ven ção das Na ções Uni das
Con tra o Cri me Orga ni za do Trans na ci o nal

Arti go I
Obje ti vo

O ob je ti vo da pre sen te Con ven ção con sis te em
pro mo ver a co o pe ra ção para pre ve nir e com ba ter
mais efi caz men te a cri mi na li da de or ga ni za da trans-
na ci o nal.

Arti go 2
Ter mi no lo gia

Para efe i tos da pre sen te Con ven ção, en ten-
de-se por:

a) “Gru po cri mi no so or ga ni za do” – gru po es tru-
tu ra do de três ou mais pes so as, exis ten te há al gum
tem po e atu an do con cer ta da men te com o pro pó si to
de co me ter uma ou mais in fra ções gra ves ou enun ci a-
das na pre sen te Con ven ção, com a in ten ção de ob ter,
di re ta ou in di re ta men te, um be ne fí cio eco nô mi co ou
ou tro be ne fí cio ma te ri al;

b) “in fra ção gra ve” – ato que cons ti tua in fra ção
pu ní vel com uma pena de pri va ção de li ber da de, cujo
má xi mo não seja in fe ri or a qua tro anos ou com pena
su pe ri or;

c) “Gru po es tru tu ra do” – gru po for ma do de ma -
ne i ra não for tu i ta para a prá ti ca ime di a ta de uma in fra-
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ção, ain da que os seus mem bros não te nham fun ções
for mal men te de fi ni das, que não haja con ti nu i da de na
sua com po si ção e que não dis po nha de uma es tru tu-
ra ela bo ra da;

d) “Bens” - os ati vos de qual quer tipo, cor pó re os
ou in cor pó re os, mó ve is ou imó ve is, tan gí ve is ou in-
tan gí ve is, e os do cu men tos ou ins tru men tos ju rí di cos
que ates tem a pro pri e da de ou ou tros di re i tos so bre os 
re fe ri dos ati vos;

e) “Pro du to do cri me” _ os bens de qual quer tipo, 
pro ve ni en tes, di re ta ou in di re ta men te, da prá ti ca de
um cri me;

f) “Blo que io” ou “apre en são” _ a pro i bi ção tem -
po rá ria de trans fenr, con ver ter, dis por ou mo vi men tar
bens, ou a cus tó dia ou con tro le tem po rá rio de bens,
por de ci são de um tri bu nal ou de ou tra au to ri da de
com pe ten te;

g) “Con fis co” - a pri va ção com ca rá ter de fi ni ti vo
de bens, por de ci são de um tri bu nal ou ou tra au to ri da-
de com pe ten te;

h) “Infra ção prin ci pal” _ qual quer in fra ção de
que de ri ve um pro du to que pos sa pas sar a cons ti tu ir
ob je to de uma in fra ção de fi ni da no ar ti go 6 da pre sen-
te Con ven ção;

i) “Entre ga vi gi a da’ _ a téc ni ca que con sis te em
per mi tir que re mes sas ilí ci tas ou sus pe i tas sa i am do
ter ri tó rio de um ou mais Esta dos, os atra ves sem ou
ne les en trem, com o co nhe ci men to e sob o con tro le
das suas au to ri da des com pe ten tes, com a fi na li da de
de in ves ti gar in fra ções e iden ti fi car as pes so as en vol-
vi das na sua prá ti ca;

j) “Orga ni za ção re gi o nal de in te gra ção eco nô-
mi ca” - urna or ga ni za ção cons ti tu í da por Esta dos so -
be ra nos de uma re gião de ter mi na da, para a qual es -
tes Esta dos te nham trans fe ri do com pe tên ci as nas
ques tões re gu la das pela pre sen te Con ven ção e que
te nha sido de vi da men te man da ta da, em con for mi da-
de com os seus pro ce di men tos in ter nos, para as si nar,
ra ti fi car, ace i tar ou apro var a Con ven ção ou a ela ade -
rir; as re fe rên ci as aos “Esta dos-Par tes” cons tan tes da 
pre sen te Con ven ção são apli cá ve is a es tas or ga ni za-
ções, nos li mi tes das suas com pe tên ci as.

Arti go 3
Âmbi to de apli ca ção

1. Sal vo dis po si ção em con trá rio, a pre sen te
Con ven ção é apli cá vel à pre ven ção, in ves ti ga ção, ins -
tru ção e jul ga men to de:

a) Infra ções enun ci a das nos ar ti gos 5, 6, 8 e 23
da pre sen te Con ven ção; e

b) Infra ções gra ves, na acep ção do ar ti go 2 da
pre sen te Con ven ção; sem pre que tais in fra ções se jam
de ca rá ter trans na ci o nal e en vol vam um gru po cri mi no-
so or ga ni za do;

2. Para efe i tos do pa rá gra fo 1 do pre sen te ar ti go,
a in fra ção será de ca rá ter trans na ci o nal se:

a) For co me ti da em mais de um Esta do;
b) For co me ti da num só Esta do, mas uma par te

subs tan ci al da sua pre pa ra ção, pla ne ja men to, di re-
ção e con tro le te nha lu gar em ou tro Esta do;

c) For co me ti da num só Esta do, mas en vol va a
par ti ci pa ção de um gru po cri mi no so or ga ni za do que
pra ti que ati vi da des cri mi no sas em mais de um Esta -
do; ou

d) For co me ti da num só Esta do, mas pro du za
efe i tos subs tan ci a is nou tro Esta do.

Arti go 4
Pro te ção da so be ra nia

Os Esta dos Par tes cum pri rão as suas obri ga-
ções de cor ren tes da pre sen te Con ven ção no res pe i to
pe los prin cí pi os da igual da de so be ra na e da in te gri-
da de ter ri to ri al dos Esta dos, bem como da não-in ge-
rên cia nos as sun tos in ter nos de ou tros Esta dos.

2. O dis pos to na pre sen te Con ven ção não au to-
ri za qual quer Esta do Par te a exer cer, em ter ri tó rio de
ou tro Esta do, ju ris di ção ou fun ções que o di re i to in ter-
no des se Esta do re ser ve ex clu si va men te às suas au -
to ri da des.

Arti go 5
Cri mi na li za ção da par ti ci pa ção

em um gru po cri mi no so or ga ni za do

Cada Esta do Par te ado ta rá as me di das le gis la ti-
vas ou ou tras que se jam ne ces sá ri as para ca rac te ri-
zar como in fra ção pe nal, quan do pra ti ca do in ten ci o-
nal men te:

a) Um dos atos se guin tes, ou am bos, en quan to
in fra ções pe na is dis tin tas das que im pli quem a ten ta-
ti va ou a con su ma ção da ati vi da de cri mi no sa:

i) O en ten di men to com uma ou mais pes so as
para a prá ti ca de uma in fra ção gra ve, com uma in ten-
ção di re ta ou in di re ta men te re la ci o na da com a ob ten-
ção de um be ne fí cio eco nô mi co ou ou tro be ne fí cio
ma te ri al e, quan do as sim pres cre ver o di re i to in ter no,
en vol ven do um ato pra ti ca do por um dos par ti ci pan-
tes para con cre ti zar o que foi acor da do ou en vol ven do
a par ti ci pa ção de um gru po cri mi no so or ga ni za do;

ii) A con du ta de qual quer pes soa que, co nhe cen do
a fi na li da de e a ati vi da de cri mi no sa ge ral de um gru po
cri mi no so or ga ni za do, ou a sua in ten ção de co me ter as
in fra ções em ques tão, par ti ci pe ati va men te em:
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a. Ati vi da des ilí ci tas do gru po cri mi no so or ga ni-
za do;

b. Ou tras ati vi da des do gru po cri mi no so or ga ni-
za do, sa ben do que a sua par ti ci pa ção con tri bu i rá
para a fi na li da de cri mi no sa aci ma re fe ri da;

b) O ato de or ga ni zar, di ri gir, aju dar, in ci tar, fa ci-
li tar ou acon se lhar a prá ti ca de uma in fra ção gra ve
que en vol va a par ti ci pa ção de um gru po cri mi no so or -
ga ni za do.

2. O co nhe ci men to, a in ten ção, a fi na li da de, a
mo ti va ção ou o acor do a que se re fe re o pa rá gra fo 1
do pre sen te ar ti go po de rão in fe rir-se de cir cuns tân ci-
as fac tu a is ob je ti vas.

3. Os Esta dos Par tes cujo di re i to in ter no con di ci o-
ne a in cri mi na ção pe las in fra ções re fe ri das no in ci so i)
da alí nea a do pa rá gra fo 1 do pre sen te ar ti go ao en vol vi-
men to de um gru po cri mi no so or ga ni za do di li gen ci a rão
no sen ti do de que o seu di re i to in ter no abran ja to das as
in fra ções gra ves que en vol vam a par ti ci pa ção de gru-
pos cri mi no sos or ga ni za dos. Estes Esta dos Par tes, as -
sim como os Esta dos Par tes cujo di re i to in ter no con di ci-
o ne a in cri mi na ção pe las in fra ções de fi ni das no in ci so i)
da alí nea a do pa rá gra fo 1 do pre sen te ar ti go à prá ti ca
de um ato con cer ta do, in for ma rão des te fato o Se cre tá-
rio Ge ral da Orga ni za ção das Na ções Uni das, no mo-
men to da as si na tu ra ou do de pó si to do seu ins tru men to
de ra ti fi ca ção, ace i ta ção, apro va ção ou ade são à pre-
sen te Con ven ção.

Arti go 6
Cri mi na li za ção do la va gem do pro du to do cri me

1. Cada Esta do Par te ado ta rá, em con for mi da de
com os prin cí pi os fun da men ta is do seu di re i to in ter no,
as me di das le gis la ti vas ou ou tras que se jam ne ces sá-
ri as para ca rac te ri zar como in fra ção pe nal, quan do
pra ti ca da in ten ci o nal men te:

a) i) A con ver são ou trans fe rên cia de bens,
quan do quem o faz tem co nhe ci men to de que es ses
bens são pro du to do cri me, com o pro pó si to de ocul -
tar ou dis si mu lar a ori gem ilí ci ta dos bens ou aju dar
qual quer pes soa en vol vi da na prá ti ca da in fra ção
prin ci pal a fur tar-se às con se qüên ci as ju rí di cas dos
seus atos;

ii) A ocul ta ção ou dis si mu la ção da ver da de i ra
na tu re za, ori gem, lo ca li za ção, dis po si ção, mo vi men-
ta ção ou pro pri e da de de bens ou di re i tos a eles re la ti-
vos, sa ben do o seu au tor que os di tos bens são pro -
du to do cri me;

b) e, sob re ser va dos con ce i tos fun da men ta is
do seu or de na men to ju rí di co:

i) A aqui si ção, pos se ou uti li za ção de bens, sa -
ben do aque le que os ad qui re, pos sui ou uti li za, no
mo men to da re cep ção, que são pro du to do cri me;

ii) A par ti ci pa ção na prá ti ca de uma das in fra-
ções enun ci a das no pre sen te ar ti go, as sim como
qual quer for ma de as so ci a ção, acor do, ten ta ti va ou
cum pli ci da de, pela pres ta ção de as sis tên cia, aju da
ou acon se lha men to no sen ti do da sua prá ti ca.

2. Para efe i tos da apli ca ção do pa rá gra fo 1 do
pre sen te ar ti go:

a) Cada Esta do Par te pro cu ra rá apli car o pa rá-
gra fo 1 do pre sen te ar ti go à mais am pla gama pos sí-
vel de in fra ções prin ci pa is;

b) Cada Esta do Par te con si de ra rá como in fra-
ções prin ci pa is to das as in fra ções gra ves, na acep ção
do ar ti go 2 da pre sen te Con ven ção, e as in fra ções
enun ci a das nos seus ar ti gos 5, 8 e 23. Os Esta dos
Par tes cuja le gis la ção es ta be le ça uma lis ta de in fra-
ções prin ci pa is es pe cí fi cas in clu i rá en tre es tas, pelo
me nos, uma gama com ple ta de in fra ções re la ci o na-
das com gru pos cri mi no sos or ga ni za dos;

c) Para efe i tos da alí nea b, as in fra ções prin ci-
pa is in clu i rão as in fra ções co me ti das tan to den tro
como fora da ju ris di ção do Esta do Par te in te res sa do.
No en tan to, as in fra ções co me ti das fora da ju ris di ção
de um Esta do Par te só cons ti tu i rão in fra ção prin ci pal
quan do o ato cor res pon den te cons ti tua in fra ção pe nal
à luz do di re i to in ter no do Esta do em que te nha sido
pra ti ca do e cons ti tua in fra ção pe nal à luz do di re i to in -
ter no do Esta do Par te que apli que o pre sen te ar ti go
se o cri me aí ti ves se sido co me ti do;

d) Cada Esta do Par te for ne ce rá ao Se cre tá rio
Ge ral das Na ções Uni das uma có pia ou des cri ção
das suas leis des ti na das a dar apli ca ção ao pre sen te
ar ti go e de qual quer al te ra ção pos te ri or;

e) Se as sim o exi gi rem os prin cí pi os fun da men-
ta is do di re i to in ter no de um Esta do Par te, po de rá es -
ta be le cer-se que as in fra ções enun ci a das no pa rá-
gra fo 1 do pre sen te ar ti go não se jam apli cá ve is às
pes so as que te nham co me ti do a in fra ção prin ci pal;

f) O co nhe ci men to, a in ten ção ou a mo ti va ção,
en quan to ele men tos cons ti tu ti vos de uma in fra ção
enun ci a da no pa rá gra fo 1 do pre sen te ar ti go, po de rão
in fe rir-se de cir cuns tân ci as fa tu a is ob je ti vas.

Arti go 7
Me di das para com ba ter o la va gem de di nhe i ro

1. Cada Esta do Par te:
a) Insti tu i rá um re gi me in ter no com ple to de re -

gu la men ta ção e con tro le dos ban cos e ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras não ban cá ri as e, quan do se jus ti fi que, de
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ou tros or ga nis mos es pe ci al men te sus cept Íve is de ser 
uti li za dos para a la va gem de di nhe i ro, den tro dos li mi-
tes da sua com pe tên cia, a fim de pre ve nir e de tec tar
qual quer for ma de la va gem de di nhe i ro, sen do nes se
re gi me en fa ti za dos os re qui si tos re la ti vos à iden ti fi ca-
ção do cli en te, ao re gis tro das ope ra ções e à de nún-
cia de ope ra ções sus pe i tas;

b) Ga ran ti rá, sem pre ju í zo da apli ca ção dos ar ti-
gos 18 e 27 da pre sen te Con ven ção, que as au to ri da-
des res pon sá ve is pela ad mi nis tra ção, re gu la men ta-
ção, de tec ção e re pres são e ou tras au to ri da des res -
pon sá ve is pelo com ba te à la va gem de di nhe i ro (in clu-
in do, quan do tal es te ja pre vis to no seu di re i to in ter no,
as au to ri da des ju di ci a is), te nham a ca pa ci da de de co -
o pe rar e tro car in for ma ções em âm bi to na ci o nal e in -
ter na ci o nal, em con for mi da de com as con di ções
pres cri tas no di re i to in ter no, e, para esse fim, con si de-
ra rá a pos si bi li da de de cri ar um ser vi ço de in for ma ção
fi nan ce i ra que fun ci o ne como cen tro na ci o nal de co le-
ta, aná li se e di fu são de in for ma ção re la ti va a even tu a-
is ati vi da des de la va gem de di nhe i ro.

2. Os Esta dos Par tes con si de ra rão a pos si bi li-
da de de apli car me di das viá ve is para de tec tar e vi gi ar
o mo vi men to trans fron te i ri ço de nu me rá rio e de tí tu los
ne go ciá ve is, no res pe i to pe las ga ran ti as re la ti vas à
le gi ti ma uti li za ção da in for ma ção e sem, por qual quer
for ma, res trin gir a cir cu la ção de ca pi ta is lí ci tos. Estas
me di das po de rão in clu ir a exi gên cia de que os par ti-
cu la res e as en ti da des co mer ci a is no ti fi quem as
trans fe rên ci as trans fron te i ri ças de quan ti as ele va das
em nu me rá rio e tí tu los ne go ciá ve is.

3. Ao ins ti tu í rem, nos ter mos do pre sen te ar ti go,
um re gi me in ter no de re gu la men ta ção e con tro le, e
sem pre ju í zo do dis pos to em qual quer ou tro ar ti go da
pre sen te Con ven ção, to dos os Esta dos Par tes são
ins ta dos a uti li zar como ori en ta ção as ini ci a ti vas per ti-
nen tes to ma das pe las or ga ni za ções re gi o na is, in-
ter-re gi o na is e mul ti la te ra is para com ba ter a la va gem
de di nhe i ro.

4. Os Esta dos Par tes di li gen ci a rão no sen ti do de 
de sen vol ver e pro mo ver a co o pe ra ção à es ca la mun -
di al, re gi o nal, sub-re gi o nal e bi la te ral en tre as au to ri-
da des ju di ci a is, os or ga nis mos de de tec ção e re pres-
são e as au to ri da des de re gu la men ta ção fi nan ce i ra, a 
fim de com ba ter a la va gem de di nhe i ro.

Arti go 8
Cri mi na li za ção da cor rup ção

1. Cada Esta do Par te ado ta rá as me di das le gis-
la ti vas e ou tras que se jam ne ces sá ri as para ca rac te ri-
zar como in fra ções pe na is os se guin tes atos, quan do
in ten ci o nal men te co me ti dos:

a) Pro me ter, ofe re cer ou con ce der a um agen te
pú bli co, di re ta ou in di re ta men te, um be ne fi cio in de vi-
do, em seu pro ve i to pró prio ou de ou tra pes soa ou en -
ti da de, a fim de pra ti car ou se abs ter de pra ti car um
ato no de sem pe nho das suas fun ções ofi ci a is;

b) Por um agen te pú bli co, pe dir ou ace i tar, di-
re ta ou in di re ta men te, um be ne fi cio in de vi do, para si 
ou para ou tra pes soa ou en ti da de, a fim de pra ti car
ou se abs ter de pra ti car um ato no de sem pe nho das 
suas fun ções ofi ci a is.

2. Cada Esta do Par te con si de ra rá a pos si bi li-
da de de ado tar as me di das le gis la ti vas ou ou tras
que se jam ne ces sá ri as para con fe rir o ca rá ter de in -
fra ção pe nal aos atos enun ci a dos no pa rá gra fo 1 do
pre sen te ar ti go que en vol vam um agen te pú bli co es -
tran ge i ro ou um fun ci o ná rio in ter na ci o nal. Do mes-
mo modo, cada Esta do Par te con si de ra rá a pos si bi-
li da de de con fe rir o ca rá ter de in fra ção pe nal a ou-
tras for mas de cor rup ção.

3. Cada Esta do Par te ado ta rá igual men te as
me di das ne ces sá ri as para con fe rir o ca rá ter de in-
fra ção pe nal à cum pli ci da de na prá ti ca de uma in fra-
ção enun ci a da no pre sen te ar ti go.

4. Para efe i tos do pa rá gra fo 1 do pre sen te ar ti-
go e do ar ti go 9, a ex pres são “agen te pú bli co” de sig-
na, além do fun ci o ná rio pú bli co, qual quer pes soa
que pres te um ser vi ço pú bli co, tal como a ex pres são
é de fi ni da no di re i to in ter no e apli ca da no di re i to pe -
nal do Esta do Par te onde a pes soa em ques tão
exer ce as suas fun ções.

Arti go 9
Me di das con tra a cor rup ção

1. Para além das me di das enun ci a das no ar ti-
go 8 da pre sen te Con ven ção, cada Esta do Par te, na 
me di da em que seja pro ce den te e con for me ao seu
or de na men to ju rí di co, ado ta rá me di das efi ca zes de
or dem le gis la ti va, ad mi nis tra ti va ou ou tra para pro-
mo ver a in te gri da de e pre ve nir, de tec tar e pu nir a
cor rup ção dos agen tes pú bli cos.

2. Cada Esta do Par te to ma rá me di das no sen -
ti do de se as se gu rar de que as suas au to ri da des
atu am efi caz men te em ma té ria de pre ven ção, de tec-
ção e re pres são da cor rup ção de agen tes pú bli cos,
in clu si va men te con fe rin do a es sas au to ri da des in de-
pen dên cia su fi ci en te para im pe dir qual quer in fluên-
cia in de vi da so bre a sua atu a ção.
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Arti go 10
Res pon sa bi li da de das pes so as ju rí di cas

1. Cada Esta do Par te ado ta rá as me di das ne-
ces sá ri as, em con for mi da de com o seu or de na men to
ju rí di co, para res pon sa bi li zar pes so as ju rí di cas que
par ti ci pem em in fra ções gra ves en vol ven do um gru po
cri mi no so or ga ni za do e que co me tam as in fra ções
enun ci a das nos ar ti gos 5, 6, 8 e 23 da pre sen te Con -
ven ção.

2. No res pe i to pelo or de na men to ju rí di co do
Esta do Par te, a res pon sa bi li da de das pes so as ju rí di-
cas po de rá ser pe nal, ci vil ou ad mi nis tra ti va.

3. A res pon sa bi li da de das pes so as ju rí di cas não 
obs ta rá à res pon sa bi li da de pe nal das pes so as fí si cas
que te nham co me ti do as in fra ções.

4. Cada Esta do Par te di li gen ci a rá, em es pe ci al,
no sen ti do de que as pes so as ju rí di cas con si de ra das
res pon sá ve is em con for mi da de com o pre sen te ar ti go
se jam ob je to de san ções efi ca zes, pro por ci o na is e
aca u te la tó ri as, de na tu re za pe nal e não pe nal, in clu-
in do san ções pe cu niá ri as.

Arti go 11
Pro ces sos ju di ci a is, jul ga men to e san ções

1. Cada Esta do Par te tor na rá a prá ti ca de qual -
quer (uma) in fra ção enun ci a da nos ar ti gos 5, 6, 8 e 23 
da pre sen te Con ven ção pas sí vel de san ções que te -
nham em con ta a gra vi da de des sa in fra ção.

2. Cada Esta do Par te di li gen ci a rá para que qual -
quer po der ju di ci al dis cri ci o ná rio con fe ri do pelo seu
di re i to in ter no e re la ti vo a pro ces sos ju di ci a is con tra
in di ví du os por in fra ções pre vis tas na pre sen te Con-
ven ção seja exer ci do de for ma a oti mi zar a efi cá cia
das me di das de de tec ção e de re pres são des tas in-
fra ções, ten do na de vi da con ta a ne ces si da de de
exer cer um efe i to ca u te lar da sua prá ti ca.

3. No caso de in fra ções como as enun ci a das
nos ar ti gos 5, 6, 8 e 23 da pre sen te Con ven ção, cada
Esta do Par te to ma rá as me di das apro pri a das, em
con for mi da de com o seu di re i to in ter no, e ten do na
de vi da con ta os di re i tos da de fe sa, para que as con di-
ções a que es tão su je i tas as de ci sões de aguar dar jul -
ga men to em li ber da de ou re la ti vas ao pro ces so de re -
cur so te nham em con si de ra ção a ne ces si da de de as -
se gu rar a pre sen ça do ar güi do em todo o pro ces so
pe nal ul te ri or.

4. Cada Esta do Par te pro vi den ci a rá para que os
seus tri bu na is ou ou tras au to ri da des com pe ten tes te -
nham pre sen te a gra vi da de das in fra ção pre vis tas na
pre sen te Con ven ção quan do con si de ra rem a pos si bi-
li da de de uma li ber ta ção an te ci pa da ou con di ci o nal

de pes so as re co nhe ci das como cul pa das des sas in -
fra ções.

5. Sem pre que as cir cuns tân ci as o jus ti fi quem,
cada Esta do Par te de ter mi na rá, no âm bi to do seu di -
re i to in ter no, um pra zo de pres cri ção pro lon ga do, du -
ran te o qual po de rá ter iní cio o pro ces so re la ti vo a
uma das in fra ções pre vis tas na pre sen te Con ven ção,
de ven do esse pe río do ser mais lon go quan do o pre -
su mí vel au tor da in fra ção se te nha sub tra í do à jus ti ça.

6. Ne nhu ma das dis po si ções da pre sen te Con -
ven ção pre ju di ca o prin cí pio se gun do o qual a de fi ni-
ção das in fra ções nela enun ci a das e dos me i os ju rí di-
cos de de fe sa apli cá ve is, bem como ou tros prin cí pi os
ju rí di cos que re jam a le ga li da de das in cri mi na ções,
são do foro ex clu si vo do di re i to in ter no des se Esta do
Par te, e se gun do o qual as re fe ri das in fra ções são ob -
je to de pro ce di men to ju di ci al e pu ni das de acor do
com o di re i to des se Esta do Par te.

Arti go 12
Con fis co e apre en são

1. Os Esta dos Par tes ado ta rão, na me di da em
que o seu or de na men to ju rí di co in ter no o per mi ta, as
me di das ne ces sá ri as para per mi tir o con fis co:

a) Do pro du to das in fra ções pre vis tas na pre-
sen te Con ven ção ou de bens cujo va lor cor res pon da
ao des se pro du to;

b) Dos bens, equi pa men tos e ou tros ins tru men-
tos uti li za dos ou des ti na dos a ser uti li za dos na prá ti ca
das in fra ções pre vis tas na pre sen te Con ven ção.

2. Os Esta dos Par tes to ma rão as me di das ne -
ces sá ri as para per mi tir a iden ti fi ca ção, a lo ca li za ção,
o em bar go ou a apre en são dos bens re fe ri dos no pa -
rá gra fo 1 do pre sen te ar ti go, para efe i tos de even tu al
con fis co.

3. Se o pro du to do cri me ti ver sido con ver ti do, to -
tal ou par ci al men te, nou tros bens, es tes úl ti mos po-
dem ser ob je to das me di das pre vis tas no pre sen te ar-
ti go, em subs ti tu i ção do re fe ri do pro du to.

4. Se o pro du to do cri me ti ver sido mis tu ra do
com bens ad qui ri dos le gal men te, es tes bens po de-
rão, sem pre ju í zo das com pe tên ci as de em bar go ou
apre en são, ser con fis ca dos até ao va lor cal cu la do do
pro du to com que fo ram mis tu ra dos.

5. As re ce i tas ou ou tros be ne fí ci os ob ti dos com
o pro du to do cri me, os bens nos qua is o pro du to te -
nha sido trans for ma do ou con ver ti do ou os bens com
que te nha sido mis tu ra do po dem tam bém ser ob je to
das me di das pre vis tas no pre sen te ar ti go, da mes ma
for ma e na mes ma me di da que o pro du to do cri me.
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6. Para efe i tos do pre sen te ar ti go e do ar ti go 13,
cada Esta do Parte ha bi li ta rá os seus tri bu na is ou ou -
tras au to ri da des com pe ten tes para or de na rem a
apre sen ta ção ou a apre en são de do cu men tos ban cá-
ri os, fi nan ce i ros ou co mer ci a is. Os Esta dos Par tes
não po de rão in vo car o si gi lo ban cá rio para se re cu sa-
rem a apli car as dis po si ções do pre sen te nú me ro.

7. Os Esta dos Par tes po de rão con si de rar a pos -
si bi li da de de exi gir que o au tor de uma in fra ção de-
mons tre a pro ve niên cia lí ci ta do pre su mi do pro du to
do cri me ou de ou tros bens que pos sam ser ob je to de
con fis co, na me di da em que esta exi gên cia es te ja em
con for mi da de com os prin cí pi os do seu di re i to in ter no
e com a na tu re za do pro ces so ou ou tros pro ce di men-
tos ju di ci a is.

8. As dis po si ções do pre sen te ar ti go não de ve-
rão, em cir cuns tân cia al gu ma, ser in ter pre ta das de
modo a afe tar os di re i tos de ter ce i ros de boa-fé.

9. Ne nhu ma das dis po si ções do pre sen te ar ti go
pre ju di ca o prin cí pio se gun do o qual as me di das nele
pre vis tas são de fi ni das e apli ca das em con for mi da de
com o di re i to in ter no de cada Esta do Par te e se gun do
as dis po si ções des te di re i to.

ARTIGO 13
Co o pe ra ção in ter na ci o nal
 para efe i tos de con fis co

1. Na me di da em que o seu or de na men to ju rí di-
co in ter no o per mi ta, um Esta do Par te que te nha re -
ce bi do de ou tro Esta do Par te, com pe ten te para co-
nhe cer de uma in fra ção pre vis ta na pre sen te Con ven-
ção, um pe di do de con fis co do pro du to do cri me,
bens, equi pa men tos ou ou tros ins tru men tos re fe ri dos
no pa rá gra fo 1 do ar ti go 12 da pre sen te Con ven ção
que se en con trem no seu ter ri tó rio, de ve rá:

a) Sub me ter o pe di do às suas au to ri da des com -
pe ten tes, a fim de ob ter uma or dem de con fis co e, se
essa or dem for emi ti da, exe cu tá-la; ou

b) Sub me ter às suas au to ri da des com pe ten tes,
para que seja exe cu ta da con for me o so li ci ta do, a de -
ci são de con fis co emi ti da por um tri bu nal si tu a do no
ter ri tó rio do Esta do Par te re que ren te, em con for mi da-
de com o pa rá gra fo 1 do ar ti go 12 da pre sen te Con-
ven ção, em re la ção ao pro du to do cri me, bens, equi -
pa men tos ou ou tros ins tru men tos re fe ri dos no pa rá-
gra fo 1 do ar ti go 12 que se en con trem no ter ri tó rio do
Esta do Par te re que ri do.

2. Qu an do um pe di do for fe i to por ou tro Esta do Par-
te com pe ten te para co nhe cer de uma in fra ção pre vis ta
na pre sen te Con ven ção, o Esta do Par te re que ri do to ma-
rá me di das para iden ti fi car, lo ca li zar, em bar gar ou apre -
en der o pro du to do cri me, os bens, os equi pa men tos ou

os ou tros ins tru men tos re fe ri dos no pa rá gra fo 1 do ar ti go
12 da pre sen te Con ven ção, com vis ta a um even tu al con -
fis co que ve nha a ser or de na do, seja pelo Esta do Par te
re que ren te, seja, na se qüên cia de um pe di do for mu la do
ao abri go do pa rá gra fo 1 do pre sen te ar ti go, pelo Esta do
Par te re que ri do.

3. As dis po si ções do ar ti go 18 da pre sen te Con -
ven ção apli cam-se mu ta tis mu tan dis ao pre sen te ar ti-
go. Para além das in for ma ções re fe ri das no pa rá gra fo
15 do ar ti go 18, os pe di dos fe i tos em con for mi da de
com o pre sen te ar ti go de ve rão con ter:

a) Qu an do o pe di do for fe i to ao abri go da alí nea
a) do pa rá gra fo 1 do pre sen te ar ti go, uma des cri ção
dos bens a con fis car e uma ex po si ção dos fa tos em
que o Esta do Par te re que ren te se ba se ia, que per mi-
ta ao Esta do Par te re que ri do ob ter uma de ci são de
con fis co em con for mi da de com o seu di re i to in ter no;

b) Qu an do o pe di do for fe i to ao abri go da alí nea
b) do pa rá gra fo 1 do pre sen te ar ti go, uma có pia le gal-
men te ad mis sí vel da de ci são de con fis co emi ti da pelo 
Esta do Par te re que ren te em que se ba se ia o pe di do,
uma ex po si ção dos fa tos e in for ma ções so bre os li mi-
tes em que é pe di da a exe cu ção da de ci são;

c) Qu an do o pe di do for fe i to ao abri go do pa rá-
gra fo 2 do pre sen te ar ti go, uma ex po si ção dos fa tos
em que se ba se ia o Esta do Par te re que ren te e uma
des cri ção das me di das pe di das.

4. As de ci sões ou me di das pre vis tas nos pa rá-
gra fo 1 e pa rá gra fo 2 do pre sen te ar ti go são to ma das
pelo Esta do Par te re que ri do em con for mi da de com o
seu di re i to in ter no e se gun do as dis po si ções do mes -
mo di re i to, e em con for mi da de com as suas re gras
pro ces su a is ou com qual quer tra ta do, acor do ou pro -
to co lo bi la te ral ou mul ti la te ral que o li gue ao Esta do
Par te re que ren te.

5. Cada Esta do Par te en vi a rá ao Se cre tá rio Ge -
ral da Orga ni za ção das Na ções Uni das uma có pia
das suas leis e re gu la men tos des ti na dos a dar apli ca-
ção ao pre sen te ar ti go, bem como uma có pia de qual -
quer al te ra ção ul te ri or men te in tro du zi da a es tas leis e 
re gu la men tos ou uma des cri ção des tas leis, re gu la-
men tos e al te ra ções ul te ri o res.

6. Se um Esta do Par te de ci dir con di ci o nar a ado-
ção das me di das pre vis tas nos pa rá gra fos 1 e 2 do pre -
sen te ar ti go à exis tên cia de um tra ta do na ma té ria, de ve-
rá con si de rar a pre sen te Con ven ção como uma base ju -
rí di ca ne ces sá ria e su fi ci en te para o efe i to.

7. Um Esta do Par te po de rá re cu sar a co o pe ra-
ção que lhe é so li ci ta da ao abri go do pre sen te ar ti go,
caso a in fra ção a que se re fe re o pe di do não seja
abran gi da pela pre sen te Con ven ção.
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8. As dis po si ções do pre sen te ar ti go não de ve-
rão, em cir cuns tân cia al gu ma, ser in ter pre ta das de
modo a afe tar os di re i tos de ter ce i ros de boa-fé.

9. Os Esta dos Par tes con si de ra rão a pos si bi li-
da de de ce le brar tra ta dos, acor dos ou pro to co los bi la-
te ra is ou mul ti la te ra is com o ob je ti vo de re for çar a efi -
cá cia da co o pe ra ção in ter na ci o nal de sen vol vi da para
efe i tos do pre sen te ar ti go.

ARTIGO 14
Dis po si ção do pro du to do cri me

ou dos bens con fis ca dos

1. Um Esta do Par te que con fis que o pro du to do
cri me ou bens, em apli ca ção do ar ti go 12 ou do pa rá-
gra fo 1 do ar ti go 13 da pre sen te Con ven ção, dis po rá
de les de acor do com o seu di re i to in ter no e os seus
pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos.

2. Qu an do os Esta dos Par tes agi rem a pe di do
de ou tro Esta do Par te em apli ca ção do ar ti go 13 da
pre sen te Con ven ção, de ve rão, na me di da em que o
per mi ta o seu di re i to in ter no e se tal lhes for so li ci ta do,
con si de rar pri o ri ta ri a men te a res ti tu i ção do pro du to
do cri me ou dos bens con fis ca dos ao Esta do Par te re -
que ren te, para que este úl ti mo pos sa in de ni zar as ví ti-
mas da in fra ção ou res ti tu ir este pro du to do cri me ou
es tes bens aos seus le gí ti mos pro pri e tá ri os.

3. Qu an do um Esta do Par te atu ar a pe di do de
um ou tro Esta do Par te em apli ca ção dos ar ti gos 12 e
13 da pre sen te Con ven ção, po de rá con si de rar es pe-
ci al men te a ce le bra ção de acor dos ou pro to co los que
pre ve jam:

a) Des ti nar o va lor des te pro du to ou des tes bens, 
ou os fun dos pro ve ni en tes da sua ven da, ou uma par te
des tes fun dos, à con ta cri a da em apli ca ção da alí nea c) 
do pa rá gra fo 2 do ar ti go 30 da pre sen te Con ven ção e a 
or ga nis mos in ter go ver na men ta is es pe ci a li za dos na luta 
con tra a cri mi na li da de or ga ni za da;

b) Re par tir com ou tros Esta dos Par tes, sis te má-
ti ca ou ca su is ti ca men te, este pro du to ou es tes bens,
ou os fun dos pro ve ni en tes da res pec ti va ven da, em
con for mi da de com o seu di re i to in ter no ou os seus
pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos.

ARTIGO 15
Ju ris di ção

1. Cada Esta do Par te ado ta rá as me di das ne-
ces sá ri as para es ta be le cer a sua com pe tên cia ju ris di-
ci o nal em re la ção às in fra ções enun ci a das nos ar ti-
gos 5, 6, 8 e 23 da pre sen te Con ven ção, nos se guin-
tes ca sos:

a) Qu an do a in fra ção for co me ti da no seu ter ri tó-
rio; ou

b) Qu an do a in fra ção for co me ti da a bor do de
um na vio que ar vo re a sua ban de i ra ou a bor do de
uma ae ro na ve ma tri cu la da em con for mi da de com o
seu di re i to in ter no no mo men to em que a re fe ri da in -
fra ção for co me ti da.

2. Sem pre ju í zo do dis pos to no ar ti go 4 da pre -
sen te Con ven ção, um Esta do Par te po de rá igual men-
te es ta be le cer a sua com pe tên cia ju ris di ci o nal em re -
la ção a qual quer des tas in fra ções, nos se guin tes ca -
sos:

a) Qu an do a in fra ção for co me ti da con tra um
dos seus ci da dãos;

b) Qu an do a in fra ção for co me ti da por um dos
seus ci da dãos ou por uma pes soa apá tri da re si den te
ha bi tu al men te no seu ter ri tó rio; ou

c) Qu an do a in fra ção for:
i) Uma das pre vis tas no pa rá gra fo 1 do ar ti go 5

da pre sen te Con ven ção e pra ti ca da fora do seu ter ri-
tó rio, com a in ten ção de co me ter uma in fra ção gra ve
no seu ter ri tó rio;

ii) Uma das pre vis tas no in ci so ii) da alí nea b) do 
pa rá gra fo 1 do ar ti go 6 da pre sen te Con ven ção e pra -
ti ca da fora do seu ter ri tó rio com a in ten ção de co me-
ter, no seu ter ri tó rio, uma das in fra ções enun ci a das
nos in ci sos i) ou ii) da alí nea a) ou i) da alí nea b) do
pa rá gra fo 1 do ar ti go 6 da pre sen te Con ven ção.

3. Para efeitos do parágrafo 10 do artigo 16 da 
presente Convenção, cada Estado Parte adotará as
medidas necessárias para estabelecer a sua
competência jurisdicional em relação às infrações
abrangidas pela presente Convenção quando o
presumível autor se encontre no seu território e o
Estado Parte não o extraditar pela única razão de se 
tratar de um seu cidadão.

4. Cada Esta do Par te po de rá igual men te ado tar
as me di das ne ces sá ri as para es ta be le cer a sua com -
pe tên cia ju ris di ci o nal em re la ção às in fra ções abran -
gi das pela pre sen te Con ven ção quan do o pre su mí vel
au tor se en con tre no seu ter ri tó rio e o Esta do Par te
não o ex tra di tar.

5. Se um Esta do Par te que exer ça a sua com pe-
tên cia ju ris di ci o nal por for ça dos pa rá gra fos 1 e 2 do
pre sen te ar ti go ti ver sido no ti fi ca do, ou por qual quer
ou tra for ma ti ver to ma do co nhe ci men to, de que um ou 
vá ri os Esta dos Par tes es tão a efe tu ar uma in ves ti ga-
ção ou ini ci a ram di li gên ci as ou um pro ces so ju di ci al
ten do por ob je to o mes mo ato, as au to ri da des com pe-
ten tes des tes Esta dos Par tes de ve rão con sul tar-se,
da for ma que for mais con ve ni en te, para co or de nar as 
suas ações.
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6. Sem pre ju í zo das nor mas do di re i to in ter na ci-
o nal ge ral, a pre sen te Con ven ção não ex clu i rá o exer -
cí cio de qual quer com pe tên cia ju ris di ci o nal pe nal es -
ta be le ci da por um Esta do Par te em con for mi da de
com o seu di re i to in ter no.

Artigo 16
Extra di ção

1. O pre sen te ar ti go apli ca-se às in fra ções
abran gi das pela pre sen te Con ven ção ou nos ca sos
em que um gru po cri mi no so or ga ni za do es te ja im pli-
ca do numa in fra ção pre vis ta nas alí ne as a) ou b) do
pa rá gra fo 1 do ar ti go 3 e em que a pes soa que é ob je-
to do pe di do de ex tra di ção se en con tre no Esta do
Par te re que ri do, des de que a in fra ção pela qual é pe -
di da a ex tra di ção seja pu ní vel pelo di re i to in ter no do
Esta do Par te re que ren te e do Esta do Par te re que ri do.

2. Se o pe di do de ex tra di ção for mo ti va do por vá -
ri as in fra ções gra ves dis tin tas, al gu mas das qua is não 
se en con trem pre vis tas no pre sen te ar ti go, o Esta do
Par te re que ri do pode igual men te apli car o pre sen te
ar ti go às re fe ri das in fra ções.

3. Cada uma das in fra ções às qua is se apli ca o
pre sen te ar ti go será con si de ra da in clu í da, de ple no
di re i to, en tre as in fra ções que dão lu gar a ex tra di ção
em qual quer tra ta do de ex tra di ção em vi gor en tre os
Esta dos Par tes. Os Esta dos Par tes com pro me tem-se
a in clu ir es tas in fra ções en tre aque las cujo au tor pode 
ser ex tra di ta do em qual quer tra ta do de ex tra di ção que 
ce le brem en tre si.

4. Se um Esta do Par te que con di ci o ne a ex tra di-
ção à exis tên cia de um tra ta do re ce ber um pe di do de
ex tra di ção de um Esta do Par te com o qual não ce le brou
tal tra ta do, po de rá con si de rar a pre sen te Con ven ção
como fun da men to ju rí di co da ex tra di ção quan to às in-
fra ções a que se apli que o pre sen te ar ti go.

5. Os Esta dos Par tes que con di ci o nem a ex tra-
di ção à exis tên cia de um tra ta do:

a) No mo men to do de pó si to do seu ins tru men to
de ra ti fi ca ção, ace i ta ção, apro va ção ou ade são à pre -
sen te Con ven ção, in di ca rão ao Se cre tá rio Ge ral da
Orga ni za ção das Na ções Uni das se con si de ram a
pre sen te Con ven ção como fun da men to ju rí di co para
a co o pe ra ção com ou tros Esta dos Par tes em ma té ria
de ex tra di ção; e 

b) Se não con si de ra rem a pre sen te Con ven ção
como fun da men to ju rí di co para co o pe rar em ma té ria
de ex tra di ção, di li gen ci a rão, se ne ces sá rio, pela ce le-
bra ção de tra ta dos de ex tra di ção com ou tros Esta dos
Par tes, a fim de da rem apli ca ção ao pre sen te ar ti go.

6. Os Esta dos Par tes que não con di ci o nem a ex -
tra di ção à exis tên cia de um tra ta do re co nhe ce rão en tre
si, às in fra ções às qua is se apli ca o pre sen te ar ti go, o
ca rá ter de in fra ção cujo au tor pode ser ex tra di ta do.

7. A ex tra di ção es ta rá su je i ta às con di ções pre -
vis tas no di re i to in ter no do Esta do Par te re que ri do ou
em tra ta dos de ex tra di ção apli cá ve is, in clu in do, no-
me a da men te, con di ções re la ti vas à pena mí ni ma re -
que ri da para uma ex tra di ção e aos mo ti vos pe los qua -
is o Esta do Par te re que ri do pode re cu sar a ex tra di-
ção.

8. Os Esta dos Par tes pro cu ra rão, sem pre ju í zo
do seu di re i to in ter no, ace le rar os pro ces sos de ex tra-
di ção e sim pli fi car os re qui si tos em ma té ria de pro va
com eles re la ci o na dos, no que se re fe re às in fra ções
a que se apli ca o pre sen te ar ti go.

9. Sem pre ju í zo do dis pos to no seu di re i to in ter-
no e nos tra ta dos de ex tra di ção que te nha ce le bra do,
o Esta do Par te re que ri do po de rá, a pe di do do Esta do
Par te re que ren te, se con si de rar que as cir cuns tân ci-
as o jus ti fi cam e que exis te ur gên cia, co lo car em de -
ten ção uma pes soa, pre sen te no seu ter ri tó rio, cuja
ex tra di ção é pe di da, ou ado tar a seu res pe i to qua is-
quer ou tras me di das apro pri a das para as se gu rar a
sua pre sen ça no pro ces so de ex tra di ção.

10. Um Esta do Par te em cujo ter ri tó rio se en con-
tre o pre su mí vel au tor da in fra ção, se não ex tra di tar
esta pes soa a tí tu lo de uma in fra ção à qual se apli ca o 
pre sen te ar ti go pelo úni co mo ti vo de se tra tar de um
seu ci da dão, de ve rá, a pe di do do Esta do Par te re que-
ren te da ex tra di ção, sub me ter o caso, sem de mo ra
ex ces si va, às suas au to ri da des com pe ten tes para
efe i tos de pro ce di men to ju di ci al. Estas au to ri da des
to ma rão a sua de ci são e se gui rão os trâ mi tes do pro -
ces so da mes ma for ma que em re la ção a qual quer
ou tra in fra ção gra ve, à luz do di re i to in ter no des te
Esta do Par te. Os Esta dos Par tes in te res sa dos co o pe-
ra rão en tre si, no me a da men te em ma té ria pro ces su al
e pro ba tó ria, para as se gu rar a efi cá cia dos re fe ri dos
atos ju di ci a is.

11. Qu an do um Esta do Par te, por for ça do seu
di re i to in ter no, só es ti ver au to ri za do a ex tra di tar ou,
por qual quer ou tra for ma, en tre gar um dos seus ci da-
dãos na con di ção de que essa pes soa re tor ne se gui-
da men te ao mes mo Esta do Par te para cum prir a
pena a que te nha sido con de na da na se qüên cia do
pro ces so ou do pro ce di men to que ori gi nou o pe di do
de ex tra di ção ou de en tre ga, e quan do este Esta do
Par te e o Esta do Par te re que ren te con cor da rem em
re la ção a essa op ção e a ou tras con di ções que con si-
de rem apro pri a das, a ex tra di ção ou en tre ga con di ci o-
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nal será su fi ci en te para dar cum pri men to à obri ga ção
enun ci a da no pa rá gra fo 10 do pre sen te ar ti go.

12. Se a ex tra di ção, pe di da para efe i tos de exe -
cu ção de uma pena, for re cu sa da por que a pes soa
que é ob je to des te pe di do é um ci da dão do Esta do
Par te re que ri do, este, se o seu di re i to in ter no o per mi-
tir, em con for mi da de com as pres cri ções des te di re i to
e a pe di do do Esta do Par te re que ren te, con si de ra rá a
pos si bi li da de de dar exe cu ção à pena que foi apli ca da
em con for mi da de com o di re i to do Esta do Par te re-
que ren te ou ao que des sa pena fal tar cum prir.

13. Qu al quer pes soa que seja ob je to de um pro -
ces so de vi do a qual quer das

in fra ções às qua is se apli ca o pre sen te ar ti go
terá ga ran ti do um tra ta men to eqüi ta ti vo em to das as
fa ses do pro ces so, in clu in do o gozo de to dos os di re i-
tos e ga ran ti as pre vis tos no di re i to in ter no do Esta do
Par te em cujo ter ri tó rio se en con tra.

14. Ne nhu ma dis po si ção da pre sen te Con ven-
ção de ve rá ser in ter pre ta da no sen ti do de que im põe
uma obri ga ção de ex tra di tar a um Esta do Par te re-
que ri do, se exis ti rem sé ri as ra zões para su por que o
pe di do foi apre sen ta do com a fi na li da de de per se guir
ou pu nir uma pes soa em ra zão do seu sexo, raça, re li-
gião, na ci o na li da de, ori gem ét ni ca ou opi niões po lí ti-
cas, ou que a sa tis fa ção da que le pe di do pro vo ca ria
um pre ju í zo a essa pes soa por al gu ma des tas ra zões.

15. Os Esta dos Par tes não po de rão re cu sar um
pe di do de ex tra di ção uni ca men te por con si de ra rem
que a in fra ção en vol ve tam bém ques tões fis ca is.

16. Antes de re cu sar a ex tra di ção, o Esta do Par -
te re que ri do con sul ta rá, se for caso dis so, o Esta do
Par te re que ren te, a fim de lhe dar a mais am pla pos si-
bi li da de de apre sen tar as suas ra zões e de for ne cer
in for ma ções em apo io das suas ale ga ções.

 17. Os Esta dos Par tes pro cu ra rão ce le brar
acor dos ou pro to co los bi la te ra is e mul ti la te ra is com o
ob je ti vo de per mi tir a ex tra di ção ou de au men tar a sua 
efi cá cia.

ARTIGO 17
Trans fe rên cia de pes so as con de na das

Os Esta dos Par tes po de rão con si de rar a ce le-
bra ção de acor dos ou pro to co los bi la te ra is ou mul ti la-
te ra is re la ti vos à trans fe rên cia para o seu ter ri tó rio de
pes so as con de na das a pe nas de pri são ou ou tras pe -
nas de pri va ção de li ber da de de vi do a in fra ções pre-
vis tas na pre sen te Con ven ção, para que aí pos sam
cum prir o res to da pena.

ARTIGO 18
Assis tên cia ju di ciá ria re cí pro ca

1. Os Esta dos Par tes pres ta rão re ci pro ca men te
toda a as sis tên cia ju di ciá ria pos sí vel nas in ves ti ga ções,

nos pro ces sos e em ou tros atos ju di ci a is re la ti vos às in -
fra ções pre vis tas pela pre sen te Con ven ção, nos ter mos
do ar ti go 3, e pres ta rão re ci pro ca men te uma as sis tên-
cia si mi lar quan do o Esta do Par te re que ren te ti ver mo ti-
vos ra zoá ve is para sus pe i tar de que a in fra ção a que
se re fe rem as alí ne as a) ou b) do pa rá gra fo 1 do ar ti go
3 é de ca rá ter trans na ci o nal, in clu si ve quan do as vi ti-
mas, as tes te mu nhas, o pro du to, os ins tru men tos ou os 
ele men tos de pro va des tas in fra ções se en con trem no
Esta do Par te re que ri do e ne las es te ja im pli ca do um
gru po cri mi no so or ga ni za do.

2. Será pres ta da toda a co o pe ra ção ju di ciá ria
pos sí vel, tan to quan to o per mi tam as leis, tra ta dos,
acor dos e pro to co los per ti nen tes do Esta do Par te re -
que ri do, no âm bi to de in ves ti ga ções, pro ces sos e ou -
tros atos ju di ci a is re la ti vos a in fra ções pe las qua is
pos sa ser con si de ra da res pon sá vel uma pes soa co le-
ti va no Esta do Par te re que ren te, em con for mi da de
com o ar ti go 10 da pre sen te Con ven ção.

3. A co o pe ra ção ju di ciá ria pres ta da em apli ca-
ção do pre sen te ar ti go pode ser so li ci ta da para os se -
guin tes efe i tos:

a) Re co lher tes te mu nhos ou de po i men tos;
b) No ti fi car atos ju di ci a is;
e) Efe tu ar bus cas, apre en sões e em bar gos;
d) Exa mi nar ob je tos e lo ca is;
e) For ne cer in for ma ções, ele men tos de pro va e

pa re ce res de pe ri tos;
f) For ne cer ori gi na is ou có pi as cer ti fi ca das de

do cu men tos e pro ces sos per ti nen tes, in clu in do do cu-
men tos ad mi nis tra ti vos, ban cá ri os, fi nan ce i ros ou co -
mer ci a is e do cu men tos de em pre sas;

g) Iden ti fi car ou lo ca li zar os pro du tos do cri me,
bens, ins tru men tos ou ou tros ele men tos para fins pro -
ba tó ri os;

h) Fa ci li tar o com pa re ci men to vo lun tá rio de pes -
so as no Esta do Par te re que ren te;

i) Pres tar qual quer ou tro tipo de as sis tên cia
com pa tí vel com o di re i to in ter no do Esta do-Par te re -
que ri do.

4. Sem pre ju í zo do seu di re i to in ter no, as au to ri-
da des com pe ten tes de um Esta do Par te po de rão,
sem pe di do pré vio, co mu ni car in for ma ções re la ti vas a 
ques tões pe na is a uma au to ri da de com pe ten te de ou -
tro Esta do-Par te, se con si de ra rem que es tas in for ma-
ções po de rão aju dar a em pre en der ou con clu ir com
êxi to in ves ti ga ções e pro ces sos pe na is ou con du zir
este úl ti mo Esta do Par te a for mu lar um pe di do ao
abri go da pre sen te Con ven ção.

5. A co mu ni ca ção de in for ma ções em con for mi-
da de com o pa rá gra fo 4º do pre sen te ar ti go será efe -
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tu a da sem pre ju í zo das in ves ti ga ções e dos pro ces-
sos pe na is no Esta do, cu jas au to ri da de com pe ten tes
for ne cem as in for ma ções. As au to ri da des com pe ten-
tes que re ce bam es tas in for ma ções de ve rão sa tis fa-
zer qual quer pe di do no sen ti do de man ter con fi den ci-
a is as re fe ri das in for ma ções, mes mo se ape nas tem -
po ra ri a men te, ou de res trin gir a sua uti li za ção. To da-
via, tal não im pe di rá o Esta do Par te que re ce ba as in -
for ma ções de re ve lar, no de cur so do pro ces so ju di ci-
al, in for ma ções que ino cen tem um ar güi do. Nes te úl ti-
mo caso, o Esta do Par te que re ce beu as in for ma ções
avi sa rá o Esta do Par te que as co mu ni cou an tes de as
re ve lar e, se lhe for pe di do, con sul ta rá este úl ti mo. Se,
num caso ex cep ci o nal, não for pos sí vel uma co mu ni-
ca ção pré via, o Esta do Par te que re ce beu as in for ma-
ções dará co nhe ci men to da re ve la ção, pron ta men te,
ao Esta do Par te que as te nha co mu ni ca do.

6. As dis po si ções do pre sen te ar ti go em nada
pre ju di cam as obri ga ções de cor ren tes de qual quer
ou tro tra ta do bi la te ral ou mul ti la te ral que re gu le, ou
deva re gu lar, in te i ra men te ou em par te, a co o pe ra ção
ju di ciá ria.

7. Os pa rá gra fos 9 a 29 do pre sen te ar ti go se rão
apli cá ve is aos pe di dos fe i tos em con for mi da de com o
pre sen te ar ti go, no caso de os Esta dos-Par tes em
ques tão não es ta rem li ga dos por um tra ta do de co o pe-
ra ção ju di ciá ria. Se os re fe ri dos Esta dos-Par tes es ti ve-
rem li ga dos por tal tra ta do, se rão apli cá ve is as dis po si-
ções cor res pon den tes des se tra ta do, a me nos que os
Esta dos Par tes con cor dem em apli car, em seu lu gar,
as dis po si ções dos pa rá gra fos 9 a 29 do pre sen te ar ti-
go. Os Esta dos Par tes são for te men te ins ta dos a apli-
car es tes nú me ros, se tal fa ci li tar a co o pe ra ção.

8. Os Esta dos-Par tes não po de rão in vo car o si -
gi lo ban cá rio para re cu sar a co o pe ra ção ju di ciá ria
pre vis ta no pre sen te ar ti go.

9. Os Esta dos Par tes po de rão in vo car a au sên cia
de du pla cri mi na li za ção para re cu sar pres tar a as sis tên-
cia ju di ciá ria pre vis ta no pre sen te ar ti go. O Esta do Par te
re que ri do po de rá, não obs tan te, quan do o con si de rar
apro pri a do, pres tar esta as sis tên cia, na me di da em que
o de ci da por si pró prio, in de pen den te men te de o ato es -
tar ou não ti pi fi ca do como uma in fra ção no di re i to in ter-
no do Esta do-Par te re que ri do.

10. Qu al quer pes soa de ti da ou a cum prir pena
no ter ri tó rio de um Esta do Par te, cuja pre sen ça seja
re que ri da num ou tro Esta do-Par te para efe i tos de
iden ti fi ca ção, para tes te mu nhar ou para con tri bu ir por
qual quer ou tra for ma para a ob ten ção de pro vas no
âm bi to de in ves ti ga ções, pro ces sos ou ou tros atos ju -
di ci a is re la ti vos às in fra ções vi sa das na pre sen te

Con ven ção, pode ser ob je to de uma trans fe rên cia, se
es ti ve rem re u ni das as se guin tes con di ções:

a) Se re fe ri da pes soa, de vi da men te in for ma da,
der o seu li vre con sen ti men to;

b) Se as au to ri da des com pe ten tes dos dois
Esta dos Par tes em ques tão de rem o seu con sen ti-
men to, sob re ser va das con di ções que es tes Esta dos
Par tes pos sam con si de rar con ve ni en tes.

11. Para efe i tos do pa rá gra fo 10 do pre sen te ar ti go:
a) O Esta do Par te para o qual a trans fe rên cia da

pes soa em ques tão for efe tu a da terá o po der e a obri -
ga ção de a man ter de ti da, sal vo pe di do ou au to ri za-
ção em con trá rio do Esta do-Par te do qual a pes soa
foi trans fe ri da;

b) O Esta do Par te para o qual a trans fe rên cia for
efe tu a da cum pri ra pron ta men te a obri ga ção de en tre-
gar a pes soa à guar da do Esta do-Par te do qual foi
trans fe ri da, em con for mi da de com o que te nha sido pre -
vi a men te acor da do ou com o que as au to ri da des com -
pe ten tes dos dois Esta dos Pa nes te nham de ci di do;

e) O Esta do Par te para o qual for efe tu a da a
trans fe rên cia não po de rá exi gir do Esta do-Par te do
qual a trans fe rên cia foi efe tu a da que abra um pro ces-
so de ex tra di ção para que a pes soa lhe seja en tre gue;

d) O pe río do que a pes soa em ques tão pas se
de ti da no Esta do-Par te para o qual for trans fe ri da é
con ta do para o cum pri men to da pena que lhe te nha
sido apli ca da no Esta do Par te do qual for trans fe ri da;

12. A me nos que o Esta do Par te do qual a pes soa
for trans fe ri da, ao abri go dos pa rá gra fos 10 e 11 do pre -
sen te ar ti go, es te ja de acor do, a pes soa em ques tão,
seja qual for a sua na ci o na li da de, não será ob je to de pro -
ces so ju di ci al, de ti da, pu ni da ou su je i ta a ou tras res tri-
ções à sua li ber da de de mo vi men tos no ter ri tó rio do
Esta do-Par te para o qual seja trans fe ri da, de vi do a atos,
omis sões ou con de na ções an te ri o res à sua par ti da do
ter ri tó rio do Esta do Pane do qual foi trans fe ri da.

13. Cada Esta do-Par te de sig na rá uma au to ri da de
cen tral que terá a res pon sa bi li da de e o po der de re ce-
ber pe di dos de co o pe ra ção ju di ciá ria e, quer de os exe -
cu tar, quer de os trans mi tir ás au to ri da des com pe ten tes
para exe cu ção. Se um Esta do Par te pos su ir uma re gião
ou um ter ri tó rio es pe ci al do ta do de um sis te ma de co o-
pe ra ção ju di ciá ria di fe ren te, po de rá de sig nar urna au to-
ri da de cen tral dis tin ta, que terá a mes ma fun ção para a
re fe ri da re gião ou ter ri tó rio. As au to ri da des cen tra is de-
ve rão as se gu rar a exe cu ção ou a trans mis são rá pi da e
em boa e de vi da for ma dos pe di dos re ce bi dos. Qu an do
a au to ri da de cen tral trans mi tir o pe di do a uma au to ri da-
de com pe ten te para exe cu ção, ins ta rá pela exe cu ção
rá pi da e em boa e de vi da for ma do pe di do por par te da
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au to ri da de com pe ten te. O Se cre tá rio Ge ral da Orga ni-
za ção das Na ções Uni das será no ti fi ca do da au to ri da de
cen tral de sig na da para este efe i to no mo men to em que
cada Esta do Par te de po si tar os seus ins tru men tos de
ra ti fi ca ção, ace i ta ção, apro va ção ou ade são à pre sen te
Con ven ção. Os pe di dos de co o pe ra ção ju di ciá ria e
qual quer co mu ni ca ção com eles re la ci o na da se rão
trans mi ti dos às au to ri da des cen tra is de sig na das pe los
Esta dos-Par tes. A pre sen te dis po si ção não afe ta rá o di -
re i to de qual quer Esta do Par te a exi gir que es tes pe di-
dos e co mu ni ca ções lhe se jam re me ti dos por via di plo-
má ti ca e, em caso de ur gên cia, e se os Esta dos-Par tes
nis so acor da rem, por in ter mé dio da Orga ni za ção Inter -
na ci o nal de Po li cia Cri mi nal, se tal for pos sí vel.

14. Os pe di dos se rão for mu la dos por es cri to ou,
se pos sí vel, por qual quer ou tro meio ca paz de pro du zir
re gis tro es cri to, numa lín gua que seja ace i ta pelo Esta -
do-Par te re que ri do, em con di ções que per mi tam a este
Esta do Par te ve ri fi car a sua au ten ti ci da de. O Se cre tá rio
Ge ral das Na ções Uni das será no ti fi ca do a res pe i to da
lín gua ou lín guas ace i tas por cada Esta do Par te no mo -
men to em que o Esta do Par te em ques tão de po si tar os
seus ins tru men tos de ra ti fi ca ção, ace i ta ção, apro va ção
ou ade são á pre sen te Con ven ção. Em caso de ur gên-
cia, e se os Esta dos Par tes nis so acor da rem, os pe di-
dos po de rão ser fe i tos oral men te, mais de ve rão ser ime -
di a ta men te con fir ma dos por es cri to.

15. Um pe di do de as sis tên cia ju di ciá ria de ve rá
con ter as se guin tes in for ma ções:

a) A de sig na ção da au to ri da de que emi te o pe di do;
b) O ob je to e a na tu re za da in ves ti ga ção, dos

pro ces sos ou dos ou tros atos ju di ci a is a que se re fe re
o pe di do, bem como o nome e as fun ções da au to ri da-
de que os te nha a car go;

c) Um re su mo dos fa tos re le van tes, sal vo no
caso dos pe di dos efe tu a dos para efe i tos de no ti fi ca-
ção de atos ju di ci a is;

d) Uma des cri ção da as sis tên cia pre ten di da e
por me no res de qual quer pro ce di men to es pe cí fi co
que o Esta do Par te re que ren te de se je ver apli ca do;

e) Caso seja pos sí vel, a iden ti da de, en de re ço e
na ci o na li da de de qual quer pes soa vi sa da; e

f) O fim para o qual são pe di dos os ele men tos,
in for ma ções ou me di das.

16. O Esta do Par te re que ri do po de rá so li ci tar in -
for ma ções adi ci o na is, quan do tal se afi gu re ne ces sá-
rio à exe cu ção do pe di do em con for mi da de com o seu 
di re i to in ter no, ou quan do tal pos sa fa ci li tar a exe cu-
ção do pe di do.

17. Qu al quer pe di do será exe cu ta do em con for-
mi da de com o di re i to in ter no do Esta do Par te re que ri-

do e, na me di da em que tal não con tra rie este di re i to e 
seja pos sí vel, em con for mi da de com os pro ce di men-
tos es pe ci fi ca dos no pe di do.

18. Se for pos sí vel e em con for mi da de com os
prin cí pi os fun da men ta is do di re i to in ter no, quan do
uma pes soa que se en con tre no ter ri tó rio de um Esta -
do Par te deva ser ou vi da como tes te mu nha ou como
pe ri to pe las au to ri da des ju di ci a is de ou tro Esta do
Par te, o pri me i ro Esta do Par te po de rá, a pe di do do
ou tro, au to ri zar a sua au di ção por vi de o con fe rên cia,
se não for pos sí vel ou de se já vel que a pes soa com pa-
re ça no ter ri tó rio do Esta do Par te re que ren te. Os
Esta dos Par tes po de rão acor dar em que a au di ção
seja con du zi da por uma au to ri da de ju di ci al do Esta do
Par te re que ren te e que a ela as sis ta uma au to ri da de
ju di ci al do Esta do Par te re que ri do.

19. O Esta do Par te re que ren te não co mu ni ca rá
nem uti li za rá as in for ma ções ou os ele men tos de pro -
va for ne ci dos pelo Esta do Par te re que ri do para efe i-
tos de in ves ti ga ções, pro ces sos ou ou tros atos ju di ci-
a is di fe ren tes dos men ci o na dos no pe di do sem o con -
sen ti men to pré vio do Esta do Par te re que ri do. O dis-
pos to nes te nú me ro não im pe di rá o Esta do Par te re -
que ren te de re ve lar, du ran te o pro ces so, in for ma ções
ou ele men tos de pro va ili ba tó ri os de um ar güi do. Nes -
te úl ti mo caso, o Esta do Par te re que ren te avi sa rá, an -
tes da re ve la ção, o Esta do Par te re que ri do e, se tal
lhe for pe di do, con sul ta rá nes te úl ti mo. Se, num caso
ex cep ci o nal, não for pos sí vel uma co mu ni ca ção pré -
via, o Esta do Par te re que ren te in for ma rá da re ve la-
ção, pron ta men te, o Esta do Par te re que ri do.

20. O Esta do Par te re que ren te po de rá exi gir que 
o Esta do Par te re que ri do guar de si gi lo so bre o pe di do
e o seu con te ú do, sal vo na me di da do que seja ne ces-
sá rio para o exe cu tar. Se o Esta do Par te re que ri do
não pu der sa tis fa zer esta exi gên cia, in for ma rá pron ta-
men te o Esta do Par te re que ren te.

21. A co o pe ra ção ju di ciá ria po de rá ser re cu sa da:
a) Se o pe di do não for fe i to em con for mi da de

com o dis pos to no pre sen te ar ti go;
b) Se o Esta do Par te re que ri do con si de rar que a 

exe cu ção do pe di do pode afe tar sua so be ra nia, sua
se gu ran ça, sua or dem pú bli ca ou ou tros in te res ses
es sen ci a is;

c) Se o di re i to in ter no do Esta do Par te re que ri do
pro i bir suas au to ri da des de exe cu tar as pro vi dên ci as
so li ci ta das com re la ção a uma in fra ção aná lo ga que
te nha sido ob je to de in ves ti ga ção ou de pro ce di men to
ju di ci al no âm bi to da sua pró pria com pe tên cia;
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d) Se a ace i ta ção do pe di do con tra ri ar o sis te ma
ju rí di co do Esta do Par te re que ri do no que se re fe re à
co o pe ra ção ju di ciá ria.

22. Os Esta dos Par tes não po de rão re cu sar um pe -
di do de co o pe ra ção ju di ciá ria uni ca men te por con si de ra-
rem que a in fra ção en vol ve tam bém ques tões fis ca is.

23. Qu al quer re cu sa de co o pe ra ção ju di ciá ria
de ve rá ser fun da men ta da.

24. O Esta do Pane re que ri do exe cu ta rá o pe di-
do de co o pe ra ção ju di ciá ria tão pron ta men te quan to
pos sí vel e terá em con ta, na me di da do pos sí vel, to -
dos os pra zos su ge ri dos pelo Esta do Par te re que ren-
te para os qua is se jam da das jus ti fi ca ções, de pre fe-
rên cia no pe di do. O Esta do Par te re que ri do res pon-
de rá aos pe di dos ra zoá ve is do Esta do Par te re que-
ren te quan to ao an da men to das di li gên ci as so li ci ta-
das. Qu an do a as sis tên cia pe di da de i xar de ser ne-
ces sá ria, o Esta do Par te re que ren te in for ma rá pron -
ta men te des se fato o Esta do Par te re que ri do.

25. A co o pe ra ção ju di ciá ria po de rá ser di fe ri da pelo 
Esta do Par te re que ri do por in ter fe rir com uma in ves ti ga-
ção, pro ces sos ou ou tros atos ju di ci a is em cur so.

26. Antes de re cu sar um pe di do fe i to ao abri go
do pa rá gra fo 21 do pre sen te ar ti go ou de di fe rir a sua
exe cu ção ao abri go do pa rá gra fo 25, o Esta do Par te
re que ri do es tu da rá com o Esta do Par te re que ren te a
pos si bi li da de de pres tar a as sis tên cia sob re ser va
das con di ções que con si de re ne ces sá ri as. Se o Esta -
do Par te re que ren te ace i tar a as sis tên cia sob re ser va
des tas con di ções, de ve rá res pe i tá-las.

27. Sem pre ju í zo da apli ca ção do pa rá gra fo 12 do
pre sen te ar ti go, uma tes te mu nha, um pe ri to ou ou tra
pes soa que, a pe di do do Esta do Par te re que ren te, ace i-
te de por num pro ces so ou co la bo rar numa in ves ti ga ção,
em pro ces sos ou ou tros atos ju di ci a is no ter ri tó rio do
Esta do Par te re que ren te, não será ob je to de pro ces so,
de ti da, pu ni da ou su je i ta a ou tras res tri ções à sua li ber-
da de pes so al nes te ter ri tó rio, de vi do a atos, omis sões
ou con de na ções an te ri o res à sua par ti da do ter ri tó rio do 
Esta do Par te re que ri do. Esta imu ni da de ces sa quan do
a tes te mu nha, o pe ri to ou a re fe ri da pes soa, ten do tido,
du ran te um pe río do de quin ze dias con se cu ti vos ou
qual quer ou tro pe río do acor da do pe los Esta dos Par tes,
a con tar da data em que re ce beu a co mu ni ca ção ofi ci al
de que a sua pre sen ça já não era exi gi da pe las au to ri-
da des ju di ci a is, a pos si bi li da de de de i xar o ter ri tó rio do
Esta do Par te re que ren te, nele te nha vo lun ta ri a men te
per ma ne ci do ou, ten do-o de i xa do, a ele te nha re gres sa-
do de li vre von ta de.

28. As des pe sas cor ren tes com a exe cu ção de
um pe di do se rão su por ta das pelo Esta do Par te re-

que ri do, sal vo acor do nou tro sen ti do dos Esta dos
Par tes in te res sa dos. Qu an do ve nham a re ve lar-se
ne ces sá ri as des pe sas sig ni fi ca ti vas ou ex tra or di ná ri-
as para exe cu tar o pe di do, os Esta dos Par tes con sul-
tar-se-ão para fi xar as con di ções se gun do as qua is o
pe di do de ve rá ser exe cu ta do, bem como o modo
como as des pe sas se rão as su mi das.

29. O Esta do Par te re que ri do:

a) For ne ce rá ao Esta do Par te re que ren te có pi as
dos pro ces sos, do cu men tos ou in for ma ções ad mi nis-
tra ti vas que es te jam em seu po der e que, por for ça do
seu di re i to in ter no, es te jam aces sí ve is ao pú bli co;

b) Po de rá, se as sim o en ten der, for ne cer ao
Esta do Par te re que ren te, na ín te gra ou nas con di ções
que con si de re apro pri a das, có pi as de to dos os pro-
ces sos, do cu men tos ou in for ma ções que es te jam na
sua pos se e que, por for ça do seu di re i to in ter no, não
se jam aces sí ve is ao pú bli co.

30. Os Esta dos Par tes con si de ra rão, se ne ces-
sá rio, a pos si bi li da de de ce le bra rem acor dos ou pro -
to co los bi la te ra is ou mul ti la te ra is que sir vam os ob je ti-
vos e as dis po si ções do pre sen te ar ti go, re for çan-
do-as ou dan do-lhes ma i or efi cá cia.

Arti go 19
Inves ti ga ções con jun tas

Os Esta dos Par tes con si de ra rão a pos si bi li da de
de ce le brar acor dos ou pro to co los bi la te ra is ou mul ti-
la te ra is em vir tu de dos qua is, com res pe i to a ma té ri as
que se jam ob je to de in ves ti ga ção, pro ces sos ou
ações ju di ci a is em um ou mais Esta dos, as au to ri da-
des com pe ten tes pos sam es ta be le cer ór gãos mis tos
de in ves ti ga ção. Na au sên cia de tais acor dos ou pro -
to co los, po de rá ser de ci di da ca su is ti ca men te a re a li-
za ção de in ves ti ga ções con jun tas. Os Esta dos Par tes
en vol vi dos agi rão de modo a que a so be ra nia do
Esta do Par te em cujo ter ri tó rio de cor re a in ves ti ga ção
seja ple na men te res pe i ta da.

Arti go 20
Téc ni cas es pe ci a is de in ves ti ga ção

1. Se os prin cí pi os fun da men ta is do seu or de na-
men to ju rí di co na ci o nal o per mi ti rem, cada Esta do
Par te, ten do em con ta as suas pos si bi li da des e em
con for mi da de com as con di ções pres cri tas no seu di -
re i to in ter no, ado ta rá as me di das ne ces sá ri as para
per mi tir o re cur so apro pri a do a en tre gas vi gi a das e,
quan do o con si de re ade qua do, o re cur so a ou tras téc -
ni cas es pe ci a is de in ves ti ga ção, como a vi gi lân cia
ele trô ni ca ou ou tras for mas de vi gi lân cia e as ope ra-
ções de in fil tra ção, por par te das au to ri da des com pe-
ten tes no seu ter ri tó rio, a fim de com ba ter efi caz men-
te a cri mi na li da de or ga ni za da.
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2. Para efe i tos de in ves ti ga ções so bre as in fra-
ções pre vis tas na pre sen te Con ven ção, os Esta dos
Pa nes são ins ta dos a ce le brar, se ne ces sá rio, acor -
dos ou pro to co los bi la te ra is ou mul ti la te ra is apro pri a-
dos para re cor rer às téc ni cas es pe ci a is de in ves ti ga-
ção, no âm bi to da co o pe ra ção in ter na ci o nal. Estes
acor dos ou pro to co los se rão ce le bra dos e apli ca dos
sem pre ju í zo do prin cí pio da igual da de so be ra na dos
Esta dos e se rão exe cu ta dos em es tri ta con for mi da de
com as dis po si ções ne les con ti das.

3. Na au sên cia dos acor dos ou pro to co los re fe ri-
dos no pa rá gra fo 2 do pre sen te ar ti go, as de ci sões de
re cor rer a téc ni cas es pe ci a is de in ves ti ga ção em ní vel
in ter na ci o nal se rão to ma das ca su is ti ca men te e po de-
rão, se ne ces sá rio, ter em con ta acor dos ou pro to co-
los fi nan ce i ros re la ti vos ao exer cí cio de ju ris di ção pe -
los Esta dos Par tes in te res sa dos.

4. As en tre gas vi gi a das a que se te nha de ci di do
re cor rer a ní vel in ter na ci o nal po de rão in clu ir, com o
con sen ti men to dos Esta dos Par tes en vol vi dos, mé to-
dos como a in ter cep ção de mer ca do ri as e a au to ri za-
ção de pros se guir o seu en ca mi nha men to, sem al te-
ra ção ou após sub tra ção ou subs ti tu i ção da to ta li da de
ou de pane des sas mer ca do ri as.

Artigo 21
Trans fe rên cia de pro ces sos pe na is

Os Esta dos Par tes con si de ra rão a pos si bi li da de de 
trans fe ri rem mu tu a men te os pro ces sos re la ti vos a uma
in fra ção pre vis ta na pre sen te Con ven ção, nos ca sos em
que esta trans fe rên cia seja con si de ra da ne ces sá ria no
in te res se da boa ad mi nis tra ção da jus ti ça e, em es pe ci al,
quan do es te jam en vol vi das vá ri as ju ris di ções, a fim de
cen tra li zar a ins tru ção dos pro ces sos.

Artigo 22
Esta be le ci men to de an te ce den tes pe na is

Cada Esta do Par te po de rá ado tar as me di das
le gis la ti vas ou ou tras que se jam ne ces sá ri as para ter
em con si de ra ção, nas con di ções e para os efe i tos
que en ten der apro pri a dos, qual quer con de na ção de
que o pre su mí vel au tor de uma in fra ção te nha sido
ob je to nou tro Esta do, a fim de uti li zar esta in for ma ção
no âm bi to de um pro ces so pe nal re la ti vo a uma in fra-
ção pre vis ta na pre sen te Con ven ção.

Artigo 23
Cri mi na li za ção da obs tru ção à jus ti ça

Cada Esta do Par te ado ta rá me di das le gis la ti vas
e ou tras con si de ra das ne ces sá ri as para con fe rir o ca -
rá ter de in fra ção pe nal aos se guin tes atos, quan do
co me ti dos in ten ci o nal men te:

a) O re cur so à for ça fí si ca, a ame a ças ou a in ti-
mi da ção, ou a pro mes sa, ofer ta ou con ces são de um
be ne fi cio in de vi do para ob ten ção de um fal so tes te-
mu nho ou para im pe dir um tes te mu nho ou a apre sen-
ta ção de ele men tos de pro va num pro ces so re la ci o-
na do com a prá ti ca de in fra ções pre vis tas na pre sen te
Con ven ção;

b) O re cur so à for ça fí si ca, a ame a ças ou a in ti-
mi da ção para im pe dir um agen te ju di ci al ou po li ci al de 
exer cer os de ve res ine ren tes à sua fun ção re la ti va-
men te à prá ti ca de in fra ções pre vis tas na pre sen te
Con ven ção. O dis pos to na pre sen te alí nea não pre ju-
di ca o di re i to dos Esta dos Par tes de dis po rem de le -
gis la ção des ti na da a pro te ger ou tras ca te go ri as de
agen tes pú bli cos.

Artigo 24
Pro te ção das tes te mu nhas

1. Cada Esta do Par te, den tro das suas pos si bi li-
da des, ado ta rá me di das apro pri a das para as se gu rar
uma pro te ção efi caz con tra even tu a is atos de re pre-
sá lia ou de in ti mi da ção das tes te mu nhas que, no âm -
bi to de pro ces sos pe na is, de po nham so bre in fra ções
pre vis tas na pre sen te Con ven ção e, quan do ne ces sá-
rio, aos seus fa mi li a res ou ou tras pes so as que lhes
se jam pró xi mas.

2. Sem pre ju í zo dos di re i tos do ar güi do, in clu in-
do o di re i to a um jul ga men to re gu lar, as me di das re fe-
ri das no pa rá gra fo 1 do pre sen te ar ti go po de rão in clu-
ir, en tre ou tras:

a) De sen vol ver, para a pro te ção fí si ca des tas
pes so as, pro ce di men tos que vi sem, con so an te as ne -
ces si da des e na me di da do pos sí vel, no me a da men te,
for ne cer-lhes um novo do mi ci lio e im pe dir ou res trin-
gir a di vul ga ção de in for ma ções re la ti vas à sua iden ti-
da de e pa ra de i ro;

b) Esta be le cer nor mas em ma té ria de pro va que 
per mi tam às tes te mu nhas de por de for ma a ga ran tir a 
sua se gu ran ça, no me a da men te au to ri zan do-as a de -
por com re cur so a me i os téc ni cos de co mu ni ca ção,
como li ga ções de ví deo ou ou tros me i os ade qua dos.

3. Os Esta dos Par tes con si de ra rão a pos si bi li-
da de de ce le brar acor dos com ou tros Esta dos para
fa cul tar um novo do mi ci lio às pes so as re fe ri das no
pa rá gra fo 1 do pre sen te ar ti go.

4. As dis po si ções do pre sen te ar ti go apli cam-se
igual men te às vi ti mas, quan do fo rem tes te mu nhas.

Artigo 25
Assis tên cia e pro te ção às ví ti mas

1. Cada Esta do Par te ado ta rá, se gun do as suas
pos si bi li da des, me di das apro pri a das para pres tar as sis-
tên cia e as se gu rar a pro te ção às ví ti mas de in fra ções
pre vis tas na pre sen te Con ven ção, es pe ci al men te em
caso de ame a ça de re pre sá li as ou de in ti mi da ção.
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2. Cada Esta do Pane es ta be le ce rá pro ce di men tos
ade qua dos para que as ví ti mas de in fra ções pre vis tas na 
pre sen te Con ven ção pos sam ob ter re pa ra ção.

3. Cada Esta do Par te, sem pre ju í zo do seu di re i-
to in ter no, as se gu ra rá que as opi niões e pre o cu pa-
ções das ví ti mas se jam apre sen ta das e to ma das em
con si de ra ção nas fa ses ade qua das do pro ces so pe -
nal aber to con tra os au to res de in fra ções, por for ma
que não pre ju di que os di re i tos da de fe sa.

Artigo 26
Me di das para in ten si fi car a co o pe ra ção com 

as au to ri da des com pe ten tes para a apli ca ção da lei

1. Cada Esta do Par te to ma rá as me di das ade qua-
das para en co ra jar as pes so as que par ti ci pem ou te-
nham par ti ci pa do em gru pos cri mi no sos or ga ni za dos:

a) A for ne ce rem in for ma ções úte is às au to ri da-
des com pe ten tes para efe i tos

de in ves ti ga ção e pro du ção de pro vas, no me a-
da men te

i) A iden ti da de, na tu re za, com po si ção, es tru tu-
ra, lo ca li za ção ou ati vi da des dos gru pos cri mi no sos
or ga ni za dos;

ii) As co ne xões, in clu si ve co ne xões in ter na ci o-
na is, com ou tros gru pos cri mi no sos or ga ni za dos;

iii) As in fra ções que os gru pos cri mi no sos or ga-
ni za dos pra ti ca ram ou po de rão vir a pra ti car;

b) A pres ta rem aju da efe ti va e con cre ta às au to-
ri da des com pe ten tes, sus cep tí vel de con tri bu ir para
pri var os gru pos cri mi no sos or ga ni za dos dos seus re -
cur sos ou do pro du to do cri me.

2. Cada Esta do Par te po de rá con si de rar a pos si bi-
li da de, nos ca sos per ti nen tes, de re du zir a pena de que
é pas sí vel um ar güi do que co o pe re de for ma subs tan ci-
al na in ves ti ga ção ou no jul ga men to dos au to res de uma 
in fra ção pre vis ta na pre sen te Con ven ção.

3. Cada Esta do Par te po de rá con si de rar a pos si bi li-
da de, em con for mi da de com os prin cí pi os fun da men ta is
do seu or de na men to ju rí di co in ter no, de con ce der imu ni-
da de a uma pes soa que co o pe re de for ma subs tan ci al
na in ves ti ga ção ou no jul ga men to dos au to res de uma in -
fra ção pre vis ta na pre sen te Con ven ção.

4. A pro te ção des tas pes so as será as se gu ra da
nos ter mos do ar ti go 24 da pre sen te Con ven ção.

5. Qu an do uma das pes so as re fe ri das no pa rá-
gra fo 1 do pre sen te ar ti go se en con tre num Esta do
Par te e pos sa pres tar uma co o pe ra ção subs tan ci al às 
au to ri da des com pe ten tes de ou tro Esta do Par te, os
Esta dos Par tes em ques tão po de rão con si de rar a ce -
le bra ção de acor dos, em con for mi da de com o seu di -
re i to in ter no, re la ti vos à even tu al con ces são, pelo ou -

tro Esta do Par te, do tra ta men to des cri to nos pa rá gra-
fos 2 e 3 do pre sen te ar ti go.

Arti go 27
Co o pe ra ção en tre as au to ri da des

 com pe ten tes para a apli ca ção da lei

1. Os Esta dos Par tes co o pe ra rão es tre i ta men te,
em con for mi da de com os seus res pec ti vos or de na-
men tos ju rí di cos e ad mi nis tra ti vos, a fim de re for çar a
efi cá cia das me di das de con tro le do cum pri men to da
lei des ti na das a com ba ter as in fra ções pre vis tas na
pre sen te Con ven ção. Espe ci fi ca men te, cada Esta do
Par te ado ta rá me di das efi ca zes para:

a) Re for çar ou, se ne ces sá rio, cri ar ca na is de co -
mu ni ca ção en tre as suas au to ri da des, or ga nis mos e
ser vi ços com pe ten tes, para fa ci li tar a rá pi da e se gu ra
tro ca de in for ma ções re la ti vas a to dos os as pec tos das
in fra ções pre vis tas na pre sen te Con ven ção, in clu in do,
se os Esta dos Par tes en vol vi dos o con si de ra rem apro -
pri a do, li ga ções com ou tras ati vi da des cri mi no sas;

b) Co o pe rar com ou tros Esta dos Par tes, quan -
do se tra te de in fra ções pre vis tas na pre sen te Con-
ven ção, na con du ção de in ves ti ga ções re la ti vas aos
se guin tes as pec tos:

i) Iden ti da de, lo ca li za ção e ati vi da des de pes so-
as sus pe i tas de im pli ca ção nas re fe ri das in fra ções,
bem como lo ca li za ção de ou tras pes so as en vol vi das;

ii) Mo vi men ta ção do pro du to do cri me ou dos
bens pro ve ni en tes da prá ti ca des tas in fra ções;

iii) Mo vi men ta ção de bens, equi pa men tos ou
ou tros ins tru men tos uti li za dos ou des ti na dos a ser uti -
li za dos na prá ti ca des tas in fra ções;

c) For ne cer, quan do for caso dis so, os ele men-
tos ou as quan ti da des de subs tân ci as ne ces sá ri as
para fins de aná li se ou de in ves ti ga ção;

d) Fa ci li tar uma co or de na ção efi caz en tre as au -
to ri da des, or ga nis mos e ser vi ços com pe ten tes e pro -
mo ver o in ter câm bio de pes so al e de pe ri tos, in clu in-
do, sob re ser va da exis tên cia de acor dos ou pro to co-
los bi la te ra is en tre os Esta dos Par tes en vol vi dos, a
de sig na ção de agen tes de li ga ção;

e) Tro car in for ma ções com ou tros Esta dos Par -
tes so bre os me i os e mé to dos es pe cí fi cos uti li za dos
pe los gru pos cri mi no sos or ga ni za dos, in clu in do, se
for caso dis so, so bre os iti ne rá ri os e os me i os de
trans por te, bem como o uso de iden ti da des fal sas, de
do cu men tos al te ra dos ou fal si fi ca dos ou ou tros me i os
de dis si mu la ção das suas ati vi da des;

f) Tro car in for ma ções e co or de nar as me di das ad -
mi nis tra ti vas e ou tras ten do em vis ta de tec tar o mais ra pi-
da men te pos sí vel as in fra ções pre vis tas na pre sen te
Con ven ção.
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2. Para dar apli ca ção à pre sen te Con ven ção, os
Esta dos Par tes con si de ra rão a pos si bi li da de de ce le-
brar acor dos ou pro to co los bi la te ra is ou mul ti la te ra is
que pre ve jam uma co o pe ra ção di re ta en tre as suas au -
to ri da des com pe ten tes para a apli ca ção da lei e, quan -
do tais acor dos ou pro to co los já exis tam, con si de ra rão a 
pos si bi li da de de os al te rar. Na au sên cia de tais acor dos
en tre os Esta dos Par tes en vol vi dos, es tes úl ti mos po de-
rão ba se ar-se na pre sen te Con ven ção para ins ti tu ir
uma co o pe ra ção em ma té ria de de tec ção e re pres são
das in fra ções pre vis tas na pre sen te Con ven ção. Sem-
pre que tal se jus ti fi que, os Esta dos Par tes uti li za rão
ple na men te os acor dos ou pro to co los, in clu in do as or -
ga ni za ções in ter na ci o na is ou re gi o na is, para in ten si fi car
a co o pe ra ção en tre as suas au to ri da des com pe ten tes
para a apli ca ção da lei.

3. Os Esta dos Par tes pro cu ra rão co o pe rar, na
me di da das suas pos si bi li da des, para en fren tar o cri -
me or ga ni za do trans na ci o nal pra ti ca do com re cur so a 
me i os tec no ló gi cos mo der nos.

Artigo 28
Co le ta, in ter câm bio e aná li se de in for ma ções

so bre a na tu re za do cri me or ga ni za do

1. Cada Esta do Par te con si de ra rá a pos si bi li da de
de ana li sar, em con sul ta com os me i os ci en tí fi cos e uni -
ver si tá ri os, as ten dên ci as da cri mi na li da de or ga ni za da
no seu ter ri tó rio, as cir cuns tân ci as em que ope ra e os
gru pos pro fis si o na is e tec no lo gi as en vol vi dos.

2. Os Esta dos Par tes con si de ra rão a pos si bi li-
da de de de sen vol ver as suas ca pa ci da des de aná li se
das ati vi da des cri mi no sas or ga ni za das e de as par ti-
lhar di re ta men te en tre si e por in ter mé dio de or ga ni-
za ções in ter na ci o na is e re gi o na is. Para este efe i to,
de ve rão ser ela bo ra das e apli ca das, quan do for caso
dis so, de fi ni ções, nor mas e me to do lo gi as co muns.

3. Cada Esta do Par te con si de ra rá o es ta be le ci-
men to de me i os de acom pa nha men to das suas po lí ti-
cas e das me di das to ma das para com ba ter o cri me
or ga ni za do, ava li an do a sua apli ca ção e efi cá cia.

Artigo 29
For ma ção e as sis tên cia téc ni ca

1. Cada Esta do Par te es ta be le ce rá, de sen vol ve-
rá ou me lho ra rá, na me di da das ne ces si da des, pro-
gra mas de for ma ção es pe cí fi cos des ti na dos ao pes -
so al das au to ri da des com pe ten tes para a apli ca ção
da lei, in clu in do pro mo to res pú bli cos, ju í zes de ins tru-
ção e fun ci o ná ri os adu a ne i ros, bem como ou tro pes -
so al que te nha por fun ção pre ve nir, de tec tar e re pri mir
as in fra ções pre vis tas na pre sen te Con ven ção. Estes
pro gra mas, que po de rão pre ver ces sões e in ter câm-
bio de pes so al, in ci di rão es pe ci fi ca men te, na me di da

em que o di re i to in ter no o per mi ta, nos se guin tes as -
pec tos:

a) Mé to dos uti li za dos para pre ve nir, de tec tar e
com ba ter as in fra ções pre vis tas na pre sen te Con ven ção;

b) Ro tas e téc ni cas uti li za das pe las pes so as sus -
pe i tas de im pli ca ção em in fra ções pre vis tas na pre sen te
Con ven ção, in clu in do nos Esta dos de trân si to, e me di das
ade qua das de com ba te;

c) Vi gi lân cia das mo vi men ta ções dos pro du tos de
con tra ban do;

d) De tec ção e vi gi lân cia das mo vi men ta ções do
pro du to do cri me, de bens, equi pa men tos ou ou tros ins -
tru men tos, de mé to dos de trans fe rên cia, dis si mu la ção ou 
dis far ce des tes pro du tos, bens, equi pa men tos ou ou tros
ins tru men tos, bem como mé to dos de luta con tra a la va-
gem de di nhe i ro e ou tras in fra ções fi nan ce i ras;

e) Co le ta de pro vas;
f) Téc ni cas de con tro le nas zo nas fran cas e nos

por tos fran cos;
g) Equi pa men tos e téc ni cas mo der nas de de tec-

ção e de re pres são, in clu in do a vi gi lân cia ele trô ni ca, as
en tre gas vi gi a das e as ope ra ções de in fil tra ção;

h) Mé to dos uti li za dos para com ba ter o cri me or ga-
ni za do trans na ci o nal co me ti do por meio de com pu ta-
do res, de re des de te le co mu ni ca ções ou ou tras tec -
no lo gi as mo der nas; e

i) Mé to dos uti li za dos para a pro te ção das vi ti-
mas e das tes te mu nhas.

2. Os Esta dos Par tes de ve rão co o pe rar en tre si
no pla ne ja men to e exe cu ção de pro gra mas de in ves ti-
ga ção e de for ma ção con ce bi dos para o in ter câm bio
de co nhe ci men tos es pe ci a li za dos nos do mí ni os re fe-
ri dos no pa rá gra fo 1 do pre sen te ar ti go e, para este
efe i to, re cor re rão tam bém, quan do for caso dis so, a
con fe rên ci as e se mi ná ri os re gi o na is e in ter na ci o na is
para pro mo ver a co o pe ra ção e es ti mu lar as tro cas de
pon tos de vis ta so bre pro ble mas co muns, in clu in do
os pro ble mas e ne ces si da des es pe cí fi cos dos Esta-
dos de trân si to.

3. Os Esta dos Par tes in cen ti va rão as ati vi da des
de for ma ção e de as sis tên cia téc ni ca sus ce tí ve is de
fa ci li tar a ex tra di ção e a co o pe ra ção ju di ciá ria. Estas
ati vi da des de co o pe ra ção e de as sis tên cia téc ni ca
po de rão in clu ir en si no de idi o mas, ces sões e in ter-
câm bio do pes so al das au to ri da des cen tra is ou de or -
ga nis mos que te nham res pon sa bi li da des nos do mí ni-
os em ques tão.

4. Sem pre que se en con trem em vi gor acor dos
bi la te ra is ou mul ti la te ra is, os Esta dos Par tes re for ça-
rão, tan to quan to for ne ces sá rio, as me di das to ma das
no sen ti do de oti mi zar as ati vi da des ope ra ci o na is e de 
for ma ção no âm bi to de or ga ni za ções in ter na ci o na is e 
re gi o na is e no âm bi to de ou tros acor dos ou pro to co-
los bi la te ra is e mul ti la te ra is na ma té ria.
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Arti go 30
Ou tras me di das: apli ca ção da Con ven ção atra vés do
de sen vol vi men to eco nô mi co e da as sis tên cia téc ni ca

1. Os Esta dos Par tes to ma rão as me di das ade -
qua das para as se gu rar a me lhor apli ca ção pos sí vel
da pre sen te Con ven ção atra vés da co o pe ra ção in ter-
na ci o nal, ten do em con ta os efe i tos ne ga ti vos da cri -
mi na li da de or ga ni za da na so ci e da de em ge ral e no
de sen vol vi men to sus ten tá vel em par ti cu lar.

2. Os Esta dos Par tes fa rão es for ços con cre tos,
na me di da do pos sí vel, em co or de na ção en tre si e
com as or ga ni za ções re gi o na is e in ter na ci o na is:

a) Para de sen vol ver a sua co o pe ra ção a vá ri os
ní ve is com os pa í ses em de sen vol vi men to, a fim de
re for çar a ca pa ci da de des tes para pre ve nir e com ba-
ter a cri mi na li da de or ga ni za da trans na ci o nal;

b) Para au men tar a as sis tên cia fi nan ce i ra e ma -
te ri al aos pa í ses em de sen vol vi men to, a fim de apo i ar
os seus es for ços para com ba ter efi caz men te a cri mi-
na li da de or ga ni za da trans na ci o nal e aju dá-los a apli -
car com êxi to a pre sen te Con ven ção;

c) Para for ne cer uma as sis tên cia téc ni ca aos
pa í ses em de sen vol vi men to e aos pa í ses com uma
eco no mia de tran si ção, a fim de aju dá-los a ob ter me i-
os para a apli ca ção da pre sen te Con ven ção. Para
este efe i to, os Esta dos Par tes pro cu ra rão des ti nar vo -
lun ta ri a men te con tri bu i ções ade qua das e re gu la res a
uma con ta cons ti tu í da es pe ci fi ca men te para este fim
no âm bi to de um me ca nis mo de fi nan ci a men to das
Na ções Uni das. Os Esta dos Par tes po de rão tam bém
con si de rar, es pe ci fi ca men te, em con for mi da de com o 
seu di re i to in ter no e as dis po si ções da pre sen te Con -
ven ção, a pos si bi li da de de des ti na rem à con ta aci ma
re fe ri da uma per cen ta gem dos fun dos ou do va lor
cor res pon den te do pro du to do cri me ou dos bens
con fis ca dos em apli ca ção das dis po si ções da pre sen-
te Con ven ção;

d) Para in cen ti var e per su a dir ou tros Esta dos e
ins ti tu i ções fi nan ce i ras, quan do tal se jus ti fi que, a as -
so ci a rem-se aos es for ços de sen vol vi dos em con for-
mi da de com o pre sen te ar ti go, no me a da men te for ne-
cen do aos pa í ses em de sen vol vi men to mais pro gra-
mas de for ma ção e ma te ri al mo der no, a fim de os aju -
dar a al can çar os ob je ti vos da pre sen te Con ven ção;

e) Tan to quan to pos sí vel, es tas me di das se rão
to ma das sem pre ju í zo dos com pro mis sos exis ten tes
em ma té ria de as sis tên cia ex ter na ou de ou tros acor -
dos de co o pe ra ção fi nan ce i ra a ní vel bi la te ral, re gi o-
nal ou in ter na ci o nal.

4. Os Esta dos Par tes po de rão ce le brar acor dos
ou pro to co los bi la te ra is ou mul ti la te ra is re la ti vos a as -

sis tên cia téc ni ca e lo gís ti ca, ten do em con ta os acor -
dos fi nan ce i ros ne ces sá ri os para as se gu rar a efi cá cia
dos me i os de co o pe ra ção in ter na ci o nal pre vis tos na
pre sen te Con ven ção, e para pre ve nir, de tec tar e com -
ba ter a cri mi na li da de or ga ni za da trans na ci o nal.

Arti go 31
Pre ven ção

1. Os Esta dos Par tes pro cu ra rão ela bo rar e ava -
li ar pro je tos na ci o na is, bem como es ta be le cer e pro -
mo ver as me lho res prá ti cas e po lí ti cas para pre ve nir a 
cri mi na li da de or ga ni za da trans na ci o nal.

2. Em con for mi da de com os prin cí pi os fun da men-
ta is do seu di re i to in ter no, os Esta dos Par tes pro cu ra rão
re du zir, atra vés de me di das le gis la ti vas, ad mi nis tra ti vas
ou ou tras que se jam ade qua das, as pos si bi li da des atu a is
ou fu tu ras de par ti ci pa ção de gru pos cri mi no sos or ga ni-
za dos em ne gó ci os lí ci tos uti li zan do o pro du to do cri me.
Estas me di das de ve rão in ci dir:

a) No for ta le ci men to da co o pe ra ção en tre au to-
ri da des com pe ten tes para a apli ca ção da lei ou pro-
mo to res e en ti da des pri va das en vol vi das, in clu in do
em pre sas;

b) Na pro mo ção da ela bo ra ção de nor mas e
pro ce di men tos des ti na dos a pre ser var a in te gri da de
das en ti da des pú bli cas e pri va das en vol vi das, bem
como de có di gos de con du ta para de ter mi na dos pro -
fis si o na is, em par ti cu lar ad vo ga dos, ta be liães, con-
sul to res tri bu tá ri os e con ta do res;

c) Na pre ven ção da uti li za ção in de vi da, por gru pos
cri mi no sos or ga ni za dos, de con cur sos pú bli cos, bem como
de sub ven ções e li cen ças con ce di das por au to ri da des pú-
bli cas para a re a li za ção de ati vi da des co mer ci a is;

d) Na pre ven ção da uti li za ção in de vi da de pes -
so as ju rí di cas por gru pos cri mi no sos or ga ni za dos,
es tas me di das po de rão in clu ir:

i) O es ta be le ci men to de re gis tros pú bli cos de
pes so as ju rí di cas e fí si cas en vol vi das na cri a ção,
ges tão e fi nan ci a men to de pes so as ju rí di cas;

ii) A pos si bi li da de de pri var, por de ci são ju di ci al
ou por qual quer ou tro meio ade qua do, as pes so as
con de na das por in fra ções pre vis tas na pre sen te Con -
ven ção, por um pe río do ade qua do, do di re i to de exer -
ce rem fun ções de di re ção de pes so as ju rí di cas es ta-
be le ci das no seu ter ri tó rio;

iii) O es ta be le ci men to de re gis tros na ci o na is de
pes so as que te nham sido pri va das do di re i to de exer -
ce rem fun ções de di re ção de pes so as ju rí di cas; e

iv) O in ter câm bio de in for ma ções con ti das nos
re gis tros re fe ri dos nas in ci sos i) e
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v) dá pre sen te alí nea com as au to ri da des com -
pe ten tes dos ou tros Esta dos Par tes.

3. Os Esta dos Par tes pro cu ra rão pro mo ver a re -
in ser ção na so ci e da de das pes so as con de na das por
in fra ções pre vis tas na pre sen te Con ven ção.

4. Os Esta dos Par tes pro cu ra rão ava li ar pe ri o di-
ca men te os ins tru men tos ju rí di cos e as prá ti cas ad mi-
nis tra ti vas apli cá ve is, a fim de de ter mi nar se con têm
la cu nas que per mi tam aos gru pos cri mi no sos or ga ni-
za dos fa ze rem de les uti li za ção in de vi da.

5. Os Esta dos Par tes pro cu ra rão sen si bi li zar
me lhor o pú bli co para a exis tên cia, as ca u sas e a gra -
vi da de da cri mi na li da de or ga ni za da trans na ci o nal e
para a ame a ça que re pre sen ta. Po de rão fazê-lo,
quan do for o caso, por in ter mé dio dos me i os de co -
mu ni ca ção so ci al e ado tan do me di das des ti na das a
pro mo ver a par ti ci pa ção do pú bli co nas ações de pre -
ven ção e com ba te à cri mi na li da de.

6. Cada Esta do Par te co mu ni ca rá ao Se cre tá rio
Ge ral da Orga ni za ção das Na ções Uni das o nome e o 
en de re ço da(s) au to ri da de(s) que po de rão as sis tir os
ou tros Esta dos Par tes na apli ca ção das me di das de
pre ven ção do cri me or ga ni za do trans na ci o nal.

7. Qu an do tal se jus ti fi que, os Esta dos Par tes
co la bo ra rão, en tre si e com as or ga ni za ções re gi o na is
e in ter na ci o na is com pe ten tes, a fim de pro mo ver e
apli car as me di das re fe ri das no pre sen te ar ti go. A
este tí tu lo, par ti ci pa rão em pro je tos in ter na ci o na is
que vi sem pre ve nir a cri mi na li da de or ga ni za da trans -
na ci o nal, atu an do, por exem plo, so bre os fa to res que
tor nam os gru pos so ci al men te mar gi na li za dos vul ne-
rá ve is à sua ação.

Arti go 32
Con fe rên cia das Par tes na Con ven ção

1. Será ins ti tu í da uma Con fe rên cia das Par tes
na Con ven ção, para me lho rar a ca pa ci da de dos Esta -
dos Par tes no com ba te à cri mi na li da de or ga ni za da
trans na ci o nal e para pro mo ver e ana li sar a apli ca ção
da pre sen te Con ven ção.

2. O Se cre tá rio Ge ral da Orga ni za ção das Na -
ções Uni das con vo ca rá a Con fe rên cia das Par tes, o
mais tar dar, um ano após a en tra da em vi gor da pre -
sen te Con ven ção. A Con fe rên cia das Par tes ado ta rá
um re gu la men to in ter no e re gras re la ti vas às ati vi da-
des enun ci a das nos pa rá gra fos 3 e 4 do pre sen te ar ti-
go (in clu in do re gras re la ti vas ao fi nan ci a men to das
des pe sas de cor ren tes des sas ati vi da des).

3. A Con fe rên cia das Par tes acor da rá em me ca-
nis mos des ti na dos a atin gir os ob je ti vos re fe ri dos no
pa rá gra fo 1 do pre sen te ar ti go, no me a da men te:

a) Fa ci li tan do as ações de sen vol vi das pe los
Esta dos Par tes em apli ca ção dos ar ti gos 29, 30 e 31
da pre sen te Con ven ção, in clu si ve in cen ti van do a mo -
bi li za ção de con tri bu i ções vo lun tá ri as;

b) Fa ci li tan do o in ter câm bio de in for ma ções en -
tre Esta dos Par tes so bre as ca rac te rís ti cas e ten dên-
ci as da cri mi na li da de or ga ni za da trans na ci o nal e as
prá ti cas efi ca zes para a com ba ter;

c) Co o pe ran do com as or ga ni za ções re gi o na is
e in ter na ci o na is e as or ga ni za ções não-go ver na men-
ta is com pe ten tes;

d) Ava li an do, a in ter va los re gu la res, a apli ca ção
da pre sen te Con ven ção;

e) For mu lan do re co men da ções a fim de me lho-
rar a pre sen te Con ven ção e a sua apli ca ção.

4. Para efe i tos das alí ne as d) e e) do pa rá gra fo 3
do pre sen te ar ti go, a Con fe rên cia das Par tes in te i-
rar-se-á das me di das ado ta das e das di fi cul da des en -
con tra das pe los Esta dos Par tes na apli ca ção da pre -
sen te Con ven ção, uti li zan do as in for ma ções que es -
tes lhe co mu ni quem e os me ca nis mos com ple men ta-
res de aná li se que ve nha a cri ar.

5. Cada Esta do Par te co mu ni ca rá à Con fe rên cia
das Par tes, a so li ci ta ção des ta, in for ma ções so bre os
seus pro gra mas, pla nos e prá ti cas, bem como so bre
as suas me di das le gis la ti vas e ad mi nis tra ti vas des ti-
na das a apli car a pre sen te Con ven ção.

Arti go 33
Se cre ta ri a do

1. O Se cre tá rio Ge ral da Orga ni za ção das Na -
ções Uni das for ne ce rá os ser vi ços de se cre ta ri a do
ne ces sá ri os à Con fe rên cia das Par tes na Con ven ção.

2. O se cre ta ri a do:
a) Apo i a rá a Con fe rên cia das Par tes na re a li za-

ção das ati vi da des enun ci a das no ar ti go 32 da pre-
sen te Con ven ção, to ma rá as dis po si ções e pres ta rá
os ser vi ços ne ces sá ri os para as ses sões da Con fe-
rên cia das Par tes;

b) Assis ti rá os Esta dos Par tes, a pe di do des tes, no
for ne ci men to à Con fe rên cia das Par tes das in for ma ções
pre vis tas no pa rá gra fo 5 do ar ti go 32 da pre sen te Con-
ven ção; e

c) Asse gu ra rá a co or de na ção ne ces sá ria com
os se cre ta ri a dos das or ga ni za ções re gi o na is e in ter-
na ci o na is.

Arti go 34
Apli ca ção da Con ven ção

1. Cada Esta do Par te ado ta rá as me di das ne ces-
sá ri as, in clu in do le gis la ti vas e ad mi nis tra ti vas, em con -
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for mi da de com os prin cí pi os fun da men ta is do seu di re i-
to in ter no, para as se gu rar o cum pri men to das suas obri -
ga ções de cor ren tes da pre sen te Con ven ção.

2. As in fra ções enun ci a das nos ar ti gos 5, 6, 8 e 23
da pre sen te Con ven ção se rão in cor po ra das no di re i to in -
ter no de cada Esta do Par te, in de pen den te men te da sua
na tu re za trans na ci o nal ou da im pli ca ção de um gru po cri -
mi no so or ga ni za do nos ter mos do pa rá gra fo 1 do ar ti go 3 
da pre sen te Con ven ção, sal vo na me di da em que o ar ti-
go 5 da pre sen te Con ven ção exi ja o en vol vi men to de um
gru po cri mi no so or ga ni za do.

3. Cada Esta do Par te po de rá ado tar me di das
mais es tri tas ou mais se ve ras do que as pre vis tas na
pre sen te Con ven ção a fim de pre ve nir e com ba ter a
cri mi na li da de or ga ni za da trans na ci o nal.

Arti go 35
So lu ção de Con tro vér si as

1. Os Esta dos Par tes pro cu ra rão so lu ci o nar
con tro vér si as re la ti vas à in ter pre ta ção ou apli ca ção
da pre sen te Con ven ção por ne go ci a ção di re ta.

2. Qu al quer con tro vér sia en tre dois ou mais
Esta dos Par tes re la ti va à in ter pre ta ção ou apli ca ção
da pre sen te Con ven ção que não pos sa ser re sol vi da
por via ne go ci al num pra zo ra zoá vel será, a pe di do de 
um des tes Esta dos Par tes, sub me ti da a ar bi tra gem.
Se, no pra zo de seis me ses a con tar da data do pe di-
do de ar bi tra gem, os Esta dos Par tes não che ga rem a
acor do so bre a or ga ni za ção da ar bi tra gem, qual quer
de les po de rá sub me ter a con tro vér sia ao Tri bu nal
Inter na ci o nal de Jus ti ça, me di an te re que ri men to em
con for mi da de com o Esta tu to do Tri bu nal.

3. Qu al quer Esta do Par te po de rá, no mo men to
da as si na tu ra, da ra ti fi ca ção, da ace i ta ção ou da apro -
va ção da pre sen te Con ven ção, ou da ade são a esta,
de cla rar que não se con si de ra vin cu la do pelo pa rá-
gra fo 2 do pre sen te ar ti go. Os ou tros Esta dos Par tes
não es ta rão vin cu la dos pelo pa rá gra fo 2 do pre sen te
ar ti go em re la ção a qual quer Esta do Par te que te nha
for mu la do esta re ser va.

4. Um Esta do Par te que te nha for mu la do uma
re ser va ao abri go do pa rá gra fo 3 do pre sen te ar ti go
po de rá re ti rá-la a qual quer mo men to, me di an te no ti fi-
ca ção do Se cre tá rio Ge ral da Orga ni za ção das Na-
ções Uni das.

Arti go 36
Assi na tu ra, ra ti fi ca ção, ace i ta ção, apro va ção e ade são

1. A pre sen te Con ven ção será aber ta à as si na-
tu ra de to dos os Esta dos en tre 12 e 15 de de zem bro
de 2000, em Pa ler mo (Itá lia) e, se gui da men te, na

sede da Orga ni za ção das Na ções Uni das, em Nova
Ior que, até 12 de de zem bro de 2002.

2. A pre sen te Con ven ção es ta rá igual men te
aber ta à as si na tu ra de or ga ni za ções re gi o na is de in -
te gra ção eco nô mi ca, des de que pe los me nos um
Esta do-Mem bro des sa or ga ni za ção te nha as si na do a
pre sen te Con ven ção, em con for mi da de com o pa rá-
gra fo 1 do pre sen te ar ti go.

3. A pre sen te Con ven ção será sub me ti da a ra ti-
fi ca ção, ace i ta ção ou apro va ção. Os ins tru men tos de
ra ti fi ca ção, ace i ta ção ou apro va ção se rão de po si ta-
dos jun to do Se cre tá rio Ge ral da Orga ni za ção das
Na ções Uni das. Uma or ga ni za ção re gi o nal de in te gra-
ção eco nô mi ca po de rá de po si tar os seus ins tru men tos
de ra ti fi ca ção, ace i ta ção ou apro va ção se pelo me nos
um dos seus Esta dos-Mem bros o ti ver fe i to. Nes te ins -
tru men to de ra ti fi ca ção, ace i ta ção ou apro va ção, a or -
ga ni za ção de cla ra rá o âm bi to da sua com pe tên cia em
re la ção às ques tões que são ob je to da pre sen te Con-
ven ção. Infor ma rá igual men te o de po si tá rio de qual quer
al te ra ção re le van te do âm bi to da sua com pe tên cia.

4. A pre sen te Con ven ção es ta rá aber ta à ade-
são de qual quer Esta do ou de qual quer or ga ni za ção
re gi o nal de in te gra ção eco nô mi ca de que, pelo me-
nos, um Esta do mem bro seja par te na pre sen te Con -
ven ção. Os ins tru men tos de ade são se rão de po si ta-
dos jun to do Se cre tá rio Ge ral da Orga ni za ção das
Na ções Uni das. No mo men to da sua ade são, uma or -
ga ni za ção re gi o nal de in te gra ção eco nô mi ca de cla ra-
rá o âm bi to da sua com pe tên cia em re la ção às ques -
tões que são ob je to da pre sen te Con ven ção. Infor ma-
rá igual men te o de po si tá rio de qual quer al te ra ção re -
le van te do âm bi to des sa com pe tên cia.

Arti go 37
Re la ção com os pro to co los

1. A pre sen te Con ven ção po de rá ser com ple ta-
da por um ou mais pro to co los.

2. Para se tor nar Par te num pro to co lo, um Esta -
do ou uma or ga ni za ção re gi o nal de in te gra ção eco nô-
mi ca de ve rá igual men te ser Par te na pre sen te Con-
ven ção.

3. Um Esta do Par te na pre sen te Con ven ção não 
es ta rá vin cu la do por um pro to co lo, a me nos que se
tor ne Par te do mes mo pro to co lo, em con for mi da de
com as dis po si ções des te.

4. Qu al quer pro to co lo à pre sen te Con ven ção
será in ter pre ta do con jun ta men te com a pre sen te
Con ven ção, ten do em con ta a fi na li da de do mes mo
pro to co lo.
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Arti go 38
Entra da em vi gor

1. A pre sen te Con ven ção en tra rá em vi gor no
no na gé si mo dia se guin te à data de de pó si to do qua -
dra gé si mo ins tru men to de ra ti fi ca ção, ace i ta ção,
apro va ção ou ade são. Para efe i tos do pre sen te nú me-
ro, ne nhum dos ins tru men tos de po si ta dos por uma
or ga ni za ção re gi o nal de in te gra ção eco nô mi ca será
so ma do aos ins tru men tos já de po si ta dos pe los Esta -
dos mem bros des sa or ga ni za ção.

2. Para cada Esta do ou or ga ni za ção re gi o nal de
in te gra ção eco nô mi ca que ra ti fi que, ace i te ou apro ve
a pre sen te Con ven ção ou a ela adi ra após o de pó si to
do qua dra gé si mo ins tru men to per ti nen te, a pre sen te
Con ven ção en tra rá em vi gor no tri gé si mo dia se guin te
à data de de pó si to do ins tru men to per ti nen te do re fe-
ri do Esta do ou or ga ni za ção.

Arti go 39
Emen das

1. Qu an do ti ve rem de cor ri do cin co anos a con tar
da en tra da em vi gor da pre sen te Con ven ção, um
Esta do-Par te po de rá pro por uma emen da e de po si tar
o res pec ti vo tex to jun to do Se cre tá rio-Ge ral da Orga -
ni za ção das Na ções Uni das, que em se gui da co mu ni-
ca rá a pro pos ta de emen da aos Esta dos-Par tes e à
Con fe rên cia das Par tes na Con ven ção, para exa me
da pro pos ta e ado ção de uma de ci são. A Con fe rên cia
das Par tes es for çar-se-á por che gar a um con sen so
so bre qual quer emen da. Se to dos os es for ços nes se
sen ti do se ti ve rem es go ta do sem que se te nha che ga-
do a acor do, será ne ces sá rio, como úl ti mo re cur so
para que a emen da seja apro va da, uma vo ta ção por
ma i o ria de dois ter ços dos vo tos ex pres sos dos Esta -
dos-Par tes pre sen tes na Con fe rên cia das Par tes.

2. Para exer ce rem, ao abri go do pre sen te ar ti go,
o seu di re i to de voto nos do mí ni os em que se jam
com pe ten tes, as or ga ni za ções re gi o na is de in te gra-
ção eco nô mi ca dis po rão de um nú me ro de vo tos igual 
ao nú me ro dos seus Esta dos-Mem bros que se jam
Par tes na pre sen te Con ven ção. Não exer ce rão o seu
di re i to de voto quan do os seus Esta dos-Mem bros
exer ce rem os seus, e in ver sa men te.

3. Uma emen da apro va da em con for mi da de com
o pa rá gra fo 1 do pre sen te ar ti go es ta rá su je i ta à ra ti fi ca-
ção, ace i ta ção ou apro va ção dos Esta dos-Par tes.

4. Uma emen da apro va da em con for mi da de
com o pa rá gra fo 1 do pre sen te ar ti go en tra rá em vi gor
para um Esta do-Par te no ven ta dias após a data de
de pó si to pelo mes mo Esta do-Par te jun to do Se cre tá-
rio-Ge ral da Orga ni za ção das Na ções Uni das de um

ins tru men to de ra ti fi ca ção, ace i ta ção ou apro va ção
da re fe ri da emen da.

5. Uma emen da que te nha en tra do em vi gor
será vin cu la ti va para os Esta dos-Par tes que te nham
de cla ra do o seu con sen ti men to em se rem por ela vin -
cu la dos. Os ou tros Esta dos-Par tes per ma ne ce rão
vin cu la dos pe las dis po si ções da pre sen te Con ven ção
e por to das as emen das an te ri o res que te nham ra ti fi-
ca do, ace i te ou apro va do.

Arti go 40
De nún cia

1. Um Esta do-Par te po de rá de nun ci ar a pre -
sen te Con ven ção me di an te no ti fi ca ção es cri ta di ri-
gi da ao Se cre tá rio-Ge ral da Orga ni za ção das Na -
ções Uni das. A de nún cia tor nar-se-á efe ti va um ano 
após a data da re cep ção da no ti fi ca ção pelo Se cre-
tá rio-Ge ral.

2. Uma or ga ni za ção re gi o nal de in te gra ção eco -
nô mi ca ces sa rá de ser Par te na pre sen te Con ven ção
quan do to dos os seus Esta dos-Mem bros a te nham
de nun ci a do.

3. A de nún cia da pre sen te Con ven ção, em con -
for mi da de com o pa rá gra fo 1 do pre sen te ar ti go, im pli-
ca a de nún cia de qual quer pro to co lo a ela as so ci a do.

Arti go 41
De po si tá rio e lín guas

1. O Se cre tá rio-Ge ral da Orga ni za ção das Na ções
Uni das será o de po si tá rio da pre sen te Con ven ção.

2. O ori gi nal da pre sen te Con ven ção, cu jos tex -
tos em in glês, ára be, chi nês, es pa nhol, fran cês e rus -
so fa zem igual men te fé, será de po si ta do jun to do Se -
cre tá rio-Ge ral da Orga ni za ção das Na ções Uni das.

Em Fé do que os ple ni po ten ciá ri os aba i xo as si na-
dos, de vi da men te man da ta dos para o efe i to pe los res-
pec ti vos Go ver nos, as si na ram a pre sen te Con ven ção.

MENSAGEM Nº 48, DE 2002

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

bi na do com o art. 84, in ci so VIII, da Cons ti tu i ção, sub -
me to à ele va da con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as,
acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor
Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res, o tex to
da “Con ven ção das Na ções Uni das con tra o Cri me
Orga ni za do Trans na ci o nal” e seus dois Pro to co los,
re la ti vos ao “Com ba te ao Trá fi co de Mi gran tes por via
Ter res tre, Ma rí ti ma e Aé rea” e a “Pre ven ção, Re pres-
são e Pu ni ção do Trá fi co de Pes so as, em Espe ci al
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Mu lhe res e Cri an ças”, ce le bra dos em Pa ler mo, em 15 
de de zem bro de 2000.

Bra sí lia, 30 de ja ne i ro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 348 DAI/CJ-MRE – PAIN ONU

Bra sí lia, 27 de no vem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Te nho a hon ra de sub me ter à ele va da con si de-

ra ção de Vos sa Exce lên cia o ane xo tex to da “Con ven-
ção das Na ções Uni das con tra o Cri me Orga ni za do
Trans na ci o nal”, subs cri ta pelo Go ver no bra si le i ro du -
ran te a Con fe rên cia de Pa ler mo, re a li za da em 15 de
de zem bro de 2000, na que la ci da de ita li a na. Fa zem
par te in te gran te da Con ven ção seus dois Pro to co los,
re la ti vos ao “Com ba te ao Trá fi co de Mi gran tes por via
Ter res tre Ma rí ti ma e Aé rea” e à “Pre ven ção, Re pres-
são e Pu ni ção do Trá fi co de Pes so as, em Espe ci al
Mu lhe res e Cri an ças”.

2. O Bra sil par ti ci pou ati va men te nas ne go ci a-
ções da Con ven ção e de seus Pro to co los, cu jos ob je-
ti vos vêm ao en con tro dos es for ços do Go ver no bra si-
le i ro em ma té ria de com ba te ao cri me or ga ni za do.
De le ga ções com pos tas por re pre sen tan tes do Mi nis-
té rio da Jus ti ça e por di plo ma tas da Emba i xa da em
Vi e na to ma ram par te em to das as ses sões do Co mi tê
ad hoc que, por man da to da Assem bléia Ge ral das
Na ções Uni das, foi en car re ga do de ela bo rar um am -
plo ins tru men to ju rí di co in ter na ci o nal re la ti vo ao com -
ba te ao cri me or ga ni za do, com vis tas a fa vo re cer a
pro mo ção de uma efi caz co o pe ra ção in ter na ci o nal
nes sa área.

3. A atu a ção das de le ga ções bra si le i ras pa u-
tou-se pela bus ca de con sen sos e a su pe ra ção de di -
ver gên ci as pon tu a is, sem abrir mão do res pe i to ao
prin cí pio da so be ra nia na ci o nal. Nes ses es for ços, as
de le ga ções bra si le i ras agi ram em es tre i ta co la bo ra-
ção com os pa í ses do GRULAC, os qua is de fen dem,
em ge ral, po si ções mu i to se me lhan tes, fru to de tra di-
ções ju rí di cas e cul tu ra is co muns.

4. No âm bi to da OEA, o pro je to da Con ven ção
foi ob je to de Re so lu ção, apro va da na XXX Assem-
bléia Ge ral e que con tou com o co-pa tro cí nio bra si le i-
ro, de apo io aos tra ba lhos do Co mi tê ad hoc.

5. O Se nhor Mi nis tro da Jus ti ça, que foi o sig na tá rio
da Con ven ção pelo Go ver no bra si le i ro, so li ci tou-me as
pro vi dên ci as per ti nen tes com vis tas à apro va ção in ter na
da que le ins tru men to ju rí di co in ter na ci o nal.

6. À luz do ex pos to e com vis tas ao en ca mi nha-
men to do as sun to à apre ci a ção do Po der Le gis la ti vo,
sub me to a Vos sa Exce lên cia pro je to de Men sa gem

ao Con gres so Na ci o nal, acom pa nha do de tra du ção
em por tu guês do tex to da Con ven ção.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Os Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 10,
12 e 13, de 2003, vão à Co mis são de Re la ções Exte -
ri o res e De fe sa Na ci o nal onde, nos ter mos do art.
376, III, do Re gi men to Inter no, te rão o pra zo de cin co
dias úte is para re ce bi men to de emen das, fin do o
qual a re fe ri da Co mis são terá quin ze dias úte is, pror -
ro gá ve is por igual pe río do, para opi nar so bre as pro -
po si ções.

O Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 11, de
2003, de acor do com o dis pos to no in ci so I e §§ 1º e 2º 
do art. 2º da Re so lu ção nº 1, de 1996-CN, será en ca-
mi nha do pre li mi nar men te à Re pre sen ta ção Bra si le i ra
na Co mis são Par la men tar Con jun ta do Mer co sul, que 
terá o pra zo de 15 dias para emi tir seu re la tó rio. A ma -
té ria, após esse pra zo, será en ca mi nha da à Co mis-
são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Há ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Jor ge que
dis põe de 20 mi nu tos.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. 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, apro ve i to a opor tu ni da-
de para, des ta tri bu na, fa zer al gu mas ob ser va ções
acer ca do se tor edu ca ci o nal do Bra sil.

O se tor edu ca ci o nal é o pon to mais im por tan te
da mi nha de di ca ção como Par la men tar. Ini ci ei mi nha
car re i ra de ho mem pú bli co como Se cre tá rio de Edu -
ca ção do Esta do de Per nam bu co. Pos te ri or men te, fui
De pu ta do Fe de ral por qua tro man da tos e tive, in clu si-
ve, na Câ ma ra Fe de ral, a opor tu ni da de de ser o re la-
tor da Emen da Cons ti tu ci o nal que cri ou o Fun def e o
Re la tor da LDB, Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca-
ção, cujo úl ti mo re la tó rio, de mi nha au to ria, foi o apro -
va do. Pos te ri or men te, fui Se cre tá rio de Edu ca ção no -
va men te e de po is Pre si den te do Con sed. Por úl ti mo,
já como Se na dor, tive a opor tu ni da de de ser re la tor do 
Pla no Na ci o nal de Edu ca ção, cuja du ra ção é de dez
anos, que está hoje em vi gên cia.

Por tan to, apro ve i to esta opor tu ni da de, ten do em
vis ta que, na se ma na pas sa da, o Inep, o Insti tu to Na ci o-
nal de Estu dos e Pes qui sas Edu ca ci o na is, do Mi nis té rio
da Edu ca ção, di vul gou uma pes qui sa na ci o nal acer ca

03682 Terça-fe i ra  18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2003MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL100     



das ques tões edu ca ci o na is em nos so País. Vou apro ve i-
tar a opor tu ni da de para fa zer al guns co men tá ri os so bre
esse se tor tão im por tan te para o Bra sil.

Em pri me i ro lu gar, em re la ção à le gis la ção bá si-
ca. A le gis la ção bá si ca da edu ca ção bra si le i ra foi pre -
pa ra da a par tir da Cons ti tu i ção de 1988 e já se en con-
tra toda fun ci o nan do. Na Car ta Mag na te mos des de o
art.205 até o art.214, ar ti gos que se re fe rem à edu ca-
ção e re pre sen tam, à épo ca e ain da hoje, uma mo der-
ni za ção em re la ção à Cons ti tu i ção an te ri or. Pos te ri or-
men te, nós apro va mos aqui a LDB. Foi apro va da uma
ver são na Câ ma ra Fe de ral, veio para o Se na do; aqui
foi fe i to um subs ti tu ti vo ao pro je to ori gi nal que vol tou
para aque la Casa. Fo mos o re la tor e ela bo ra mos um
novo pa re cer que foi apro va do em 1996. Por tan to, fal -
tam 3 anos para se com ple ta rem 10 anos. Essa LDB
se re ve lou uma lei mo der na. Até hoje tem so fri do pou -
cas mu dan ças. Sem pre es ta mos dis cu tin do pro pos-
tas de mu dan ça na Co mis são de Edu ca ção do Se na-
do, como tam bém há dis cus são na Câ ma ra. Mas em
re gra ge ral os prin cí pi os têm se man ti do.

A pró pria Cons ti tu i ção e a LDB pre vi am que fos -
se ela bo ra do um pla no na ci o nal de edu ca ção com um 
pra zo de 10 anos de vi gên cia. Esse pla no na ci o nal
de ve ria ter sido apro va do em 1997 ou 1998, logo de -
po is da apro va ção da LDB, mas ele de mo rou mu i to na 
Câ ma ra dos De pu ta dos e so men te veio a ser apro va-
do ago ra no ano de 2000, e a Lei 10.172. Assim te mos
a Cons ti tu i ção Fe de ral, a LDB – Lei nº 9.394, de 1996
-, e o Pla no Na ci o nal de Edu ca ção, que é a Lei nº
10.172, que aca bei de ci tar.

Nes se pon to de vis ta, te mos de acom pa nhar a
exe cu ção des se Pla no Na ci o nal de Edu ca ção. É pre -
vis to no Pla no Na ci o nal de Edu ca ção que ele seja
acom pa nha do pelo Po der Exe cu ti vo por um lado, pelo 
Go ver no Fe de ral, por que ele tam bém in clui ações es -
ta du a is e mu ni ci pa is; mas tam bém que ele seja apro -
va do pe las Co mis sões de Edu ca ção tan to da Câ ma ra
dos De pu ta dos, quan to do Se na do Fe de ral. Nes se
Pla no Na ci o nal de Edu ca ção, te mos pra ti ca men te to -
dos os seg men tos edu ca ci o na is como, por exem plo, a 
pré-es co la, os cha ma do res da edu ca ção in fan til; o
en si no fun da men tal, que é o en si no pri o ri tá rio; o en si-
no mé dio e o en si no su pe ri or.

A pré-es co la, na ver da de, de acor do com toda
essa le gis la ção, fi cou como res pon sa bi li da de do mu ni cí-
pio, in clu in do to das as cri an ças de zero a seis anos. Ou
seja, já na LDB, se in clu em na pré-es co la tam bém as an -
ti gas cre ches e to das de vem ser vol ta das para o âm bi to
edu ca ci o nal. É uma ques tão que tem ca mi nha do e evo -
lu í do, se não com a qua li da de de se ja da pelo me nos tem
evo lu í do no sen ti do de que fi que de fi ni da a res pon sa bi li-

da de dos mu ni cí pi os por que uma gran de quan ti da de de
mu ni cí pi os tem tra ba lha do para am pli ar a pré-es co la,
que a cada dia tem au men ta do a quan ti da de de alu nos;
era mu i to pe que na e hoje em dia vem cres cen do para
que, no fu tu ro, a ma i o ria dos nos sos alu nos pos sa en trar
no pri me i ro grau já ten do, pelo me nos, dois ou três anos
de pré-es co la.

Qu an to ao en si no fun da men tal, hou ve dois pon -
tos de evo lu ção im por tan te nos úl ti mos tem pos. Em
pri me i ro lu gar, a cri a ção do Fun def; em se gun do lu -
gar, a cri a ção de pro gra mas como o Bol sa Esco la ou
as se me lha dos.

Com a cri a ção do Fun def, con se gui mos, de cer -
ta ma ne i ra, dar sen ti do à uti li za ção dos di ver sos re -
cur sos vol ta dos para o en si no fun da men tal. To dos
nós sa be mos que o en si no fun da men tal é atri bu i ção
com par ti lha da en tre mu ni cí pio e Esta do, e o Go ver no
Fe de ral deve dar apo io fi nan ce i ro e téc ni co para que o 
en si no fun da men tal, que é obri ga tó rio na fa i xa etá ria
de 7 a 14 anos, pos sa fun ci o nar a con ten to. Antes do
ad ven to do Fun def, essa ad mi nis tra ção com par ti lha-
da en tre Esta dos e Mu ni cí pi os era mu i to di fí cil por que
a ten dên cia era, de um lado, ter o alu no e, de ou tro, o
di nhe i ro. Ocor ria mu i tas ve zes que os Mu ni cí pi os ti -
nham a ma i or par te dos alu nos, e o di nhe i ro da edu -
ca ção fi ca va com o Esta do; ou en tão o opos to: o Esta -
do ti nha uma gran de rede, e os Mu ni cí pi os fi ca vam
com os re cur sos. Ago ra, não. De acor do com o Fun -
def, o Mu ni cí pio que ti ver o alu no re ce be o re cur so
cor res pon den te; e o mes mo pro ce di men to se apli ca
ao Esta do. Essa foi a pri me i ra fun ção do Fun def, que
a exer ceu bem por que atu al men te esse re cur so é di -
vi di do des sa for ma. Ha via tam bém uma se gun da fun -
ção que era a com ple men ta ção do Go ver no Fe de ral.
Quer di zer, a idéia era a de que o va lor mé dio que se
gas ta por alu no de en si no fun da men tal, que ain da é
mu i to ba i xo, fos se acres cen ta do de re cur sos não só
do Esta do, como tam bém do Go ver no Fe de ral e dos
Mu ni cí pi os. O Go ver no Fe de ral a prin cí pio alo cou al -
guns re cur sos para o Fun def, mas pos te ri or men te es -
ses re cur sos fo ram di mi nu in do e hoje a par ti ci pa ção
do Go ver no Fe de ral no re cur so to tal do Fun def é in fe-
ri or a 2%. Por tan to, essa se gun da fi na li da de de con fe-
rir or de na ção aos re cur sos do Fun def do Go ver no Fe -
de ral não foi cum pri da.

O se gun do pon to de evo lu ção foi o Pro gra ma
Bol sa Esco la, que per mi tiu que aque la par ce la mais
po bre da po pu la ção que não fre qüen ta va es co la,
atra í da pela bol sa ou sa in do mu i tas ve zes do mer ca-
do de tra ba lho, co me ças se a fre qüen tar a es co la.
Esses dois fa to res con jun ta men te fi ze ram com que o
nú me ro de cri an ças na fa i xa etá ria de 7 a 14 anos que 
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es tão na es co la, que há dez anos era em tor no de
80,9%, ago ra já está em 96,4%. Uma gran de quan ti-
da de de alu nos na fa i xa de 7 a 14 anos está hoje na
es co la.

Ago ra te mos que olhar um se gun do as pec to, qual
seja, qua li da de. No as pec to da qua li da de hou ve uma
evo lu ção, mas uma evo lu ção mu i to me nor do que se po -
de ria que rer ou se po de ria es pe rar. No en si no fun da men-
tal, o per cen tu al de alu nos que não com ple tam o cur so,
quer di zer, ini ci am e não ter mi nam, di mi nu iu de 48% para 
41%. Quer di zer, 48% em 1995 e ago ra 41%. Me lho rou,
mas po de ria me lho rar mu i to mais por que ain da te mos
alto per cen tu al de alu nos que não es tão cum prin do ou
ter mi nan do o pri me i ro grau.

Essa pes qui sa que o Inep di vul gou essa se ma-
na mos tra exa ta men te isto: que 40% ain da não ter mi-
nou o pri me i ro grau e que há uma de fa sa gem sé ria de 
ida de de 39%, isto é, 39% dos alu nos es tão atra sa-
dos, pela sua ida de, eles de ve ri am es tar em sé rie su -
pe ri or. Esse é um pro ble ma do pri me i ro grau que tem
que ser en fren tan do ago ra.

Em pri me i ro lu gar, te mos de for ta le cer o Fun def.
Hoje, o Fun def, que está fi xa do em cer ca de
R$400,00 por alu no/ano, tem de se pre pa rar para ter
pelo me nos R$700,00 por alu no/ano. Aliás, no fi nal da 
le gis la tu ra pas sa da, apro va mos um pro je to na Co mis-
são de Edu ca ção, esse pro je to foi para a Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos e vai per mi tir que o Go ver-
no Fe de ral pos sa en trar com uma quan ti da de ma i or
de re cur sos para que haja essa evo lu ção. Em se gun-
do lu gar, deve ha ver a am pli a ção dos pro gra mas tipo
Bol sa Esco la. Te mos vis to que o novo Go ver no tem
uma pre o cu pa ção mu i to gran de com as fa mí li as mais
po bres, com o Pro gra ma Fome Zero, mas sou de opi -
nião de que o Pro gra ma Bol sa Esco la, que já tem ca -
das tra do mais de cin co mi lhões de fa mí li as, pode ser
um bom iní cio para o com ba te à fome. Dis por de re -
cur sos para se au men tar o va lor atu al da Bol sa Esco -
la, que é de R$ 15,00 por alu no até um to tal de R$
45,00, já é um bom iní cio por que, ao mes mo tem po
em que se com ba te a fome dan do re cur sos para
aque las fa mí li as, tam bém se me lho ra o se tor edu ca ci-
o nal ao obri gar es sas fa mí li as a co lo car seus fi lhos na 
es co la. Ou tro pon to im por tan te que se tem de ter é
um pro gra ma es pe ci al para a pri me i ra sé rie por que,
na re a li da de, boa par ce la das cri an ças que atra sam
seu apren di za do, que de i xam a es co la e que não con -
clu em o cur so está na pri me i ra sé rie, que é o ano da
al fa be ti za ção. O alu no não se al fa be ti za, pas sa para a 
se gun da sé rie, mas não con se gue acom pa nhar as
sé ri es es co la res. O for ta le ci men to do Fun def, a am pli-
a ção do Pro gra ma Bol sa Esco la e o tre i na men to dos

pro fes so res e um pro gra ma es pe ci al de pri me i ra sé rie
são as pri o ri da des na área do en si no fun da men tal.

Li ma té ria se gun do a qual o Mi nis té rio da Edu -
ca ção su ge re a dis tri bu i ção de far da men to.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – V. Exª per -
mi te-me um apar te?

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Pois não,
Exce lên cia.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Se na dor
José Jor ge, co nhe ço o seu pre pa ro em ma té ria téc ni-
ca, não é de hoje. Che ga mos jun tos ao Con gres so
Na ci o nal.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – É ver da de;
há vin te anos.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – V. Exª foi –
é bom pro cla mar isso aqui e ago ra – gran de Mi nis tro
das Mi nas e Ener gia e en fren tou a ame a ça de apa -
gão, que não ocor reu prin ci pal men te em vir tu de da
com pe tên cia com que V.Exª e o en tão Mi nis tro Pe dro
Pa ren te agi ram, a fim de en con trar so lu ção para algo
mu i to gra ve que ame a ça va a eco no mia e a vida dos
bra si le i ros. V. Exª hoje abor da com a mes ma pro fi-
ciên cia um tema que tam bém é seu: edu ca ção. De
fato, o Fun def foi uma gran de con quis ta do Go ver no
pas sa do, que fez mu i ta co i sa boa como, por exem plo,
a uni ver sa li za ção do en si no bá si co. O de ver de ho-
nes ti da de in te lec tu al leva-nos a re co nhe cer que ain -
da há mu i to o fa zer. Há oito anos, era de qua se 50% o
per cen tu al de alu nos que não com ple ta vam o pri me i-
ro grau de po is de se ma tri cu lar; hoje, esse per cen tu al
gira em tor no de 40%. Me lho rou? Me lho rou, mas é
mu i to pou co se com pa rar mos a es co la ri da de dos bra -
si le i ros com a de nos sos vi zi nhos aqui per to, o que se
re fle te na pro du ti vi da de da nos sa eco no mia. Dis cur-
sos como o de V. Exª nos dão a idéia cla ra de que esta 
Casa sabe fi car aten ta aos te mas de efe ti va im por tân-
cia e efe ti vo sen ti do es tra té gi co para o País.

Por isso, que ro re go zi jar-me com o Se na do, por
ter al guém do seu ga ba ri to, re pre sen tan do Per nam-
bu co e sen do mo ti vo de or gu lho para todo o nos so
País. Mu i to obri ga do a V.Exª.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL-PE.) – Agra de ço a
V.Exª tam bém.

Como eu di zia, to mei co nhe ci men to pela mí dia
da su ges tão do Mi nis té rio da Edu ca ção e Cul tu ra no
sen ti do de dis tri bu ir far da men tos para os alu nos do
pri me i ro grau. Se hou ves se re cur sos, a dis tri bu i ção
de far da men tos se ria po si ti va, mas te mos ou tras pri o-
ri da des.

Essa ques tão, in clu si ve, é mu i to po lê mi ca en tre
os edu ca do res. Alguns con si de ram o far da men to im -
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por tan te para dar uni da de aos alu nos, mas ou tros
pen sam que não se deve cri ar ne nhu ma res tri ção,
que pos sa, de cer ta ma ne i ra, di fi cul tar a pre sen ça
dos alu nos na es co la.

O far da men to é im por tan te. Sei que a Pre fe i tu ra
de São Pa u lo e ou tras es tão dis tri bu in do uni for mes
aos seus alu nos. No meu en ten di men to, essa de ve ria
ser uma ação mu ni ci pal, es tu da da caso a caso, e não
fe de ral.

Re al men te, au men tou mu i to o aten di men to de
alu nos nes sa fa i xa etá ria.

Em 1980, ape nas 50% dos alu nos na fa i xa etá -
ria do se gundo grau, es ta vam na es co la. Em 2000,
eram 83%. Foi um cres ci men to ain da ma i or do que o
do pri me i ro grau. No se gun do grau, hou ve tam bém li-
ge i ra me lho ra em re la ção aos alu nos que con clu em
o cur so. Anti ga men te, 28,6% dos alu nos que en tra-
vam no se gun do grau não ter mi na vam o cur so; ago -
ra, são ape nas 26%, o que ain da é mu i to. Isso sig ni fi-
ca que 74% dos alu nos con clu em o se gun do grau.
De qual quer ma ne i ra, en ten do que esse per cen tu al
po de ria me lho rar bas tan te. Na re a li da de, o en si no de 
se gun do grau não tem a es tru tu ra nem re ce be o apo -
io de que des fru ta o en si no fun da men tal. Enquan to
esse tem apo io do Fun def e re ce be co la bo ra ções
dos Esta dos, Mu ni cí pi os e do Go ver no Fe de ral, o en -
si no mé dio fica a car go dos go ver nos es ta du a is. É
ne ces sá rio que, a par tir de ago ra, en con tre mos uma
for ma de fa zer no vos in ves ti men tos para o en si no de
se gun do grau.

Atu al men te, gas ta-se, em mé dia, R$168,00 por
alu no do en si no de pri me i ro grau, o que con si de ro
pou co. No en si no de se gun do grau, de acor do com a
mes ma pes qui sa, gas ta-se R$701,00, por ano. Se
com pa rar mos esse va lor com aque le gas to no en si no
pri va do de se gun do grau, per ce be re mos que ele cor -
res pon de, mu i tas ve zes, ao que é des pen di do men -
sal men te com um alu no. Há mu i tas es co las pri va das
cu jas men sa li da des va ri am de R$300,00 a R$700,00. 
Di an te des ses da dos, en ten de mos ne ces sá ria a ob -
ten ção de re cur sos para o en si no mé dio.

Ou tro pro ble ma é a fal ta de dis po ni bi li da de de
ins ta la ções es co la res para o en si no mé dio, o que não
afe ta o pri me i ro grau. Du ran te anos e anos, cons tru í-
ram-se es co las para o en si no de pri me i ro grau. A ma i-
o ria dos Esta dos e Mu ni cí pi os têm uma es tru tu ra que
per mi te aten der a mu i tos alu nos do en si no fun da men-
tal, mas para o se gun do grau, pra ti ca men te, não exis -
tem es co las. Nor mal men te, os cur sos de se gun do
grau são mi nis tra dos nas es co las de pri me i ro grau à
no i te. É evi den te que os alu nos de 15, 16 ou 17 anos
de ve ri am es tu dar du ran te o dia e so men te aque les

que não po dem es tu dar nes se ho rá rio de ve ri am es tu-
dar à no i te. Estu dam à no i te, por que que rem? Não!
Por que as es co las de se gun do grau fun ci o nam em
pré di os de pri me i ro grau, que, du ran te o dia, es tão
ocu pa das por es ses alu nos.

Então, é ne ces sá rio con se guir fi nan ci a men to
para cons tru ir uma rede es co lar de se gun do grau que
fun ci o ne em dois, três tur nos, ape nas para o se gun do
grau, por que são es co las bas tan te di fe ren tes. Uma
es co la de pri me i ro grau é para cri an ças com a ida de
que va ria en tre sete e, no má xi mo, 14 anos. Já no âm -
bi to do se gun do grau, no Bra sil, onde a ida de/sé rie é
mu i to di fe ren ci a da, são ne ces sá ri as es co las com ins -
ta la ções ma i o res, por que uma cri an ça de sete anos
ocu pa de ter mi na do es pa ço, en quan to um ra paz de
18 anos ocu pa um es pa ço bem ma i or. Então, esse é
um as pec to mu i to im por tan te.

Ou tro pon to im por tan te tam bém é a es cas sez
de pro fes so res de al gu mas dis ci pli nas. No Bra sil,
qua se não há pro fes so res de Ma te má ti ca, de Fí si ca,
de Qu í mi ca, de Bi o lo gia. Toda essa área ci en tí fi ca
está mu i to de fa sa da, prin ci pal men te no in te ri or. Os
sis te mas es co la res fi cam, mu i tas ve zes, sem mi nis-
trar es sas ma té ri as, por fal ta de pro fes so res. Então,
é ne ces sá rio que se faça um pla no, in clu si ve apro ve-
i tan do pro fis si o na is li be ra is, como mé di co, en ge nhe-
i ro, ad vo ga do, que, mu i tas ve zes, mora no in te ri or e
pode en si nar dis ci pli nas como es sas. Para isso, é
pre ci so ape nas que ele faça um cur so de li cen ci a tu ra
para pre pa rar-se para a ta re fa pe da gó gi ca. Essas
são su ges tões que con si de ro mu i to im por tan tes no
sen ti do de me lho rar o apro ve i ta men to do alu no de
se gun do grau.

Ou tro fato que me pre o cu pou, no âm bi to das su -
ges tões que te nho vis to pela mí dia em re la ção ao Go -
ver no atu al, foi a idéia do Mi nis tro Cris to vam Bu ar-
que* de au men tar a du ra ção do se gun do grau, que
atu al men te é de três anos e pas sa ria para qua tro.
Pen so que não es ta mos, ain da, em con di ções de fa -
zer isso, por que, na re a li da de, se se es ten der a du ra-
ção do se gun do, au men ta rá a per ma nên cia do jo vem
na es co la, au men tan do-se o cus to. Por con se qüên-
cia, o cus to do alu no for ma do será acres ci do de, pelo
me nos, 33%, pos si vel men te au men tan do a eva são.
Alguns alu nos se re ti ra rão an tes, fi can do im pos si bi li-
ta dos de con clu ir o cur so mé dio. Enten do que, an tes
de au men tar a es co la ri da de, ou seja, o nú me ro de
anos que o alu no de se gun do grau deve fi car na es co-
la, é ne ces sá rio fa zer um es for ço para me lho rar a
qua li da de do en si no exis ten te, ten do em vis ta a ab so-
lu ta fal ta de re cur sos para o en si no de se gun do grau.
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Na re a li da de, de ve mos es pe rar as pro pos tas do
novo Go ver no. Exis te o Pla no Na ci o nal de Edu ca ção,
que tem uma pe ri o di ci da de de ce nal, e que deve ser
atu a li za do, ou seja, cabe ao novo Go ver no apre sen tar
as suas pro pos tas para se rem dis cu ti das na Câ ma ra
e no Se na do e, se for o caso, se rem apro va das.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Arthur
Vir gí lio, do PSDB do Esta do do Ama zo nas, que dis -
põe de até vin te mi nu tos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, ape sar de a ses são de hoje, não de li-
be ra ti va, se afi gu rar, na apa rên cia, na su per fí cie,
como uma pas sa gem mor na da nos sa vida par la men-
tar, te nho a mais ab so lu ta con vic ção de que se ria im -
per doá vel es ca par mos de aqui dis cu tir, a par tir de
hoje, e cada vez com mais in sis tên cia, o tema que
avas sa la a cons ciên cia na ci o nal e que tem avil ta do
nos sa pers pec ti va de so be ra nia, que é o dra ma da in -
se gu ran ça.

Sr. Pre si den te, pro po nho um de ba te pro fun da-
men te ma du ro, algo que se res va las se para o jogo mi -
ú do de des co brir se o go ver no tal fez mais, se o go -
ver no tal vai fa zer me nos, a mes qui nha ria, a pró pria
pos si bi li da de de dar mos uma so lu ção efe ti va para a
ques tão. Já men ci o nei des ta tri bu na que há cer tos te -
mas que trans cen dem a ques tão par ti dá ria. Den tre os 
te mas que aqui lis tei e que me re ce ri am um es for ço in -
te li gen te, pa trió ti co, de uni da de na ci o nal, ci ta va a
Ama zô nia, mi nha re gião, não por ser mi nha re gião,
mas por não ser uma ques tão pa ro qui al, por ser algo
da mais re le van te pre o cu pa ção in ter na ci o nal, e, por -
tan to, da mais alta im por tân cia no rol das pre o cu pa-
ções na ci o na is, por ób vio. Ci ta va a Alca, ci ta va o com -
pro mis so com a paz, que está por um fio nes se con -
fron to que be i ra a in sen sa tez en tre Esta dos Uni dos e
Ira que; e tam bém in cluo, em po si ção no bre, a ques tão
da se gu ran ça.

Antes de mais nada, Sr. Pre si den te, peço a V. Exª
que man de in se rir nos Ana is da Casa dois edi to ri a is, am -
bos do úl ti mo do min go, 16 de mar ço, um do jor nal O Glo -
bo, in ti tu la do Ao Con fron to, o ou tro, do Jor nal do Bra sil,
com o sub tí tu lo Se gu ran ça e com o tí tu lo Co lôm bia Aqui.
Não por co in ci dên cia, os dois res pe i tá ve is jor na is fa zem
men ção a uma com pa ra ção en tre Bra sil e Co lôm bia e
são can den tes nas suas afir ma ções, lú ci dos nas suas
pre o cu pa ções, e eu tra go a idéia de que, em pri me i ro lu -
gar, é es sen ci al que o Bra sil se una em tor no da luta por
so lu ções. Isso diz res pe i to ao go ver no do Pre si den te Luiz 

Iná cio Lula da Sil va, diz res pe i to a cada go ver no es ta du-
al, diz res pe i to à so ci e da de ci vil como um todo. Não deve
ha ver se pa ra ção en tre go ver no e opo si ção, por que o pe -
ri go de co lom bi a ni za ção do País é evi den te e pode ser ir -
re ver sí vel. Pode ser um ca mi nho sem vol ta, do qual nos
ar re pen da mos mu i to amar ga men te no mo men to em que 
ti ver mos ins ta la do en tre nós um ver da de i ro Esta do den -
tro do Esta do. Já há um su bes ta do, o do cri me or ga ni za-
do, com leis pró pri as, com jul ga men to, com cri té ri os de
jus ti ça e in jus ti ça: quem rou ba o tra fi can te per de a mão;
quem vê o que não de ve ria ter vis to tem o olho va za do;
quem as sal ta nas ime di a ções do trá fi co – por que o trá fi-
co não quer ser per tur ba do – re ce be lá uma pu ni ção
qual quer. Há todo um es que ma que pas sa à mar gem do
es que ma de jul ga men to, de jus ti ça da so ci e da de que
ima gi na mos cres cen do nos seus pas sos ci vi li za tó ri os e,
por tan to, hoje ame a ça da pela fal sa jus ti ça dos que não
que rem a não ser lu crar, e lu crar com a mor te aos pou -
cos pe las dro gas ou com a mor te vi o len ta pe los cho ques
cada vez mais mi li ta ri za dos, por meio de ar mas cada vez 
mais mo der nas, que ter mi nam mu i tas ve zes mos tran do
a su pre ma cia do cri me or ga ni za do so bre as po lí ci as tra -
di ci o nal men te pos tas como nós as co nhe ce mos.

Po de ría mos fa lar da cor rup ção po li ci al, da fa lên-
cia do sis te ma pe ni ten ciá rio bra si le i ro. E po de ría mos
fa lar evi den te men te que há ca u sas an te ri o res – dis tri-
bu i ção de ri que za in jus ta, a pro li fe ra ção da mi sé ria no 
cam po, e nas ci da des. Mas há algo de in gen te, algo
de pre men te, algo de ur gen te, algo de ina diá vel, algo
de ab so lu ta men te tão afron to so a to dos nós que as
so lu ções, que não de vem nun ca se es go tar no cur to
pra zo, mas, sem dú vi da al gu ma, se man ter afer ra das
à idéia de que as so lu ções de lon go pra zo vi rão por
mu dan ças sig ni fi ca ti vas no per fil so ci o e co nô mi co
bra si le i ro. Mais so lu ções de cur to pra zo, ur gen tes, de
emer gên cia têm que ser da das.

A meu ver, a Cons ti tu i ção bra si le i ra dá ao Go -
ver no bra si le i ro os ins tru men tos para agir nes ses ca -
sos. E den tro do li mi te da Cons ti tu i ção, o Go ver no
bra si le i ro deve en ten der que es ta mos de fato en fren-
tan do uma guer ra que só pode ter mi nar com um ven -
ci do: o cri me or ga ni za do.

A Cons ti tu i ção tem os re mé di os até du ros, até
amar gos, mas tem os re mé di os ne ces sá ri os para os
ca sos ex tre mos. Está fi can do um caso ex tre mo este
do cri me or ga ni za do, que ago ra exe cu ta ma gis tra dos,
faz des sa fi gu ra cha ma da Fer nan di nho Be i ra-mar, um 
ban di do de sal ma do, que não é vul gar, até por que ca -
paz de mo vi men tar to dos os cor déis do po der a sua
vol ta, mas al guém que in co mo da Go ver na do res. Go -
ver na dor fu la no diz: Não pos so fi car mais um dia com
ele. Ou tro diz: não o que ro. Ou tro: não o ace i to. Um
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quar to Go ver na dor diz: aqui, não. Como se ele pa i ras-
se em cima do pró prio sis te ma pe ni ten ciá rio bra si le i-
ro. Do je i to que con ce de as suas co le ti vas, do je i to
que é vis to des cen do do car ro como se fos se um pop
star, vejo cla ra men te que ele pode es tar me xen do no
ima gi ná rio de mi lha res de bra si le i ros po bres, como se
fos se um mo de lo a ser se gui do, um mo de lo que tem
mu i to a ver com a im pu ni da de de que tem se be ne fi ci-
a do, mes mo pre so. Impu ne, mes mo pre so. Impu ne e
pre so por que in fun de medo em car ce re i ros, in fun de
in tran qüi li da de em go ver nan tes ele i tos pelo povo e
por que ago ra re sol veu fa zer jus ti ça com as mãos de
seus as se clas, con de nan do à mor te o Juiz Cor re ge-
dor que o ti nha sob cus tó dia.

Faço ques tão de ler para as Srªs e Srs. Se na do-
res al guns tre chos do edi to ri al do Jor nal O Glo bo
des te úl ti mo do min go: “A prin ci pal mola pro pul so ra
des sa in dús tria do cri me é o trá fi co de dro gas, uma
pra ga mun di al (...) Não há re gis tro, no Bra sil, mes mo
nas fa ses de tur bu lên ci as po lí ti cas, de um mo men to
como este, em que os di re i tos e a vida dos ci da dãos
cor res sem tan tos ris cos (...) Nos Esta dos Uni dos dos
gâng ste res e na Itá lia das má fi as, hou ve si tu a ções
em que fi cou evi den te a ne ces si da de de o es ta do dar
uma res pos ta ao cri me à al tu ra da ame a ça que as
qua dri lhas re pre sen ta vam para a so ci e da de. O Bra sil,
e não mais ape nas o Rio de Ja ne i ro, está di an te de fa -
tos que con fi gu ram um cer co ao es ta do de di re i to.”

Aqui, in ter rom po a trans cri ção par ci al do edi to ri-
al que, por in te i ro, peço que seja ins cri to nos Ana is da
Casa, para di zer que, se é guer ra que o cri me or ga ni-
za do pro põe, é pre ci so olhar mos ao fun do das pos si-
bi li da des cons ti tu ci o na is bra si le i ras e não ul tra pas-
sar mos os li mi tes da Cons ti tu i ção, em ne nhum mo-
men to, mas não de i xar mos de usar, a fun do, to dos os
re mé di os cons ti tu ci o na is ne ces sá ri os para de be lar-
mos esse mal, sob pena de o Bra sil se per der en-
quan to na ção, se per der en quan to fu tu ro, se per der
en quan to Esta do ca paz de ser guar dião dos di re i tos
dos ci da dãos de bem e es ta do in ca paz que se mos -
tra ria, de cons tru ir jus ti ça so ci al, por que in ca paz de
de be lar a prin ci pal das in jus ti ças, que é essa que
aten ta, di a ri a men te, aos pou cos, pe las dro gas e de
re pen te to dos os dias, pela vi o lên cia con tra a vida dos 
se res hu ma nos.

Diz, ain da, o Jor nal O Glo bo, em ou tro tre cho
do edi to ri al, que será ins cri to nos ana is des sa Casa:
“As evi dên ci as de in fil tra ção do cri me or ga ni za do em
al tas es fe ras de Po de res da Re pú bli ca como o Ju di-
ciá rio e o Con gres so”. Jun te-se a essa uma de cla ra-
ção, apa ren te men te des pre ten si o sa e até com uma
pi ta da de bom hu mor – e não a con si de ro de tão bom

hu mor as sim -, pu bli ca da hoje na co lu na do jor na lis ta
Ancel mo Góes. Nes ta lê-se que um mi nis tro do atu al
Go ver no te ria dito que aqui no Con gres so a Ban ca da
do cri me or ga ni za do con ta ria com mais de 30 par la-
men ta res. É pre ci so sa ber, com ou sem a aju da do
jor na lis ta Ancel mo Góes, que mi nis tro fez uma de cla-
ra ção tão gra ve.

Sr. Pre si den te, é obri ga ção de to dos nós, até
para que se res guar de a hon ra de cada uma das pes -
so as ili ba das, falo da ma i o ria es ma ga do ra des ta
Casa e da Câ ma ra dos De pu ta dos, apu rar os fa tos.
Qu e re mos sa ber se a de cla ra ção é le vi a na ou se há,
de fato, uma Ban ca da do cri me or ga ni za do. Qu e re-
mos sa ber qual é a Ban ca da para que pos sa mos ex -
tir pá-la pela cas sa ção dos man da tos de cada um dos
que com pro va da men te des ta fa çam par te, ten do ati -
tu des ile ga is ou que aqui es te jam a ser vi ço de qual -
quer co i sa que não re pre sen te o in te res se le gí ti mo da 
so ci e da de bra si le i ra.

Diz ain da o jor nal O Glo bo: “As me di das acer ta-
das en tre Bra sí lia e Rio têm que ser ape nas o iní cio
de algo mu i to ma i or, para além das fron te i ras do Esta -
do do Rio: um ver da de i ro pla no de sal va ção na ci o nal.”
Diz, mais, que “sem uma efe ti va par ti ci pa ção da
União com to dos os seus re cur sos será im pos sí vel
des man te lar e con ter es ses gru pos de cri mi no sos
que ex plo ram o trá fi co de dro gas como o prin ci pal ne -
gó ci os, mas não o úni co”. Fi nal men te, en cer ra o jor nal
O Glo bo, di zen do que o Bra sil po de ria vi rar uma Co -
lôm bia. Na mes ma li nha do edi to ri al do Jor nal do
Bra sil, do mes mo dia, que diz que po de mos con si de-
rar que a Co lôm bia é aqui.

Sr. Pre si den te, com o má xi mo de isen ção, de
boa von ta de e re co nhe ci men to, eu gos ta ria de di zer
que apro vei – como um ci da dão as sis tin do ao no ti ciá-
rio do re ces so da mi nha casa, do meu lar – a mo vi-
men ta ção do Mi nis tro da Jus ti ça, um ad vo ga do ilus -
tre, Dr. Már cio Tho maz Bas tos. S. Exª me xeu-se bem
e, a meu ver, deu res pos ta aos fa tos, pro cu ran do
mos trar a pre sen ça do Go ver no, não fu gin do às res -
pon sa bi li da des e não se omi tin do. Enten do que a po -
si ção do Mi nis tro deve ser por nós res pal da da, res-
guar da da. S. Exª deve ser es ti mu la do a pros se guir
nes sa ca mi nha da, nes sa rota. No en tan to, tudo isso é
ab so lu ta men te pou co, in su fi ci en te. Não há ci da dão
bra si le i ro, hoje, que pos sa di zer, em uma gran de ci da-
de, que sua vida te nha os pa râ me tros de uma vida
nor mal de quem paga im pos tos e tem di re i to, en tre
ou tras co i sas, à co le ta de lixo re gu lar, a um bom ser vi-
ço de trans por tes e à se gu ran ça.

No Rio de Ja ne i ro, para ci tar uma ci da de que
tem sido o exem plo de como a vida dos ci da dãos é
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avas sa la da pelo cri me or ga ni za do, usam iso film. O
iso film da ria uma van ta gem ini ci al ao pos sí vel as sal-
ta do, ou seja, em ní ve is além dos que a lei per mi te, dá 
ao as sal ta do a opor tu ni da de de re a gir an tes de ser
as sal ta do. É algo pa li a ti vo, que es ti mu la a vi o lên cia e
de for ma o ca rá ter das pes so as que têm que se va ler
des ses ex pe di en tes, até por que não é nor mal que al -
guém te nha que trans gre dir a lei, usan do o iso film,
que, no caso, pro te ge ria ci da dãos de bem, mas, em
ou tros, po de ria pro te ger ban di dos. Ou seja, as tran-
cas ex ces si vas, as cer cas elé tri cas, as se gu ran ças
par ti cu la res... Se for mos so mar o que se gas ta em se -
gu ran ça par ti cu lar, no País, tal vez su pe re o or ça men-
to ofi ci al para a se gu ran ça pú bli ca. Tudo isso cria uma 
si tu a ção anor mal em um país que está fi can do anor -
mal, sem que nos de mos con ta de que tam bém es ta-
mos fi can do anor ma is por que co me ça mos a ace i tar
como nor ma is si tu a ções que são com ple ta men te
anô ma las e avil tan tes do pon to de vis ta da dig ni da de
pes so al de cada um de nós. O que as sal ta se avil ta; o
que é as sal ta do se avil ta ao sê-lo e com o medo diá -
rio, co ti di a no, com as re co men da ções que faz aos fi -
lhos. Em ou tras pa la vras, to dos es ta mos vi ven do uma 
cer ta re pú bli ca do medo e da in se gu ran ça.

Cre io que o Con gres so Na ci o nal, pelo Se na do
da Re pú blica e Câ ma ra dos De pu ta dos, e o Go ver no,
pelo que re pre sen ta a au to ri da de mo ral do Pre si den-
te da Re pú bli ca e a ca pa ci da de – que a mim tem
agra da do mu i to – de se ar ti cu lar para en fren tar o
pro ble ma do Mi nis tro Már cio Tho maz Bas tos, de vem
se jun tar ao Esta do – quan do se fala em Esta do,
fala-se das Opo si ções, do Bra sil como um todo – e à
Na ção, no va men te está in clu í da a opo si ção. Não há
o que se di vi dir nes sa hora. É jun tar mos to dos os es -
for ços para que o Bra sil pos sa, efe ti va men te, dar a
úni ca res pos ta que cabe, se é que não que re mos
per der o di re i to de os bra si le i ros se au to go ver na rem
para go ver nan tes que vi ri am da mar gi na li da de. Sr.
Pre si den te, está na hora de to mar mos, de fato, a úni -
ca ati tu de que nos res ta: der ro tar mos o cri me or ga ni-
za do, com to das as pe nas e do res que pos sam sur -
gir a par tir daí. Se ler mos com aten ção Cons ti tu i ção,
nela en con tra re mos to dos os re mé di os e pos si bi li da-
des. Não que re ria ir um mi nu to além do que a Cons ti-
tu i ção nos con ce de e não que re ria que fôs se mos tí -
bi os a pon to de ir mos um se gun do aquém do que a
Cons ti tu i ção nos fa cul ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Arthur
Vir gí lio, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Ouço
o Se na dor Mão San ta e, de po is, o Se na dor Pe dro Si -
mon, com mu i ta hon ra.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Arthur
Vir gí lio, es tou aten ta men te ou vin do o pro nun ci a men-
to de V. Exª como aten ta men te ouvi to dos eles nes te
ano le gis la ti vo e que en ri que cem a his tó ria par la men-
tar do Se na do. Qu e ro tra zer, em opor tu no, uma per so-
na li da de do seu ní vel, Nor ber to Bob bio...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – É
mu i ta ge ne ro si da de de V. Exª.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) -...que diz, sim -
ples men te: “O mí ni mo que se tem que exi gir de um
go ver no é a se gu ran ça, a vida, a li ber da de e a pro pri-
e da de”. Já que o no bre Par la men tar ci tou O Glo bo de 
hoje, per mi ta-me tra zer a man che te de on tem: “O ran-
king da vi o lên cia no País: o Rio é o se gun do Esta do
em nú me ro de ho mi cí di os”. Esse Bra sil, em ou tra
opor tu ni da de, dis se ser o Pi a uí um Esta do di fe ren te.
Não é o Pi a uí da gua ri ba, mas o Pi a uí para Lula e sua
equi pe, além de to dos os Go ver na do res apren de rem
a com ba ter a vi o lên cia. Se gun do O Glo bo, é o Esta do
de me nor vi o lên cia do Bra sil. Ele mos tra um qua dro
de nú me ro de ho mi cí di os do lo sos por 100 mil ha bi tan-
tes, em que o Espí ri to San to está no pó dio, com a me -
da lha de ouro, com 91; seu Esta do, o Ama zo nas, com
27,5; o Pi a uí com 11, é o Esta do de me nor cri mi na li-
da de. Com or gu lho, que ro di zer que no meu Go ver no
– daí por que es tar mos aqui, re sul ta do de uma ava li a-
ção do nos so povo – tive opor tu ni da de de re ce bê-lo
como Go ver na dor do Esta do e lem brar aos ou tros
Go ver na do res e ao Go ver no Fe de ral o que dis se Nor -
ber to Bob bio: Go ver no que não dá se gu ran ça à vida,
à li ber da de e ao pa tri mô nio não exis te. Acre di to que
os ma i o res pro gra mas de com ba te à fome nes te País
fo ram cri a dos pelo PMDB: o pro gra ma de le i te do Pre -
si den te Sar ney e o nos so, o res ta u ran te Sopa na Mão. 
Mas, no nos so Go ver no, para atin gir mos esse ín di ce,
cri a mos uma aca de mia de po lí cia mi li tar, uma aca de-
mia de po lí cia ci vil e a pri me i ra es co la de ma gis tra tu ra
da se gu ran ça pú bli ca, co pi a da pelo Go ver no de Ga -
ro ti nho. O mais im por tan te dis so tudo fo ram os sa lá ri-
os – o pon to cru ci al. Ha via uma gran de dis tor ção: um
co ro nel ga nha va 205 ve zes mais que um pra ça. Re -
du zi mos essa di fe ren ça para 12, co lo can do um re du-
tor nos gran des sa lá ri os. O Go ver no do Esta do en-
con trou me i os para dar a cada fa mí lia do sol da do e do 
cabo uma casa – ele tem di re i to a con vi ver com a fa -
mí lia – e en ca mi nhou, pelo ser vi ço so ci al e pela se -
cre ta ria de tra ba lho, cada es po sa de sol da do a um
cur so pro fis si o na li zan te com ca pi tal para ini ci ar um
pe que no ne gó cio, o que ge rou a pers pec ti va de, na
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apo sen ta do ria, aque le sol da do tra ba lhar com a es po-
sa em pre sá ria. Essas pro vi dên ci as re sul ta ram nes se
or gu lho que é hoje o Pi a uí: o Esta do de me nor cri mi-
na li da de. Há anos fui en tre vis ta do por Jô So a res.
Com seu es pí ri to go za dor, a par tir de uma man che te
dis se: “Mão San ta, o que é isso? Você diz que o Pi a uí
é o Esta do de ci vi li za ção mais ‘cul tí vel’ – que ren do fa -
zer ana lo gia com o mi nis tro ope rá rio que lan çou o ad -
je ti vo “ime xí vel”. Eu dis se, en tão, que de fi nir é di fí cil.
Pedi a ele, como exem plo dis so, que me des se a de fi-
ni ção de “fofo”. Mas vou di zer o que é isso. Eu, como
Go ver na dor do Esta do, faço todo es for ço para pas sar
o fim-de-se ma na em mi nha casa na pra ia do Co que i-
ro. É cha to an dar com um se gu ran ça do lado. Eu, en -
tão, todo do min go fujo e ando da pra ia do Co que i ro
até a pra ia Po pu lar so zi nho. São dez qui lô me tros. Não
é que eu seja bom. É o povo do Pi a uí que é cris tão,
que tem vir tu de, o que se con tra põe às de cla ra ções
so bre vir tu de a res pe i to do ho mem nor des ti no. E dis -
se, en tão, a Jô que se ele qui ses se sa ber o que era
“cul tí vel” que con vi das se o Go ver na dor Má rio Co vas
a an dar por dez qui lô me tros na ci da de de São Pa u lo.
Essas eram as pa la vras que eu gos ta ria de acres cen-
tar ao seu rico pro nun ci a men to, Se na dor Arthur Vir gí-
lio. Mu i to obri ga do.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) –
Antes de con ce der o apar te ao Se na dor Pe dro Si mon,
eu digo a V. Exª, Se na dor Mão San ta, que fico fe liz em 
sa ber que es ses são os ín di ces do Esta do do Pi a uí.
Mais ain da, eu gos ta ria de res sal tar que há ou tros en -
can tos em seu Esta do e ja ma is per co a opor tu ni da de
de ir até lá, quan do ela se me apre sen ta. Tra ta-se de
um povo cor di al, ab so lu ta men te or de i ro e tra ba lha dor.
Te nho a cer te za de que deve ter sido a ma i or emo ção
de sua vida a de tê-lo go ver na do. Mu i to obri ga do pelo
apar te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Se na dor Arthur Vir gí lio, ape nas para que V.Exª
pos sa aba li zar o fim do pro nun ci a men to de V. Exª, a
Mesa in for ma que o tem po de V.Exª já está es go ta do.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, se ria pos sí vel ou vir ain da os Se na do res
Pe dro Si mon, Ante ro Paes de Bar ros e Edu ar do Su -
plicy? Logo em se gui da, en cer ro o meu pro nun ci a-
men to.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Des de que os apar te an tes co la bo rem com a
Mesa, sen do ob je ti vos em seus pro nun ci a men tos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO  (PSDB – AM) – O
Se na dor Edu ar do Su plicy cu i da rá para que seja as -
sim, sei que S. Exª será con ci so. Eu me re fi ro aos
ou tros.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – O res tan te
não tem pro ble ma. A pre o cu pa ção da Mesa é que
meu pro nun ci a men to seja rá pi do. Eu que ro fe li ci tar V.
Exª.Seu pro nun ci a men to é da ma i or im por tân cia. Qu -
an do V. Exª, tal vez o Se na dor que mais tem usa do a
Tri bu na para ana li sar os equí vo cos do Go ver no que aí 
está, vem e diz que na ma té ria há una ni mi da de da
clas se po lí ti ca no sen ti do de en con trar uma so lu ção,
eu acho isso mu i to im por tan te. E eu con cor do com V.
Exª em que há uma una ni mi da de de toda so ci e da de
bra si le i ra no sen ti do de en con trar uma so lu ção. Nós
ima gi ná va mos que o novo Go ver no tra ria – eu não sa -
be ria di zer o quê – algo novo, algo de di fe ren te da que-
le qua dro do lo ro so de vi o lên cia que vi nha se apre sen-
tan do. La men ta vel men te, ain da não apa re ceu esse
“novo”; pelo con trá rio, a vi o lên cia está ma i or que an te-
ri or men te. Ago ra hou ve a exe cu ção em São Pa u lo de
um juiz do peso, de per so na li da de. Isso é algo que
nos leva re al men te a co brar uma so lu ção, não digo do 
Go ver no ape nas, mas de to dos nós. V. Exª diz mu i to
bem que exis te uma so ci e da de or ga ni za da à qual nós 
per ten ce mos e que pos sui leis, ju di ciá rio, po lí cia e há
uma imen sa so ci e da de onde as leis e o ju di ciá rio não
exis tem e a po lí cia so men te en tra para ba ter. Então, já 
exis te uma so ci e da de à mar gem, com seu es ta do,
sua for ma ção, seu es ta tu to, seus va lo res à mar gem!
Se nós, ago ra, nes te mo men to, não fi zer mos al gu ma
co i sa, da qui a pou co se re mos uma nova Co lôm bia,
onde eles se or ga ni zam e há ter ri tó ri os ne u tros e li -
vres. O Go ver no tem obri ga ção de bus car uma so lu-
ção, uma fór mu la.A si tu a ção é gra ve, é di fí cil, e o pro -
ble ma está em um cres cen do. Não é mais como há
pou co tem po atrás, quan do o ban di do es ta va aqui e
po lí cia lá. Não! A or ga ni za ção lá tal vez seja mais for te
do que a pró pria po lí cia. São or ga ni za ções com pos-
tas por ban di dos e, den tro de las, há po lí ti cos, Mi nis-
tros de Tri bu na is, ho mens do exér ci to, da po lí cia, da
bri ga da. São ver da de i ras or ga ni za ções pa ra es ta ta is.
Se não ti ver mos a co ra gem de agir ago ra, pode fi car
tar de. Os meus cum pri men tos a V. Exª. Eu en dos so o
pro nun ci a men to de V. Exª, prin ci pal men te, quan do
diz que o Go ver no deve en ca be çar o mo vi men to que
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deve con tar com a par ti ci pa ção de toda a so ci e da de
bra si le i ra, para en con trar uma fór mu la ab so lu ta men te
ne ces sá ria e in dis pen sá vel.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Se -
na dor Pe dro Si mon, V.Exª me dá en se jo a di zer que,
de fato, eu pre ten do nor te ar a mi nha atu a ção opo si ci-
o nis ta por esta via. Na re a li da de, ha ve rá, para mim,
nes ta Casa, dois mo men tos. Em al guns, te rei de mar -
car cla ra men te a po si ção de al guém que dis cor da de
um go ver no que me der ro tou nas ur nas – isso é de -
mo crá ti co; em ou tros, cla ra men te, au to ri za rei o Go-
ver no a fa lar por mim. Esse é o epi só dio. Eu só não
au to ri za ria o Go ver no a se omi tir por mim; mas, a fa lar
por mim, a co brar por mim e a exi gir por mim, por que,
de fato, não po de mos de i xar de re gis trar. V.Exª será
es sen ci al nes ta cam pa nha com a sua au to ri da de mo -
ral, elo qüên cia e com a for ça de sua von ta de, por que
não po de mos mais con ti nu ar com a so ci e da de di vi di-
da em dois se to res anô ma los, anor ma is. Um anor mal,
por mar gi nal; o ou tro, anor mal por es tar co me çan do a
con si de rar nor mal a anor ma li da de do po der mar gi nal
que avil ta a ci da da nia de cada um de nós.

Mu i to obri ga do a V. Exª.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (PSDB – MT) –
Se na dor Arthur Vir gí lio, con ce de-me V. Exª um
apar te?

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-
dor Arthur Vir gí lio, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois,
não, Se na dor. Con ce do o apar te ao Se na dor Ante ro
Paes de Bar ros e, fi nal men te ao Se na do Edu ar do Su -
plicy. Em se gui da, Sr. Pre si den te, abu san do da pa-
ciên cia de V. Exª, en cer ra rei com rá pi das con si de ra-
ções este mo des to pro nun ci a men to.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (PSDB – MT) –
Se na dor Arthur Vir gí lio, gos ta ria de cum pri men tá-lo
pela qua li da de de seu pro nun ci a men to e acres cen tar
que, re al men te, é o gran de mo men to de o Go ver no
Bra si le i ro li de rar uma ação com me di das emer gen ci-
a is na área da se gu ran ça pú bli ca. Con cor do in te i ra-
men te com a de ci são do Mi nis tro da Jus ti ça, Már cio
Tho maz Bas tos, de não per mi tir que o Exér ci to es te ja
nas ruas do Rio de Ja ne i ro. Mas jul go im pres cin dí vel,
no com ba te do cri me or ga ni za do, que o Exér ci to es te-
ja na fa i xa de fron te i ra. O Exér ci to é para guer ra e há
uma guer ra evi den te e vi to ri o sa por par te do cri me or -
ga ni za do. Sabe-se que as ar mas e as dro gas en tram
pela fron te i ra. Não cabe a afir ma ção de que as For ças

Arma das não po dem es tar na vi gi lân cia das fron te i ras
bra si le i ras. Cito o exem plo do meu Esta do de Mato
Gros so, que tem mais de 600 km de fron te i ra seca
com me nos de cin co po li ci a is fe de ra is, os qua is, ob vi-
a men te, não vão vi gi ar nada. Por tan to, é im pres cin dí-
vel que as For ças Arma das es te jam pre sen tes nas
fron te i ras para im pe dir a en tra da de ar mas e dro gas
no País. Ma ni fes to a con vic ção de que há emer gên cia
a ser com ba ti da, mas os pro ble mas da se gu ran ça es -
tão di re ta men te li ga dos às so lu ções so ci a is para a
po pu la ção bra si le i ra. Va mos re sol ver se gu ran ça com
edu ca ção, es co la, e, prin ci pal men te, com dis tri bu i ção
de ren da a mé dio e lon go pra zos, o que não ini be uma 
ação emer gen ci al por par te do Go ver no bra si le i ro.
Uma, aliás, foi to ma da pela Jus ti ça do meu Esta do e
re vo ga da por uma Jus ti ça su pe ri or. Um juiz fe de ral do
meu Esta do, ao as su mir, jun to com o Pro cu ra dor Pe -
dro Ta ques, o com ba te ao cri me or ga ni za do, de ter mi-
nou, por meio de uma or dem ju di ci al, que fos sem sus -
pen sas to das as ati vi da des fi nan ce i ras da que le que
está di re ta men te li ga do com o cri me or ga ni za do se -
gun do a con vic ção for ma da pelo Juiz. E essa or dem
foi re vo ga da em ní vel su pe ri or. Cre io que se ria o caso
de o Go ver no bra si le i ro es tu dar a pos si bi li da de de
aque les que es tão, com pro va da men te, li ga dos ao cri -
me or ga ni za do te rem suas ati vi da des fi nan ce i ras sus -
pen sas. Não cabe, nes te caso, o ra ci o cí nio de que é o
in di ví duo que par ti ci pa do cri me or ga ni za do e sua
em pre sa não. Nes te caso, te mos que mis tu rar CPF e
CGC, para que o País seja pre ser va do. Gos ta ria de
cum pri men tá-lo pela qua li da de do seu pro nun ci a-
men to.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Agra -
de ço a V. Exª, Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, e lhe
digo que sua con tri bu i ção é ex tre ma men te en ri que ce-
do ra. Não é lu gar-co mum, mas foi, de fato, en ri que ce-
do ra para o ob je ti vo des te dis cur so.

Em pri me i ro lu gar, sa be mos que o cri me or ga ni-
za do é fi nan ci a do por al guém en gra va ta do. Sa be mos
que o cri me or ga ni za do pre ci sa ser com ba ti do, tam -
bém, com um aper to na le gis la ção. E aí en tra, fun da-
men tal men te, o pa pel do Con gres so Na ci o nal, au-
men tan do as pe nas, tor nan do di fí cil a vida na pri são,
cri an do con di ções inós pi tas para a exis tên cia da que-
les que fi nan ci am o cri me or ga ni za do.

O fil me Ci da de de Deus, uma obra-pri ma, co me-
teu, tal vez, uma omis são, não um erro, por que de i xou
ape nas de se re por tar com mais for ça aos fi nan ci a do-
res do trá fi co. Ele des cre ve toda a dor da que les jo-
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vens que se imo lam di an te de pa drões in jus tos de
uma so ci e da de que a mu i to tem po tan to so nha mos
ver re for ma da. O fil me não ata cou o fi nan ci a men to do
trá fi co.

Em ou tras pa la vras, o Con gres so Na ci o nal deve 
– e esta é uma me di da sub se qüen te às mais emer -
gen ci a is de to das – mo bi li zar-se para en du re cer a le -
gis la ção, de cla ran do guer ra – o Con gres so Na ci o nal,
o Go ver no, a Opo si ção, a Na ção, o Esta do, o Bra sil -,
por exem plo, aos cri mi no sos con tra o sis te ma fi nan-
ce i ro, que po dem, per fe i ta men te, es tar en vol vi dos
com o fi nan ci a men to do trá fi co, ou a quem mais seja
fla gra do fi nan ci an do o trá fi co. Toda dor, todo dra ma,
toda aque la tra gé dia bru tal que faz tan to mal às nos -
sas vi das, cujo pri me i ro ce ná rio é a fa ve la e, de po is, o
meio das ruas, o nos so meio, tem por trás pes so as de
boa edu ca ção for mal, en gra va ta das, ri cas, que ja ma-
is são pu ni das, por que elas têm aces so aos me lho res
ad vo ga dos e a to dos os re quin tes de im pu ni da de que
fa zem des te um país cru el.

Por tan to, Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, V. Exª 
está de pa ra béns pela con tri bu i ção que agre go ao
meu dis cur so com mu i to pra zer.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – V. Exª 
me con ce de um apar te?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Se -
na dor Edu ar do Su plicy, é uma hon ra con ce der um
apar te a V. Exª.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-
dor Arthur Vir gí lio, V. Exª traz ao Se na do Fe de ral uma
pre o cu pa ção co mum a to dos os bra si le i ros, ain da
mais di an te do bár ba ro as sas si na to do Juiz Antô nio
José Ma cha do Dias, cuja mor te me re ce o voto de pe -
sar do Se na do Fe de ral. Por isso, há pou co, apre sen tei
um re que ri men to de voto de pe sar pelo as sas si na to
des se ex tra or di ná rio juiz. V. Exª traz tam bém a re fle-
xão so bre as ca u sas des sa cres cen te vi o lên cia que
pre o cu pou tan to o Go ver no Fer nan do Hen ri que Car -
do so quan to vem pre o cu pan do o do Pre si den te Lula e 
to dos nós que te mos a res pon sa bi li da de, no Con gres-
so, de pen sar mos em so lu ções para o pro ble ma. O
Se na dor Mão San ta ob ser vou que, no Pi a uí, os in di-
ca do res de vi o lên cia não têm sido tão al tos quan to
em boa par te do Bra sil, so bre tu do nas gran des re-
giões me tro po li ta nas como as de São Pa u lo e do Rio
de Ja ne i ro. O que se ob ser va é que onde a po pu la ção
ain da está re la ti va men te po bre, mas não con vi ven do
com as ex tra or di ná ri as di fe ren ças de ri que za e de
ren da, a vi o lên cia não é tão gran de; ela é, so bre tu do

nos me i os me tro po li ta nos onde há es sas dis pa ri da-
des ex tra or di ná ri as e onde, como V. Exª aca ba de
men ci o nar, as cri an ças e os jo vens, como, por exem -
plo, os da Ci da de de Deus, por fal ta de al ter na ti va
mais dig na, são, por ve zes, ins ta dos por seus pró pri-
os pais a par ti ci par de qua dri lhas de nar co tra fi can tes
como meio de per mi tir sua pró pria so bre vi vên cia, por
fal ta de uma me lhor so lu ção, que nós ain da, ins ti tu ci-
o nal men te, não fo mos ca pa zes de con se guir. Ontem,
acom pa nhei a lon ga en tre vis ta do Mi nis tro Már cio
Tho maz Bas tos ao jor na lis ta Bo ris Ca soy. Achei que
S. Exª pro ce deu com mu i ta cor re ção.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O Mi -
nis tro saiu-se bri lhan te men te.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Exa -
ta men te. Pen so que as me di das que es tão sen do
anun ci a das por S. Exª me re cem o nos so apo io, es pe-
ci al men te a de for ta le cer a Po lí cia Fe de ral. O gran de
de sa fio que te mos, Se na dor Arthur Vir gí lio será en -
con trar os ca mi nhos ins ti tu ci o na is para as se gu rar a
me lhor dis tri bu i ção da ren da, o di re i to das pes so as de 
vi ve rem com dig ni da de no Bra sil, por que aí se rão em
mu i to me nor nú me ro aque les que aca ba rão sen do
ins ta dos à prá ti ca da mar gi na li da de e da vi o lên cia.
Meus cum pri men tos a V. Exª por es tar tra zen do este
de ba te ao Se na do Fe de ral.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Agra -
de ço a V. Exª, Se na dor Edu ar do Su plicy.

Encer ro, Sr. Pre si den te, di zen do que não sei se
foi esse o sen ti do da mo ção do Se na dor Edu ar do Su -
plicy, mas que es tou apre sen tan do, nes ta ses são, um
re que ri men to que so li ci ta a re a li za ção de uma ses-
são, que se ria me nos uma ses são de pran tos pelo juiz
as sas si na do e mais uma ses são para o Con gres so
Na ci o nal de cre tar, ele tam bém, a sua guer ra ao cri me
or ga ni za do. Me nos ao pran to, e o pran to vale, é opor -
tu no, e mais à ne ces si da de ina diá vel de de cre tar mos
guer ra. Já que se está di an te de uma guer ra, com pe te
a quem tem ra zões e ca u sa guer re ar.

O Edi to ri al do jor nal O Glo bo fala do Bra sil vi -
ran do Co lôm bia, Sr. Pre si den te. O edi to ri al do Jor nal
do Bra sil fala que a Co lôm bia já se ria aqui. Te mos to -
dos que lu tar por uma Amé ri ca do Sul e uma Amé ri ca
La ti na jus tas, que le vem para a Co lôm bia os pa drões
de Bra sil com que tan to so nha mos, e não do Bra sil
real de hoje, mas aque le com que tan to so nha mos, ja -
ma is im por tan do nós os pe sa de los des sa Co lôm bia
que tan to mal tem fe i to aos nos sos ir mãos vi zi nhos,
de tra di ções his tó ri cas tão afins às nos sas.
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Sr. Pre si den te, tra ta-se de um guer ra, e na guer -
ra por ta-se o guer re i ro com se nela es ti ves se. É hora
de o Con gres so Na ci o nal ado tar po si ção rí gi da, fir me
e in fle xí vel, cum prin do sua par te. Esta Re pú bli ca pre -
ci sa ser a re pú bli ca de on tem, do Pre si den te Fer nan-
do Hen ri que Car do so, de hoje, do Pre si den te Lula, e
de ama nhã, de al guém que ven ce rá as ele i ções. O re -
gi me de mo crá ti co está con so li da do e não po de re-
mos, ja ma is, to le rar ou com pac tu ar com uma re pú bli-
ca que seja, apa ren te men te, a de al guém que ven ceu
as ele i ções, mas, na prá ti ca, a tris te e la men tá vel re -
pú bli ca de um mar gi nal cha ma do Fer nan di nho Be i-
ra-Mar.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTUR VIRGÍLIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do Re gi-
men to Inter no.)

O GLOBO
DATA: 17-3-03   PÁGINA: 10

GANGUE

De um mi nis tro im por tan te do go ver no Lula:
– A ban ca da do cri me or ga ni za do tem hoje uns

30 de pu ta dos na Câ ma ra.

O GLOBO
DATA: 16-3-03   PÁGINA:

OPINIÃO
Ao  Confronto

• Não é no vi da de que o país en fren ta gra ve cri se
de se gu ran ça pú bli ca, na qual o Rio, São Pa u lo e ou -
tras re giões me tro po li ta nas es tão no epi cen tro. Tam-
bém é sa bi do que a prin ci pal mola pro pul so ra des sa
in dús tria do cri me é o tra fi co de dro gas, uma pra ga
mun di al que, por uma sé rie de con tin gên ci as ge o grá-
fi cas e so ci a is, trans for mou o Bra sil em mer ca do con -
su mi dor e em es ca la es tra té gi ca nas ro tas in ter na ci o-
na is de dis tri bu i ção. E já faz al gum tem po, o co mér cio
de dro gas con ver teu-se no vér ti ce da ma i o ria dos cri -
mes pra ti ca dos no país; de al gu ma ma ne i ra ele se re -
la ci o na com gran de par te dos de li tos do co ti di a no.

O fato  novo e as sus ta dor em todo esse dra ma é
a ve lo ci da de com que, nos úl ti mos tem pos, o cri me
or ga ni za do ex pan diu-se, ar ti cu lou-se e pas sou a
ame a çar as pró pri as ins ti tu i ções re pu bli ca nas. Não

há re gis tro no Bra sil, mes mo nas fa ses de tur bu lên ci-
as po lí ti cas, de um  mo men to como este, em que os
di re i tos e a vida dos ci da dãos cor res sem tan tos ris-
cos. Cri mes gra ves, de gran de re per cus são, ocor rem
em qual quer país. O pro ble ma é quan do eles se su ce-
dem de for ma en ca de a da e pas sam a re pre sen tar
uma ame a ça ao pró prio Esta do e a tudo o que ele
sim bo li za.

Até que in ves ti ga ções  pro vem o con trá rio, a
exe cu ção do juiz Antô nio José Ma cha do Dias, no fi nal
da tar de de sex ta-fe i ra, em Pre si den te Pru den te, no
in te ri or de São Pa u lo, deve ser con si de ra da mais um
pas so na cé le re es ca la da do cri me or ga ni za do. Juiz
da Vara de Exe cu ções Pe na is e di re tor do Fó rum de
Pre si den te Pru den te, Ma cha do Dias ti nha na sua ju -
ris di ção um pri si o ne i ro ilus tre: Fer nan di nho Be i-
ra-Mar. A con tra gos to,  o tra fi can te ca ri o ca ha via sido
trans fe ri do de Ban gu I, uma es pé cie de es cri tó rio cen -
tral do cri me or ga ni za do flu mi nen se, para o pre sí dio
de real se gu ran ça má xi ma de Pre si den te Ber nar des.
Lá, era Antô nio José Ma cha do Dias o res pon sá vel por 
fa zer va ler re gras ób vi as para pre sos do pe di gree de
Be i ra-Mar.

Inde pen den te men te de quem te nha aper ta do o
ga ti lho e or de na do o frio as sas si na to, a mor te do juiz
pre ci sa ser en ten di da pe las au to ri da des como um
mar co nes sa mais gra ve guer ra já tra va da pelo país.
Nos Esta dos Uni dos dos gâng ste res e na Itá lia das
má fi as hou ve si tu a ções em que fi cou evi den te a ne -
ces si da de de o Esta do dar uma res pos ta ao cri me à
al tu ra da ame a ça que as qua dri lhas re pre sen ta vam
para a so ci e da de. O Bra sil, e não mais ape nas o Rio
de Ja ne i ro, está di an te de fa tos que con fi gu ram um
cer co ao es ta do di re to.

Há gra ves e alar man tes si na is do des li za men-
to da so ci e da de para um es tá gio de bar bá rie e in se-
gu ran ça ca rac te rís ti co de si tu a ções de rup tu ra ins ti-
tu ci o nal. Entre es ses si na is, es tão as evi dên ci as de
in fil tra ção do cri me or ga ni za do em al tas es fe ras de
po de res da Re pú bli ca como o Ju di ciá rio e o Con-
gres so. Embo ra des gas ta da, o cân cer é a mais ade -
qua da ima gem para de sig nar o es tá gio no qual a
cri mi na li da de aca ba de en trar no Bra sil. Se não for
tra ta da a tem po, a mul ti pli ca ção de sen fre a da dos
ten tá cu los do cri me le va rá à mor te da pró pria de-
mo cra cia.

E numa con jun tu ra com essa gra vi da de não
há es pa ço para ter gi ver sa ções, pro je tos pes so a is e
lu tas po lí ti co-par ti dá ri as. Pou cas ho ras an tes de o
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juiz Ma cha do Dias ser al can ça do pelo lon go bra ço
do cri me or ga ni za do, o mi nis tro da Jus ti ça, Már cio
Tho maz Bas tos, e a go ver na do ra Ro si nha Mat he us
anun ci a vam, no Rio, as pri me i ras me di as con cre tas
de um pla no de se gu ran ça com par ti lha do en tre os
go ver nos es ta du al e fe de ral. Na ver da de, as me di-
das acer ta das en tre Bra sí lia e Rio têm de ser ape -
nas o iní cio de algo mu i to ma i or, para além das fron -
te i ras do Esta do do Rio, um ver da de i ro pla no de sal -
va ção na ci o nal.

Nin guém deve se ilu dir. O ini mi go, o cri me or ga-
ni za do, está, de al gu ma ma ne i ra, pre sen te em todo o
país. Uma con sul ta ao no ti ciá rio dos úl ti mos me ses
de nun cia a pre sen ça dele em vá ri os es ta dos. Não se
tra ta mais de um fe nô me no ca ri o ca ou pa u lis ta no ou
ape nas lo ca li za do nas gran des ci da des. A ex pe riên-
cia mos tra que sem uma efe ti va par ti ci pa ção da
União, com to dos os seus re cur sos, será im pos sí vel
des man te lar e con ter es ses gru pos de cri mi no sos,
que ex plo ram o trá fi co de dro gas como o prin ci pal ne -
gó cio, mas não o úni co.

A com pa ra ção não é nova mas nun ca foi tão
per ti nen te: o Bra sil de hoje pode vir a ser a Co lôm bia
de ama nhã. Tudo vai de pen der de como o Esta do, em
nome da so ci e da de, re a gi rá. A exe cu ção do juiz Antô -
nio José Ma cha do Dias não pode ser ape nas mais um 
as sas si na to. Che gou a hora de re a gir com o má xi mo
vi gor. E para isso é pre ci so a união de to dos os po de-
res da Re pú bli ca e a de fi ni ção de um ver da de i ro pro -
gra ma na ci o nal de se gu ran ça pú bli ca, com ações
ime di a tas e de mé dio e lon go pra zos.

A guer ra já co me çou.

SEGURANÇA

Co lôm bia Aqui

O as sas si na to de um juiz-cor re ge dor de pre sí-
di os na no i te de sex ta-fe i ra, no in te ri or de São Pa u-
lo, apro xi ma o Bra sil do as som bro so ní vel de vi o lên-
cia ur ba na que en vol ve a Co lôm bia de nos sos dias.
Tan to mais que o ma gis tra do em bos ca do nas pro xi-
mi da des do fó rum de Pre si den te Pru den te era o
cor re ge dor de al guns pre sí di os da re gião, en tre os
qua is o de Pre si den te Ber nan des – de se gu ran ça
má xi ma – onde se acha con fi na do o ar qui ban di do
ca ri o ca co nhe ci do pela al cu nha de Fer nan di nho
Be i ra-Mar.

A exe cu ção de ju í zes por nar co tra fi can tes, in -
fe liz men te co mum no país vi zi nho, é mais uma mo -

da li da de que se in cor po ra à es ca la da de sel va ge ria
cri mi nal em cur so no ter ri tó rio bra si le i ro.

A Co lôm bia, de tão no tá ve is tra di ções, con vi ve,
há mais de duas dé ca das, com des me di do avan ço da
cri mi na li da de im pul si o na da pe los car téis da co ca í na.
A isto veio acres cen tar-se, nos úl ti mos anos, a ação
de gru pos ter ro ris tas for te men te ar ma dos e que, em
os ten si va as so ci a ção com o nar co trá fi co, con tro lam,
hoje, vas ta área do ter ri tó rio co lom bi a no.

A par da in su por tá vel at mos fe ra de ter ror im pos-
ta pelo ban di tis mo ao povo da Co lôm bia, são in cal cu-
lá ve is os pre ju í zos oca si o na dos pela cri mi na li da de à
eco no mia do país. Inclu si ve com o afas ta men to dos
in ves ti men tos ex ter nos in dis pen sá ve is a seu de sen-
vol vi men to eco nô mi co.

A es ca la da cri mi nal que ca rac te ri za o ce ná rio
do Rio de Ja ne i ro se as se me lha, em al guns as pec tos,
ao que acon te ce na Co lôm bia. Até mes mo pela exis -
tên cia de vá ri os pon tos do ter ri tó rio da ci da de sob ri -
go ro so con tro le do nar co ban di tis mo, ao lar go e aci ma
da au to ri da de cons ti tu í da.

Como na Co lôm bia, tam bém aqui os mar gi na is
não pa ram de alar gar as fron te i ras de seus do mí ni os.
Cum prin do or dens que vêm de seus es cri tó ri os ins ta-
la dos den tro dos pre sí di os, mul ti pli cam as de mons-
tra ções de for ça e se su pe ram, a cada dia, em atre vi-
men to e me nos pre zo pelo apa ra to po li ci al-ju di ciá rio
do Esta do. Exer cí ci os de for ça e mal da de. Foi o que
se viu em se tem bro do ano pas sa do e no va men te às
vés pe ras do car na val.

Os ban di dos pa re cem in ven cí ve is. De li mi tam
áre as onde a po pu la ção pode e não pode cir cu lar. Di -
vi di ram a ci da de em ba ro na tos que se as sen tam em
ações de su pre ma vi o lên cia. Arre gi men tam, cor rom-
pem e dão tre i na men to a um exér ci to en san de ci do de
jo vens de lin qüen tes gra du a dos no cri me.

Di an te de tudo isso, a po pu la ção do Rio de Ja -
ne i ro acor dou para a mais te mi da de to das as re a li da-
des: des co briu que o Rio, em pon to ain da me nor, re -
pe te a si nis tra tri lha da Co lôm bia. Des co briu que o Rio 
de to das as be le zas já não é mais a mes ma ci da de.
Por obra e des gra ça do cri me or ga ni za do, sua ima-
gem se per ver teu.

Qual é o ver da de i ro pre ço que a in se gu ran ça
im põe ao Rio e ao país? Qu an to cus ta para o ci da dão
que paga im pos tos a co lo ca ção de gra des e ou tros
equi pa men tos de se gu ran ça em suas ca sas? E quan -
to cus ta às em pre sas a ma nu ten ção da se gu ran ça
em suas plan tas in dus tri a is e co mer ci a is?

Não há mais como es con der. A eco no mia do Rio 
já acu sa o tran co de cor ren te da me ta mor fo se da ci da-
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de. Du ran te o car na val – ma i or even to do ca len dá rio
tu rís ti co do país – o Rio re ce beu pou co mais de 300
mil tu ris tas. Po dia ter re ce bi do mu i to mais.

A gra vís si ma si tu a ção não afe ta so men te o Rio.
Os efe i tos da in se gu ran ça dos ci da dãos pelo avan ço
in con ti do da cri mi na li da de es pra i am-se por todo o
país. A dra má ti ca foto que pu bli ca mos em nos sa pri -
me i ra pá gi na de on tem – uma fa mí lia em pran tos no
en ter ro de seu hon ra do che fe, o pro fes sor bru tal men-
te as sas si na do em uma rua de La ran je i ras – é o re tra-
to cru el da ci da de ater ro ri za da. E da au to ri da de de-
son ra da e der ro ta da pelo cri me tri un fan te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – So bre a mesa, pro je to que será lido pela Srª 1ª
Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Íris de Ara ú jo.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 66, DE 2003

Alte ra dis po si ti vos do De cre to-Lei
nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có -
di go Pe nal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ca put e o § 1º do art. 75, do De cre-

to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940, al te ra do
pela Lei nº 7.209, de 11 de ju lho de 1984, pas sam a
vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 75. O tem po de cum pri men to das
pe nas pri va ti vas de li ber da de não pode ser
su pe ri or a 40 (qua ren ta) anos.

§ 1º Qu an do o agen te for con de na do a 
pe nas pri va ti vas de li ber da de cuja soma
seja su pe ri or a qua ren ta anos, de vem elas
ser uni fi ca das para aten der ao li mi te má xi-
mo des te ar ti go.”(NR)

Art. 2º O § 2º do art. 121, do De cre to-Lei nº
2.848, de 7 de de zem bro de 1940, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 121. ...............................................
§ 2º Se o ho mi cí dio é co me ti do:
I – me di an te paga ou pro mes sa de re -

com pen sa, ou por ou tro mo ti vo tor pe;
II – por mo ti vo fú til;
III – com em pre go de ve ne no, fogo, ex -

plo si vo, as fi xia, tor tu ra ou ou tro meio in si di o-
so ou cru el, ou de que pos sa re sul tar pe ri go
co mum;

IV – à tra i ção, de em bos ca da, ou me di-
an te dis si mu la ção ou ou tro re cur so que di fi-

cul te ou tor ne im pos sí vel a de fe sa do ofen -
di do;

V – para as se gu rar a exe cu ção, a ocul -
ta ção, a im pu ni da de ou van ta gem de ou tro
cri me;

VI – con tra ma gis tra dos, mem bros do
Mi nis té rio Pú bli co, ju ra dos e po li ci a is, mes-
mo sem a in ten ção de in ti mi dar os de ma is
ser vi do res res pon sá ve is pela se gu ran ça pú -
bli ca, pe los pro ces sos ju di ci a is e pe las exe -
cu ções pe na is.

Pena – re clu são de 20 (vin te) a 40
(qua ren ta) anos.”(NR)

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

Sala das Ses sões, – José Sar ney.

Jus ti fi ca ção

O ho mi cí dio co mum, ti pi fi ca do no ca put do ar ti-
go 121 do Có di go Pe nal, es ta be le ce pena de re clu são
de seis a vin te anos. O ho mi cí dio qua li fi ca do, nos ti -
pos des cri tos no § 2º, da que le ar ti go, co mi na san ção
de doze a trin ta anos. Isto quer di zer que a lei pe nal
ad mi te pena me nor para um ho mi cí dio qua li fi ca do
quan do fixa a san ção mí ni ma em doze anos, ao lado
do li mi te de vin te anos para o ho mi cí dio co mum. Há
evi den te con tra di ção téc ni ca nes ta do si me tria pe nal
por ofe re cer a pos si bi li da de de pu ni ção bran da para o 
cri me qua li fi ca do e exas pe ra ção do cas ti go para o cri -
me co mum con si de ra do me nos gra ve pelo pró prio tra -
ta men to le gal.

A pena mí ni ma do ho mi cí dio qua li fi ca do há de
ser fi xa da a par tir da má xi ma es ta be le ci da para o ho -
mi cí dio co mum. E, por via de con se qüên cia, im põe-se
o au men to do res pec ti vo li mi te que, no caso, deve ser
de qua ren ta anos para que o au tor des se tipo odi o so
de cri me sa i ba que es ta rá su je i to a pas sar na ca de ia
a ma i or par te de sua vida, cor res pon den te à pos sí vel
du ra ção da vida que des tru iu.

Acres cen te-se que esta pena não se su je i ta a
co mu ta ções, nem aos be ne fí ci os do in dul to.

Além dis so, o au men to da pena, nes tes ca sos,
virá di fi cul tar os be ne fí ci os da pro gres si vi da de na
exe cu ção, pos to que se exi gi rão pe río dos ma i o res,
por que per cen tu a is, a se rem cum pri dos an tes das
eta pas sub se qüen tes, cor ri gin do-se, pelo me nos nos
ca sos de as sas si na tos, o sis te ma de exe cu ção pe nal
que, atu al men te, tem de vol vi do às ruas pe ri go sos de -
lin qüen tes que vol tam ao cri me já no pri me i ro dia de
li ber da de.
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A re da ção do in ci so VI, aqui pro pos to, po de ria
ser con si de ra da dis pen sá vel, por que o ho mi cí dio
con tra au to ri da des já es ta ria qua li fi ca do pelo mo ti vo
tor pe, ou pela tra i ção, em bos ca da, ou na in ten ção de
as se gu rar a im pu ni da de de ou tro cri me. O que se pre -
ten de, po rém, é de i xar cla ro para o mun do dos de lin-
qüen tes que a lei to mou-se ex plí ci ta na pu ni ção dos
cri mes con tra po li ci a is que cum prem seus de ve res
nas ruas, con tra pro mo to res de Jus ti ça que cum prem
suas obri ga ções nos pro ces sos e con tra ma gis tra dos
en car re ga dos pelo Esta do da apli ca ção e da exe cu-
ção da lei. Não mais será pre ci so in vo car uma das
agra van tes dos cin co in ci sos do § 2º e cor rer-se o ris -
co de in ter pre ta ções, em al guns ca sos, de ho mi cí dio
co mum por não se en qua drar a hi pó te se em ne nhu-
ma das con di ci o nan tes que agra va ri am a pena. A
qua li fi ca ção re sul ta, pura e sim ples men te, da mor te
da ví ti ma quan do ma gis tra do, mem bro do Mi nis té rio
Pú bli co ou po li ci al, sem ou tra in da ga ção.

Os diá ri os as sas si na tos de po li ci a is, os re pe ti-
dos ho mi cí di os con tra mem bros do Mi nis té rio Pú bli co
e, ul ti ma men te, con tra os pró pri os ju i zes, to ma ram-se
hoje uma afron ta ao Esta do de Di re i to. A so ci e da de
cla ma por se ve ri da de nas pu ni ções, li ber tan do-se o
di re i to pe nal do an ti go ro man tis mo de san ções que
es ti mu lam o au men to dos de li tos vi o len tos.

Para evi tar-se sub ter fú gi os na de fe sa dos au to-
res, o tipo pe nal do in ci so VI, pro pos to nes te pro je to,
qua li fi ca o ho mi cí dio con tra aque las au to ri da des, res -
sal van do “mes mo sem a in ten ção de in ti mi dar os de -
ma is ser vi do res res pon sá ve is pela se gu ran ça pú bli-
ca, pe los pro ces sos ju di ci a is e pe las exe cu ções pe-
na is”. Sa be mos que tais as sas si na tos são co me ti dos
ou por vin gan ça ou para in ti mi da ção de ou tras au to ri-
da des, so bre tu do ago ra quan do o cri me or ga ni za do
está se guin do os mé to dos do ter ro ris mo, numa ver da-
de i ra guer ra con tra a paz so ci al e em aber to con fron to
con tra as for ças da or dem. Por isso, a ti pi fi ca ção da
agra van te não deve ser su bor di na da a es tas con di-
ções, para que se jam elas pu ni das pela sim ples ocor -
rên cia da bru ta li da de con tra aque las pes so as. Sem a
su bor di na ção, afas ta da ex pres sa men te no tex to pró -
prio da lei, evi ta-se o ris co de te ses de de fe sa que,
com o tem po, po de ri am to mar-se ju ris pru dên cia para
des qua li fi ca ção do de li to, sob ar gu men to do tipo que
“le gis la dor te ria de se ja do pu nir cri mes que vi sas sem
à in ti mi da ção das de ma is au to ri da des “.

Os ban dos, as qua dri lhas, os in te gran tes do cri -
me or ga ni za do, ou o de lin qüen te so li tá rio, seja qual
for, fi ca rá sa ben do que, de hoje em di an te, a prá ti ca
de ho mi cí dio qua li fi ca do po de rá re sul tar-lhe de vin te
a qua ren ta anos de re clu são, isto é, um afas ta men to

efi caz do meio so ci al por tem po su fi ci en te para ar re-
pen der-se, re e du car-se nos ca sos em que isso for
pos sí vel.

Bra sí lia, – José Sar ney.

Le gis la ção Ci ta da

LEI Nº 7.209, DE 11 DE JULHO DE 1984

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

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

Art. 1º O De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem-
bro de 1940 – Có di go Pe nal, pas sa a vi go rar com as
se guin tes al te ra ções:

“PARTE GERAL

TÍTULO I

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

Da Apli ca ção da Lei Pe nal

CAPÍTULO III
Da Apli ca ção da Pena

....................................................................................
Art. 75. O tem po de cum pri men to das pe nas pri -

va ti vas de li ber da de não pode ser su pe ri or a trin ta
anos.

§ 1º Qu an do o agen te for con de na do a pe nas
pri va ti vas de li ber da de cuja soma seja su pe ri or a trin -
ta anos, de vem elas ser uni fi ca das para aten der ao li -
mi te má xi mo des te ar ti go.

§ 2º So bre vin do con de na ção por fato pos te ri or
ao iní cio do cum pri men to da pena, far-se-á nova uni fi-
ca ção, des pre zan do-se, para esse fim, o pe río do de
pena já cum pri do.

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

Có di go Pe nal

PARTE ESPECIAL

TÍTULO I
Dos Cri mes Con tra a Pes soa

CAPÍTULO I
Dos Cri mes Con tra a Vida

Ho mi cí dio sim ples

Art. 121. Ma tar al guém:
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Pena – re clu são, de 6 (seis) a 20 (vin te) anos.

Caso de di mi nu i ção de pena

§ 1º Se o agen te co me te o cri me im pe li do por
mo ti vo de re le van te va lor so ci al ou mo ral, ou sob o do -
mí nio de vi o len ta emo ção, logo em se gui da a in jus ta
pro vo ca ção da ví ti ma, o juiz pode re du zir a pena de
um sex to a um ter ço.

Ho mi cí dio qua li fi ca do

§ 2º Se o ho mi cí dio é co me ti do:

I – me di an te paga ou pro mes sa de re com pen sa,
ou por ou tro mo ti vo tor pe;

II – por mo ti vo fú til;

III – com em pre go de ve ne no, fogo, ex plo si vo,
as fi xia, tor tu ra ou ou tro meio in si di o so ou cru el, ou de
que pos sa re sul tar pe ri go co mum;

IV – à tra i ção, de em bos ca da, ou me di an te dis si-
mu la ção ou ou tro re cur so que di fi cul te ou tome im-
pos sí vel a de fe sa do ofen di do;

V – para as se gu rar a exe cu ção, a ocul ta ção, a
im pu ni da de ou van ta gem de ou tro cri me:

Pena – re clu são, de 12 (doze) a 30 (trin ta) anos.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia em de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Para jus ti fi car o pro je to, con ce do a pa la vra ao
no bre Se na dor José Sar ney.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Para jus ti fi-
car a pro po si ção.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na-
do res, cho ca do, como to dos nes te País, com o bru tal
as sas si na to do Juiz de Pre si den te Pru den te, Dr. Antô -
nio José Ma cha do Dias, pen sei em como nós, em
nos sas Ca sas le gis la ti vas, po de ría mos to mar uma
pro vi dên cia con cre ta para co la bo rar, no sen ti do de
pu nir mos o cri me e, ao mes mo tem po, de evi tar que o
País seja to ma do por essa onda de vi o lên cia, nos ter -
mos em que es ta mos pre sen ci an do.

Con sul tei al guns cri mi na lis tas e de les re ce bi a
su ges tão que ora sub me to ao Se na do por meio de
um pro je to de lei.

O ca put do art. 121 do Có di go Pe nal es ta be le ce
uma pena de seis a vin te anos para o ho mi cí dio co mum.
E, no caso dos ho mi cí di os qua li fi ca dos, nos ti pos des -
cri tos no §2º da que le ar ti go, que é o caso pre sen te, co -
mi na uma san ção de doze a trin ta anos. Isso quer di zer
que a lei pe nal ad mi te me nor pena para um ho mi cí dio
qua li fi ca do, quan do fixa a san ção mí ni ma em doze
anos, ao lado do li mi te de vin te anos para o ho mi cí dio

co mum. Assim, es tou au men tan do a pena de re clu são
para, no mí ni mo, vin te anos, e, no má xi mo, qua ren ta
anos, aos ho mi cí di os qua li fi ca dos, no caso, con tra ma -
gis tra dos, mem bros do Mi nis té rio Pú bli co e po li ci a is,
mes mo sem a in ten ção de in ti mi dar os de ma is ser vi do-
res res pon sá ve is pela se gu ran ça pú bli ca, pe los pro ces-
sos ju di ci a is e pe las exe cu ções pe na is.

A re da ção que pro pus po de ria ser con si de ra da
dis pen sá vel, por que o ho mi cí dio con tra au to ri da des
já está qua li fi ca do pelo mo ti vo tor pe, ou pela tra i ção,
em bos ca da, ou na in ten ção de as se gu rar a im pu ni-
da de de ou tro cri me. Po rém, de se jo tor nar cla ro para
o mun do dos de lin qüen tes que a lei, por meio do pro -
je to que aca bo de apre sen tar, ex pli ci te, na pu ni ção
de cri mes con tra po li ci a is que cum prem seus de ve-
res nas ruas, con tra pro mo to res de jus ti ça que cum -
prem suas obri ga ções nos pro ces sos e con tra ma-
gis tra dos en car re ga dos pelo Esta do, para a apli ca-
ção e exe cu ção da lei.

Os ban dos, as qua dri lhas, os in te gran tes do
cri me or ga ni za do, ou de lin qüen tes so li tá ri os, seja
qual for, fi ca rão sa ben do, com a apro va ção des se
pro je to de lei, que es ses cri mes re sul ta rão em uma
uma pena mí ni ma de vin te e má xi ma de qua ren ta
anos de re clu são, tem po su fi ci en te para um efi caz
afas ta men to do meio so ci al, por meio do qual, de
acor do com a Lei Pe nal e a te o ria da pri são, te rão
opor tu ni da de de se re e du ca rem, nos ca sos em
que isso for pos sí vel.

Assim, Sr. Pre si den te, es tou, por meio des te
pro je to de lei, ten tan do dar uma con tri bu i ção efe ti va
do Po der Le gis la ti vo na so lu ção des se pro ble ma.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O pro je to será pu bli ca do e re me ti do à Co mis-
são com pe ten te.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pela Srª
1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Iris de Ara ú jo.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 109, DE 2003

Re que ri men to de Ho me na gem Pe sar.
Se nhor Pre si den te,
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 Juiz-Cor re ge dor da Vara de Exe -
cu ção de São Pa u lo, Antô nio José Ma cha do Dias”,
as sas si na do na sex ta-fe i ra na ci da de de Pre si den te
Pru den te, es ta do de São Pa u lo: Inser ção em ata de
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Voto de Pe sar e apre sen ta ção de con do lên ci as à fa -
mí lia.

Sala das Ses sões,17 de mar ço de 2003. –
Edu ar do Su plicy.

Jus ti fi ca ção

O as sas si na to do Exce len tís si mo Se nhor Juiz
Antô nio José Ma cha do Dias, sus ci ta-nos uma re fle-
xão so bre a ne ces si da de de se acom pa nhar o cres ci-
men to e a so fis ti ca ção do cri me or ga ni za do, a fim de
que se evi te la cu nas, como a que pro pi ci a ram a mor te
da au to ri da de em ques tão.

É fun da men tal que os cri mi no sos de alta pe ri cu-
lo si da de seja pre sos em pre sí di os fe de ra is, em re gi-
me dis ci pli nar ca paz de evi tar que con ti nu em, mes mo
den tro de pri sões, a co man dar ações cri mi no sas, tan -
to con tra à so ci e da des, como con tra au to ri da des ou
ban dos ri va is.

Nes se mo men to é im por tan te que se faça
uma re fle xão so bre a me lho ria da Se gu ran ça Pú -
bli ca no Bra sil, in ves tin do em po li ci a men to pre ven-
ti vo e na bus ca de uma con jun ta das po li ci as mi li tar
e ci vil, com um me lhor apa re lha men to e tre i na-
men to de po li ci a is.

Cor ro bo ra mos com a po si ção do Pre si den te da
se ção São Pa u lo da Ordem dos Advo ga dos do Bra sil,
Car los Mi guel Ai dar, ma ni fes ta em nota, la men tan do
o as sas si na to em ques tão, ao mes mo tem po em que
so li ci ta mos ra pi dez na apu ra ção do cri me e que os
man dan tes, exe cu to res e co la bo ra do res se jam de vi-
da men te pu ni dos.

Nes se as pec to re gis tra mos en tre vis ta do Pre si-
den te Lula, na CNN, em 16-3-2003, em que “de cla ra
guer ra ao cri me or ga ni za do e ao trá fi co de dro gas,
afir man do que usa rá de to dos os or ga nis mos de se -
gu ran ça do Esta do con tra es ses fla ge los” e ain da o
fato de que o Mi nis tro da Jus ti ça, Már cio Tho mas Bas -
tos, de ter mi nou que a Po lí cia Fe de ral aju de nas in ves-
ti ga ções, ten do en vi a do um gru po es pe ci al da Po lí cia
Fe de ral para Pre si den te Pru den te, com o in tu i to de
aju dar nas in ves ti ga ções.

Fi nal men te, re gis tra mos que o as sas si na to em
ques tão pro vo cou in dig na ção na aber tu ra da re u nião
do Di re tó rio Na ci o nal do Par ti do dos Tra ba lha do res,
nes te sá ba do em São Pa u lo, oca sião em que pres ta-
mos ho me na gem ao juiz as sas si na do e aos re le van-
tes tra ba lhos que vi nha pres tan do a na ção em seus
mais de dez anos de ma gis tra tu ra.

Sala das Ses sões, 17 de mar ço de 2003. –
Edu ar do Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su-

plicy, au tor do re que ri men to. S. Exª dis põe de até cin -
co mi nu tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o as sas si na to
do Exmº Sr. Juiz Antô nio José Ma cha do Dias sus ci-
ta-nos uma re fle xão so bre a ne ces si da de de se
acom pa nhar o cres ci men to, a so fis ti ca ção do cri me
or ga ni za do, a fim de evi tar la cu nas como as que pro -
pi ci a ram a mor te da au to ri da de em ques tão.

É fun da men tal que os cri mi no sos de alta pe ri cu-
lo si da de se jam pre sos em pre sí di os fe de ra is, em re gi-
me dis ci pli nar ca paz de evi tar que con ti nu em, mes mo
den tro de pri sões, a co man dar ações cri mi no sas, tan -
to con tra a so ci e da de como con tra au to ri da des ou
ban dos ri va is.

Nes te mo men to, é im por tan te que se faça uma re -
fle xão so bre a me lho ria da Se gu ran ça Pú bli ca no Bra sil,
in ves tin do no po li ci a men to pre ven ti vo e na bus ca de uma 
ação con jun ta das po lí ci as mi li tar e ci vil, com um me lhor
apa re lha men to e tre i na men to de po li ci a is.

Cor ro bo ra mos com a po si ção do Pre si den te da
se ção de São Pa u lo da Ordem dos Advo ga dos do
Bra sil, Car los Mi guel Ai dar, ma ni fes ta em nota la men-
tan do o re fe ri do as sas si na to, ao mes mo tem po em
que so li ci ta mos ra pi dez na apu ra ção do cri me e que
os man dan tes, exe cu to res e co la bo ra do res se jam de -
vi da men te pu ni dos.

Nes se as pec to, re gis tra mos en tre vis ta do Pre si-
den te Lula, em 16 de mar ço úl ti mo, na CNN, em que
de cla ra guer ra ao cri me or ga ni za do e ao trá fi co de
dro gas, afir man do que usa rá de to dos os or ga nis mos
de se gu ran ça do Esta do con tra es ses fla ge los, e ain -
da o fato de que o Mi nis tro da Jus ti ça, Már cio Tho maz
Bas tos, de ter mi nou que a Po lí cia Fe de ral aju de nas
in ves ti ga ções, ten do en vi a do um gru po es pe ci al da
Po lí cia Fe de ral para Pre si den te Pru den te, com o in tu i-
to de aju dar nas in ves ti ga ções.

O as sas si na to em tela in dig nou to dos os bra si le-
i ros, in clu si ve nós, que, nes te sá ba do, es tá va mos re u-
ni dos no Di re tó rio Na ci o nal do Par ti do dos Tra ba lha-
do res, em São Pa u lo. Aliás, re pre sen tan do o Pre si-
den te do PT, José Ge no í no, com pa re ci on tem ao en -
ter ro do Juiz Antô nio José Ma cha do Dias, no ce mi té-
rio de São Pa u lo, e gos ta ria de as si na lar o quan to per -
ce bi ser ad mi ra do o juiz por to dos os seus ami gos e
co le gas de ma gis tra tu ra. Foi uma pes soa que sem pre
agiu com mu i ta co ra gem e que ha via dis pen sa do o
ser vi ço de se gu ran ça que lhe ha via sido ofe re ci do,
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por que di zia es tar tran qüi lo con si go mes mo, com sua
cons ciên cia, e com a cer te za de que es ta va agin do
com cor re ção em re la ção às di re tri zes que ti nha por
res pon sa bi li da de de fi nir, com res pe i to in clu si ve ao
de ten to Fer nan di nho Be i ra-Mar.

Sr. Pre si den te, pre ci sa mos re fle tir so bre
como va mos mo di fi car esse es ta do de co i sas, até
mes mo para que o Bra sil não te nha pro ble mas se -
me lhan tes aos da Itá lia ou da Co lôm bia, que, em
anos re cen tes, têm en fren ta do di fi cul da des cres-
cen tes com a cri mi na li da de, in clu si ve re la ci o na da
ao nar co trá fi co.

Sem dú vi da, es ses pro ble mas re la ci o nam-se tam -
bém à não re so lu ção dos pro ble mas so ci a is, dos pro ble-
mas da de si gual da de so ci o e co nô mi ca. Então, pre ci sa-
mos fa zer com que os ór gãos de se gu ran ça se jam mais
efi ca zes para im pe dir atos abu si vos, as sas si na tos bár ba-
ros como esse. Con tu do, tam bém é ne ces sá rio que a so -
ci e da de se mova com mu i to mais ra pi dez para ga ran tir a
to dos os bra si le i ros o di re i to de vi ve rem com dig ni da de,
de par ti ci pa rem da ri que za da Na ção.

Sr. Pre si den te, que ro ain da as si na lar que, den -
tre to dos os bra si le i ros que mu i to re fle ti ram so bre a
gra vi da de dos atos do cri me or ga ni za do, des ta ca-se
uma voz que per de mos há al guns me ses, aos 90
anos de ida de: a do ad vo ga do Evan dro Lins e Sil va.
Na edi ção 231 da re vis ta Épo ca, de ou tu bro de 2002,
ele deu opi niões que me re cem ser con si de ra das por
to dos os Se na do res e Se na do ras.

Assi na lo al gu mas de suas res pos tas na que le
dia, Sr. Pre si den te:

Épo ca – A ci da de do Rio de Ja ne i ro vi -
veu na se ma na pas sa da mais uma no i te de
ter ror. Por que es ses atos de vi o lên cia dos tra -
fi can tes es tão se re pe tin do?

ELS – De fato, ca sos as sim eram mais 
iso la dos. Meu pres sen ti men to é de que o
Go ver no do Esta do deve es tar agin do com
ma i or fir me za, e o trá fi co res pon de com de -
mons tra ções de for ça.

Épo ca – O que pode ser fe i to so bre as 
ar mas?

ELS – De ve ri am ser pro i bi das a fa bri-
ca ção in dis cri mi na da de ar mas e sua ven da.
Anu lam-se to dos os por tes e par te-se do
zero para vol tar a li be rar.

Épo ca – O Sr. acre di ta no po der pa ra-
le lo do cri me or ga ni za do?

ELS – Exis te um de ter mi na do po der
que foge ao con tro le das au to ri da des e é lo -

ca li za do nas fa ve las: a dis pu ta pelo co mér-
cio da dro ga. Com a fal ta de em pre go e
opor tu ni da des na vida, as pes so as aca bam
ade rin do a esse es ti lo de vida, tor nan do-se
par te dis so, seja ati va men te, seja por omis -
são. O tra fi can te, por ga nhar mu i to di nhe i ro,
ga nha o po der de cor rom per e cria uma teia
de for ça mu i to gran de.

Épo ca – Como com ba ter o trá fi co?
ELS – Com ba ter à for ça é bo ba gem. O 

trá fi co se tor nou a pos si bi li da de para mu i tas
pes so as e é de cor ren te dos pro ble mas so ci-
o e co nô mi cos do País. De fen do a des cri mi-
na li za ção das dro gas.

Épo ca – E o que di ria a nova lei?
ELS – Se ri am per mi ti das a fa bri ca-

ção pe los la bo ra tó ri os e a ven da nas far -
má ci as, se pas sa ria a to mar con ta das vi -
o la ções nes sa ven da, sen do ne ces sá rio
ain da re ce i ta mé di ca como tipo de re gra.
Li mi tes se ri am cri a dos. Se for fe i ta uma
ven da ir re gu lar, que se puna a pes soa.
Mas não se ria mais cri me. Des sa for ma, a 
ven da da dro ga sai da es fe ra mar gi nal.

Épo ca – Sem pre que o tema da des-
cri mi na li za ção vem à tona, fala-se mu i to que 
o cri me or ga ni za do se vol ta ria para ou tras
ações, como as sal tos, rou bo de car ros, e a
vi o lên cia con ti nu a ria.

ELS – Pode ser. Mas é pre ci so ha ver
uma ação ra ci o nal para cada área. O
mais im por tan te é fo car no que re al men te
in te res sa, que é edu car e dar opor tu ni da-
de de as pes so as sa be rem das co i sas.
Isso, sim, re du zi ria todo tipo de cri me. A
so lu ção, a lon go pra zo, é, in clu si ve, de
na tu re za edu ca ci o nal. Mas, por hora, des -
cri mi na li zar é um pas so im por tan te.

Sr. Pre si den te, so li ci to seja trans cri ta, na ín te-
gra, essa im por tan te en tre vis ta de Evan dro Lins e
Sil va, cuja re fle xão me re ce ser tam bém con si de ra da
por to dos do Se na do Fe de ral.

De i xo a mi nha ho me na gem aos ir mãos, fi lhos e
se nho ra do Juiz Antô nio José Ma cha do Dias.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do Re gi-
men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – V. Exª será aten di do na for ma do Re gi men to
Inter no, com re la ção à trans cri ção.

A Mesa en ca mi nha rá o voto de pe sar so li ci ta do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – So bre a mesa, pro je to que será lido pela Srª 1º
Se cre tá ria em exer cí cio, Srª. Iris Ara ú jo.

É lido o se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 8, DE 2003

Alte ra o Re gi men to Inter no do Se na-
do Fe de ral para ins ti tu ir a Ou vi do ria Par -
la men tar.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º O Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral

pas sa a vi go rar acres ci do dos se guin tes ar ti gos, que
cons ti tu em o Ca pí tu lo III-A:

“CAPÍTULO III-A
Da Ou vi do ria Par la men tar

Art. 60-A. Com pe te à Ou vi do ria Par la-
men tar re ce ber, exa mi nar e en ca mi nhar aos
ór gãos com pe ten tes as re cla ma ções ou re pre-
sen ta ções dos ci da dãos so bre:

a. ile ga li da des ou abu so de po der im pu-
ta das a qual quer agen te po lí ti co ou ser vi dor
pú bli co do Se na do Fe de ral, nes sa con di ção;

b. vi o la ção ou qual quer for ma de dis-
cri mi na ção aten ta tó ria aos di re i tos e li ber da-
des fun da men ta is;

c. mau fun ci o na men to do pro ces so le -
gis la ti vo ou dos ser vi ços ad mi nis tra ti vos do
Se na do Fe de ral.

Art. 60-B. Incum be à Ou vi do ria Par la-
men tar, após ob ser var a con sis tên cia das
ale ga ções:

I – pro por me di das para sa nar as vi o la-
ções, as ile ga li da des e os abu sos cons ta ta dos;

II – pro por as me di das ne ces sá ri as à
re gu la ri da de do pro ces so le gis la ti vo e dos
ser vi ços ad mi nis tra ti vos do Se na do Fe de ral;

III – en ca mi nhar ao Tri bu nal de Con tas
da União, aos ór gãos po li ci a is ou ao Mi nis té-
rio Pú bli co as in for ma ções per ti nen tes a ma-
té ri as de com pe tên cia des sas ins ti tu i ções;

IV – res pon der aos ci da dãos e às en ti-
da des in te res sa das quan to às pro vi dên ci as
to ma das pelo Se na do em face das in for ma-
ções e/ou ale ga ções que te nha le va do ao
co nhe ci men to da Ou vi do ria Par la men tar;

V – re a li zar au diên ci as pú bli cas a res-
pe i to de as sun tos de sua com pe tên cia;

VI – pro por, quan do ca bí vel, a aber tu ra de 
in qué ri to ou sin di cân cia des ti na do a apu rar as
ir re gu la ri da des de que te nha co nhe ci men to.

Art. 60-C. A Ou vi do ria Par la men tar é
com pos ta de um Ou vi dor-Ge ral e um Ou vi-
dor-Ge ral Subs ti tu to, de sig na dos den tre os
se na do res pelo Pre si den te do Se na do, e
com man da to de dois anos, ve da da a re con-
du ção.

Art. 60-D. O Ou vi dor-Ge ral, no exer cí-
cio de suas atri bu i ções, po de rá:

I – so li ci tar in for ma ções ou có pia de
do cu men tos a qual quer ór gão ou ser vi dor
do Se na do Fe de ral;

II – ter vis tas no re cin to do Se na do de
pro po si ções le gis la ti vas, atos e con tra tos e
qua is quer ou tros do cu men tos que en ten da
ne ces sá ri os;

III – re que rer ou pro mo ver as di li gên ci-
as e in ves ti ga ções que en ten der ca bí ve is.

Pa rá gra fo úni co. A de mo ra in jus ti fi ca da
em res pon der às so li ci ta ções fe i tas ou na
ado ção das pro vi dên ci as re que ri das pelo
Ou vi dor-Ge ral en se ja a res pon sa bi li za ção
do agen te res pon sá vel.

Art. 2º A Mesa Di re to ra do Se na do Fe de ral as -
se gu ra rá à Ou vi do ria Par la men tar o apo io ne ces sá-
rio ao de sem pe nho de suas ati vi da des.

Art. 3º A Mesa Di re to ra do Se na do Fe de ral ex -
pe di rá os atos re gu la men ta res ne ces sá ri os à exe cu-
ção des ta re so lu ção.

Art. 4º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A pre sen te pro po si ção le gis la ti va tem por pro pó-
si to ins ti tu ir um ins tru men to a mais a apro xi mar o ci -
da dão do Po der Le gis la ti vo, algo que en ten de mos es -
sen ci al ao aper fe i ço a men to da de mo cra cia re pre sen-
ta ti va. Tem por base a Re so lu ção nº 19, de 2001, da
Câ ma ra dos De pu ta dos, que ins ti tu iu a Ou vi do ria Par-
la men tar da que la Casa.

Cabe o re gis tro de que as atri bu i ções da Ou vi-
do ria Par la men tar não se con fun dem com aque las de
ne nhum ou tro ór gão do Se na do. Na hi pó te se de que a 
Ou vi do ria te nha aces so a in for ma ções, em dado
caso, que im pli quem as atri bu i ções do Con se lho de
Éti ca ou ou tro ente, por exem plo, de ve rá a ma té ria ser 
le va da à com pe tên cia do ór gão res pec ti vo.
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O ins ti tu to da Ou vi do ria não é es tra nho à or ga ni-
za ção po lí ti co-ad mi nis tra ti va do Bra sil, exis tin do em
di ver sos en tes pú bli cos, em di fe ren tes uni da des fe de-
ra ti vas, seja nos Po de res Exe cu ti vo e Le gis la ti vo, seja 
nas ad mi nis tra ções fe de ral, es ta du al ou mu ni ci pal.

A pró pria ini ci a ti va pri va da, do mes mo modo,
tem ado ta do ou vi do res como uma for ma de es tre i tar o 
re la ci o na men to en tre a em pre sa e sua cli en te la. Além 
de uma me di da que o pú bli co-alvo res pon de e par ti ci-
pa, tor na pos sí vel o aper fe i ço a men to dos ser vi ços ou
a me lho ria da qua li da de dos pro du tos co mer ci a li za-
dos pela em pre sa.

Tra tan do-se de um ór gão po lí ti co-le gis la ti vo, o
Se na do Fe de ral ne ces si ta, em face des sa sua na tu re-
za, apro xi mar-se dos ci da dãos e ci da dãs do Bra sil,
sen tir-lhes as que i xas e re cla ma ções quan to ao seu
fun ci o na men to e dar a es sas ma ni fes ta ções a res pos-
ta ade qua da.

Com es tes pro pó si tos, apre sen ta mos o pro je to
de re so lu ção que ora sub me te mos ao exa me da
Casa.

Sala das Ses sões, 17 de mar ço de 2003. – Sibá
Ma cha do.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O pro je to lido será pu bli ca do e, em se gui da, fi -
ca rá so bre a mesa du ran te cin co dias úte is a fim de
re ce ber emen da, nos ter mos do art. nº 401, § 1º, do
Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Vol ta-se à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Fá ti ma Cle i de,
que dis põe de até 20 mi nu tos.

A SRª FÁTIMA CLEIDE (Blo co/PT – RO. 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, re gis tro o meu pe sar
pela mor te do Juiz Antô nio José Ma cha do Dias.

Per doe-me, mas não se ria jus to co me çar meu
dis cur so des ta tri bu na de ou tra ma ne i ra. Agra de ço a
Deus, ra zão ma i or de mi nha vida, ao meu pai, à mi -
nha mãe, aos meus fi lhos e ao meu com pa nhe i ro,
Erna ni. Enfim, agra de ço aos meus ami gos, aos meus
ad ver sá ri os dig nos e tam bém aos in dig nos. Agra de ço
ao povo de Ron dô nia, que me con ce deu a hon ra de
re pre sen tá-lo nes ta Casa. Gra ças a to dos vo cês, es -
tou aqui no dia de hoje.

Nes te meu pri me i ro pro nun ci a men to como Le -
gis la do ra, não pos so de i xar de re gis trar a emo ção
que es tou sen tin do. Ao con trá rio da ma i o ria es ma ga-
do ra dos Co le gas, com lar ga ex pe riên cia no exer cí cio
de man da tos no Exe cu ti vo e no Le gis la ti vo, sou uma
ca lou ra que che ga com mu i ta de ter mi na ção para

apren der e aju dar a cons tru ir um novo fu tu ro não para 
mim, mas para Ron dô nia e para o Bra sil.

Sen do as sim, peço li cen ça ao po e ta Car los
Drum mond de Andra de para, ser vin do-me de suas ri -
mas, re tra tar o tem po por que pas sa esta Casa, no
meu en ten der:

E ago ra José? 
O povo so nhou,
A luta a to dos con ta gi ou,
A es pe ran ça de sa bro chou,
Nos sa gen te sor riu.
E ago ra, José?
Um novo ca mi nho se cons tru iu,
O povo do meu Bra sil es co lheu.
A co ra gem ven ceu.
Um país di fe ren te em ou tu bro sur giu.
Esta Casa, ago ra, tam bém é José. O País pro -

cla mou, de for ma ine quí vo ca, uma von ta de e um an -
se io que pre ci sam ser res pe i ta dos. O mais im por tan te
é que há um ca mi nho di fe ren te a ser cons tru í do, que
não é ta re fa de uma só pes soa, de um só seg men to
da so ci e da de, de um só Po der. Para a von ta de po pu-
lar ser al can ça da, será ne ces sá rio o so ma tó rio dos
es for ços de to dos aque les que en ten de ram o re ca do
das ur nas e pen sam no Bra sil e na nos sa gen te aci ma
de tudo.

E ago ra, Se na do Fe de ral? E ago ra, Câ ma ra Fe -
de ral? E ago ra, Ju di ciá rio? E ago ra, mo vi men to so ci al?
A sa be do ria não está em ter, mas em sa ber, em com -
pre en der aqui lo que nos cer ca. Hoje, so mos to dos ope -
rá ri os na cons tru ção de uma re a li da de di fe ren te para o
nos so País. Vi rar as cos tas para esse fato é ne gar ao
povo a chan ce de cons tru ir um Bra sil mais jus to, so li dá-
rio, fra ter no e, prin ci pal men te, sem vi o lên cia.

Esta mos numa en cru zi lha da his tó ri ca. Nos sa
tra di ção de paz es co lheu o ca mi nho ins ti tu ci o nal para
as mu dan ças. No jogo de mo crá ti co vi gen te, nos sas
idéi as fo ram às ruas e ocu pa ram es pa ços, con quis-
tan do co ra ções e men tes para essa nova tri lha. Se as
ins ti tu i ções não con se gui rem en ten der essa men sa-
gem, es ta re mos to dos tra ba lhan do para o fra cas so da 
von ta de po pu lar, para a der ro ca da de um pro je to que
bus ca ga ran tir o exer cí cio ple no da ci da da nia em prol
de mi lhões de bra si le i ros e bra si le i ras que hoje se en -
con tram às mar gens da so ci e da de. O mo de lo atu al de 
Bra sil pro du ziu e ali men tou a se gre ga ção so ci al, a ex -
clu são, o avil ta men to e a vi o lên cia. As pes so as que
con se guem par ti ci par da ri que za da so ci e da de tran -
cam-se em casa, com mu ros cada vez mais al tos,
gra des cada vez mais for tes, ca chor ros cada vez mais 
fe ro zes. Os con do mí ni os mul ti pli cam-se como ilhas
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de tran qüi li da de apa ren te, mas nin guém vive den tro
de les para sem pre. A se gu ran ça pa ra le la toma pe ri-
go sa men te para si a res pon sa bi li da de do Esta do, de i-
xan do no ar a tris te sen sa ção de que só quem pos sui
o di nhe i ro pode des fru tar des se ser vi ço.

O Bra sil deu um re ca do cla ro nas ur nas: que re-
mos mu dar esse qua dro. So mos ins tru men tos des sa
trans for ma ção. Não po de mos frus trar esse de se jo,
sob pe nas de con se qüên ci as im pen sá ve is para o fu -
tu ro de nos sa Na ção. Há mu i tos anos, o Par ti do dos
Tra ba lha do res vem de nun ci an do as ma ze las que o
ne o li be ra lis mo se me ia no seio das na ções. O mer ca-
do, es te io des se sis te ma, não é Deus. As re la ções
eco nô mi cas pre ci sam es tar a ser vi ço do bem co mum.
O Esta do pre ci sa e tem por de ver tu te lar o in te res se
co le ti vo. A lei de so bre vi vên cia do mais for te de i xou as 
pes so as, por mi lha res de anos, va gan do pela ter ra,
sub ju ga das e de sam pa ra das, pou co se di fe ren ci an do
dos ani ma is ir ra ci o na is. Não é isso que o povo bra si le-
i ro quer.

Qu e re mos um Esta do for te, pre sen te nos se to-
res vi ta is da eco no mia, como ele men to pro pul sor de
de sen vol vi men to e ca paz de de fen der os in te res ses
da Na ção. Qu e re mos um mer ca do in ter no for te e con -
su mi dor, ca paz de fa zer gi rar a ri que za e de le var con -
di ções mí ni mas de bem-es tar para cada ci da dão e ci -
da dã des te imen so Bra sil.

A ri que za de um País está na pro du ção e não na
mo vi men ta ção de pa péis e na ci ran da fi nan ce i ra, que
so bre vi ve às cus tas do san gue dos que re al men te pro -
du zem. Não so mos con trá ri os ao lu cro, ao ca pi tal, à ini -
ci a ti va pri va da. So mos pri o ri ta ri a men te a fa vor do ta len-
to como ele men to di fe ren ci a dor da von ta de e da gar ra.
Po rém, a Na ção não é fe i ta de gê ni os nem de em pre en-
de do res de su ces so. A ma i o ria é gen te co mum, es for ça-
da, que pre ci sa de um Esta do que de fen da os in te res-
ses de to dos como for ma de ga ran tir a so bre vi vên cia de
cada um. É pre ci so en ten der que to dos os nos sos ir-
mãos e ir mãs, de Nor te a Sul e de Les te a Oes te des te
País, pre ci sam de co mi da, de edu ca ção, de sa ú de, de
se gu ran ça e de tra ba lho. Não exis te a mí ni ma pos si bi li-
da de de exer cí cio da ci da da nia sem es ses ele men tos,
e, sem eles, o País não mu da rá.

Mu i tos são os ca mi nhos pro pos tos, mu i tas são
as al ter na ti vas. Po rém, que ro de i xar re gis tra do, nes te
mo men to, que se rei uma Par la men tar or gâ ni ca den -
tro do PT, pois acre di to no pa pel que os Par ti dos po lí-
ti cos pre ci sam de sem pe nhar na so ci e da de. Entre tan-
to, não me fur ta rei em co lo car mi nhas opi niões e de -
fen der os pon tos de vis ta que acre di to se rem os me -
lho res para o País e para a mi nha re gião ama zô ni ca.

So bre este pon to, ca bem al gu mas co lo ca ções.
Acre di to pi a men te que o Bra sil tem a res pon sa bi li da-
de de cha mar para si a efe ti va ção e am pli a ção do
Mer co sul, de sem pe nhan do to dos os es for ços para
tor ná-lo, de fato, uma rede de in te gra ção eco nô mi ca
que tra ga uma nova re a li da de para a Amé ri ca do Sul,
gran di o sa igual sua gen te e área ter ri to ri al.

Esse es pa ço ge o grá fi co pri vi le gi a do tem tudo
para ser um im por tan te pólo eco nô mi co do mun do.
To da via, ares tas pre ci sam ser apa ra das, ca mi nhos
pre ci sam ser cons tru í dos, par ce ri as pre ci sam ser
con so li da das.

Esta mi nha con vic ção vem de mi nha pró pria ex -
pe riên cia de vida. Nos sas mu i tas lu tas, den tro dos vá -
ri os mo vi men tos so ci a is, nos en si na ram, a du ras pe -
nas, que a vi tó ria de pen de, den tre ou tras, de duas co -
i sas: pri me i ro, da for ça dos ar gu men tos da ca u sa; em
se gun do lu gar, da ca pa ci da de de aglu ti na ção so ci al
que se tem para de fen der essa ca u sa.

Um Mer co sul for te, eco no mi ca men te di nâ mi co,
sig ni fi ca voz for te para a Amé ri ca do Sul, no in tri ca do
jogo eco nô mi co im pos to pela glo ba li za ção; e dis so o
Bra sil não pode abrir mão, até por que tal ati tu de se ria
de in te res se ape nas dos pa í ses do cha ma do Pri me i ro
Mun do.

Ou tro ca mi nho a ser ob ser va do é o de es tre i ta-
men to cada vez ma i or com o po de ro so mer ca do da
Co mu ni da de Eco nô mi ca Eu ro péia. São mais de 400
mi lhões de con su mi do res, com alto po der aqui si ti vo e
de ra í zes cul tu ra is ri cas, di ver si fi ca das e pron tas para
in te ra gir com a tro pi ca li da de de nos so Bra sil. Nos so
País tem for tes li ga ções his tó ri cas e cul tu ra is com
Por tu gal, Espa nha, Itá lia, Ale ma nha, Po lô nia e tan tos
ou tros pa í ses eu ro pe us, as qua is pre ci sam ser res ga-
ta das para o es ta be le ci men to de par ce ri as as sen ta-
das no cres ci men to mú tuo.

Res ta-nos ain da des ta car os mer ca dos da Ásia
e da Áfri ca, este úl ti mo um bi li cal men te li ga do à for -
ma ção de nos sa na ci o na li da de, es pa ços onde o Bra -
sil pre ci sa rá ser mais agres si vo na sua ocu pa ção.
Para isso, é fun da men tal o pa pel de nos sas em ba i xa-
das. Pre ci sa mos trans for má-las em pó los di fu so res
de nos sos bens, fa ci li ta do res da re a li za ção de ne gó-
ci os, ele men tos pro pul so res do novo Bra sil.

O nos so povo sem pre foi des ta que por sua cri a-
ti vi da de. É hora de co lo car mos esse ta len to es pa lha-
do pelo mun do para aju dar mos a ge rar ri que za para
nos sa gen te. Com isso, não es tou a de fen der o iso la-
men to em re la ção aos Esta dos Uni dos da Amé ri ca.
Peço, pelo con trá rio, que os vo lu mes de ne gó ci os de -
vem au men tar cada vez mais, des de que as bar re i ras
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al fan de gá ri as im pos tas pela Amé ri ca res pe i tem nos -
sa eco no mia e nos sa in te li gên cia.

O Bra sil deve bus car di ver si fi car sua par ti ci pa-
ção no mer ca do ex ter no, es pa lhan do sua pre sen ça
pe los di fe ren tes mer ca dos do mun do. Nos so País
pre ci sa se for ta le cer e se im por como li de ran ça na tu-
ral, a fim de dar su por te a ins ti tu i ções como a ONU, a
OEA, a OMC, etc.

Acom pa nho com pre o cu pa ção os acon te ci men-
tos que apon tam para uma nova guer ra. Ana lis tas, in -
te lec tu a is, ati vis tas, go ver nan tes, como o nos so Pre -
si den te Lula, e po lí ti cos das mais di ver sas par tes do
mun do re pu di am a guer ra con tra o Ira que, ins ti ga da
pe los Esta dos Uni dos, com o úni co fim de se apo de-
rar dos re cur sos pe tro lí fe ros do Ori en te e re a fir mar
sua he ge mo nia so bre o Pla ne ta.

Vi ve mos um tem po em que as po si ções de ar ro-
gân cia e de for ça não po dem mais po dem ser to le ra-
das como for ma de de fe sa de in te res ses na ci o na is de 
fun do eco nô mi co. A guer ra, que está pres te a en vol-
ver po vos e es pa lhar so fri men to pelo mun do in te i ro,
pode e deve ser evi ta da.

O Sr. Sibá Ma cha do (Blo co/PT – AC) – Con ce-
de-me um apar te V. Exª?

A SRª FÁTIMA CLEIDE (Blo co/PT – RO) – Com 
pra zer, Se na dor Sibá Ma cha do.

O Sr. Sibá Ma cha do (Blo co/PT – AC) – Se na do-
ra, para mim, é mo ti vo de mu i ta ale gria e sa tis fa ção
vê-la che gar a esta Casa, de po is de ter sido, em
1994, cer ce a da do seu di re i to de par ti ci pa ção no pro -
ces so de mo crá ti co de ele i ções di re tas, quan do atra -
sa ram a de sin com pa ti bi li za ção de sua fun ção de pro -
fes so ra. Tam bém gos ta ria de lhe di zer da mi nha ale -
gria em sa ber da ca pa ci da de de li de ran ça de uma
mu lher mi li tan te, den tre tan tas fun ções, pro fes so ra e
mãe, que ago ra po de rá aju dar, se Deus qui ser, com
sua ca pa ci da de ama zô ni ca, dan do uma gran de con -
tri bu i ção ao de ba te po lí ti co para a cons tru ção de um
Bra sil para to dos os bra si le i ros. Qu e ro aqui pa ra be ni-
zá-la por sua ca pa ci da de e ain da mais por sua li nha
de ra ci o cí nio e pelo seu pro nun ci a men to. Su ces so a
V. Exª.

A SRª FÁTIMA CLEIDE (Blo co/PT – RO) – Mu i-
to obri ga da, Se na dor Sibá Ma cha do. Suas pa la vras
mu i to me hon ram.

Sr. Pre si den te, que ro aqui sa u dar a po si ção do
Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va e do Mi nis té rio
das Re la ções Exte ri o res, por sua in can sá vel atu a ção
em bus ca de pro mo ver a paz. Cre io que de ve mos
bus car o for ta le ci men to des ta pro pos ta no Con se lho
de Se gu ran ça da ONU – cre io que ain da haja tem po -,

onde, a meu ver, o Bra sil de ve ria ocu par as sen to per -
ma nen te.

Esta Casa, Sr. Pre si den te, deve se ma ni fes tar
sis te má ti ca e ve e men te men te con tra a guer ra, pro-
ces so que da ni fi ca rá gra ve men te a eco no mia de di -
ver sos pa í ses, in clu si ve a do Bra sil, já com ba li da em
con se qüên cia de lon gos anos de prá ti ca ne o li be ral.

Ca ros Se na do ras e Se na do res, es tas são al gu-
mas vi sões que pos suo e de fen do; con tu do, não sou
nem que ro ser a dona da ver da de. Qu a is quer que se -
jam os ca mi nhos a se rem per cor ri dos pelo novo Go -
ver no, eles pre ci sa rão do aval e das im por tan tes idéi -
as des te co le gi a do. Te nho a cer te za de que esta Casa 
não se re cu sa rá a dar a sua con tri bu i ção e tra ba lha rá
em sin to nia com a voz que vem dos mais di fe ren tes
rin cões da nos sa ter ra.

O Bra sil está em trans for ma ção para aten der
aos an se i os de nos sa Na ção. Quem não en ten der e
se re cu sar a par ti ci par des se sin gu lar mo men to es ta-
rá per den do o bon de da His tó ria...

Po rém, Sr. Pre si den te, este meu pri me i ro dis-
cur so, no qual co lo co al gu mas idéi as e prin cí pi os ge -
ra is, não te ria sen ti do se não fa las se de mi nha re gião
e de meu Esta do: Ron dô nia.

Mais uma vez, peço li cen ça ao po e ta para usur -
par-lhe al gu mas ri mas:

Mi nha ter ra tem cas ta nhe i ra e ga ra pe i ra.
Onde ain da can ta a pas sa ra da
As aves que lá gor je i am
Não gor je i am como as de cá.
O Bra sil é um mun do de na tu re zas dis tin tas que

bor bu lham e ge ram be le za em to dos os can tos, mas
Ron dô nia é Ron dô nia. Fin ca da na Ama zô nia, é a ter -
ra dos so nhos de mi nha vida. Eu mes ma sou fru to de
mu i tos so nhos. Pri me i ro, sou fru to de um so nho de
amor en tre meu pai e mi nha mãe. Em mim, o san gue
do mi gran te nor des ti no, do ca bo clo, do ne gro, do ín -
dio e do por tu guês en con trou abri go para a re a li za ção
do so nho da mis ci ge na ção, que só será com ple to
quan do as ques tões so ci a is des te País es ti ve rem re -
sol vi das.

Sou fru to de um so nho que mu i tos com pa nhe i-
ros e com pa nhe i ras aca len tam há mu i tos anos em
meu Esta do: o so nho da trans for ma ção, da ocu pa ção
de es pa ços po lí ti cos por pes so as in te res sa das em
cons tru ir um lu gar me lhor para se vi ver. Alguns des -
ses com pa nhe i ros e com pa nhe i ras, que tan to lu ta ram
por este mo men to, não mais se en con tram no meio
de nós. Mu i tos tom ba ram na luta pela ter ra, como o
com pa nhe i ro Ne li nho Ro dri gues e a pe que na Va nes-
sa, cu jos no mes pas sa ram a cons tar do tris te epi só-
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dio de no mi na do de Mas sa cre de Co rum bi a ra, ain da
mu i to re cen te em nos sas lem bran ças.

Não es tão pre sen tes, en tre tan to sin to a pre sen-
ça de cada um de les em cada sor ri so que dou, ou em
cada lá gri ma que des ce ao meu ros to na cons tru ção
des te so nho.

Sou tam bém agen te do so nho do povo bra si le i ro
que se ma te ri a li zou na ele i ção do Pre si den te Luiz
Iná cio Lula da Sil va. Isso pro va, Sr. Pre si den te, que os 
so nhos co le ti vos ven cem ad ver si da des e con quis tam
re a li da des. E é so bre essa nova re a li da de que que ro
fa lar de meu Esta do. Te nho mu i to or gu lho de ser a pri -
me i ra Se na do ra ron do ni en se. Te nho mu i to or gu lho de 
ser “be i ra de i ra”. Be i ra de ra do Rio Ma de i ra, quin to ma -
i or rio em vo lu me de água do mun do. Uma gi gan tes ca
ar té ria que leva e traz nos sas ri que zas, em que a vida
bor bu lha de for ma in ten sa. Sou “be i ra de i ra”, for ja da
na luta da que les que, no iní cio do sé cu lo XX, cons tru-
í ram em ple na sel va a es tra da de fer ro Ma de i ra-Ma-
mo ré, mar co his tó ri co de nos sa Na ção e que, hoje,
exi ge a aten ção que o seu pas sa do im põe.

Esse fato leva mi nhas ra í zes aos mais pro fun-
dos so los da Ama zô nia. Po rém, isso por si só não sig -
ni fi ca pre nún cio de su ces so ou re a li za ção de um
man da to. É pre ci so o com pro me ti men to, que, te nho
cer te za, es ta rá pre sen te no es pí ri to da gran de ma i o-
ria dos Srs. Se na do res des ta Le gis la tu ra.

Che go a esta Casa com a cer te za de que re ce bi
do povo ron do ni en se não ape nas um car go, mas, so -
bre tu do, a res pon sa bi li da de de re pre sen tar ho mens e 
mu lhe res que ain da crê em na ati vi da de po lí ti ca como
ins tru men to da re a li za ção co le ti va.

Ron dô nia é um Esta do aban do na do à sua sor te.
Des de a sua im plan ta ção, o Esta do não re ce beu, por
par te da União, os in ves ti men tos em in fra-es tru tu ra a
que ti nha di re i to. Go ver nos ir res pon sá ve is se se gui-
ram em ad mi nis tra ções de sas tro sas, de i xan do o
Esta do sem os in ves ti men tos ne ces sá ri os e com uma 
dí vi da fi nan ce i ra mons tru o sa, fru to tam bém da cri mi-
no sa ad mi nis tra ção do Ban co Cen tral no ex tin to Be -
ron, Ban co do Esta do de Ron dô nia. Uma dí vi da de
R$50 mi lhões pas sou para mais de R$700 mi lhões
em pou co mais de dois anos e está in de vi da men te
sen do paga pelo povo do meu Esta do. Esse é um
tema de li ca do e gra ve e será as sun to para ou tra opor-
tu ni da de.

Ou tro caso que abor da rei e acom pa nha rei bem
de per to diz res pe i to aos qua se 10 mil fun ci o ná ri os
pú bli cos de Ron dô nia de mi ti dos pelo Go ver na dor
José Bi an co, em ja ne i ro de 2000, dos qua is cer ca de
5 mil eram fun ci o ná ri os es tá ve is, con for me re gras de -
fi ni das pelo pró prio Esta do. Um ab sur do de con se-

qüên ci as so ci a is gra ves, que nos en ver go nha ram to -
dos os dias nos úl ti mos três anos. 

Hoje, es ta mos fe li zes pelo des fe cho que foi
acor da do no STJ, na úl ti ma quin ta-fe i ra. De po is de
mu i to so fri men to, Sr. Pre si den te, o sa gra do em pre go
está pres tes a re tor nar e a dig ni da de, a se re ins ta lar
em mi lha res de la res de mi nha ter ra. Esta vi tó ria só foi 
pos sí vel pela in can sá vel luta de mu i tos tra ba lha do res
e que deve, sem dú vi da, ser vir de exem plo para to dos
nós.

A de ci são po lí ti ca e ad mi nis tra ti va foi to ma da. O
Go ver na dor Ivo Cas sol se com pro me teu com to dos.
Entre tan to, só des can sa rei quan do o úl ti mo dos de mi ti-
dos es ti ver tra ba lhan do e re ce ben do seu jus to sa lá rio.

Qu e ro, an si o sa, re tor nar ao seio de mi nha gen -
te, não mais para apa rar as lá gri mas que mu i to nos
ma go a ram, mas para di vi dir o sor ri so e a ale gria que
to dos me re ce mos.

Esse, sem dú vi da, con ti nua sen do meu ob je ti vo
e, para tan to, con to com o apo io dos co le gas Se na do-
res e Se na do ras des ta Casa.

Mas, Sr. Pre si den te, Ron dô nia, ape sar das ad -
mi nis tra ções de sas tro sas que por ali pas sa ram, pos -
sui um po ten ci al con si de rá vel de de sen vol vi men to,
bas tan do para isso que a von ta de po lí ti ca su pe re os
in te res ses es cu sos e cor po ra ti vis tas que cos tu mam
ro dar o po der que se ins ta la.

Ron dô nia pre ci sa ser pen sa da a lon go pra zo,
como for ma de se tor nar vi a bi li zar eco no mi ca men te em
to dos os sen ti dos. Para isso, os ser vi ços bá si cos do
Esta do ne ces si tam de pro fun das trans for ma ções. É im -
pos sí vel de sen vol ver mos um Esta do ou um País se não 
in ves tir mos pe sa do em uma edu ca ção de qua li da de
que pro mo va a ci da da nia e ca pa ci te o alu no a dis pu tar
cada vez mais o di mi nu to mer ca do de tra ba lho.

Estou fa lan do de edu ca ção pú bli ca, da es co la
pú bli ca, aque la em que es tu dei e em que mu i tos dos
Se na do res e Se na do ras, te nho cer te za, tam bém es -
tu da ram. A edu ca ção é um bem pú bli co de ines ti má-
vel va lor. Sem esse bem não exis ti ria de mo cra cia e
não exis ti rá de mo cra cia – a edu ca ção só che ga rá a
quem ti ver di nhe i ro para com prá-la. A edu ca ção, por -
tan to, não pode ser mer ca do ria. Deve ser um bem so -
ci al a ser vi ço do exer cí cio da ci da da nia. O Esta do de -
mo crá ti co é aque le que, pen so eu, ofe re ce opor tu ni-
da des igua is para to dos. Infe liz men te, hoje, ape sar
dos enor mes es for ços dos tra ba lha do res de edu ca-
ção, da luta sem tré gua dos sin di ca tos, a edu ca ção do 
Bra sil como um todo tem ín di ces de qua li da de mu i to
ba i xos, in vi a bi li zan do seus alu nos a dis pu ta rem va-
gas nas uni ver si da des, a ocu pa rem pos tos no mer ca-
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do de tra ba lho, re la ci o na rem-se com o mun do di gi ta li-
za do em que vi ve mos.

Nos sa es co la é uma gi gan tes ca fá bri ca de ex -
clu são so ci al. Isso pre ci sa ser re ver ti do. Mas isso tam -
bém não acon te ce por aca so. Exis tem cul pa dos, exis -
tem res pon sá ve is e co ni ven tes, mas ago ra não é hora 
de apon tá-los, mes mo por que to dos sa be mos quem
são.

Falo isso por que meu Esta do pos sui ri que zas
fan tás ti cas, que lá es tão à dis po si ção de to dos, à es -
pe ra de se rem usa das com sa be do ria e cons ciên cia.
No en tan to, é ne ces sá rio que as pes so as se jam, no
mí ni mo, edu ca das para usu fru ir aqui lo que a na tu re za
ge ne ro sa men te nos con ce deu.

Nos so Esta do é gran de, com es pa ço para a ex -
plo ra ção e a pre ser va ção, mas isso pas sa pela ne-
ces sá ria cons ci en ti za ção que pre ci sa ser de sen vol vi-
da a par tir de ações e de pro gra mas de po lí ti cas pú bli-
cas con sis ten tes vol ta das para esse fim.

A per gun ta que que re mos tra zer para a or dem
do dia não diz res pe i to ao di le ma de de ver ou não ex -
plo rar a Ama zô nia. A res pos ta que que re mos cons tru-
ir, Se na do res Sibá Ma cha do e Ge ral do Mes qui ta Jú -
ni or, é a que nos res pon de à per gun ta: COMO
EXPLORAR A AMAZÔNIA? Sou uma ár dua de fen so-
ra do meio am bi en te e do de sen vol vi men to sus ten tá-
vel. Isso me per mi te, com mu i ta tran qüi li da de, de fen-
der po lí ti cas pú bli cas que apon tem para o fim da ex -
clu são so ci al em meu Esta do e no Bra sil e para o fim
da fome e da mi sé ria que ain da exis tem.

Não que re mos que Ron dô nia seja ape nas um
Esta do pro du tor e for ne ce dor de ma té ri as-pri mas
para ou tras re giões e pa í ses. A mu dan ça des sa con -
di ção é fun da men tal para au men tar mos as pers pec ti-
vas de nos sa gen te. A ver ti ca li za ção da pro du ção
agro pe cuá ria pre ci sa ser fo men ta da. So mos um Esta -
do com mais de oito mi lhões de ca be ças de gado.
Isso não pode ser des pre za do, mas não te mos in dús-
tri as para o apro ve i ta men to do cou ro.

Nos sa ma de i ra de lei tem pre ços es tra tos fé ri cos
no mer ca do in ter na ci o nal, po rém sai de Ron dô nia
com pou co va lor agre ga do e, mu i tas ve zes, de for ma
cri mi no sa e ir res pon sá vel.

O Sr. Ge ral do Mes qui ta Jú ni or (Blo co/PSB –
AC) – V. Exª per mi te-me um apar te?

A SRª FÁTIMA CLEIDE (Blo co/PT – RO) – Com 
todo pra zer, Se na dor Ge ral do Mes qui ta.

O Sr. Ge ral do Mes qui ta Jú ni or (Blo co/PSB –
AC) – O tem po de V. Exª está ter mi nan do, mas eu não
po de ria de i xar de pa ra be ni zá-la pela pro fun di da de e
pela abran gên cia do seu dis cur so. Afi nal V. Exª to cou

em te mas de ex tre ma re le vân cia para o nos so País e
par ti cu lar men te para o seu Esta do. A nos sa com pa-
nhe i ra Se na do ra Ma ri na Sil va e hoje Mi nis tra do Meio
Ambi en te cos tu ma di zer que so mos an jos de uma asa
só, que só con se gui mos voar quan do nos jun ta mos.
O seu dis cur so me fez lem brar essa afir ma ção da Se -
na do ra Ma ri na. A pre sen ça de V. Exa no Se na do Fe -
de ral é a cer te za de que con se gui re mos al çar vôo
por que es ta re mos jun tos. No ta da men te nós da Ama -
zô nia, al ça re mos esse vôo bo ni to da cons tru ção do
Bra sil jus to, fra ter no. V. Exª vem de um se tor pelo qual
te nho ma i or res pe i to. Acre di to pi a men te que ne nhum
de sen vol vi men to, no ta da men te aque le que pro cu ra-
mos em pre en der na nos sa re gião, o de sen vol vi men to
sus ten tá vel, de for ma al gu ma se tor na rá efe ti vo sem
que es te ja mos ab so lu ta men te aten tos à edu ca ção do 
nos so povo. V. Exª é uma edu ca do ra e sabe da im por-
tân cia de em pre en der mos, de apro fun dar mos esse
pro ces so de edu ca ção; de ofe re cer mos ao nos so
povo edu ca ção e es co la pú bli ca de qua li da de. Só as -
sim te re mos a cer te za de que o de sen vol vi men to que
em pre en der mos na nos sa re gião e no nos so País
terá con se qüên ci as de fi ni ti vas. Pa ra béns pelo seu
pro nun ci a men to. Co lo co-me aqui como anjo de uma
asa só, para que, na com pa nhia de V. Exª, de tan tos
Se na do res e tan tas Se na do ras, pos sa mos al çar vôo
e cons tru ir o Bra sil que tan to so nha mos.

A SRª FÁTIMA CLEIDE  (Blo co/PT – RO) –
Agra de ço as suas be las pa la vras, Se na dor Ge ral do
Mes qui ta Jú ni or. É uma hon ra para mim tam bém se
ou tro anjo de uma asa só para que jun tos pos sa mos
le van tar esse vôo pra do e cal mo, como deve ser fe i to,
na con du ção do de sen vol vi men to sus ten tá vel da nos -
sa re gião.

Já ex tra po lei o meu tem po, mas gos ta ria de um
pou co mais de pa ciên cia da Mesa para con clu ir o
meu pro nun ci a men to.

Nos sa pro du ção agrí co la é for te e po de rá de-
sen vol ver-se ain da mais com o au men to da pro du ti vi-
da de, o be ne fi ci a men to e a con quis ta de mer ca dos in -
ter nos e mun di a is. Para tan to, é ne ces sá rio que as po -
lí ti cas pú bli cas des se se tor se vol tem fun da men tal-
men te para o for ta le ci men to da agri cul tu ra fa mi li ar e
or gâ ni ca.

Sr. Pre si den te, nos so lema de cam pa nha foi
sim ples, po rém pro fun do: Ron dô nia me re ce res pe i to.
So mos um Esta do dis tan te dos gran des cen tros. Esse 
é um fato ge o grá fi co in dis cu tí vel. No en tan to, que ro
de i xar re gis tra do nes te meu pri me i ro dis cur so nes ta
tri bu na que meu man da to não ace i ta rá o ró tu lo de
Esta do pe ri fé ri co, dis tan te das ri que zas que nos sa
Na ção pro duz, lon ge dos ins tru men tos que per mi tam
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nos so de sen vol vi men to, aban do na do pe las ins ti tu i-
ções con du to ras do pro ces so de im ple men ta ção de
po lí ti cas pú bli cas.

Tam bém é cer to, in fe liz men te, que mu i to des sa
des cren ça se deve, em par te, à com pli ca da clas se
po lí ti ca de meu Esta do e re gião, pro ta go nis ta de la-
men tá ve is epi só di os no ce ná rio na ci o nal e prin ci pal-
men te lo cal, como com pro vam as ma té ri as pu bli ca-
das re cen te men te pela mí dia na ci o nal, dos qua is tra -
ta rei em ou tra opor tu ni da de.

Qu e re mos ina u gu rar um novo ci clo em que a éti -
ca, fun da men ta da em nos sos va lo res his tó ri cos, per -
me ie to das as nos sas ações pú bli cas. Só as sim es ta-
re mos no ca mi nho de re a li zar aqui lo que o povo que
nos ele geu es pe ra de cada um de nós. 

Par ti ci pan te ati va do Fó rum Po pu lar de Mu lhe-
res de Por to Ve lho e de Ron dô nia, de fen de rei, in tran-
si gen te men te, as ca u sas das mu lhe res, mães e tra-
ba lha do ras, que a cada dia as su mem no vos en car gos
em nos sa so ci e da de.

Sr. Pre si den te, es ses são al guns prin cí pi os e al -
gu mas idéi as que de fen de rei ao lon go do meu man -
da to, que aqui es ta rá para dar sus ten ta ção ao Go ver-
no do Pre si den te Lula, de fen der os in te res ses do meu 
País e aju dar na re a li za ção dos so nhos do povo do
meu que ri do Esta do.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga da.

Du ran te o dis cur so da Sra. Fá ti ma Cle -
i de, o Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si-
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. José Sar ney
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con gra tu-
lo-me com a Se na do ra Fá ti ma Cle i de pelo seu pri me i-
ro dis cur so nes ta Casa, uma ora ção de amor ao seu
Esta do e um tes te mu nho de sua vida.

Com a pa la vra a Se na do ra Iris de Ara ú jo.
A SRª IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Pro nun-

cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. 
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, an tes de abor dar
o tema por mim es co lhi do e pelo qual me ins cre vi
aqui, gos ta ria de cum pri men tar, nes ta opor tu ni da de,
o Se na dor Arthur Vir gí lio e fa zer das suas pa la vras as
mi nhas. Seu pro nun ci a men to foi bri lhan te men te co-
ad ju va do por apar tes dos Se na do res Pe dro Si mon,
Mão San ta, Edu ar do Su plicy, Ante ro Paes de Andra -
de e José Sar ney, quan do S. Exª, num mo men to opor-
tu no, abor dou um tema que, hoje, con si de ro, es tar re-
ce a Na ção. O Se na dor Arthur Vir gí lio, aqui nes ta tri -

bu na, nes ta que é re al men te a Casa que deve ser a
res so nân cia ou o eco do sen ti men to po pu lar, mos trou
toda a sua in dig na ção em re la ção à exe cu ção do juiz
que acom pa nha va, du ran te al gum tem po, a ques tão
do trá fi co de dro gas.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, ao Con -
gres so Na ci o nal está sen do apre sen ta da uma mis são
que re pu to par ti cu lar men te pa trió ti ca e es tra té gi ca de 
dis cu tir e ela bo rar o que pode vir a ser a gran de es pe-
ran ça para esta Na ção. Espe ran ça de or de na men to e
de ra ci o na li da de que, ao fi nal, po de rá ge rar um mo -
de lo de Esta do viá vel, pro mo tor da mais abran gen te
jus ti ça so ci al e pa tro ci na dor de uma nova ar ran ca da
que nos re co lo que na rota do cres ci men to eco nô mi co
com di mi nu i ção das nos sas gri tan tes de si gual da des
so ci a is. Re fi ro-me à ques tão das re for mas de que
este País tan to ne ces si ta. Mais es pe ci fi ca men te, pre -
o cu pa-me nes se mo men to o mé to do e as pri o ri da des
que es tão sen do es bo ça das para de fla grar o de ba te a 
res pe i to das me di das.

O Go ver no do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil -
va dá si na is evi den tes de que pre ten de, nes se mo-
men to, to car adi an te ape nas as re for mas pre vi den ciá-
ria e tri bu tá ria, de i xan do de lado um tó pi co que, a meu 
ver, de ve ria en ca be çar a lis ta das trans for ma ções ina -
diá ve is. Re fi ro-me à re for ma po lí ti ca, tão im por tan te
como as de ma is re for mas pro pos tas para o ce ná rio
atu al.

O que pre ten do de mons trar, Sr. Pre si den te, é
que o País fi ca rá li te ral men te man co, caso de i xe para
se gun do pla no esse de ba te que, à pri me i ra vis ta, não
pa re ce im pres cin dí vel di an te da an gús tia eco nô mi ca,
mas que, na re a li da de, tem pa pel de ci si vo jus ta men te
para dar con se qüên cia e cre di bi li da de às mu dan ças
re que ri das nos con tex tos pre vi den ciá rio e tri bu tá rio.

É pos sí vel ar ris car que a ques tão bra si le i ra in -
cri vel men te de pen de, em subs tân cia, do fa tor su pe-
res tru tu ral. De nada adi an ta en con trar ca mi nhos tec -
ni ca men te viá ve is para as apo sen ta do ri as e para as
fi nan ças se, no fri gir dos ovos, as de ci sões so bre o
ge ren ci a men to des se novo me ca nis mo aca ba rá nas
mãos de um sis te ma po lí ti co in fe liz men te vi ci a do e re -
tró gra do. Um sis te ma ain da ba se a do em prá ti cas cli -
en te lis tas. Um sis te ma for te men te con du zi do pelo po -
der eco nô mi co.

So men te uma au tên ti ca e ge nu í na re for ma po lí-
ti ca será ca paz de lan çar as ba ses para o for ta le ci-
men to de nos sas ins ti tu i ções e para a re cu pe ra ção da 
cre di bi li da de dos Po de res cons ti tu í dos.

A po lí ti ca é a re for ma das re for mas, é a que pa -
vi men ta os ca mi nhos para que exis ta co e rên cia nas
mo di fi ca ções tam bém im pres cin dí ve is e ur gen tes nos 
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sis te mas pre vi den ciá rio e tri bu tá rio. É ela que efe ti va-
men te leva às trans for ma ções es tru tu ra is pre ten di-
das, re que ri das e al me ja das pelo con jun to da so ci e-
da de bra si le i ra.

É di fí cil, Sr. Pre si den te, mas te mos que ter o
des pren di men to de to car nes se tema de li ca do que
diz res pe i to a nós mes mos que com po mos os Po de-
res cons ti tu í dos des ta na ção. Por que es ta mos fa lan-
do de uma re for ma que cor ta em nos sa pró pria car ne.
E não po de ria ser di fe ren te. Para se ter uma idéia da
sua ur gên cia, bas ta ve ri fi car mos os nú me ros da pes -
qui sa CNT-Sen sus di vul ga da na úl ti ma quin ta-fe i ra.

Os nú me ros apon tam que a Igre ja é a ins ti tu i ção
que des per ta ma i or con fi an ça na po pu la ção bra si le i-
ra, com 36,3% das ci ta ções dos en tre vis ta dos. As
For ças Arma das apa re cem em se gun do, com 19,3%.
Em se gui da vêm a Jus ti ça, com 14,0%, a im pren sa,
com 10,4%, o Go ver no Fe de ral, com 5,6%, e a Po lí cia
Mi li tar, com 4,1%. O Con gres so Na ci o nal, Srªs e Srs.
Se na do res, apa re ce em úl ti mo lu gar no que si to con fi-
an ça, com ape nas 1,1% das re fe rên ci as.

Essa re a li da de, por si só, é al ta men te pre o cu-
pan te por que, a des pe i to da so li dez do pro ces so de -
mo crá ti co bra si le i ro, sem pre nos con du zi rá a cer ta
dose de in se gu ran ça em re la ção aos fa to res psi cos-
so ci a is, o que po de ria ou tra vez le var à as cen são dos
ina ce i tá ve is sal va do res da pá tria, que tan tos pre ju í-
zos e re tro ces sos trou xe ram ao País! 

O úl ti mo ple i to pôde dar pe que na de mons tra ção
dos pe ri gos des te ce ná rio, ao ele ger em São Pa u lo
um gru po de in te gran tes do Pro na que, an co ra dos no
exo tis mo de seu lí der, com ape nas tre zen tos vo tos, se 
cons ti tu í ram par la men ta res que hoje in te gram o Con -
gres so Na ci o nal.

Pois bem, a re for ma po lí ti ca não foi re a li za da, e,
como re sul ta do, as ins ti tu i ções par ti dá ri as e par la-
men ta res bra si le i ras vi vem, hoje, pro fun da cri se de le -
gi ti mi da de. Não há por que mas ca rar esse fato. Te nho
a con vic ção de que a fra gi li da de de nos so sis te ma
par ti dá rio é o ma i or pro ble ma da po lí ti ca bra si le i ra,
ter rí vel de fi ciên cia que con ta mi na to das as ins tân ci as
da vida na ci o nal e de man da uma so lu ção ime di a ta.

Como dis se, tal vez a ma i or evi dên cia des sa fra -
gi li da de – e, por tan to, da ne ces si da de de mu dan ças – 
seja o pro fun do grau de frag men ta ção par ti dá ria nes -
te País. A re for ma po lí ti ca de 1979, pro mo vi da pelo re -
gi me mi li tar com a fi na li da de no tó ria de di vi dir e en fra-
que cer o MDB, foi o es to pim da pro li fe ra ção dos par ti-
dos po lí ti cos no Bra sil. Ou tros fa to res his tó ri cos,
como a fa ci li da de de ob ten ção do re gis tro pro vi só rio,
fa vo re ce ram essa ten dên cia. E os par ti dos mul ti pli ca-
ram-se de for ma as sus ta do ra nas úl ti mas duas dé ca-

das. Em 1980, ape nas cin co par ti dos pos su íam re gis-
tro de fi ni ti vo. Hoje, já são 27. 

Com as ele i ções de 1990, o gra ve pro ces so de
frag men ta ção par ti dá ria no Bra sil al can çou ní ve is as -
som bro sos. Nada me nos que 34 par ti dos con cor re-
ram aos car gos ele ti vos. De ze no ve de les con quis ta-
ram re pre sen ta ção no Con gres so Na ci o nal. A ten dên-
cia man te ve-se em 1994, ano em que 18 par ti dos
ocu pa ram as ca de i ras con gres su a is. Já nas ele i ções
de 1998, 23 par ti dos ob ti ve ram re pre sen ta ção no
Con gres so Na ci o nal. Nun ca tan tos par ti dos con se-
gui ram ele ger re pre sen tan tes para as duas Ca sas do
Par la men to. Os nú me ros das úl ti mas ele i ções, como
era de se es pe rar, não fo ram mu i to di fe ren tes: quin ze
par ti dos con quis ta ram re pre sen ta ção no Con gres so,
e as ele i ções en vol ve ram 30 agre mi a ções. Ape sar da
li ge i ra di mi nu i ção do nú me ro de par ti dos vi to ri o sos, a
si tu a ção con ti nua pre o cu pan te.

A con clu são é que o Bra sil con ti nua sen do a de -
mo cra cia com a ma i or frag men ta ção po lí ti ca em todo
o mun do. O re sul ta do é a fra gi li da de pa ten te das
agre mi a ções par ti dá ri as, o que, em úl ti ma ins tân cia,
con duz à fra gi li da de das ins ti tu i ções e à fra gi li da de
das ações ca pa zes de mo di fi car o cur so da cri se eco -
nô mi ca e so ci al. Por onde co me çar? Como sa nar
esse mal in crus ta do em nos sa vida po lí ti ca? É pre ci-
so, an tes de mais nada, for ta le cer as ins ti tu i ções par -
ti dá ri as. So men te par ti dos or gâ ni cos e ide o lo gi ca-
men te só li dos se rão ca pa zes de ofe re cer pro je tos re -
a is de mu dan ça para o País. E uma das for mas de de -
vol ver o vi gor às le gen das par ti dá ri as é cri ar me ca nis-
mos ins ti tu ci o na is que, jun ta men te com o in ten so pro -
ces so de re e du ca ção ele i to ral da po pu la ção, cor ri jam
as dis tor ções que ve nho ex pon do nes te pro nun ci a-
men to.

Vá ri os des ses me ca nis mos fo ram re u ni dos, por
exem plo, pela Co mis são Tem po rá ria Inter na que dis -
cu tiu, na 50ª Le gis la tu ra, al gu mas pro pos tas de al te-
ra ção do sis te ma po lí ti co, do par ti dá rio e do ele i to ral.
Foi a mais re cen te ten ta ti va de ini ci ar re for mas pro-
fun das no sis te ma po lí ti co-par ti dá rio de nos so País.
Sob a pre si dên cia do sa u do so Se na dor Hum ber to Lu -
ce na e, pos te ri or men te, do Se na dor Fran ce li no Pe re i-
ra e sob a re la to ria do Se na dor Sér gio Ma cha do, a
Co mis são apre sen tou, após a con clu são de seus tra -
ba lhos, oito pro pos tas de emen da à Cons ti tu i ção e
três pro je tos de lei do Se na do. Com o fim da Le gis la-
tu ra, po rém, as pro po si ções fo ram ar qui va das. No vas
pro po si ções fo ram apre sen ta das na le gis la ção pas-
sa da, mas sua tra mi ta ção anda a pas sos len tos. A
bem da ver da de, as duas úl ti mas mini-re for mas po lí ti-
cas que ti ve mos opor tu ni da de de tes te mu nhar fo ram
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ini ci a ti vas do Exe cu ti vo e do Ju di ciá rio: res pec ti va-
men te, a emen da da re e le i ção e a ver ti ca li za ção das
ele i ções.

Alguns pon tos me re cem des ta que es pe ci al pela 
im por tân cia e pela ex tre ma po lê mi ca que os ca rac te-
ri zam.

O pon to que con si de ro mais im por tan te é a fi de-
li da de par ti dá ria. É, sem dú vi da, um dos que si tos
mais es pi nho sos de toda a dis cus são so bre a re for ma
po lí ti ca. Di ver sas são as ra zões e jus ti fi ca ti vas, tan to
fa vo rá ve is quan to con trá ri as, para a im ple men ta ção
des se prin cí pio. Há quem diga, in clu si ve, que a fi de li-
da de não só não re sol ve ria os pro ble mas, mas tam-
bém os agra va ria.

No meu mo des to en ten di men to, con tu do, a fi de-
li da de par ti dá ria é um ins ti tu to in dis so ciá vel da pró-
pria no ção de man da to par la men tar. Dis se mi nou-se
en tre a po pu la ção a vi são en ga no sa e de tur pa da de
que o man da to per ten ce à pes soa do po lí ti co. Essa
no ção pre ci sa ser com ba ti da a todo cus to. O man da-
to, se gun do a dou tri na mais jus ta e cor re ta, per ten ce
ao par ti do. O can di da to ele i to nada mais é do que o
re pre sen tan te do par ti do, e exer ce rá man da to em
nome dos ide a is e dos pla nos de go ver no da agre mi a-
ção par ti dá ria, e não para gáu dio e de le i te pró pri os.
Des se modo, a per da do man da to, pu ni ção pro pos ta
para o po lí ti co in fi el, é sim ples men te a res ti tu i ção ao
par ti do do man da to que lhe per ten ce de ple no di re i to.
É ina ce i tá vel a si tu a ção atu al em que o po lí ti co, ele i to
sob a ban de i ra de seu par ti do, sim ples men te vira as
cos tas à le gen da que o apo i ou.

Um par ti do po lí ti co tem duas fun ções pri mor di a-
is: ela bo rar pro gra mas de go ver no exe qüí ve is e re pre-
sen ta ti vos da von ta de po pu lar e se le ci o nar, en tre
seus fi li a dos, pes so as dis pos tas a exe cu tar esse pla -
no, caso ven çam as ele i ções.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) – 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) – Ouço
o apar te de V. Exª, Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) – Se -
na do ra Iris de Ara ú jo, eu não que ria atro pe lar o dis-
cur so de V. Exª, que está fa zen do uma re fle xão mu i to
pro fun da a res pe i to da re for ma po lí ti ca, in clu si ve
abor dan do pon tu al men te a re for ma e suas pre mis-
sas. Eu que ria con gra tu lar-me com V. Exª e di zer que
não en tra rei no mé ri to por que ain da não me apro fun-
dei, como V. Exª, em al guns pon tos. Entre tan to, que ro
di zer tam bém que a re for ma po lí ti ca, para cuja dis-
cus são V. Exª re i vin di ca pri o ri da de, exi ge do Le gis la ti-
vo par ti ci pa ção ma i or do que a que deve ter nas de -

ma is. Cabe ao Le gis la ti vo, no que toca à re for ma po lí-
ti ca, ini ci a ti va ma i or do que aque la que, com re la ção
às ou tras re for mas, cabe ao Go ver no. Com re la ção às 
re for mas pre vi den ciá ria e tri bu tá ria, o Go ver no tem
um cam po de ação ma i or. Já com re la ção à re for ma
po lí ti ca, di vi di mos mais as res pon sa bi li da des e cabe
ao Con gres so uma con tri bu i ção tão im por tan te quan -
to a que V. Exª está dan do, ago ra, da tri bu na des ta
Casa. Pa ra béns, Se na do ra.

A SRª IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Agra -
de ço o apar te e afir mo que este ape nas en ri que ce o
con te ú do da mi nha pa la vra.

Sr. Pre si den te, de cor re daí que, em um mun do
ide al, os ele i to res vo tam em pro pos tas, em idéi as, em
pla nos, e não em pes so as. É cla ro que não é este o
mun do em que vi ve mos, mas o ide al deve ser o nor te
para o qual ten ta mos con ver gir. Nes se mun do ide al,
em que as pes so as es co lhe ri am pro pos tas, não se to -
le ra ria um sis te ma em que os can di da tos ele i tos pu -
des sem, im pu ne men te e por mera con ve niên cia,
aban do nar os Par ti dos pe los qua is se ele ge ram.

Além do mais, não há ló gi ca em ado tar, como
ado ta mos, um sis te ma de ele i ções pro por ci o na is e,
ao mes mo tem po, des res pe i tar a fi de li da de par ti dá ria.
Qual o sen ti do, per gun to, de uti li zar um sis te ma de
dis tri bu i ção pro por ci o nal de vo tos e per mi tir que o
can di da to ele i to pos sa mu dar de le gen da a seu
bel-pra zer, can di da to esse que, na ma i o ria dos ca sos,
deve sua ele i ção aos vo tos que re ce beu da le gen da?
Os nú me ros são cla ros: nas ele i ções de 1994, para a
Câ ma ra dos De pu ta dos, so men te 13 De pu ta dos ele -
ge ram-se com seus pró pri os vo tos. Os de ma is só
con quis ta ram seus man da tos após a dis tri bu i ção pro -
por ci o nal dos vo tos da dos à le gen da.

As es ta tís ti cas que te mos so bre mu dan ças de
Par ti do, no Con gres so Na ci o nal, são es tar re ce do ras.
Ve ja mos os nú me ros em re la ção a esta Casa: do iní -
cio de 2001 até o dia de hoje, ocor re ram 23 mu dan ças
de le gen da. Na Câ ma ra, no mes mo pe río do, em 164
oca siões hou ve o aban do no de uma agre mi a ção par -
ti dá ria por ou tra, 50 só nes te ano de 2003!

É cla ro que nem to das as trans fe rên ci as são
mo ti va das por im pul sos per so na lis tas. Nin guém é
obri ga do a con ser var as mes mas con vic ções po lí ti-
cas do iní cio ao fim de sua vida pú bli ca. As opi niões
evo lu em as sim como a re le vân cia po lí ti ca des ta ou
da que la po si ção ide o ló gi ca. Mas mes mo aque les que 
mu da ram de Par ti do por mo ti vos le gí ti mos e jus ti fi cá-
ve is hão de con vir que a in fi de li da de par ti dá ria en fra-
que ce a ima gem do Con gres so jun to à opi nião pú bli-
ca e des mo ra li za, em úl ti ma ins tân cia, o pró prio sis te-
ma re pre sen ta ti vo.
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Ou tro pon to que eu gos ta ria de des ta car é a
ado ção do voto dis tri tal mis to. Entre as de mo cra ci as
mo der nas, ape nas Bra sil e Fin lân dia ain da ado tam o
voto pro por ci o nal. No caso bra si le i ro, as des van ta-
gens e con tra di ções da re pre sen ta ção pro por ci o nal
são gri tan tes. É um sis te ma no ci vo, que acir ra as dis -
pu tas in tra par ti dá ri as, en fra que cen do as agre mi a-
ções e es ti mu lan do a frag men ta ção par ti dá ria. Cada
can di da to a de pu ta do ou ve re a dor tor na-se uma ilha
den tro da le gen da.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na do ra
Iris de Ara ú jo, V. Exª me con ce de um apar te?

A SRª IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Pois
não, Se na dor Ra mez Te bet.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na do ra
Iris de Ara ú jo, vou fa zer uma con fis são: es tou apar te-
an do V. Exª por que, em qual quer pu bli ca ção que ve -
nha a ter esse bri lhan te dis cur so de V. Exª, eu gos ta ria
que cons tas se a ma ni fes ta ção da mi nha ad mi ra ção
pelo tra ba lho e pela sua vida po lí ti ca e por ver que, no
mo men to em que to dos es ta mos fa lan do em re for mas
tri bu tá ria, pre vi den ciá ria e ou tras, V. Exª abor da a re -
for ma po lí ti ca, que, como dis se o Se na dor Ga ri bal di
Alves Fi lho, essa é mais da com pe tên cia do Po der Le -
gis la ti vo, essa é mais nos sa do que do Po der Exe cu ti-
vo. Por isso, que ro fe li ci tá-la e di zer que V. Exª está
abor dan do o as sun to com mu i ta ca te go ria. V. Exª
abor da dois pon tos fun da men ta is de uma fu tu ra re for-
ma po lí ti ca: a ques tão da fi de li da de par ti dá ria. Ago ra,
V. Exª abor da um pon to ex tre ma men te im por tan te,
que é a ques tão da re pre sen ta ti vi da de. É pre ci so, re -
al men te, ado tar o voto dis tri tal mis to. Uma par te dos
Par la men ta res se ria ele i ta pelo voto ma jo ri tá rio; e, a
ou tra, pelo sis te ma pro por ci o nal. Uma das van ta gens
se ria que ne nhu ma re gião de cada Esta do fi ca ria sem 
o seu re pre sen tan te, quer na Câ ma ra Fe de ral, quer
na Câ ma ra Esta du al. Por tan to, V. Exª está de pa ra-
béns. Cum pri men to-a efu si va men te pelo bri lhan te
pro nun ci a men to.

A SRª IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Agra -
de ço, sen si bi li za da, o apar te do no bre Se na dor.

Como eu di zia, cada can di da to a De pu ta do ou
Ve re a dor tor na-se uma ilha den tro da le gen da, e a
vida par ti dá ria per de toda a sua or ga ni ci da de e ho-
mo ge ne i da de. O voto dis tri tal mis to, por sua vez, res -
ga ta o po der de de ci são do ci da dão e for ta le ce os
Par ti dos.

Uma con se qüên cia di re ta, na tu ral e be né fi ca da
ado ção do voto dis tri tal mis to é o fi nan ci a men to pú bli-
co das cam pa nhas, ou tro pon to im por tan te na re for-
ma po lí ti ca. Essa apro xi ma ção en tre o can di da to e o

ele i tor re duz con si de ra vel men te a in fluên cia que o po -
der eco nô mi co e os me i os de co mu ni ca ção exer cem
so bre as dis pu tas ele i to ra is. Re sul ta, daí, uma no tá vel
re du ção de cus tos, o que fa vo re ce e vi a bi li za o fi nan-
ci a men to da cam pa nha pelo Po der Pú bli co. Eli mi-
nam-se, pa ra le la men te, os efe i tos ne fas tos oca si o na-
dos pelo fi nan ci a men to pri va do, ar ti fí cio de que se va -
lem cer tos gru pos para fa vo re cer seus in te res ses par-
ti cu la res no seio do Esta do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nas de-
mo cra ci as mo der nas, de ca rá ter re pre sen ta ti vo e in -
di re to, so men te um sis te ma com par ti dos so li da men-
te es ta be le ci dos será ca paz de pro por ci o nar a es ta bi-
li da de po lí ti ca e ins ti tu ci o nal es sen ci a is à go ver na bi li-
da de do Esta do.

A de mo cra cia e os par ti dos po lí ti cos são for ças
sim bió ti cas. Uma de mo cra cia for te, só li da e con fiá vel
tra duz-se em par ti dos po lí ti cos le gí ti mos e re pre sen-
ta ti vos. A re cí pro ca é ver da de i ra: a con so li da ção da
de mo cra cia de pen de do pró prio fu tu ro das agre mi a-
ções par ti dá ri as mo der nas. E esse fu tu ro de pen de de 
nós, da nos sa dis po si ção em dis cu tir e vo tar a re for-
ma po lí ti ca e, as sim, su pe rar mos a cri se de le gi ti mi-
da de que ora atra ves sa mos.

É pre ci so, por tan to, in clu ir a re for ma po lí ti ca no
eixo das gran des pri o ri da des na ci o na is e lu tar in sis-
ten te men te para que te nha mos um ar ca bou ço ins ti tu-
ci o nal jus to e trans pa ren te, ca paz de re al men te pro -
mo ver a per fe i ta sin to nia en tre os an se i os po pu la res e 
os po de res cons ti tu í dos.

É por meio des se ca mi nho que o Bra sil for ta le-
ce rá o seu sen ti do ci vi li za tó rio ple no e dará pas sos re -
al men te lar gos na con so li da ção de um pro je to na ci o-
nal de tipo novo, li vre dos ví ci os her da dos do pas sa do
e vol ta dos para a cons tru ção de um fu tu ro re al men te
mo der no e avan ça do.

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
Araújo, 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. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, so li ci to a pa la vra pela Li de ran ça do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro me ro
Jucá, como Lí der, por cin co mi nu tos, para 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.
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O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. 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, Srªs e Srs. Se na do res, na úl ti ma sex ta-fe i-
ra, aqui no ple ná rio do Se na do, após mi nha fala em que
re gis trei a ne ces si da de de o Go ver no Fe de ral agir pron -
ta men te na ques tão do in cên dio de Ro ra i ma, de ba teu-se
tam bém a ques tão do Pro gra ma Fome Zero. Fiz uma pe -
que na men ção e, logo após, o Se na dor Efra im Mo ra is fez 
um dis cur so con tun den te a res pe i to das di fi cul da des do
Pro gra ma.

De po is da que la opor tu ni da de, quan do eu não es -
ta va mais pre sen te, o Se na dor Pe dro Si mon ar vo rou-se
em de fe sa do Go ver no e fez al gu mas co lo ca ções per ti-
nen tes, po rém, ou tras, no meu en ten der, não, mas efe ti-
va men te de fen den do uma po si ção po lí ti ca.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há um di -
ta do diz que diz “nada como um dia atrás do ou tro,
com uma no i te no meio”. E o que dis se mos na sex-
ta-fe i ra, o que co men ta mos so bre as di fi cul da des do
Pro gra ma Fome Zero tor nou-se, com co res mu i to
mais con tun den tes, ver da de na boca de go ver nis tas
nes te fim de se ma na.

Faço aqui al gu mas ob ser va ções:
No sá ba do, o Bis po Ca tó li co de Du que de Ca xi as,

D. Ma u ro Mo rel li, mem bro do Con se lho do Pre si den te
Lula; mem bro do Con se lho do Pro gra ma Fome Zero,
pes soa res pe i ta dís si ma, es cre veu ar ti go con tun den te e,
mais do que isso, pre o cu pan te. Nes te ar ti go, ele não con -
tes ta ape nas a ação ope ra ci o nal do Pro gra ma Fome
Zero, ele vai mais além: ex põe di fi cul da des in ter nas do
atu al Go ver no que nos pre o cu pam.

Le rei al guns tre chos des te ar ti go, que as sim co -
me ça:

Se gun do a mí dia, o pro gra ma Fome Zero es ta-
ria afun dan do de po is de dois me ses e meio de ina u-
gu ra ção do novo go ver no...

...Além da bu ro cra cia que amar gu ra a vida dos
go ver nan tes e mu i to mais do povo, nos pa lá ci os se
ani nham as ví bo ras das in tri gas e ma le di cên ci as. Ri -
xas e dis pu tas de po der so la pam pro je tos e fa zem ruir 
a es pe ran ça do povo.

Dom Ma u ro Mo rel li está fa lan do do Go ver no
Lula, Sr. Pre si den te, e vai mais além:

...De modo es pe ci al, gos ta ria de en ten der por
que o as ses sor re li gi o so do pre si den te se me teu
numa se a ra onde ja ma is tra ba lhou. Com o apren di za-
do do tem po da UNE, nada mais vai con se guir do que
in ven tar a roda e atro pe lar não so men te o mi nis tro,
mas toda a so ci e da de bra si le i ra!

Nes te pe que no pa rá gra fo, Dom Ma u ro Mo rel li
le van ta uma ques tão ex tre ma men te sé ria. Mais do

que isso, re la ta – e aí não sou eu que es tou di zen do
– que há um as ses sor re li gi o so no Go ver no se me-
ten do em todo as sun to.

Eu gos ta ria de re gis trar que a his tó ria mos tra
que isso não deu cer to. O úl ti mo as ses sor re li gi o so
que se me teu em tudo no go ver no foi Ras pu tin, no
Go ver no do Czar Ni co lau, lá na Rús sia, e deu no que
deu. Então, não es tou fa zen do uma com pa ra ção, mas 
uma di gres são. Acho im por tan te que isso fi que es cla-
re ci do.

E vou mais além. Aliás, vai mais além Dom Ma u-
ro Mo rel li – eu es tou ape nas aqui len do o ar ti go de
Sua Emi nên cia:

O po bre mi nis tro foi in du zi do a pro por a
cri a ção de um mi nis té rio que não foi cri a do e
nem de ve ria ter sido...

...Se o Pre si den te qui ser ver a pro pos-
ta avan çar e o povo cur tir a vida com dig ni-
da de e es pe ran ça, su gi ro que re to me a pro -
pos ta ori gi nal. Que o Con sea te nha au to no-
mia e ins tru men tos para con du zir am plo diá -
lo go que cul mi ne numa con fe rên cia na ci o nal
de se gu ran ça ali men tar...

E con clui mais à fren te Dom Ma u ro Mo rel li:

...Fico in tri ga do e sem en ten der por
que não da ria cer to não só o Fome Zero,
mas o pró prio go ver no Lula. Não o ele ge-
mos na dú vi da ou por fal ta de al ter na ti va!
Com a au ten ti ci da de e o ca ris ma do pre si-
den te e pes so as de ex cep ci o nal ga ba ri to no 
mi nis té rio, o que fal ta no go ver no é a op ção
pelo pla ne ja men to.

A vi tó ria de Lula tem de se trans for mar numa
auto-es tra da de par ti ci pa ção e de ci da da nia. Co i sa
mais sem gra ça e pe ri go sa, um go ver no ci u men to e
fe cha do so bre si mes mo.

Dom Ma u ro Mo rel li con clui o seu ar ti go, di zen do
que o Go ver no Lula, hoje, é um go ver no ci u men to e
fe cha do so bre si mes mo.

Nem nós da Opo si ção te ría mos a au to ri da de ou
a con di ção de fa zer esta afir ma ti va. Até por que en ten-
de mos que não o é. Aqui, é pre ci so se di zer a ver da-
de. Mas, a le i tu ra de al guém, como Dom Ma u ro Mo rel-
li, de den tro do go ver no, co nhe ce dor dos pro ble mas
do go ver no, que che ga a esta con tun dên cia, Sr. Pre si-
den te, sem dú vi da ne nhu ma, nos pre o cu pa. Como
nos pre o cu pa o an da men to do res tan te das no tí ci as
do fi nal de se ma na. O que vi mos? No Jor nal O Esta -
do de S. Pa u lo: “Lula ‘es con de’ Gra zi a no para re ver-

Mar ço  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  18 03713    131ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003 



03714 Terça-fe i ra  18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2003

ter des gas te”; na Fo lha de S. Pa u lo: “Para con tor nar
cri se, Lula pede agi li da de no Fome Zero”. 

E, mais do que isso, há tam bém dois fa tos que
eu con si de ro la men tá ve is e que men ci o na rei aqui.

O pri me i ro é que, ao in vés de re sol ver o pro ble-
ma do fun ci o na men to do Fome Zero, o Go ver no do
PT, o Go ver no do Pre si den te Lula, está anun ci an do
uma cam pa nha pu bli ci tá ria. Eu acre di to que a cam pa-
nha pu bli ci tá ria de ve ria ser algo em de cor rên cia da
so lu ção do pro ble ma e não algo que efe ti va men te vai
mas ca rar a dis cus são do pro ble ma.

Está aqui, no jor nal O Glo bo, a cam pa nha pu bli-
ci tá ria com o ator Antô nio Fa gun des: “Antô nio Fa gun-
des es tre la rá na cam pa nha do Fome Zero”.

Para cul mi nar, para não di ze rem tam bém que é
in ven ção da Opo si ção, vou re gis trar duas no tas ina -
cre di tá ve is, pu bli ca das na Fo lha de S. Pa u lo do dia
15 de mar ço, cujo teor gos ta ria que os re pre sen tan tes
do PT con fir mas sem ou não, por que cre io que foi uma 
brin ca de i ra do edi tor do Pa i nel. As duas no ti nhas são:
“SOS Fome Zero” e “Além do Mar ke ting”.

Pas so a lê-las, Sr. Pre si den te:

SOS Fome Zero
Che ga ao Bra sil de Was hing ton na

pró xi ma ter ça-fe i ra uma equi pe de nu tri ci o-
nis tas e téc ni cos en vi a dos pelo go ver no dos 
Esta dos Uni dos para aju dar a for ma tar o
Fome Zero, prin ci pal ban de i ra so ci al de
Lula.

Ou ça mos a se gun da nota: 

Além do Mar ke ting
O pe di do de so cor ro ao pro gra ma

Fome Zero, que en fren ta gra ves pro ble mas
de ge ren ci a men to, foi fe i to pelo Pla nal to. A
aju da nor te-ame ri ca na ao Bra sil virá por
meio da Usa id (Agên cia de De sen vol vi men-
to Inter na ci o nal dos Esta dos Uni dos).

Sr. Pre si den te, isso é da épo ca da Ali an ça para 
o Pro gres so, há 30 ou 40 anos!

Pois bem, não sei se é uma brin ca de i ra ou
não, mas vale a com pa ra ção. Tal vez por ter dado
cer to a in di ca ção do Pre si den te do Ci ti Bank para o
Ban co Cen tral, o Go ver no Lula ago ra está que ren-
do ame ri ca ni zar tam bém o Pro gra ma Fome Zero,
que não sei se vai mu dar de nome. Po de rá ser cha -

ma do de Hungry Zero  ou Hungry 0, se qui se rem
fa lar por ex pres são idi o má ti ca, mas, na ver da de, é
uma ques tão que se dis tan cia da so lu ção ne ces sá-
ria, que é a dis cus são in ter na e o apro fun da men to
dos pro gra mas da rede de pro te ção so ci al, que já
exis te.

Fiz es sas pon de ra ções, Sr. Pre si den te – e peço
a trans cri ção do ar ti go de D. Ma u ro Mo rel li nos Ana is
da Casa –, para re gis trar, com sin ce ri da de, que es pe-
ro que o Pro gra ma Fome Zero tome um novo rumo. E
mais do que isso, para co mu ni car a Casa que, na pró -
xi ma quar ta-fe i ra, dia 26, nós já de fi ni mos a data, às
10h, onde a re u nião con jun ta da Co mis são de Assun -
tos So ci a is, a que pre si do, e a Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, pre si di da pelo Se na dor Edi -
son Lo bão, fará au diên cia con jun ta para ou vir o Mi nis-
tro Gra zi a no so bre o Pro gra ma Fome Zero. Então, na
pró xi ma quar ta-fe i ra, da qui a oito dias, dará tem po
para o mi nis tro se pre pa rar, de o Go ver no cor ri gir os
ru mos e até, quem sabe, os Esta dos Uni dos fa ze rem
al gu mas su ges tões ao Pro gra ma para que pos sa mos
me lho rar a for ma de atu ar.

Sr. Pre si den te, agra de ço e fica aqui a mi nha
pre o cu pa ção e a tor ci da para que o Pro gra ma mo -
di fi que a sua for ma de atu ar. De se jo fa zer mais
um re gis tro de pú bli co, por que fo mos con tun den-
tes quan do ano ta mos as ações que en ten de mos
se jam equi vo ca das: re gis tro que aca bei de fa lar
com a Mi nis tra Ma ri na Sil va por te le fo ne e S. Exª
se en con tra no Esta do de Ro ra i ma, vi si tan do as
áre as do in cên dio, to man do uma sé rie de pro vi-
dên ci as para en fren tar esse pro ble ma. E a ação
da Mi nis tra Ma ri na, do Go ver no Lula, me re ce todo 
o nos so res pe i to e todo a nos sa ad mi ra ção. Por
isso lou vo aqui o em pe nho e as pro vi dên ci as to -
ma das pela Mi nis tra. Qu an do o Go ver no acer tar
nós es ta re mos apla u din do; quan do o Go ver no er -
rar como a for ma do Fome Zero, nós es ta re mos
aju dan do o Go ver no a con ser tar, apon tan do er -
ros, apon tan do fa lhas e even tu al men te fa zen do
su ges tões.

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 (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Com re la ção à trans cri ção so li ci ta da, V. Exª
será aten di do na for ma do Re gi men to Inter no.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or -
dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Mes -
qui ta Jú ni or pela or dem.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC) – Sr. Pre si den te, so li ci to o uso da pa la-
vra como Lí der do Blo co.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ge ral do
Mes qui ta Jú ni or, como Lí der, por cin co mi nu tos, para
uma co mu ni ca ção ur gen te, de in te res se par ti dá rio,
nos ter mos do art. 14, in ci so II, alí nea “a” do Re gi men-
to Inter no.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mais uma vez,
ca u sam-me es tra nhe za al gu mas afir ma ções.

Bas tou que o Pre si den te Lula, no iní cio do seu
Go ver no, abris se o de ba te com a Na ção acer ca de
um pro ble ma que nos an gus tia e que nos mata se cu-
lar men te, que é a fome no nos so País, pro vo ca da per -
ver sa men te por uma eli te que sem pre usur pou tudo
que este País pro du ziu, que sem pre riu da des gra ça
alhe ia e que ja ma is exer ci tou o sen ti men to de hu ma-
ni da de, bas tou isso, para que as aves de agou ro sur -
gis sem de to dos os lu ga res des te País. 

Ver da de i ras aves de agou ro fi cam tor cen do to -
dos os dias para que esse pro gra ma, esse fan tás ti co
pro gra ma ide a li za do por um gran de ci da dão bra si le i-
ro, Lula da Sil va, mor ra no nas ce dou ro, para que esse 
pro gra ma não vá em fren te, para que não se re a li ze o
so nho de mi lhões de bra si le i ros.

Ca u sa-me pro fun da de cep ção. Bra si le i ros de to -
das as con cep ções po lí ti cas de ve ri am ade rir ao pro -
gra ma, con tri bu in do de to das as for mas pos sí ve is. É
isso que o povo bra si le i ro es pe ra de to dos nós. Na
ver da de, o pro gra ma, que se gu ra men te será re a li za-
do, po de rá trans for mar a vida do povo bra si le i ro.

Bas tou que o pro gra ma vi es se a lume para que as 
aves de agou ro se ma ni fes tas sem con tra, va ti ci nan do o
in su ces so de um pro gra ma tão bo ni to como esse.

Qu e ro de cla rar a mi nha es tra nhe za, a mi nha de -
cep ção pro fun da com a ati tu de de pes so as que fi cam
tor cen do  é ina cre di tá vel! – para que o pro gra ma não
pros pe re e que não se re a li ze o so nho de mi lhões de
bra si le i ros e o de to dos nós. 

Por tan to, re gis tro aqui a mi nha pro fun da de cep-
ção.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – No bre Se na dor Le o nel Pa van, la men ta vel men-
te, o Re gi men to Inter no é ex pres so com re la ção a
apar tes no tem po das co mu ni ca ções de li de ran ça.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC) – Então, pros si go, Sr. Pre si den te, tra -
zen do aqui uma co mu ni ca ção de fun da men tal im por-
tân cia para o meu Esta do.

O Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do Esta do do Acre
muda a sua com po si ção nes ta data. Assu me a Pre si-
dên cia do Tri bu nal a De sem bar ga do ra Eva Evan ge lis-
ta, uma ma gis tra da de ele va da ca pa ci da de e que
hon ra os acre a nos com a sua atu a ção pe ran te o Ju di-
ciá rio acre a no. Assu me tam bém a Cor re ge do ria des -
se Tri bu nal a Ju í za Re gi na Lon gui ni.

Faço esta co mu ni ca ção, Sr. Pre si den te, por
duas ra zões. Pri me i ro, para di zer que o Tri bu nal Re gi-
o nal Ele i to ral do meu Esta do, no ano pas sa do, por
oca sião das ele i ções, ado tou de ci sões de sas tra das,
in ten tou a cas sa ção do man da to e a can di da tu ra do
Go ver na dor Jor ge Vi a na que, por si nal, foi o can di da-
to ao Go ver no de Esta do e ob te ve o ma i or per cen tu al
re gis tra do, nes te País, nas úl ti mas ele i ções para o
car go de Go ver na dor. A de ci são de sas tra da do Tri bu-
nal do Acre foi apre ci a da pelo Tri bu nal Su pe ri or Ele i-
to ral e este o de sa u to ri zou.

Re gis tro com ale gria a nova com po si ção des se
Tri bu nal tão im por tan te para a con du ção da prá ti ca po lí-
ti ca em nos so Esta do. Para mim, é mo ti vo de or gu lho
men ci o nar a pos se das duas gran des ma gis tra das.

Re gis tro, tam bém, mi nha pro fun da tris te za pelo
as sas si na to do Juiz Cor re ge dor de Pre si den te Pru-
den te, Antô nio José Ma cha do Dias. Ao lado da tris te-
za de to dos os ma gis tra dos des te País, co lo co mi nha
pró pria tris te za e o faço, par ti cu lar men te, nas pes so-
as das ma gis tra das a que me re fe ri.

Sr. Pre si den te, era a co mu ni ca ção que gos ta ria
de fa zer.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Sibá Ma -
cha do, por até vin te mi nu tos.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, pri me i ra men te
sa ú do a pre sen ça do De pu ta do Fe de ral Zico Bron ze-
a do, mem bro do PT do Acre. Sin to-me, tam bém,
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cons ter na do com o acon te ci do com o Juiz José Ma -
cha do, de Pre si den te Pru den te.

Antes de mais nada, Sr. Pre si den te, que ro co -
mu ni car que ain da há pou co tive uma con ver sa por te -
le fo ne com a Mi nis tra Ma ri na Sil va a res pe i to das pro -
vi dên ci as que es tão sen do to ma das em re la ção ao in -
cên dio de Ro ra i ma. A Mi nis tra re la tou que está pre-
sen te in loco des de on tem, do min go, jun ta men te
com o Pre si den te do Iba ma e de uma sé ria de ou tras
pes so as da equi pe de Go ver no.

S. Exª re la tou que a pri me i ra pro vi dên cia foi uma 
re u nião in ter mi nis te ri al com o Pre si den te Lula para
tra tar da gra vi da de do as sun to e o Go ver no de ci diu
to mar uma ação de Go ver no. A se gun da foi uma ação
co le ti va com o Go ver no do Esta do de Ro ra i ma, Pre fe-
i tu ras e ou tras ins ti tu i ções e per so na li da des. A ter ce i-
ra foi um so bre vôo de re co nhe ci men to dos da nos. Re -
u ni ram-se ime di a ta men te equi pes tec ni ca men te pre -
pa ra das de Bra sí lia e de vá ri os ou tros lu ga res do País 
e mo bi li za ram-se equi pa men tos. Ou seja, o as sun to
está sen do tra ta do com a ma i or se ri e da de.

Ou tra ati tu de foi re u nir com as co mu ni da des
atin gi das. A Mi nis tra re u niu-se ain da hoje com co mu-
ni da des in dí ge nas, agri cul to res, o Go ver no do Esta -
do, Pre fe i tos e ou tras pes so as. Entre as ati tu des to-
ma das, além do com ba te ime di a to ao fogo que dá si -
na is de apa gar, foi fe i ta uma re u nião com os pro du to-
res para di zer-lhes da cri a ção do se gu ro agrí co la. Ele
será des ti na do aos agri cul to res que ain da não ini ci a-
ram a que i ma da de seus ro ça dos. Assim eles não
mais pre ci sam que i má-los.

Está sen do cri a do um pro gra ma emer gen ci al,
cha ma do Pro gra ma Pró-Ambi en te, como in cen ti vo
para que es sas fa mí li as ja ma is pre ci sem usar des sas
tec no lo gi as para a pro du ção de seus ro ça dos. E os
Mi nis tros do De sen vol vi men to Agrá rio e da Agri cul tu-
ra de sig na ram equi pes para, ime di a ta men te, tra ba-
lha rem na re cu pe ra ção des sas áre as, as sim a pro du-
ção não fi ca rá pre ju di ca da no Esta do de Ro ra i ma. A
Mi nis tra as su miu pu bli ca men te que a si tu a ção de Ro -
ra i ma será tra ta da com a ma i or se ri e da de pos sí vel.

Sr. Pre si den te, gos ta ria co men tar o dis cur so do
Se na dor Ro me ro Jucá, que apre sen tou crí ti cas em
re la ção ao Pro gra ma Fome Zero e suas pre o cu pa-
ções com o pro nun ci a men to do Bis po Dom Ma u ro
Mo rel li.

O pri me i ro equí vo co co me ti do pelo Se na dor é o
de di zer que Dom Ma u ro Mo rel li não é mem bro do
Con sea. Dom Ma u ro Mo rel li está par ti ci pan do do Pro -
gra ma Fome Zero e mu i to tem con tri bu in do no Con -
sea. Qu al quer pes soa da Igre ja Ca tó li ca, par ti ci pan do

do Go ver no, que es te ja con tri bu in do com a sua in te li-
gên cia para o Go ver no, ela será bem-vin da, por que,
ao que me cons ta, a Igre ja é uma ins ti tu i ção mi le nar
que pro vou, por vá ri as ve zes, que tem ca pa ci da de,
sim, de par ti ci par e aju dar nos prin ci pa is te mas que
afe tam hoje o mun do: paz, guer ra ou qual quer pro ble-
ma pa re ci do com o da fome.

Eu gos ta ria de fa zer ou tra ob ser va ção. Se a
Usa id e o Go ver no ame ri ca no se dis põem a en vi ar
aju da hu ma na ao Bra sil, en ten de rei isso, tal vez, como 
uma jus ti fi ca ti va para a in sa na de ci são de que rer in-
va dir o Ira que. O Go ver no bra si le i ro pre ci sa, sim, de
aju da. O Pro gra ma Fome Zero, como dis se o Mi nis tro
José Gra zi a no da Sil va, é um mu ti rão da so ci e da de.
Oxa lá ele pu des se ser im plan ta do em qual quer país
do mun do que con vi va com o pro ble ma da fome! E
mais, de sa fi ou o G-7 a con tri bu ir com par te de seus
ren di men tos, à luz do que são hoje os em prés ti mos
do FMI, a fim de au xi li ar no com ba te à fome. Dis se
isso no dis cur so em Da vos.

Tam bém de se ja mos co men tar que te mos vis to,
na im pren sa na ci o nal, a in ces san te bus ca por uma
cri se no Go ver no, prin ci pal men te uma cri se na re la-
ção PT e Go ver no e ain da mais den tro do pró prio PT.
O PT é um Par ti do plu ral, nun ca es con deu isso. Des -
de a fun da ção, seus es ta tu tos tra tam não só de li ber-
da de de opi nião, mas de uni da de na ação.

No úl ti mo fi nal de se ma na, o Par ti do se re u niu
para re a fir mar seu in con di ci o nal apo io ao Go ver no.
Mas te mos ob ser va do que o mo ti vo da bus ca in ces-
san te por uma cri se é que rer ele ger o pri me i ro Mi nis-
tro em cri se no Go ver no e que rer, por for ça, que o Mi -
nis tro seja de mi ti do. O Pre si den te Luiz Iná cio Lula da
Sil va nos de i xou con ven ci dos de seu mé to do de tra -
ba lho, da se gu ran ça de go ver no em re la ção ao que
está pro gra man do para as re for mas, apre sen tan do,
de uma ma ne i ra sin ce ra, de uma ma ne i ra or ga ni za da,
de uma ma ne i ra con vin cen te, os ver da de i ros pro ble-
mas tra ba lha dos no pas sa do e que ja ma is pas sa ram
por um de ba te com a so ci e da de. To dos os Mi nis tros
de Esta do es tão à dis po si ção de qual quer ins ti tu i ção,
no caso o pró prio Se na do ou a so ci e da de ci vil, para
pres tar qua is quer es cla re ci men tos.

Devo di zer que o Pro gra ma Fome Zero é tão novo, 
tão re cen te, que é cla ro que ne ces si ta rá da aju da de
mu i tas pes so as, e as opi niões e crí ti cas apre sen ta das
pelo Bis po Dom Ma u ro Mo rel li, com cer te za, se rão aca -
ta das na sua es sên cia onde ele ti ver ra zão.

Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de tra tar de um ou tro
tema já men ci o na do por tan tos ou tros que es ti ve ram
nes ta Casa no pas sa do e, com cer te za, pe los que
che ga ram ago ra, que é a ques tão da Ama zô nia.
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O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Se na dor
Sibá Ma cha do, V. Exª me per mi te um apar te? Como
fui ci ta do, gos ta ria de fa zer al gu mas ob ser va ções que 
não pude fa zer quan do da fala do Lí der do PT, que o
an te ce deu. Eu gos ta ria de ter o di re i to de um apar te,
para fa zer al guns co men tá ri os so bre o dis cur so de V.
Exª.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) –
Ouço-o com pra zer, Se na dor Ro me ro Jucá.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-
dor Sibá Ma cha do, em se gui da, eu tam bém gos ta ria
de fa zer um apar te.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Se na dor
Sibá Ma cha do, pri me i ra men te, que ro di zer a V. Exª
que en ten do sua po si ção e a dos mem bros do PT
nes ta Casa. Cada um de fen de o Go ver no da for ma
que pode. Qu e ro ape nas fa zer al guns co men tá ri os,
para não pa re cer que, efe ti va men te, a nos sa in ten ção
é uma e a for ma como está sen do en ten di da é ou tra.
Pri me i ro, o Se na dor Ge ral do Mes qui ta fa lou so bre al -
gu mas pes so as es ta rem tor cen do con tra. Não en ten-
do que Dom Ma u ro Mo rel li es te ja tor cen do con tra.
Não en ten do que vá ri os seg men tos que es tão re cla-
man do es te jam tor cen do con tra. Não en ten do que o
pró prio PT es te ja tor cen do con tra, por que o PT, on-
tem, de cla rou que o Pro gra ma Fome Zero es ta va de-
va gar, qua se pa ran do, equi vo ca do e pre ci san do ser
acer ta do. Não en ten do que o Pre si den te Lula es te ja
tor cen do con tra, por que fez a mes ma co lo ca ção tam -
bém em ou tro mo men to. Então, o que nós, da Opo si-
ção, es ta mos re la tan do não é ju í zo de va lor, es ta mos
re la tan do in for ma ções, ma té ri as, po si ções to ma das
por mem bros do Go ver no ou por ad mi ra do res e se -
gui do res do Go ver no. Dom Ma u ro Mo rel li é mem bro,
sim do Con se lho. Ele foi um dos co ta dos para ser o
Mi nis tro. Ago ra, se Dom Ma u ro Mo rel li, com a au to ri-
da de que tem, faz es sas crí ti cas e o PT per ce be isso,
ou não, e pre fe re ou vir isso como se fos se um ata que
le vi a no, sem ne nhum fun da men to, é uma ava li a ção
que o PT tem que fa zer, que o Go ver no tem que fa zer.
Mas, Dom Ma u ro Mo rel li me re ce todo o meu res pe i to,
e suas afir ma ções são mu i to for tes. Ele fala de in ge-
rên cia den tro do Go ver no, fala de ví bo ras. Ví bo ra é
um bi cho ve ne no so. Será que o Pre si den te Lula está
cor ren do ris co de vida lá no Pa lá cio, che io de ví bo-
ras? Quem são as ví bo ras? Quem é o as ses sor re li gi-
o so que se mete em tudo? E não es tou aqui con tra a
Igre ja Ca tó li ca. Sou ca tó li co apos tó li co ro ma no. De-
fen do a po si ção da Igre ja e de to dos os se to res da re -
li gi o si da de bra si le i ra na ação de go ver no. De ve mos
nos jun tar to dos. Nin guém tem o dom nem a pre va lên-
cia de sa ber mais do que ou tro. Então, é im por tan te a

po si ção da Igre ja Ca tó li ca. E Dom Ma u ro Mo rel li está
fa lan do como mem bro do Con sea, como au to ri da de
nes ta ques tão da ali men ta ção e como mem bro da
Igre ja Ca tó li ca tam bém. E ele faz alu sões não sei a
quem, mas diz que tem um as ses sor re li gi o so do Pre -
si den te que está se me ten do em tudo. Não sei quem
é. Lem brei-me até, e V. Exªs se re cor da rão tam bém,
que o úl ti mo que fez isso foi Ras pu tin, um as ses sor
re li gi o so, na Rús sia cza ris ta, e deu no que deu: ter mi-
nou mor ren do, o re gi me caiu. Foi uma si tu a ção ex tre-
ma men te com pli ca da. So bre a ques tão dos ame ri ca-
nos, tam bém não es tou cri ti can do, só pen so que não
tem sen ti do o Go ver no pe dir para vi rem ame ri ca nos
for ma tar com nu tri ci o nis tas o Pro gra ma Fome Zero,
por que eles não co nhe cem a nos sa re a li da de. Eles
che ga rão esta se ma na, e o que re ce i ta rão? Ba ta ta fri -
ta e san du í che do McDo nald’s. É so men te o que sa -
bem co mer lá. É essa a di e ta que que re mos para o
Fome Zero? Acho óti mo re ce ber aju da ame ri ca na ou
de qual quer país. Pen so que o Ban co Mun di al, o FMI,
en ti da des que até há pou co tem po o PT exe cra va e
con de na va, po dem e de vem aju dar. Ago ra, acre di to
que seja um pou co de ma is cha mar os ame ri ca nos
para vi rem aqui e di zer o que de ve mos co mer. Vol to a
di zer: deve ser uma brin ca de i ra do jor nal. Cabe ao
Go ver no es cla re cer essa co lo ca ção. Por úl ti mo, que ro
di zer que não es ta mos bus can do cri se den tro do Go -
ver no do Lula. Pelo con trá rio, es ta mos, o PSDB, que -
ren do aju dar ao fi car na Opo si ção e, efe ti va men te,
apla u dir na hora em que as co i sas são fe i tas de for ma
cor re ta. E go ver no tem fe i to as co i sas de for ma cor re-
ta. Re gis trei aqui a ação cor re ta da Mi nis tra Ma ri na
Sil va, agin do em Ro ra i ma de for ma pron ta, com toda
sua es tru tu ra, com co ra gem, com po si ção – aliás,
como é do seu es ti lo. Ago ra, o Go ver no pre ci sa res pe-
i tar as po si ções con trá ri as e ti rar li ções de las, por que
Go ver no erra. Fui Lí der do Go ver no Fer nan do Hen ri-
que aqui por qua tro anos. O Go ver no Fer nan do Hen ri-
que acer tou mu i to, mas er rou mu i to tam bém. E eu,
mu i tas ve zes, bri guei com o Go ver no para ele não er -
rar. Mu i tas ve zes, eu ti nha po si ção di ver gen te. Pen so
que é im por tan te um pa pel for te e fir me da Opo si ção,
que efe ti va men te apon te fa lhas ou, pelo me nos, le-
van te ques ti o na men tos que pos sam ser de ba ti dos.
Mas é ne ces sá rio que o Go ver no atue de for ma a mu -
dar a re a li da de. Tor ço pela mu dan ça, tor ço para que o 
Go ver no Lula dê cer to. Não so mos apo lo gis tas do
“quan to pior me lhor”; ao con trá rio, que re mos que o
País avan ce e, no mo men to cer to da dis pu ta ele i to ral,
va mos dis pu tar. No en tan to, ago ra não po de mos an -
te ci par essa dis pu ta em de tri men to do País. Então,
ape nas para re gis trar a V. Exª que as mi nhas in ter ven-
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ções são nes se sen ti do de co la bo rar, de con tri bu ir, de 
aler tar. E atu a re mos de for ma cons tru ti va na Pre si-
dên cia da Co mis são de Assun tos So ci a is, por que por
lá pas sa rão a re for ma da Pre vi dên cia, pro gra mas so -
ci a is do Go ver no, re for ma da le gis la ção tra ba lhis ta,
ques tões am bi en ta is e ou tra sé rie de te mas de in te-
res se do povo bra si le i ro. Agra de ço a V. Exª pela con -
ces são do apar te.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-
dor Sibá Ma cha do, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT  AC) – 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) – Agra -
de ço ao Se na dor Sibá Ma cha do pela opor tu ni da de
do apar te e gos ta ria de fa zer pon de ra ções re la ti vas
às ob ser va ções do Se na dor Ro me ro Jucá, por que
pa re ce que ele não com pre en deu o sen ti do ma i or da
par ti ci pa ção de Dom Ma u ro Mo rel li como de mo cra ta
que, con vi da do por es tar no Con se lho de Se gu ran ça
Ali men tar, re sol veu ex pres sar aber ta men te suas su -
ges tões e con si de ra ções so bre o Pro je to Fome Zero.
Sem dú vi da, o Se na dor Ro me ro Jucá es co lhe al gu-
mas fra ses, mas não aque las em que Dom Ma u ro Mo -
rel li elo gia o Mi nis tro José Gra zi a no e con si de ra que
ele deva con ti nu ar sen do um bom as ses sor e ami go
do Pre si den te Lula, por que tem dado con tri bu i ção
mu i to sig ni fi ca ti va ao Go ver no. Além dis so, há tem pos
o Mi nis tro Gra zi a no vem in te ra gin do com o pró prio
Dom Ma u ro Mo rel li, pois am bos ba ta lham pela ex tin-
ção ou er ra di ca ção da fome e da mi sé ria no País. Re -
al men te, o Go ver no nor te-ame ri ca no, con for me me
in for mou a Emba i xa do ra Don na Hri nak, re sol veu co o-
pe rar com o Go ver no bra si le i ro, di zen do que seus téc -
ni cos po de ri am co la bo rar para de ba ter o Pro je to
Fome Zero. E o Mi nis tro José Gra zi a no da Sil va e
seus as ses so res es tu da ram em pro fun di da de o pro je-
to dos cu pons de ali men ta ção nos Esta dos Uni dos.
Eu pró prio te nho di a lo ga do com ele, e, por oca sião de 
sua pre sen ça aqui, que será mu i to bem-vin da, ele ou -
vi rá pon de ra ções, in clu si ve da que les com pa nhe i ros
seus que ava li am, por exem plo, que não ha ve ria ne -
ces si da de – as sim con si de ro –, de se so li ci tar a com -
pro va ção de gas tos em ali men tos. Mas te mos fe i to,
como Dom Ma u ro Mo rel li, uma ava li a ção cons tru ti va
e crí ti ca, com o sen ti do ma i or de apo i ar o Pro gra ma
Fome Zero, do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va. É
pre ci so res sal tar que há ex pe riên ci as em di ver sos pa -
í ses eu ro pe us. Embo ra te nha sido es tu da do o pro gra-
ma Food Stamps, do Go ver no nor te-ame ri ca no, pre -
fe riu-se não uti li zar o mes mo ca mi nho. Essa é uma
ex pe riên cia tam bém re le van te, que pre ci sa ser es tu-
da da pelo Mi nis tro José Gra zi a no. Di an te do ex pos to,

Se na dor Ro me ro Jucá, fa rei uma su ges tão ao Se na-
dor Ra mez Te bet ama nhã, du ran te a re u nião re gu lar
da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, para que nós, 
da que la Co mis são, pos sa mos nos jun tar à Co mis são
de Assun tos So ci a is e à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia para ou vir o Mi nis tro José Gra zi a-
no, pois con si de ro que o Pro gra ma Fome Zero, o ca -
mi nho para ins ti tu ir mos uma ren da para to dos os bra -
si le i ros, deve ser con si de ra do ins tru men to de po lí ti ca
eco nô mi ca. Como tal, deve fa zer par te da re for ma tri -
bu tá ria, da re for ma pre vi den ciá ria e, por tan to, deve
ser ob je to de es tu dos da Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos. Mi nha pro pos ta, Sr. Pre si den te, Se na dor
Ra mez Te bet, é que nos jun te mos ao con vi te fe i to ao
Mi nis tro José Gra zi a no da Sil va. S. Exª in clu si ve me
in for mou on tem que está à dis po si ção para aten der, o 
quan to an tes, ao con vi te dos Se na do res para aqui ex -
por o Pro je to Fome Zero. Mu i to obri ga do.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) –
Agra de ço a V. Exª pelo apar te, Se na dor Edu ar do Su -
plicy.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Se na dor
Sibá Ma cha do, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) – Con -
ce do o apar te ao Se na dor Le o nel Pa van.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Agra de ço a
V. Exª pela opor tu ni da de des te apar te, fa lan do jus ta-
men te do Pro gra ma Fome Zero, já que, an te ri or men-
te, o Se na dor Ge ral do Mes qui ta, que V. Exª fez ques -
tão de men ci o nar, apo i an do suas pa la vras, ci ta va que 
o PSDB ou al gu mas aves agou ren tas es tão tor cen do
para que o Go ver no não dê cer to. Na ver da de, es ta-
mos tor cen do pelo Bra sil e, sen do as sim, es ta mos
tor cen do por Lula. Mas nós, Se na do res, so mos obri -
ga dos a aler tar so bre os equí vo cos do Go ver no. Tam-
bém não nos po de mos ca lar quan do ago ra so mos
ofen di dos pe los que di zem que, para nós, quan to pior
me lhor. Ao con trá rio, na épo ca do Go ver no Fer nan do
Hen ri que Car do so, em seus dois man da tos, o PT tra -
ba lha va de for ma gros se i ra, às ve zes, para que o Go -
ver no não vi es se a dar cer to. O pró prio Lí der do Go -
ver no e o Mi nis tro Pa loc ci re co nhe ce ram, re cen te-
men te, que er ra ram em se gu rar as re for mas de Fer -
nan do Hen ri que Car do so. E quem diz que esse pro je-
to está ten do pro ble mas, que não está sen do bem
con du zi do não é o PSDB, não são as li de ran ças do
nos so Par ti do; é a im pren sa na ci o nal, são co lu nis tas
do jor nal Fo lha de S.Pa u lo, do Jor nal do Bra sil, da
re vis ta Veja. Esta úl ti ma, sob o tí tu lo “Re sul ta do
Zero”, dis cor re so bre as fa lhas do pro je to e até so bre
a pos si bi li da de de de mis são do Mi nis tro Gra zi a no,
afir man do tam bém que fal ta ao PT re co nhe cer que
Fer nan do Hen ri que Car do so ini ci ou esse pro je to ain -
da em seu Go ver no. Fal ta ao PT hu mil da de em re co-
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nhe cer que o Pro je to Fome Zero veio dos pro je tos de
Dª Ruth Car do so e de Fer nan do Hen ri que Car do so.
Está es cri to na re vis ta Veja. Não gos ta ría mos de en -
trar no de ba te, fa lan do das fa lhas do pro je to, mas so -
mos obri ga dos a di zer que, por en quan to, não exis te
nada, ape nas a mí dia. Não há con ta, não há cer te za
do nú me ro de pes so as ne ces si ta das no Bra sil. Di zem
que há 44 mi lhões de fa min tos no Bra sil. No en tan to,
se gun do ou tra in for ma ção da re vis ta Veja, a Orga ni-
za ção Mun di al da Sa ú de apon ta no má xi mo sete mi -
lhões de pes so as com al gum grau de des nu tri ção.
Qu e re mos di zer aos ami gos, aos Se na do res do PT
que que re mos con tri bu ir, que re mos aju dar; mas não
nos po de mos ca lar ao re ce ber crí ti cas por par te do
PT, que está no Go ver no e ain da não co me çou a go -
ver nar, por que ain da está se ba se an do no Go ver no
pas sa do. Ontem, Lula es te ve em San ta Ca ta ri na, e
nós o re ce be mos mu i to bem: o pre fe i to de Jo in vil le,
Mar co Te bal di, do PSDB; nós, toda a Exe cu ti va do
PSDB, os se cre tá ri os de Esta do do PSDB e eu, par ti-
cu lar men te, re ce be mos o Lula como Pre si den te da
Re pú bli ca. Não fi ze mos como o PT fa zia an tes, que,
quan do o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so
che ga va num Esta do, gri ta va “Fora, Fer nan do Hen ri-
que Car do so”, com fa i xas e out do ors, ofen den do a
au to ri da de má xi ma do Bra sil. Ontem, com for te apa -
ra to po li ci al, che gou o Lula em San ta Ca ta ri na. Até
en ten de mos o apa ra to po li ci al, por que há uma in va-
são de sem-ter ras numa ci da de vi zi nha de Jo in vil le –
e an tes ha via sem pre as ban de i ras e fa i xas do PT,
dan do apo io àque les sem-ter ra, que não fo ram en-
con tra das. Exa ta men te como o Pre si den te es ta va
pró xi mo a essa ci da de que foi in va di da, o apa ra to po li-
ci al era ex tre ma men te ne ces sá rio. Mas nós do PSDB
fo mos dar boas-vin das ao Lula, e não fi ze mos como o 
PT fa zia. Esta mos usan do a pa la vra para aler tar o
atu al Go ver no so bre os pos sí ve is er ros que po de rão
co me ter, in clu si ve dan do uma es pe ran ça ao povo
bra si le i ro, que po de rá sair frus tra do. Qu e re mos aju-
dar, e quem con tri bui com pro nun ci a men tos, pro je tos
e idéi as o faz por que gos ta do Bra sil e cer ta men te
quer o me lhor para o Go ver no Lula. Obri ga do.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) –
Agra de ço de co ra ção os apar tes e as su ges tões. Esta 
é uma tri bu na em que es ta mos de ba ten do idéi as.

Lem bro que o que ocor reu com os Go ver nos
pas sa do e pre sen te é um pro ble ma da me to do lo gia,
de ação de Go ver no. Co bra va-se mu i to na que la épo -
ca a trans pa rên cia das in for ma ções e o diá lo go. Acre -
di to que ago ra o Pre si den te Lula es te ja uti li zan do a
me to do lo gia cor re ta.

Pri me i ra men te, ne nhu ma das pro pos tas de re -
for ma tra ba lha das na mí dia e nos de ba tes foi apre-
sen ta da abrup ta men te e foi mal cons tru í da. O Pre si-
den te Lula está to man do o cu i da do de re u nir-se, num
pri me i ro mo men to, com to dos os Che fes do Exe cu ti-

vo, Go ver na do res dos Esta dos e Pre fe i tos. Uma re for-
ma tem de ser apre sen ta da em con sen so com quem
a ge ri rá, as sim como o Pro gra ma Fome Zero.

Sa li en to ain da que o Pro gra ma Fome Zero,
como já foi dito em mu i tos mo men tos, é um mu ti rão
que apro ve i ta to das as ini ci a ti vas e ex pe riên ci as boas 
de qual quer pes soa e ins ti tu i ção. Assis ti re mos às ex -
pe riên ci as do Bol sa Esco la e de uma sé rie de ou tras
bol sas que já che gam para a po pu la ção mais ca ren te.
Mas o Fome Zero não pode par tir ape nas dis so. Ma -
pe ar uma fa mí lia que ne ces si ta de uma bol sa e ou tra
que pre ci sa ime di a ta men te re sol ver a fome com uma
ces ta bá si ca é o de sa fio que o Pro gra ma quer es ta be-
le cer. Por tan to, não há li mi tes num País con ti nen tal
como o Bra sil. Qu an do al guém quer doar um ca mi-
nhão de ali men tos e não tem o ca mi nhão, pre ci sa-se
mo bi li zar ime di a ta men te a pes soa que tem o ca mi-
nhão. Às ve zes, a dis tân cia da co mu ni da de a ser be -
ne fi ci a da não está bem tri lha da.

O Pro gra ma Fome Zero, como qual quer ou tro
tipo de pro gra ma do Go ver no, no nos so en ten di men-
to, está to man do o ca mi nho cer to: o ca mi nho do de -
ba te.

Sr. Pre si den te, fa rei mi nha ins cri ção para tra tar
da ques tão da Ama zô nia fu tu ra men te, pois não há
mais tem po.

Te nho to tal con fi an ça – prin ci pal men te de po is
de ou vir o Pre si den te Lula na re u nião do Par ti do dos
Tra ba lha do res – de que o Go ver no está se gu ro de si,
de que sabe onde quer che gar e de que está de ter mi-
na do a con tri bu ir para o cres ci men to do Bra sil com
uma con di ção bá si ca: que a so ci e da de bra si le i ra par -
ti ci pe. E é cla ro que esta Casa Le gis la ti va, o Se na do,
dará a sua opi nião e, por úl ti mo, terá a opor tu ni da de
de vo tar me di das.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –

MT) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Con ce do a pa la vra a V. Exª.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –

MT. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, tra go a V. Exª, à Casa e, por tan to, ao Bra sil, as -
sun to que nos pre o cu pa so bre ma ne i ra e que me re ce
pro vi dên ci as por par te do Mi nis té rio da Jus ti ça.

Ocor re rá na quar ta-fe i ra em Cu i a bá, Mato Gros -
so, o Encon tro Inter na ci o nal dos Ne gó ci os da Pe cuá-
ria, o Eni pec, um gran de en con tro que deve ser apo i a-
do. Aca bo de re ce ber, via Inter net, duas in for ma ções
ex tre ma men te gra ves e que en ten do de vam me re cer
pro vi dên ci as ur gen tes por par te do Mi nis tro da Jus ti-
ça, por que a nos sa Cons ti tu i ção é cla rís si ma no sen ti-
do de não ace i tar a for ma ção de mi lí cia pa ra mi li tar.

Re ce bo a in for ma ção, que está no site da Mi di a-
News: “Na pró xi ma quar ta-fe i ra, em Cu i a bá, a UDR,
União De mo crá ti ca Ru ra lis ta, e en ti da des re pre sen-
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ta ti vas dos pro du to res ru ra is, como a So ci e da de Ru -
ral Bra si le i ra, irão re u nir-se para apro var um do cu-
men to en de re ça do ao Go ver no”. A re u nião é uma ten -
ta ti va de se con tra por à in fluên cia do MST jun to ao Mi -
nis té rio e nela será de li be ra da a ne ces si da de do uso
da for ça para de ter o avan ço dos sem-ter ra, que está
sen do co men ta do aber ta men te nos se to res da área
ru ral. Se gun do esse site, o ad vo ga do Di a man ti no Sil -
va Fi lho dis se que “o uso da for ça se jus ti fi ca para a
ma nu ten ção da pos se”.

Ou tro site, Sr. Pre si den te, traz: “Na pa u ta das
dis cus sões, a li nha po lí ti ca ado ta da pelo Mi nis tro do
De sen vol vi men to Agrá rio, Mi guel Ros set to, e pelo
Pre si den te do Incra, Mar ce lo Re sen de” e faz re fe rên-
ci as a Mar cos Pro chet, o Pre si den te da União De mo-
crá ti ca Ru ra lis ta. Se gun do o site, Mar cos Pro chet an -
te ci pou que “esse gru po” – aque les que que rem ar -
mar-se – “vai ter todo o nos so apo io, ou seja, da en ti-
da de ru ra lis ta. A idéia é or ga ni zar uma se gu ran ça
par ti cu lar, como se faz nas ci da des”.

A União De mo crá ti ca Ru ra lis ta de São Pa u lo
está en ca mi nha do do cu men tos às au to ri da des bra si-
le i ras. E eles ma ni fes tam te mo res, dada a in fluên cia
do MST, dos tra ba lha do res, no Incra.

O Incra e o Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá -
rio não de vem ser ne u tros. Ambos são ór gãos do Go -
ver no Bra si le i ro que exis tem para fa zer a re for ma
agrá ria, da mes ma for ma que con si de ra mos ab so lu-
ta men te com pre en sí vel – e falo como re pre sen tan te
de um Esta do que tem um se tor pro du ti vo or ga ni za do
– que o Mi nis tro da Agri cul tu ra seja al guém li ga do –
como é – ao se tor pro du ti vo bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, esse as sun to pre o cu pa. Enten do
que o Mi nis tro da Jus ti ça, Már cio Tho maz Bas tos,
deve fa zer, ime di a ta men te, uma in ter pe la ção a es ses
se to res, para que a nos sa Cons ti tu i ção Fe de ral, que
não per mi te a or ga ni za ção de es que ma pa ra mi li tar,
seja cum pri da, e para que te nha mos, sim, avan ços na 
re for ma agrá ria do Bra sil, sem que se tra ga a in tran-
qüi li da de ao cam po bra si le i ro.

Era o re gis tro que eu que ria fa zer. Gos ta ria que,
V. Exª, na con di ção de Pre si den te, pu des se en ca mi-
nhar esse as sun to ao Mi nis tro da Jus ti ça, Már cio Tho -
maz Bas tos.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Não há ques tão de or dem a ser de ci di da. V. Exª
será aten di do na for ma do Re gi men to Inter no.

A SRª SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MS) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra, pela or dem, à no bre Se na-
do ra Serys Slhes sa ren ko.

A SRª SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MS. Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si-
den te, re fe ren do as pa la vras do Se na dor Ante ro Paes 

de Bar ros, do nos so Esta do. Tam bém como nós, S.
Exª é Se na dor por Mato Gros so.

Re al men te, é inad mis sí vel a mi lí cia pa ra le la,
que, há al gum tem po, vem sen do bus ca da. Re al men-
te, tem de ser to ma da uma me di da drás ti ca, por que,
se não, vi ra rá um es ta do de con fli to de guer ra in ter na
a luta pela ter ra – não te nho ne nhu ma dú vi da dis so.

Sr. Pre si den te, re que i ro – já que es ta mos no
mês em que se dis cu te mu i to a ques tão da mu lher – a
trans cri ção no Diá rio do Se na do Fe de ral, para que
cons te dos Ana is des ta Casa, o ar ti go “A mu lher e a
po lí ti ca”, de au to ria do Dr. Aga ci el da Sil va Maia, Di re-
tor-Ge ral des ta Casa e Vice-Re i tor Exe cu ti vo da Uni -
ver si da de do Le gis la ti vo Bra si le i ro, Uni le gis, pu bli ca-
do na im pren sa por oca sião das co me mo ra ções do
Dia Inter na ci o nal da Mu lher nes te ano. O ar ti go abor -
da, com mu i ta pro pri e da de, o pa pel de sem pe nha do
pe las mu lhe res na po lí ti ca bra si le i ra, no úl ti mo sé cu lo
e nos dias atu a is, de ven do ser vir como re fe rên cia
para a re fle xão de to dos que se em pe nham em pro -
mo ver a paz ba se a da na jus ti ça e na me lho ria das
con di ções so ci a is de nos so País. Gos ta ria que o tex to
fos se re al men te trans cri to nos Ana is.

Pos si vel men te, no dia 27 de mar ço, ha ve rá ses -
são de en tre ga da pre mi a ção do Con se lho da Mu lher
Ci da dã Bert ha Lutz. 

Faço um ape lo aos Srs. Se na do res: que, da for -
ma que cada um jul gue mais in te res san te – evi den te-
men te, nada é obri ga tó rio –, pro cu rem es cre ver um
ar ti go ou se pro nun ci em na tri bu na so bre a mu lher;
que se ma ni fes tem de uma for ma ou de ou tra, por que
in fe liz men te, no Dia Inter na ci o nal da Mu lher, tan ta
mu lher quis fa lar aqui – fo ram qua se 40 ins cri ções –,
que ape nas dois Se na do res con se gui ram se ma ni fes-
tar. E vejo o Se na dor Pe dro Si mon aqui, V. Exª, in fe liz-
men te, ape sar de todo seu bri lho, não teve opor tu ni-
da de de se ma ni fes tar.

Então, gos ta ria que os Srs. Se na do res se pro -
nun ci as sem, nem que de for ma mu i to bre ve, so bre a
mu lher, abor dan do te mas como dis cri mi na ção, vi o-
lên cia, par ti ci pa ção da mu lher no po der, pa pel da mu -
lher na fa mí lia, re la ção da mu lher no tra ba lho etc. Que 
de di que mos um pou co do nos so tem po, no mês de
mar ço, a es sas ques tões, es cre ven do ar ti gos, en fim,
ma ni fes tan do-nos das mais va ri a das for mas.

As Srªs Se na do ras já se po si ci o na ram na ses -
são so le ne, mas gos ta ría mos tam bém de con tar com
a par ti ci pa ção dos Srs. Se na do res.

Mu i to obri ga da.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRª SENADORA SERYS SLHESSARENKO
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 (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – V. Exª será aten di da nos ter mos re gi men ta is.

Con ce do a pa la vra, por vin te mi nu tos, ao emi -
nen te Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há uma pas sa gem
na Bí blia em que Je sus, quan do per gun ta do como
será o fim do mun do, diz que “na hora acon te ce rá,
quan do me nos se es pe ra”. As pes so as con ti nu a rão
se dan do em ca sa men to, as co i sas con ti nu a rão sen -
do como são, mas, na ver da de, o fim está pró xi mo.

Esta mos aqui em uma ses são tran qüi la, se re na,
co bran do a po si ção do PT, e o PT ten tan do se jus ti fi-
car, não com mu i ta fe li ci da de. Esta mos dis cu tin do os
nos sos pro ble mas, que são re al men te mu i to sé ri os,
como o pro ble ma da vi o lên cia – e abor dou aqui o Se -
na dor Arthur Vir gí lio, com mu i ta se ri e da de, que o as -
sun to deve ser en ca ra do por nós. Mas, na ver da de, na 
ver da de, tal vez es te ja mos a 24 ho ras de uma nova
guer ra no mun do.

O Con se lho de Se gu ran ça, con vo ca do a se re u-
nir ex tra or di na ri a men te, pri me i ro, às 15 ho ras, de po is,
an te ci pa do para 12 ho ras, em Nova Ior que, a ri gor
não se re u niu, por que ame ri ca nos e in gle ses re ti ra-
ram o pe di do de au to ri za ção para in ter vir no Ira que.
Como con se qüên cia, não hou ve re u nião. Está anun -
ci a do que, hoje, às 8 ho ras da no i te em Was hing ton,
10 ho ras no Bra sil, o Pre si den te nor te-ame ri ca no fa -
la rá, co mu ni can do à na ção e ao mun do o iní cio da
guer ra.

Re ti ram-se do Ira que to dos os em ba i xa do res
dos pa í ses co nhe ci dos. Os ho mens que lá es ta vam
em nome da ONU, fis ca li zan do, tam bém es tão em re -
ti ra da. O mun do se pre pa ra para o iní cio de uma nova
guer ra.

É in te res san te, mas eu não me lem bro, na mi -
nha vida, olhan do para trás, uma guer ra que se ini cia
como esta: o mun do in te i ro con tra. Hoje, saiu uma
pes qui sa em Nova Ior que, em que é dito que 75% do
povo nor te-ame ri ca no so men te ace i tam a guer ra com 
a au to ri za ção da Orga ni za ção das Na ções Uni das.

A Orga ni za ção das Na ções Uni das apro vou
uma mo ção de ter mi nan do a ida dos seus agen tes ao
Ira que para fa zer a fis ca li za ção, de ter mi nan do nor -
mas a se rem cum pri das e di zen do que, se não fos-
sem cum pri das, a ONU po de ria to mar de ci sões gra-
vís si mas!

Os re la to res des sa re pre sen ta ção, os ci en tis tas
e os téc ni cos que fo ram fa zer as in ves ti ga ções, afir -
ma ram que as co i sas es ta vam se en ca mi nhan do, que 

ago ra o Go ver no do Ira que es ta va aju dan do, que que -
i ma ram ogi vas, que es ta vam pro i bi das, com al can ce
de mais de 150 qui lô me tros e as co i sas es ta vam em
an da men to.Mas o Pre si den te Bush não ace i tou, mar -
cou e co brou uma nova re u nião da ONU e apre sen tou
uma mo ção.

Nes sa se gun da mo ção, di zia que as ex pli ca-
ções, as ati tu des do Go ver no do Ira que não eram sa -
tis fa tó ri as e, con se qüen te men te, ame ri ca nos, in gle-
ses e es pa nhóis ini ci a ri am o ata que, es ta vam au to ri-
za dos a ini ci ar o ata que.

A ONU não vo tou essa mo ção. A ONU não vo tou
a mo ção, e a Fran ça, a Rús sia e a Chi na, pa í ses com
di re i to a veto, dis se ram que ve ta ri am. São cin co os
pa í ses com re pre sen ta ção na ONU com di re i to a veto: 
Esta dos Uni dos, Ingla ter ra, Fran ça, Rús sia e Chi na.

Engra ça do, sem pre de ba ti esse di re i to ab sur do
cha ma do di re i to a veto das na ções su per po ten tes.
Mas hoje ve ri fi co que até tem um sig ni fi ca do. Então,
dos cin co pa í ses com di re i to a veto, três não ace i ta-
vam a guer ra: Fran ça, Chi na e Rús sia; dois que ri am:
Esta dos Uni dos e Ingla ter ra. Qu an to aos ou tros pa í-
ses, são pa í ses me no res e es tão no Con se lho de Se -
gu ran ça tem po ra ri a men te. São quin ze os pa í ses, os
cin co já men ci o na dos e mais dez. E o Go ver no ame ri-
ca no fez o má xi mo do ima gi ná vel para levá-los a vo tar
a fa vor da mo ção ame ri ca na. Le va ram o tem po todo
num es for ço dra má ti co para que es ses pa í ses des-
sem seu voto fa vo rá vel no Con se lho de Se gu ran ça.
Mas o Se cre tá rio de Esta do Ame ri ca no dis se, hoje
pela ma nhã, que não con se guiu, que os pa í ses que
ain da não es ta vam de ci di dos, en tre os qua is o Chi le,
o Mé xi co e o Pa quis tão, não ace i ta vam a guer ra e es -
ta vam pro pen sos a dar mais pra zo para con ti nu ar, pa -
ci fi ca men te, a bus ca do en ten di men to.

Então, o Pre si den te ame ri ca no e o Pri me i ro-Mi-
nis tro in glês, ven do que não pas sa ria na ONU a mo -
ção fa vo rá vel à guer ra, que ela se ria der ro ta da, por -
que o Go ver no ame ri ca no ace i ta ria o veto fran cês,
mas du vi da va que a Fran ça ve tas se... Ontem es tu dá-
va mos, na His tó ria do Bra sil, a Ilha dos Aço res, que
nun ca es te ve em tan ta evi dên cia. Mas on tem, os Go -
ver nos de Por tu gal, da Espa nha, da Ingla ter ra e dos
Esta dos Uni dos re sol ve ram fa zer ali a re u nião. Por
que em Aço res? Por que não em Lon dres? Por que
não em Was hing ton, ou em qual quer ou tro país? A
ex pli ca ção foi que a Ilha dos Aço res é tão pe que na,
tão in sig ni fi can te, que eles po de ri am fa zer sem ne-
nhum pro tes to, sem ne nhu ma mar cha con tra. Mes mo
as sim saiu uma mar cha de 350 pes so as.

Fi ze ram a re u nião e de ci di ram. Sa ben do que
não con se gui ri am os vo tos dos pa í ses que não são
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mem bros per ma nen tes do Con se lho de Se gu ran ça
da ONU, o Pre si den te Bush ain da co me teu um ato
de se le gan te para com a Fran ça. A Fran ça já mos trou
sua car ta, que é o veto. A guer ra sa i rá, e que ro ver
qua is se rão os pró xi mos lan ces da Fran ça. Os ana lis-
tas dis se ram que ele com pa rou isso a um jogo de pô -
quer, em que o Pre si den te fran cês te ria mos tra do a
pri me i ra car ta – o veto, mas que o Pre si den te ame ri-
ca no iria para a guer ra por que que ria ver to das as
car tas que a Fran ça te ria para mos trar.

O Go ver no ame ri ca no, sa ben do que não te ria o
nú me ro de vo tos ne ces sá ri os para apro var a mo ção
pro pos ta e que, se a mes ma fos se apro va da, a Fran ça
usa ria seu di re i to de veto, re u niu-se on tem com re pre-
sen tan tes de ou tros pa í ses, nos Aço res, e deu o pra -
zo, num do min go, de 24 ho ras, para a ONU de ci dir so -
bre a ques tão por que, de po is des se pra zo, to ma ri am
as de ci sões. Isso é fan tás ti co! Num do min go, dar pra -
zo a um ór gão como a ONU, que ti nha re u nião mar ca-
da para a pró xi ma quar ta-fe i ra. Não. A re u nião de ve ria
acon te cer hoje. O que ocor reu? Não hou ve a re u nião
por que foi re ti ra da a mo ção. E a ar gu men ta ção do Sr.
Bush e do Sr. Tony Bla ir é de que não mais ne ces si-
tam da se gun da mo ção, uma vez que a pri me i ra já é
uma ga ran tia. Se a pri me i ra mo ção já lhes ga ran tia,
por que eles que ri am a se gun da? Se a pri me i ra dava
o di re i to de o ame ri ca no ini ci ar a guer ra, para que ele
fez toda essa luta para con se guir a se gun da?

É cla ro que a pri me i ra não ga ran te e que diz que 
se vai dar um pra zo, os ho mens da ONU vão lá, vão
in ter vir, vão ten tar en con trar so lu ções. E se o Go ver-
no do Ira que não per mi tir, não aju dar, po de re mos ser
le va dos a so lu ções drás ti cas ou co i sa pa re ci da. Mas
po de re mos ser le va dos “quem”, a ONU?

A ONU está di zen do em seu do cu men to que es -
pe ra que se che gue à con clu são. Se o Ira que não con -
clu ir, ela che ga rá a con clu sões drás ti cas. Isso sig ni fi-
ca que se os mem bros, os téc ni cos da ONU dis ses-
sem que o Ira que não está co la bo ran do, a ONU de ci-
di ria in ter vir. Mas, nes sa mo ção, não há ne nhum lu gar
que dê a en ten der que se não co la bo rar o ame ri ca no
pode de ci dir.

Os ame ri ca nos, em uma ati tu de es tra te gi ca-
men te in te li gen te, di ria di a bo li ca men te in te li gen te,
es tão che gan do a uma con clu são: é me lhor ven der
essa tese de que a pri me i ra mo ção já apro va da nos
per mi te, é me lhor ven der a tese de que es ta mos en -
tran do no Ira que, bom bar de an do o Ira que e que não
hou ve mo ção ne nhu ma do que o Con se lho de Se gu-
ran ça da ONU vo tar con tra e o ame ri ca no for con tra.
Isso se ria uma re vol ta ge ral no mun do.

Se o Con se lho de Se gu ran ça se re u nir na quar -
ta-fe i ra, vo tar e di zer não, e o ame ri ca no vi o len tar
essa de ci são e ir lá, a re a ção se ria tre men da men te
mais gra ve e mais sé ria do que essa, que é ele ir lá.
Se ria pa la vra con tra pa la vra por que a pri me i ra mo ção
já lhe per mi tia.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM.) – V.Exa me
con ce de um apar te, Se na dor Pe dro Si mon?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS.) – Com
ma i or pra zer, con ce do o apar te a V. Exa .

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Se na dor
Pe dro Si mon, V. Ex.ª com a acu i da de e com enor me
sen so de opor tu ni da de his tó ri ca faz um dis cur so que
fica nos Ana is em mo men to de ex tre ma gra vi da de
para o mun do, quan do sen ti mos aqui uma cer ta sen -
sa ção de im po tên cia. Não te mos mu i to o que fa zer a
não ser o ges to. Acre di to que o ges to é algo que ja ma-
is deve de i xar de ser es bo ça do por ho mens que têm
essa cons ciên cia e esse com pro mis so com o es cre-
ver a par te mais jus ta da his tó ria des te País. Veja V.
Ex.ª como é de fato de li ca da a po si ção ado ta da pelo
Pre si den te Ge or ge W. Bush na ONU. O Con se lho de
Se gu ran ça tem quin ze mem bros. Su po mos que oito
sig ni fi ca ri am ma i o ria, se não hou ves se veto, para
apro var a re so lu ção. Sa bi a men te a ONU es ti pu la que
não bas tam oito e são ne ces sá ri os nove e es ti pu la
que os cin co mem bros per ma nen tes te ri am di re i to,
cada um, a ve tar, e os Esta dos Uni dos ve ta ram mais
de cem ve zes ten ta ti vas de...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª
lem bra com mu i ta in te li gên cia que o ame ri ca no usou
mais de cem ve zes o di re i to de veto. Qu e ria des mo ra-
li zar a Fran ça por que ia usar uma vez. É a ro ti na do
ame ri ca no ve tar.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Veja só,
Se na dor Pe dro Si mon, o gra ve está em que, to ma da a 
de ci são em per de ni da e a meu ver jus ta de Rús sia e
Fran ça ve ta rem a re so lu ção pro pos ta que le gi ti ma ria
o ata que ao Ira que, o go ver no nor te-ame ri ca no pas -
sou a fa zer ou tra co i sa: pas sou a bus car nove vo tos
qua is quer, son dou nove vo tos qua is quer. Ou seja,
nes te mo men to, se to ri al men te, des mo ra li za ria o ins ti-
tu to do veto. O Con se lho de Se gu ran ça fi ca ria ca pen-
ga. Qu an do per ce beu que não con se gui ria os nove
vo tos e que ha via, ain da, o veto de dois pa í ses dos
cin co que po di am ve tar, re ti rou a re so lu ção, e par tiu
para uma le ga li da de com ple ta men te du vi do sa e que
joga por ter ra to dos os ins tru men tos de po lí ti ca in ter-
na ci o nal, de le ga li da de in ter na ci o nal de que pu dés-
se mos dis por, numa ONU ca pen ga, numa ONU que
ne ces si ta de re for mas, num Con se lho de Se gu ran ça
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de fa sa do. Mas, fran ca men te, me lhor isso do que
nada. E es ta mos ob ser van do ago ra ocor rer o que
acon te ceu an tes com a Liga das Na ções, que teve um 
en ter ro de quin ta clas se em 1946. Mas foi des mo ra li-
za da an tes. Foi des mo ra li za da um pou co por que os
Esta dos Uni dos nela não en tra ram, e so bre tu do por -
que al gu mas re so lu ções fo ram des res pe i ta dos por
pa í ses mem bros, que não se cur va ram ao ape lo de
paz que a di re ção da en tão Liga das Na ções for mu la-
va. Esta mos, por tan to, nes te mo men to – digo isto não
sem um cer to ar re pio –, nós, se na do res, bra si le i ros,
par la men ta res, não-par la men ta res, pre sen ci an do o
en ter ro da le ga li da de in ter na ci o nal. Da qui para fren te,
ou te re mos a ca pa ci da de de cons tru ir com ra pi dez
algo que subs ti tua a ONU e que nos de vol va a es pe-
ran ça de não fi car mos à mer cê da bar bá rie, ou po de-
re mos es tar tam bém pre sen ci an do, até sem o sen tir-
mos ob je ti va men te – sub je ti va men te sim, tal vez ob je-
ti va men te não – uma fase mu i to obs cu ra de um mun -
do que, em nos so co ra ção, sem pre foi aca len ta do
como ten do di re i to a um des ti no bri lhan te de li ber da-
de, de jus ti ça, de res pe i to à mul ti la te ra li da de. Em ou -
tras pa la vras, co mun go com a pre o cu pa ção de V. Exª.
Fico ex tre ma men te pre o cu pa do com o que es tou ven -
do. E digo, Se na dor Pe dro Si mon, que este mo men to
his tó ri co é da que les que pre fe ri ria não es tar ven do os
meus fi lhos vi ve rem, por que, a par tir dele, fica ce di da
à in sa ni da de de um Bin La den toda a mão-de-obra
ge ne ro sa, va len te e bra va de jo vens que en ten de rão
que é por ali o ca mi nho de ex pres são da sua re vol ta.
Fica de li ca da a si tu a ção dos íco nes nor te-ame ri ca-
nos e in gle ses. O ter ro ris mo po de rá ter um gran de es-
sor, um gran de cres ci men to, numa hora em que su -
pú nha mos o en ten di men to das na ções. O Pre si den te
Clin ton che gou a co lo car nos jar dins da Casa Bran ca,
para uma co le ti va, Ara fat e o Pri me i ro-Mi nis tro is ra e-
len se da épo ca. De lá para cá, o mun do en trou numa
fase de efe ti vo obs cu ran tis mo. Eu me pre o cu po mu i to
com isso e vejo com tris te za, mas, ain da as sim, es pe-
ran ço so com o fato de que, na hora em que fa le ce a
al guns o bom sen so para fu gir do ris co bru tal que aco -
me te al guns es ta dis tas, que é o ris co da in sen sa tez,
al guns es tão sa ben do ser os ba lu ar tes da sen sa tez, a 
co me çar pelo Pre si den te Chi rac, que tem sido ad mi-
rá vel na sua for ma de pro cu rar pre ve nir o fu tu ro das
pró xi mas ge ra ções. Pa ra béns a V. Exª pelo dis cur so
bri lhan te. É ta u to lo gia di zer que V. Exª faz um dis cur so
bri lhan te, por que já se su ben ten de que seus dis cur-
sos são bri lhan tes. Pa ra béns, por tan to, por esse seu
dis cur so, e mais ain da, pela voz mu i to res pe i ta da nes -
te País, que nos lem bra a to dos de que cada be i ja-flor
tem que apa gar a sua par te do in cên dio, e a nos sa é

fa lar em paz, em paz, em paz, em nome das fu tu ras
ge ra ções. Mu i to obri ga do, Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, fico mu i to fe liz com o seu apar te. V. Exª
tem co nhe ci men to de ca u sa, pas sou pelo Ita ma raty,
co nhe ce pro fun da men te essa ma té ria e ima gi no que
es te ja ten do uma tre men da sen sa ção de an gús tia
ma i or do que a nos sa até esse mo men to. Con fes so
não sei des cre ver o que sin to. É uma sen sa ção de
má goa, de tris te za, de fra cas so, de ir res pon sa bi li da-
de, de im po tên cia, ven do as co i sas aí, e a gen te a
olhar. Con fes so que pas sei o sá ba do e o do min go em
casa as sis tin do te le vi são. Deus me per doe, mas sen ti
na Glo bo News, nos co men ta ris tas e nos pro fes so res
das uni ver si da des, nos téc ni cos de po lí ti ca in ter na ci-
o nal que eles le va ram, um sen ti men to que não me
agra dou. Pri me i ro, ten ta ram des mo ra li zar o Pre si den-
te da Fran ça, ten tan do ri di cu la ri zá-lo, di zen do que ele
era um ho mem de di re i ta e que ago ra que ria apa re-
cer, que em âm bi to in ter no não sig ni fi ca va nada, que
o pro ble ma dele era o pe tró leo, sei lá o quê. Se gun do,
le var uma po si ção na tu ral a isso que está acon te cen-
do: “É isso mes mo, é o ame ri ca no; tam bém o Pre si-
den te do Ira que é um mons tro”, é não sei o quê. Mas
quem as sis tiu, sá ba do e do min go, à Glo bo News deve
ter fi ca do com uma sen sa ção de que a guer ra é isso
mes mo. Estra nho mu i to! Juro que es tra nho mu i to
essa po si ção e não con si go en ten der. O Bra sil in te i ro
é con trá rio! Aqui nes ta Casa é una ni mi da de! Se há
algo que une a clas se po lí ti ca, se há algo que une
nos so Ita ma raty, se há algo que une o Po der Exe cu ti-
vo, se há algo que une a so ci e da de bra si le i ra, é um
cla mor no sen ti do de que essa guer ra não de ve ria se
con cre ti zar.

Mas o que me an gus tia nis so – e on tem a Glo -
bo News mos trou, e con fes so ter me cha ma do a aten -
ção o dis cur so que o Pre si den te Sar ney fez da qui da
tri bu na – é ver que o Pre si den te ame ri ca no, eu não ti -
nha me dado con ta, ago ra se apre sen ta per ma nen te-
men te à so ci e da de ame ri ca na como um mís ti co. Eu o
ouvi di zer on tem e fi quei bo qui a ber to: “Eu era dado à
be bi da, de i xei, me con ver ti”. E ago ra ele fala em nome 
de Deus. Di zem que quan do re ú ne o seu mi nis té rio,
pri me i ro ele faz uma ora ção para de po is ini ci ar o tra -
ba lho. Qu an do acor da, a pri me i ra co i sa a fa zer é a le i-
tu ra diá ria da sua Bí blia. Fico a me per gun tar: que
sen ti men to é esse de uma pes soa que bus ca a ver da-
de em um país em que as idéi as da li ber da de e da jus -
ti ça se pro pa gam e se de sen vol vem? Que si tu a ção é
essa que está vi ven do um ho mem des ses que se
con si de ra o pa la di no do bem e que vai der ro tar o mal? 
Te mos o bem, re pre sen ta do pelo Pre si den te Bush; te -
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mos o mal, Chi rac. Para o Pre si den te ame ri ca no, Chi -
rac é o mal. Me nos até do que os nor te-co re a nos.

Deus me per doe, mas pas sei essa no i te a me di tar
e a ler mu i to. Caiu nas mi nhas mãos um li vro de aná li se
do fi nal do Dr. Ge tú lio Var gas e, sin ce ra men te, pas sei a
ima gi nar o que te ria ocor ri do no cé re bro do Dr. Ge tú lio
na que la hora em que ele ti nha duas de ci sões: a guer ra
ci vil ou a mor te dele. Nin guém ima gi na va, não é da His tó-
ria do Bra sil, não é da nos sa bi o gra fia, nin guém su pu nha
que aqui lo pu des se acon te cer. Mas a mor te do Dr. Ge tú-
lio evi tou a guer ra ci vil em 1954.

O que pode acon te cer en tre hoje e ama nhã? O
Pre si den te ira qui a no ace i ta ria o ul ti ma to ame ri ca no e
se re ti ra ria? E qual a ga ran tia que te ri am os ira qui a-
nos de que a guer ra não con ti nu a ria, mes mo de sa pa-
re cen do o Pre si den te ira qui a no? São 300 mil pes so-
as to dos os dias, exa ta men te, e a guer ra tem que sair
ago ra por que elas es tão no es pa ço to tal. É ago ra.
Elas fo ram se pre pa ran do, se ar man do, se co lo can do,
fi ze ram um ole o du to para le var com bus tí vel, à me di da
que as tro pas fo rem en tran do em di re ção ao cen tro do 
Ira que para que não haja o pe ri go da fal ta do com bus-
tí vel. Ama nhã é o dia D. A par tir de ama nhã, co me çam
a con tar o tem po por que já es ta ri am per den do tem po.

Não sei, se rão 3 dias de bom bas – não sei quan -
tas mil bom bas já es tão pre pa ran do. Após es ses 3
dias de bom bas, se rão mi lha res de de ser to res que,
eles têm cer te za, sur gi rão. Qu e rem fa zer uma guer ra
re lâm pa go. O ge ne ral que co man da a ope ra ção será
o mes mo que co man da rá o Ira que. Por quan to tem po
nin guém sabe. Os ame ri ca nos es tão no Ira que já ori -
en tan do que a Ará bia Sa u di ta deve ter de mo cra cia,
na que le sen ti do fe u dal da que les reis que eram óti mos
o tem po todo, ao lon go de todo esse tem po em que
eram os ami gos nú me ro 1 dos ame ri ca nos. Mas ago -
ra não têm a me nor con fi an ça.

O que ocor re rá no nos so mun do com essa su -
per po tên cia, dona ab so lu ta, com o de sa pa re ci men to
da ONU, com a des ti tu i ção do Con se lho da ONU, com 
as vo zes que se le van ta rem ca in do no ri dí cu lo, com a
te le vi são – e esse é ou tro as pec to fan tás ti co que já
ocor reu na pri me i ra guer ra do Ira que – só mos tran do
aqui lo que eles que rem que apa re ça? Os do nos da
te le vi são já fi ze ram uma au to cen su ra, ace i tan do que
seja fe i to de uma for ma que os ame ri ca nos fi quem
bem. Na úl ti ma guer ra já foi as sim: não apa re ceu san -
gue; não apa re ce ram as mor tes; não apa re ce ram os
re sul ta dos das bom bas na te le vi são. Pelo que está
sen do fe i to vai ser igual. Nós va mos ver o que é mes -
mo uma guer ra pe las fi tas de ci ne gra fis tas anô ni mos,
in de pen den tes. O res to pa re ce rá mu i to bo ni ti nho na
te le vi são!

Diz a im pren sa que o Pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va, ago ra, está fa lan do com o Se cre tá-
rio-Ge ral da ONU. Cre io que Sua Exce lên cia faz bem.
É como dis se o no bre Lí der do PMDB: “Uma ten ta ti-
va”. Sua Exce lên cia faz bem ao di zer uma pa la vra ao
Se cre tá rio-Ge ral da ONU, ain da que o peso do Bra sil
seja mu i to pe que no.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) – V.
Exª me con ce de um apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Con ce do
um apar te ao no bre Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) – Se -
na dor Pe dro Si mon, di an te do seu pro nun ci a men to e
das in for ma ções que to dos es ta mos re ce ben do, in fe-
liz men te só um mi la gre evi ta ria essa guer ra, e esse
mi la gre di fi cil men te vai acon te cer, por que, como V.
Exª dis se, mu i to bem, essa gue ra vem sen do pre pa ra-
da; o Pre si den te ame ri ca no está que ren do tor ná-la
um fato con su ma do, isso já há al gum tem po, sem le -
var em con ta o que a ONU po de ria ou não fa zer. Infe -
liz men te ele não está fa zen do isso so zi nho, ele en-
con trou ali a dos, de um lado está Tony Bla ir e do ou tro
lado Aznar*, da Espa nha. Então, em que po de mos
acre di tar numa hora des sas? Qual o mi la gre que po -
de mos es pe rar? Re al men te, as sim como V. Exª, es -
tou an gus ti a do, por que não vis lum bro, não con si go
ima gi nar como isso po de ria acon te cer e de plo ro e co -
mun go das pre o cu pa ções do Se na dor Arthur Vir gí lio,
por que de po is des sa guer ra não virá a paz. O Pre si-
den te ame ri ca no diz que de po is des sa guer ra virá a
paz, virá a de mo cra cia no Ira que. De po is des sa guer -
ra, des mo ra li za da a ONU, o que vai acon te cer? Só
Deus sabe. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agra de-
ço-lhe o apar te, Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho.

Os Esta dos Uni dos ti ve ram um pre si den te, o Sr.
Bill Clin ton, que, como mu i to bem dis se o Se na dor, re -
u niu nos jar dins da Casa Bran ca o Pre si den te Ara fat e 
o Pri me i ro-Mi nis tro de Isra el e con se guiu que os dois
ga nhas sem o Prê mio No bel da Paz, por que o en ten-
di men to es ta va pró xi mo. Aliás, diga-se de pas sa gem,
o en ten di men to pra ti ca men te es ta va acer ta do. A paz
no Ori en te Mé dio es te ve por um fio. Se o Pre si den te
Clin ton fi cas se na pre si dên cia mais dois anos ou se
um de mo cra ta ti ves se sido ele i to, a his tó ria do mun do
se ria di fe ren te.

O Sr. Bush co lo cou tudo a per der, vi rou a mesa,
dis se que não re co nhe cia o sig ni fi ca do da que le acor -
do. De lá para cá, to dos sa bem o que está acon te cen-
do. Encer ro meu pro nun ci a men to, la men tan do que o
Sr. Bush es te ja fa zen do tudo isso em nome de Deus,
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len do a Bí blia to dos os dias. Antes de re u nir o seu Mi -
nis té rio para tra ba lhar ele faz uma ora ção. Tal vez aí
es te ja, meu que ri do Se na dor, a chan ce de al guém
abrir os olhos dele. Acre di to, com todo o res pe i to, que
o Pre si den te ame ri ca no não pas sa ria em um psi co-
téc ni co. Por isso te nho as mi nhas des con fi an ças so -
bre o que ele vai fa zer.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -

pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Le o mar
Qu in ta ni lha, do PFL de To can tins.

S. Exª dis põe de até vin te mi nu tos, quan do esta
Pre si dên cia será obri ga da a en cer rar a ses são.

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, a Na ção
bra si le i ra tem acom pa nha do, com de ti do in te res se,
as de ci sões do atu al Go ver no no que diz res pe i to à
po lí ti ca eco nô mi ca que pre ten de ado tar para o País.
Não sem mo ti vo, pois qua is quer ações de go ver no
nes sa área re fle tem di re ta men te no bol so de to dos os 
ci da dãos. O “eco no mês” já se in cor po rou ao vo ca bu-
lá rio po pu lar, ta ma nhas são as con se qüên ci as das
me di das eco nô mi cas no co ti di a no dos bra si le i ros.

É as sim que, por exem plo, quan do o Co mi tê de Po -
lí ti ca Mo ne tá ria do Ban co Cen tral de ci de au men tar em
um pon to per cen tu al a taxa bá si ca de ju ros, como fez
pela se gun da vez con se cu ti va há al guns dias, sur gem
pro tes tos País afo ra, es pe ci al men te dos pro du to res e
dos con su mi do res. Qu an do os ju ros so bem, re du zem-se
na pro por ção in ver sa as pers pec ti vas de cres ci men to
eco nô mi co, o que na prá ti ca sig ni fi ca mais de sem pre go e 
me nor ren da para os tra ba lha do res.

No afã de eli mi nar a ame a ça do re tor no do dra -
gão in fla ci o ná rio, o Go ver no tem-se uti li za do de to dos
os ins tru men tos ao seu al can ce para man ter os pre -
ços em ní ve is to le rá ve is. Pa ra le la men te ao au men to
da taxa bá si ca de ju ros, o Go ver no im pôs pe sa dos
cor tes no Orça men to Ge ral da União de 2003, que
atin gi ram a im pres si o nan te ci fra de R$14 bi lhões. É
exa ta men te so bre essa me di da que que ro fa lar nes te
meu pro nun ci a men to, pois en ten do que, para cri ar o
am bi en te pro pí cio ao de sen vol vi men to da nos sa eco -
no mia, não po de mos abrir mão de in ves ti men tos ma -
ci ços na im plan ta ção da nos sa in fra-es tru tu ra bá si ca.

De se jo abor dar es pe ci fi ca men te a ca rên cia de
in ves ti men tos em in fra-es tru tu ra de trans por tes, aí in -
clu í das as mo da is fer ro viá ria, ro do viá ria e hi dro viá ria.
Sem con di ções ade qua das de es co a men to da pro du-
ção na ci o nal, in clu si ve com vis tas ao mer ca do ex ter-
no, ja ma is con se gui re mos re du zir o dé fi cit da nos sa

ba lan ça co mer ci al, o que equi va le a di zer que es ta re-
mos cada vez mais sus ce tí ve is às flu tu a ções da eco -
no mia mun di al. A ca rên cia de in ves ti men tos em in-
fra-es tru tu ra de trans por tes tor na-se mais dra má ti ca
em face da di men são con ti nen tal do Bra sil e de er ros
his tó ri cos de ava li a ção quan do se ele geu a mo dal ro -
do viá ria como pri o ri tá ria na apli ca ção dos par cos re -
cur sos pú bli cos.

Sem a pre ten são de es go tar o as sun to nes te meu
mo des to pro nun ci a men to, que ro cha mar a aten ção dos
meus no bres pa res e da so ci e da de bra si le i ra em ge ral
para a im pe ri o si da de de apro fun dar mos o de ba te em tor -
no do cla mor na ci o nal por mais in ves ti men tos em trans -
por tes. Não é mais pos sí vel con vi ver com a fal ta de con -
ser va ção e ma nu ten ção das nos sas es tra das e com a
tris te cons ta ta ção de que o Bra sil não con tem pla ou tras
mo da is de trans por te mais ba ra tas e me nos po lu en tes. O
au men to do cus to do fre te em ra zão do ma i or con su mo
de com bus tí vel, de gas tos com a ma nu ten ção de ve í cu-
los e da per da de tem po no trans por te de bens e de pas -
sa ge i ros en ca re ce o pre ço fi nal dos nos sos pro du tos, di -
mi nu in do a sua com pe ti ti vi da de no con cor ri do mer ca do
in ter na ci o nal.

Ain da há pou co, Sr. Pre si den te, na se ma na pas -
sa da, tive o en se jo de des ta tri bu na fa zer um ape lo ao
emi nen te Mi nis tro dos Trans por tes para que, numa
ope ra ção emer gen ci al, cu i das se de so cor rer os usuá -
ri os da Ro do via Be lém-Bra sí lia, BR-153, no ta da men-
te no tre cho en tre as ci da des de Mi ra nor te e Pre si-
den te Ken nedy, no Esta do do To can tins, onde uma
tra ves sia de pou co mais de 120 qui lô me tros pro vo ca
um ver da de i ro caos en tre os usuá ri os da que la im por-
tan te via de co mu ni ca ção de vá ri as e im por tan tes re -
giões do País. 

Re cen te men te, ti ve mos um si nal oti mis ta de
que o Go ver no Fe de ral, en fim, re u ni ria as con di ções
para in cre men tar de modo sig ni fi ca ti vo o vo lu me de
re cur sos a se rem in ves ti dos no se tor de trans por tes.
De po is de gran de es for ço e mo bi li za ção do Con gres-
so Na ci o nal, apro va mos no fi nal de 2001, me di an te
emen da à Cons ti tu i ção Fe de ral, a ins ti tu i ção da Con -
tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio Eco nô mi co
(Cide), in ci den te so bre a im por ta ção e co mer ci a li za-
ção de com bus tí ve is.

Alvis sa re i ra, a no tí cia da cri a ção da Cide e a
res pec ti va cons ti tu i ção do Fun do Na ci o nal de
Infra-Estru tu ra de Trans por tes pa re cia ser a sal va ção
das nos sas es tra das e a ga ran tia de que as ou tras
mo da is de trans por te tam bém se ri am con tem pla das
com um fun do es pe cí fi co de in ves ti men to.

Note-se, Sr. Pre si den te, que sei do ônus que se im -
põe a qual quer Go ver no com a vin cu la ção de ver bas e
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re cur sos, en ges san do a ca pa ci da de ad mi nis tra ti va. No
en tan to, para um seg men to tão im por tan te como o ro do-
viá rio bra si le i ro, ten do a União uma ma lha su pe ri or a
55.000 qui lô me tros de es tra das, não ten do uma fon te de
re cur sos para a sua ma nu ten ção, efe ti va men te é in viá vel
que o Go ver no Fe de ral te nha as con di ções bá si cas, mí -
ni mas, ne ces sá ri as à ma nu ten ção des sas es tra das em
con di ções nor ma is de uso.

No caso es pe cí fi co do meu Esta do, o To can tins,
a ins ti tu i ção do novo tri bu to con fi gu ra va-se na gran de
opor tu ni da de que tí nha mos de ver im plan ta dos dois
im por tan tes pro je tos vi ta is para o de sen vol vi men to
eco nô mi co da nos sa re gião e, por ex ten são, do nos so
País, a sa ber: a con ti nu i da de da Fer ro via Nor te-Sul e
a vi a bi li za ção da hi dro via Ara gua ia-To can tins.

Sr. Pre si den te, veja que a Fer ro via Nor te-Sul
não é uma mera as pi ra ção re gi o nal. Não se tra ta ape -
nas do de se jo dos pro du to res da re gião to can ti na de
ter uma for ma de trans por te mais ba ra ta, mas é uma
ne ces si da de na ci o nal de mu dar mos a ma triz de
trans por te de um País de ex ten são ter ri to ri al con ti-
nen tal que ain da pri vi le gia a mo dal ro do viá ria, sa bi da-
men te a mais cara do mun do, como a sua prin ci pal via 
de trans por tes.

Con for me pre via o tex to do pro je to de lei que de -
fi nia a apli ca ção dos re cur sos ori gi ná ri os da CIDE,
pelo me nos 75% do pro du to de sua ar re ca da ção se -
ria apli ca do, di re ta ou in di re ta men te, pela União em
pro gra mas de in ves ti men to na in fra-es tru tu ra de
trans por te.

Aí é que re si de a im por tân cia: 75% dos re cur sos
ori gi ná ri os da CIDE se ri am apli ca dos na in fra-es tru tu-
ra de trans por tes.

Se ri am aten di das pre fe ren ci al men te ações de
ma nu ten ção, res ta u ra ção e re po si ção do pa tri mô nio
cons ti tu í do pe las fer ro vi as, hi dro vi as, ro do vi as, sis te-
mas fer ro viá ri os me tro po li ta nos, por tos e ter mi na is;
eli mi na ção de pon tos crí ti cos que afe tas sem a se gu-
ran ça de pes so as e bens; cons tru ção e ins ta la ção de
no vas vias e ter mi na is, com pri o ri da de para con clu-
são de em pre en di men tos ini ci a dos, me di an te ava li a-
ção eco nô mi ca do re tor no dos in ves ti men tos em fun -
ção da de man da de trá fe go; cons tru ção de eclu sas
para vi a bi li zar ou pe re ni zar a na ve ga ção flu vi al. Pre-
via ain da o tex to acor da do no Con gres so Na ci o nal
que 25% dos re cur sos da Cide se ri am apli ca dos na
com ple men ta ção de in ves ti men tos em pro je tos de in -
fra-es tru tu ra de trans por tes me tro po li ta na e ur ba na
de res pon sa bi li da de dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral
e dos Mu ni cí pi os. De fi nia, tam bém, que os re cur sos
da Cide des ti na vam-se ex clu si va men te ao pa ga men-
to de des pe sas clas si fi cá ve is como in ves ti men tos.

O Sr. Val dir Ra upp (PMDB – RO) – Se na dor Le -
o mar Qu in ta ni lha, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –
Ouço, com mu i to pra zer, o no bre Se na dor Val dir Ra -
upp.

O Sr. Val dir Ra upp (PMDB – RO) – V. Exª, no -
bre Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, está sus ci tan do um
tema mu i to re le van te, qual seja, o trans por te e a Cide.
apro va da com mu i to de ba te no Con gres so Na ci o nal e 
aqui no Se na do Fe de ral. Isso faz-me lem brar da
CPMF, da guer ra tra va da do Mi nis tro Adib Ja te ne,
quan do Mi nis tro da Sa ú de, em cri ar a CPMF, no Go -
ver no Fer nan do Hen ri que Car do so. Di zia S. Exª que a 
CPMF re sol ve ria to dos os pro ble mas fi nan ce i ros da
área da sa ú de. O que vi mos, já no Go ver no pas sa do e 
con ti nua no Go ver no atu al, sem te cer aqui ne nhu ma
crí ti ca, é que a CPMF se in cor po rou ao Orça men to da 
União, sem de fi nir o re pas se para o Mi nis té rio da Sa ú-
de. Da mes ma for ma a Cide. Já me di zia o Mi nis tro Eli -
seu Pa di lha, quan do S. Exª era Mi nis tro dos Trans por-
tes, que a cri a ção de um im pos to so bre o com bus tí vel
para re sol ver os pro ble mas das es tra das e dos trans -
por tes se ria a úni ca sal va ção, por que, só do Orça-
men to da União, a par te que toca ao Mi nis té rio dos
Trans por tes não é su fi ci en te para re sol ver to dos es -
ses pro ble mas. E vejo que, da mes ma for ma que a
CPMF, a Cide vai en ve re dar pelo mes mo ca mi nho. Já
o Mi nis tro Ander son Ada u to, dias atrás, dis se que, se
fos se para o Mi nis té rio dos Trans por tes os 75% que
ca be ri am a S. Exª, ele tam bém re sol ve ria o pro ble ma
das es tra das. E vejo isso com mu i ta tris te za. V. Exª
está fa lan do do seu Esta do. Per cor ri em tor no de 600
qui lô me tros de ro do vi as fe de ra is, no meu Esta do,
nes te fi nal de se ma na, mais pre ci sa men te na
BR–364, que liga a di vi sa do Esta do do Acre até a di -
vi sa do Esta do do Mato Gros so. Com mais de 1.000
qui lô me tros de ex ten são, está to tal men te da ni fi ca da.
Se ma na pas sa da, fiz um pro nun ci a men to a esse res -
pe i to, pon tu an do tre cho por tre cho, aque les que pre -
ci sam de res ta u ra ção e os que pre ci sam ape nas de
con ser va ção. No to tal, cer ta men te se ri am ne ces sá ri-
os al guns mi lhões de re a is para re sol ver o pro ble ma
não só da BR–364, como tam bém da 429, da 174 e
da 421, tam bém ro do vi as fe de ra is com gran des tre-
chos de cas ca lho e es tra da de chão, como se diz, que 
ain da se en con tram to tal men te da ni fi ca das e no in-
ver no fi cam to tal men te in tra fe gá ve is. Então, V. Exª
abor da um tema mu i to im por tan te. Peço já à mi nha
as ses so ria que faça um le van ta men to de quan to o
País está ar re ca dan do ou vai ar re ca dar com a Cide e
quan to será re pas sa do para o Mi nis té rio dos Trans-
por tes. Mu i to obri ga do, Se na dor.
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O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) – V.
Exª tem toda ra zão. É aqui, nes ta Casa, que ou vi mos
o cla mor do povo bra si le i ro, dos ca mi nho ne i ros, das
co o pe ra ti vas, dos pro du to res, das in dús tri as, que
vêem seus in te res ses ex tre ma men te pre ju di ca dos
em ra zão da pre ca ri e da de do es ta do de con ser va ção,
no ta da men te da ma lha ro do viá ria fe de ral.

Agra de ço a con tri bu i ção que V. Exª traz ao meu
mo des to pro nun ci a men to.

De fato, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
ima gi ná va mos que a ins ti tu i ção da Cide se ria um ver -
da de i ro di vi sor de águas no se tor de trans por tes no
nos so País. O Go ver no pas sa va a con tar com um efe -
ti vo e va li o so ins tru men to para im ple men tar suas po lí-
ti cas para o se tor.

Ledo en ga no! Ao san ci o nar o pro je to de lei que
dis pu nha so bre a apli ca ção dos re cur sos ori gi ná ri os
da Cide, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
com o co nhe ci men to da equi pe de tran si ção do novo
Go ver no, ima gi no eu, ve tou im por tan tes dis po si ti vos
da pro po si ção, des fi gu ran do-a com ple ta men te. A in-
ten ção do Par la men to, que era a de vin cu lar a apli ca-
ção dos re cur sos da Cide ex clu si va men te em in ves ti-
men tos de in fra-es tru tu ra de trans por tes, foi ab so lu ta-
men te ig no ra da.

Os ve tos pre si den ci a is pos si bi li ta ram a des vin-
cu la ção da Cide, per mi tin do ao Go ver no Fe de ral
apro pri ar-se da sua re ce i ta para a uti li za ção em des -
pe sas de cus te io e para a for ma ção do su pe rá vit pri -
má rio. O que se viu, com o en vio da pro pos ta or ça-
men tá ria de 2003, foi a uti li za ção do pro du to da Cide
para o pa ga men to de des pe sas cor ren tes e de ca pi tal
do Mi nis té rio do Trans por tes e a for ma ção de uma
iné di ta re ser va de con tin gên cia no âm bi to do De par-
ta men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de Trans por tes –
DNIT.

Ora, se ha via a ne ces si da de de re cur so para ou -
tras ati vi da des emer gen ci a is, há de se com pre en der
a atu a ção emer gen ci al do Go ver no, mas in vi a bi li zar
ime di a ta men te a Cide como ins tru men to de ali men ta-
ção, de re cur sos para re cu pe rar o se tor de trans por-
tes é que nós efe ti va men te não com pre en de mos.

Fi ca mos sem a Cide. Fi ca mos sem a ga ran tia de 
que apro xi ma da men te R$7 bi lhões ao ano se ri am
apli ca dos in te gral men te em in fra-es tru tu ra de trans-
por tes, aí in clu í das as es tra das, fer ro vi as e hi dro vi as.

Sem a Cide es ta mos fa da dos a con ti nu ar con vi-
ven do com o caos nas nos sas es tra das e com a au -
sên cia de in ves ti men tos em pro je tos na área de trans -
por tes.

Ago ra, ou exer ce mos a au to no mia do Con gres-
so Na ci o nal e der ru ba mos os ve tos pre si den ci a is
apos tos ao PL 6.770/2002, ou não con si go vis lum brar
ou tra opor tu ni da de de vi a bi li zar re cur sos para apli ca-
ção ex clu si va na área de trans por te.

Espe ro que o Go ver no via seu Mi nis té rio de
Trans por te en vie essa al ter na ti va e nós pos sa mos en -
ca rar, com a se ri e da de e a fir me za ne ces sá ri as, esse
pro ble ma tão gra ve para o nos so País.

Por ora, que ro re gis trar a mi nha com ple ta in sa-
tis fa ção com a ca rên cia de re cur sos para in ves ti men-
tos em in fra-es tru tu ra de trans por tes, por en ten der
que ne nhu ma na ção pode pen sar em de sen vol vi men-
to sem cri ar as mí ni mas con di ções de es co a men to de 
sua pro du ção.

Era o que eu ti nha a re gis trar, nes ta tar de, Sr.
Pre si den te.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Sr. Pre si-
den te, se rei cha ma do ou pos so fa lar pela Li de ran ça
do PLF?

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Emi nen te Se na dor Pa u lo Octá vio, con ce de rei
a pa la vra a V. Exª como Lí der, pelo pra zo de 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. Igual men te, con ce de rei a pa la vra ao Se na dor
Alo i zio Mer ca dan te.

Após a pa la vra do Se na dor Pa u lo Octá vio, a
Pre si dên cia pror ro ga rá a ses são, a fim de ou vir o Lí -
der do Go ver no, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.

Con ce do a pa la vra a V. Exª por cin co mi nu tos,
Se na dor Pa u lo Octá vio.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. 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, fico mu i to agra de ci do.

Re gis tro que hoje ti ve mos um al mo ço, acom pa-
nha do de uma re u nião mu i to pro du ti va, ofe re ci do ao Mi -
nis tro da Edu ca ção, Cris to vam Bu ar que, que tam bém foi
ele i to Se na dor, re pre sen tan do o Dis tri to Fe de ral. Nes se
al mo ço, co mu ni ca mos a in ten ção do Se na dor Eu rí pe des
Ca mar go e mi nha de apre sen tar mos um pro je to que visa 
a que to das as em pre sas de cons tru ção ci vil no País fa -
çam, nos seus can te i ros de obra, sa las de aula. Se ria o
Can te i ro Edu ca ção, dan do ci da da nia aos tra ba lha do res
em obras por todo o País.

Para que o pro je to te nha apro va ção, ti ve mos um
en con tro hoje com quin ze pre si den tes de sin di ca tos de
cons tru ção ci vil de vá ri os Esta dos, como São Pa u lo, Pi a-
uí, Rio Gran de do Sul, Pa ra ná, Mi nas Ge ra is. Ou vi mos
opi niões as mais di ver sas pos sí ve is. Da re u nião que fi ze-
mos, foi con sen so que, den tro de 30 dias, es ta re mos
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apre sen tan do de fi ni ti va men te um pro je to que, te nho cer -
te za, re fle ti rá o su ces so de Bra sí lia. Bra sí lia já con se guiu
al fa be ti zar 4.800 tra ba lha do res em vá ri as em pre sas, to-
dos no can te i ro de obras, sem ne nhum ônus ao Go ver no
Esta du al ou ao Go ver no Fe de ral. É ini ci a ti va dos pró pri os
em pre sá ri os e, em al guns ca sos, com apo io do Se con ci
e de ou tras en ti da des.

Pen so que é dis to que o Bra sil pre ci sa: da par ti-
ci pa ção mais efe ti va da clas se em pre sa ri al bus can do
dar ao tra ba lha dor a ver da de i ra ci da da nia, e a ci da da-
nia co me ça com a al fa be ti za ção. Não é jus to que ain -
da te nha mos no Bra sil, no ano de 2003, qua se 18 mi -
lhões de anal fa be tos. Não po de mos con ti nu ar con vi-
ven do com esse Bra sil que não que re mos.

Por isso que ro, apro ve i tan do este mo men to,
agra de cer aos fun ci o ná ri os des ta Casa que nos aju -
da ram a pre pa rar a re u nião, aos fun ci o ná ri os do meu
Ga bi ne te e do Ga bi ne te do Se na dor Eu rí pe des Ca-
mar go; tam bém agra de cer a pre sen ça do Mi nis tro
Cris to vam Bu ar que e con sig nar que exa ta men te den -
tro de 30 dias es ta re mos de fi ni ti va men te apre sen tan-
do um pro je to que vai res ga tar a ci da da nia de mi lhões
e bra si le i ros.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te, agra -
de cen do a aten ção de to dos.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia pror ro ga a ses são por mais cin -
co mi nu tos, a fim de ou vir o Lí der Alo i zio Mer ca dan te,
a quem con ce do a pa la vra como Lí der, por cin co mi -
nu tos, nos ter mos no art. 14, in ci so II, alí nea a.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Como Lí der.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, eu gos ta ria de tra tar de dois te mas. O pri me i ro, o
fato ex tre ma men te gra ve para aque les que acre di tam
que a di plo ma cia e a ne go ci a ção são sem pre o me -
lhor e mais pro mis sor ca mi nho para que as so lu ções
pos sam ser cons tru í das e os im pas ses pos sam ser
su pe ra dos nas re la ções in ter na ci o na is.

Nós tí nha mos, no âm bi to do Con se lho de Se gu-
ran ça da ONU, a pers pec ti va pro mis so ra de uma sa í-
da di plo má ti ca. A fis ca li za ção para a des tru i ção dos
ar ma men tos de des tru i ção em mas sa no Ira que
avan ça va sob a su per vi são da ONU. Tan to é as sim
que pa í ses que ti ve ram uma po si ção ex tre ma men te
fir me, e es ses Che fes de Esta do me re cem todo nos so
elo gio, como a Fran ça, a Ale ma nha, a Chi na e a Rús -
sia, em de fe sa de uma sa í da di plo má ti ca para o im -
pas se, nun ca de mons tra ram co ni vên cia com o re gi-
me au to ri tá rio, com a di ta du ra de Sad dan Hus se in, e
mu i to me nos fo ram omis sos fren te à ne ces si da de de
des tru i ção das ar mas de des tru i ção em mas sa.

Isso re pre sen ta que a ONU, como or ga nis mo
mul ti la te ral, tem que ser pres ti gi a da, va lo ri za da e res -
pe i ta da no pa pel que teve em todo esse pós-guer ra,
in clu si ve no ca mi nho de su pe rar a guer ra fria e ou tros
im pas ses da po lí ti ca in ter na ci o nal.

A ONU tem imen sas de bi li da des, mas ja ma is
po de ria ser tra ta da como está sen do nes te mo men to
his tó ri co. É mu i to gra ve, Sr. Pre si den te, o que está
acon te cen do. Pro va vel men te as sis ti re mos, ain da
nes ta no i te, um pro nun ci a men to do Pre si den te Ge or-
ge W. Bush que, com toda a tra gé dia do 11 de se tem-
bro, com toda a dor do povo ame ri ca no, com todo o
re co nhe ci men to e apo io in ter na ci o nal da pró pria
ONU, que teve di an te da que le epi só dio, não po de ria
ca mi nhar numa so lu ção uni la te ral, como ca mi nha
nes te mo men to, pela so lu ção mi li tar, abrin do mão da
di plo ma cia e dos me ca nis mos mul ti la te ra is.

É mu i to gra ve, Sr. Pre si den te, o que po de rá
ocor rer nas pró xi mas 48 ho ras. Po de re mos as sis tir
uma guer ra de pro por ções, so bre tu do para o Ori en te
Mé dio, im pre vi sí ve is. Esta mos di an te de um bi lhão e
du zen tos mi lhões de ára bes na que la re gião. Exis tem
com po nen tes re li gi o sos, éti cos, ét ni cos e cul tu ra is
que po dem acir rar um con fli to que não in te res sa ao
Bra sil, ao nos so povo.

Sr. Pre si den te, di an te da nos sa re la ti va im po tên-
cia fren te a este pro ces so, que ro di zer do or gu lho de
per ten cer a um Go ver no que to mou to das as ini ci a ti-
vas pos sí ve is para bus car uma so lu ção pa cí fi ca. Não
me re fi ro ape nas ao pro nun ci a men to co ra jo so do Pre -
si den te Lula em Da vos e à vi si ta aos Pri me i ros-Mi nis-
tros da Ale ma nha e da Fran ça, apo i an do a ati tu de
des ses pa í ses. Nos so Chan ce ler, Mi nis tro Cel so
Amo rim, foi di a lo gar com os Pri me i ros-Mi nis tros rus -
so e chi nês, apo i an do to das as ini ci a ti vas nes sa di re-
ção. Se ma na pas sa da, as sis ti mos ao Se cre tá rio-Ge-
ral da ONU elo gi ar a pro pos ta do Pre si den te Lula no
sen ti do de pro mo ver uma re u nião de emer gên cia dos
Che fes de Esta do que bus ca vam uma so lu ção pa cí fi-
ca, ins tru men to da di plo ma cia que po de ria e de ve ria
ter sido apo i a do.

Tam bém re gis tro que te nho or gu lho de per ten-
cer a este Se na do Fe de ral, onde ne nhum se na dor de -
fen deu a so lu ção da guer ra. Apro va mos, por una ni mi-
da de, uma mo ção da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal, re a li za da nes te ple ná rio, di -
zen do não à guer ra, em de fe sa de uma so lu ção di plo-
má ti ca e da va lo ri za ção da ONU. Te nho cer te za que a
his tó ria re co nhe ce rá nos sa ex pec ta ti va e de ci são.

Vejo com pre o cu pa ção as re per cus sões eco nô-
mi cas. Sei que nos so País está pre pa ra do, já que te -
mos ní ve is de re ser vas ele va das de pe tró leo e es tão
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me lho ran do to dos os in di ca do res eco nô mi cos re le-
van tes. Des de agos to, não te mos dé fi cit no ba lan ço
de tran sa ções cor ren tes. Te mos um su pe rá vit, o que
sig ni fi ca que o País não está mais pre ci san do de fi -
nan ci a men to ex ter no novo. O dó lar vem ce den do, o
ris co país ca in do e, mes mo nes te ce ná rio de guer ra, o 
Bra sil avan ça com se gu ran ça, fir me za e ca u te la.

Nada pode jus ti fi car este ato. Te mos de ado tar
uma po si ção mu i to fir me. Falo do sen ti men to como
Se na dor, como ho mem pú bli co e como Lí der do Go -
ver no. Con ti nu a re mos in sis tin do na paz como a úni ca
so lu ção pos sí vel para con fli tos des sa na tu re za.

De se jo, Sr. Pre si den te, fa lan do de um ou tro fato
gra ve, pe dir a to le rân cia da Pre si dên cia para o mais
bre ve pos sí vel con clu ir o meu pro nun ci a men to.

Ti ve mos, nes se fi nal de se ma na, um as sas si na-
to de um juiz da Vara de Exe cu ções Pe na is e Di re tor
do Fó rum de Pre si den te Pru den te, Anto nio José Ma -
cha do Dias, as sas si na do na úl ti ma sex ta-fe i ra. Um
ho mem que ti nha qua ren ta e oito anos, de di ca do ao
ser vi ço pú bli co e to das as in for ma ções so bre a sua
car re i ra de mons tra vam que era éti co, sé rio, em pe-
nha do em bus car uma po lí ti ca nova para a ges tão do
sis te ma pe ni ten ciá rio da re gião.

Sr. Pre si den te, ti ve mos atos pú bli cos em Pre si-
den te Pru den te re pu di an do os pre sí di os que lá fo ram
ins ta la dos e o sen ti men to ge ral da po pu la ção é con tra
a de ci são do Go ver no do Esta do em ter ins ta la do os
pre sí di os na que la re gião e con tra a ida de Fer nan di-
nho Be i ra-Mar para Pre si den te Pru den te.

De fato, a re gião tem nove pe ni ten ciá ri as, um
cen tro de re a dap ta ção, três cen tros de res so ci a li za-
ção e dois ane xos semi-aber tos. Hou ve uma gran de
con cen tra ção de pre sí di os na re gião Oes te e esse
juiz cu i da va de sete pre sí di os. Essa con cen tra ção de
pre sí di os ge rou uma in sa tis fa ção an ti ga na re gião,
mas nes se mo men to não po de mos dis cu tir essa
ques tão e fico or gu lho so do meu par ti do não ter par ti-
ci pa do des sa ma ni fes ta ção por que não é hora de ata -
car o Go ver no do Esta do e mu i to me nos de fa zer coro
a uma co ni vên cia di an te des se fato.

O sen ti men to da po pu la ção é jus to. Ela se sen te
in se gu ra, des pro te gi da e ame a ça da pe los pre sí di os e 
te mos que pen sar em uma po lí ti ca de se gu ran ça para 
a ci da de e de com pen sar essa con cen tra ção de pre -
sí di os na re gião Oes te, mas esse é um mo men to de
par ce ria en tre o Go ver no fe de ral, o es ta du al e a ci da-
de, en tre a so ci e da de or ga ni za da e ci vi li za da e o cri -
me or ga ni za do, o nar co trá fi co e es sas or ga ni za ções
cri mi no sas.

Ou tros pa í ses vi ve ram pro ces so se me lhan te. A
má fia na Itá lia ma ta va pro mo to res ou ju í zes e ater ro ri-
za va a so ci e da de, mas a Itá lia re a giu. Fez uma le gis-
la ção dura em re la ção ao cri me, es pe cí fi ca para a
má fia. Cri ou pre sí di os cha ma dos de “cár ce re duro”,
ex tre ma men te efi ci en tes as sim como são os pre sí di-
os de Pre si den te Pru den te.

Te mos que re a gir como so ci e da de e o Go ver no
Fe de ral vem to man do as pro vi dên ci as. Esta aí a pre -
sen ça fir me no Rio de Ja ne i ro, a so li da ri e da de ao Go -
ver no da Go ver na do ra Ro si nha no Rio, com qua tro
mil e qui nhen tas no vas va gas na Po lí cia Fe de ra, o po -
li ci a men to pre ven ti vo do Exér ci to no pe río do do Car -
na val, bus can do uma in te li gên cia nova para com ba ter
o cri me or ga ni za do, uma in ter ven ção fir me e se gu ra.
Pre ci sa mos es ten der esse tipo de ati tu de nes se mo -
men to com no vas for mas de par ce ria.

O Mi nis tro da Jus ti ça tem uma au diên cia mar ca-
da com o Go ver na dor de Esta do Ge ral do Alckmin e
jun tos te nho a cer te za de que va mos au men tar a ca -
pa ci da de e efi ciên cia do sis te ma de se gu ran ça para
uma ati tu de mu i to fir me de com ba te ao cri me or ga ni-
za do.

É evi den te que pre ci sa mos de po lí ti cas so ci a is
pre ven ti vas, a edu ca ção, o em pre go, a ali men ta ção, a 
ci da da nia. Isso é o que vai di mi nu ir a vi o lên cia no Bra -
sil, mas não po de mos re cu ar fren te ao cri me or ga ni-
za do, ao PCC, ao Co man do Ver me lho, a esse tipo de
gen te, de fa cí no ra, de ir res pon sá vel que não po dem
in ti mi dar as au to ri da des des se País se jam Se na do-
res, De pu ta dos, Pre fe i tos, ju í zes.

Te mos que mu tu a men te cons tru ir mos uma po lí-
ti ca mu i to fir me de en qua dra men to e de des tru i ção
des sas or ga ni za ções cri mi no sas e de um com ba te
im pla cá vel ao nar co trá fi co.

Qu e ro ter mi nar di zen do aos dois fi lhos do juiz,
cujo ter mo ca ri nho so era Ma cha di nho, a sua fa mí lia, à 
po pu la ção de Pre si den te Pru den te, o sen ti men to
mais pro fun do de pê sa mes, de so li da ri e da de e de
apo io. Mas, ao mes mo tem po, que ro re a fir mar, em
nome do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, que te -
re mos uma mão mu i to fir me. E te nho cer te za de que o 
Se na do Fe de ral não fal ta rá com o com pro mis so de
es ta be le cer uma po lí ti ca de com ba te im pla cá vel ao
cri me or ga ni za do.Eles não avan ça rão so bre o Esta do
e não in ti mi da rão as au to ri da des! Esse é o sen ti men-
to do Se na do Fe de ral e do povo bra si le i ro, e é o com -
pro mis so de Go ver no.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, pro je to que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Pa pa léo Paes.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI Nº 1, DE 2003-CN

Alte ra o Qu a dro VI da Lei nº 10.640,
de 14 de ja ne i ro de 2003. (Alte ra o Orça -
men to da União para 2003).

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O item 4 do Qu a dro VI da Lei nº 10.640,

de 14 de ja ne i ro de 2003, fica acres ci do do su bi tem V,
com a se guin te re da ção:

“V – Re po si ci o na men to de ser vi do res
na Car re i ra de Au di to ria da Re ce i ta Fe de ral,
de que tra ta a Lei nº 10.593, de 6 de de zem-
bro de 2002.”

Art. 2º A des pe sa de cor ren te da au to ri za ção in -
clu í da na for ma do art. 1º fica li mi ta da ao mon tan te de
R$52.874.903,00 (cin qüen ta e dois mi lhões, oi to cen-
tos e se ten ta e qua tro mil, no ve cen tos e três re a is), e
cor re rá à con ta do cré di to su ple men tar aber to em fa -
vor do Mi nis té rio da Fa zen da pelo de cre to de 6 de
mar ço de 2003.

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

Bra sí lia,

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.640, DE 14 DE JANEIRO DE 2003

Esti ma a re ce i ta e fixa a des pe sa da
União para o exer cí cio de 2003.

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

QUADRO VI

AUTORIZAÇÕES PARA AUMENTOS DE
DESPESAS COM PESSOAL CONFORME ART. 169,
§ 1º, II, DA CONSTITUIÇÃO (Art. 77 da Lei de Di re tri-
zes Orça men tá ri as para 2003 – Lei nº 10.524/2002)

A im ple men ta ção das me di das cons tan tes des -
te de mons tra ti vo fica con di ci o na da à ob ser vân cia dos 
res pec ti vos li mi tes.

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

4 – PODER EXECUTIVO
Li mi te de R$772.700.000,00 des ti na dos a:

I – Pre en chi men to de fun ções e car gos co mis si-
o na dos va gos cons tan tes da ta be la a que se re fe re o
§ 1º do art. 73 da Lei nº 10.524, de 2002.

II – Pre vi são de con cur sos e ad mis são de pes -
so al de ní vel su pe ri or e in ter me diá rio para pro vi men to
de car gos ou em pre gos pú bli cos pelo Po der Exe cu ti-
vo Fe deral nas áre as de:

a) Au di to ria e Fis ca li za ção, até 2.900 va gas;
b) Ges tão e Di plo ma cia, até 2.000 va gas;
c) Ju rí di ca, até 1.000 va gas;
d) De fe sa e Se gu ran ça Pú bli ca, até 5.000 va gas;
e) Infra-es tru tu ra, Cul tu ra, Edu ca ção, Meio

Ambi en te e Ciên cia e Tec no lo gia, até 10.400 va gas;
f) Se gu ri da de So ci al, até 4.200 va gas; e
g) Re gu la ção do Mer ca do, até 2.200 va gas.
III – Pre vi são de cri a ção de car gos ou em pre gos

pú bli cos de ní vel su pe ri or e in ter me diá rio para a
Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral:

a) até 98.000 car gos ou em pre gos pú bli cos; e
b) até 7.000 car gos em co mis são ou fun ções

co mis si o na das téc ni cas.
IV – Re es tru tu ra ção da re mu ne ra ção de car gos

in te gran tes do Pla no de Clas si fi ca ção de Car gos do
Po der Exe cu ti vo Fe de ral, de car re i ras das áre as de
Ges tão, Edu ca ção, Ciên cia e Tec no lo gia, Re gu la ção,
Se gu ri da de So ci al, Tra ba lho e Pre vi dên cia.
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 71, DE 3 DE OUTUBRO DE 2002

Alte ra dis po si ções das Leis nºs
9.028, de 12 de abril de 1995, e 10.480, de
2 de ju lho de 2002 da Me di da Pro vi só ria
nº 2.229-43, de 6 de se tem bro de 2001,
dis põe so bre a Se cre ta ria da Re ce i ta Fe -
de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 10.593, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2002

Dis põe so bre a re es tru tu ra ção da Car -
re i ra Au di to ria do Te sou ro Na ci o nal, que
pas sa a de no mi nar-se Car re i ra Au di to ria da
Re ce i ta Fe de ral – ARF, e so bre a or ga ni za-
ção da Car re i ra Au di to ria-Fis cal da Pre vi-
dên cia So ci al e da Car re i ra Au di to ria-Fis cal
do Tra ba lho, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça-
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção)
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O pro je to lido vai à Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

So bre a mesa, pro je to que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Pa pa léo Paes.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 67, DE 2003

Alte ra a le gis la ção tri bu tá ria fe de ral.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 9.250, de 26 de de zem-

bro de 1995, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 2º O art. 11 da Lei nº 9.250, de 26 de de zem-
bro de 1995, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 3º Os arts. 4º, 8º, 10, 18, 22, 23 e 25 da Lei
nº 9.250, de 26 de de zem bro de 1995, pas sam a vi go-
rar com a se guin te re da ção:

“Art. 4º ................................................. .
..............................................................
III – a quan tia de R$138,54 (cen to e

trin ta e oito re a is e cin qüen ta e qua tro cen -
ta vos) por de pen den te;

..............................................................
VI – a quan tia de R$1.385,46 (um mil,

tre zen tos e oi ten ta e cin co re a is e qua ren ta e
seis cen ta vos), cor res pon den te à par ce la
isen ta dos ren di men tos pro ve ni en tes de apo-
sen ta do ria e pen são, trans fe rên cia para a re-
ser va re mu ne ra da ou re for ma, pa gos pela
Pre vi dên cia So ci al da União, dos es ta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos mu ni cí pi os, por qual-
quer pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co in ter no,
ou por en ti da de de pre vi dên cia pri va da, a par -
tir do mês em que o con tri bu in te com ple tar 65
(ses sen ta e cin co) anos de ida de;

...................................................................”(NR)
“Art. 8º ................................................. .
..............................................................

II – das de du ções re la ti vas:

..............................................................
b) a pa ga men tos efe tu a dos a es ta be-

le ci men tos de en si no re la ti va men te à edu-
ca ção pré-es co lar, de 1º, 2º e 3º gra us, cre -
ches, cur sos de es pe ci a li za ção ou pro fis si o-
na li zan tes do con tri bu in te e de seus de pen-
den tes, até o li mi te anu al in di vi du al de
R$2.616,98 (dois mil, se is cen tos e de zes se-
is re a is e no ven ta e oito cen ta vos);

c) à quan tia de R$1.662,48 (um mil,
se is cen tos e ses sen ta e dois re a is e qua ren-
ta e oito cen ta vos) por de pen den te;

.....................................................“(NR)
“Art. 10. Inde pen den te men te do mon tan-

te dos ren di men tos tri bu tá ve is na de cla ra ção,
re ce bi dos no ano-ca len dá rio, o con tri bu in te
po de rá op tar por des con to sim pli fi ca do, que
con sis ti rá em de du ção de 20% (vin te por cen -
to) do va lor des ses ren di men tos, li mi ta da a
R$12.315,20 (doze mil, tre zen tos e quin ze re -
a is e vin te cen ta vos), na De cla ra ção de Ajus te
Anu al, dis pen sa da a com pro va ção da des pe-
sa e a in di ca ção de sua es pé cie.

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

“Art. 18. .................................................

..............................................................
§ 3º Aos con tri bu in tes que te nham au -

fe ri do re ce i tas anu a is até o va lor de
R$86.206,40 (oi ten ta e seis mil, du zen tos e
seis re a is e qua ren ta cen ta vos), fa cul ta-se
apu rar o re sul ta do da ex plo ra ção da ati vi da-
de ru ral, me di an te pro va do cu men tal, dis-
pen sa do o re gis tro do Li vro Ca i xa.”(NR)

“Art. 22. Fica isen to do Impos to so bre
a Ren da o ga nho de ca pi tal au fe ri do na ali e-
na ção de bens e di re i tos de pe que no va lor,
cujo pre ço uni tá rio de ali e na ção, no mês em 
que esta se re a li zar, seja igual ou in fe ri or a
R$30.788,00 (trin ta mil, se te cen tos e oi ten ta
e oito re a is).

.....................................................“(NR)
“Art. 23. Fica isen to do Impos to so bre

a Ren da o ga nho de ca pi tal au fe ri do na ali e-
na ção do úni co imó vel que o ti tu lar pos sua,
cujo va lor de ali e na ção seja de até
R$677.336,00 (se is cen tos e se ten ta e sete
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mil e tre zen tos e trin ta e seis re a is), des de
que não te nha sido re a li za da qual quer ou tra
ali e na ção nos úl ti mos cin co anos.”(NR)

“Art. 25. .................................................
§ 1º De vem ser de cla ra dos:
..............................................................
II – os de ma is bens mó ve is, tais como

an ti gui da des, obras de arte, ob je tos de uso
pes so al e uten sí li os, ad qui ri dos a par tir do
ano-ca len dá rio de 1996, cujo va lor de aqui -
si ção uni tá rio seja igual ou su pe ri or a
R$7.697,00 (sete mil, se is cen tos e no ven ta
e sete re a is);

III – os sal dos de apli ca ções fi nan ce i-
ras e de con ta cor ren te ban cá ria cujo va lor
in di vi du al, em 31 de de zem bro do ano-ca-
len dá rio, ex ce da a R$215,51 (du zen tos e
quin ze re a is e cin qüen ta e um cen ta vos);

IV – os in ves ti men tos em par ti ci pa ções
so ci e tá ri as, em ações ne go ci a das ou não
em bol sa de va lo res e em ouro, ati vo-fi nan-
ce i ro, ad qui ri dos a par tir do ano-ca len dá rio
de 1996, cujo va lor de aqui si ção uni tá rio
seja igual ou su pe ri or a R$1.539,40 (um mil, 
qui nhen tos e trin ta e nove re a is e qua ren ta
cen ta vos).

..............................................................
§ 5º Na de cla ra ção de bens e di re i tos,

tam bém de ve rão ser con sig na dos os ônus re a is
e obri ga ções da pes soa fí si ca e de seus de pen-
den tes, em 31 de de zem bro do ano-ca len dá rio,
cujo va lor seja su pe ri or a R$7.697,00 (sete mil,
se is cen tos e no ven ta e sete re a is).

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

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, pro du zin do efe i tos em re la ção aos fa tos
ge ra do res ocor ri dos a par tir de 12 de ja ne i ro do ano
se guin te ao de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Na épo ca em que a in fla ção cor ro ia de for ma im -
pla cá vel os sa lá ri os dos bra si le i ros, os dé bi tos fis ca is
che ga ram a ter cor re ção mo ne tá ria diá ria. Com o com-
ba te que o go ver no e a so ci e da de tra va ram con tra a in fla-
ção, a pe ri o di ci da de da atu a li za ção mo ne tá ria dos dé bi-
tos fis ca is pas sou a ser men sal, de po is se mes tral e fi nal-
men te anu al. A vi tó ria do Pla no Real fren te à es ca la da in -
fla ci o ná ria per mi tiu que a Uni da de Fis cal de Re fe rên cia
(UFIR) fos se ex tin ta no ano de 2000.

A Lei nº 9.250, de 26 de de zem bro de 1995, con -
ver teu em Re a is os va lo res até en tão ex pres sos em
Uni da de Fis cal de Re fe rên cia (UFIR) na le gis la ção do 
Impos to so bre a Ren da das pes so as fí si cas. No pe río-
do de 1996 a 2002, os va lo res da ta be la do im pos to
de ren da não fo ram re a jus ta dos, mas os dé bi tos fis ca-
is con ti nu a ram sen do cor ri gi dos pela va ri a ção da
UFIR até o ano de 2000. Des de 1996 até o ano de
2000, a va ri a ção acu mu la da da UFIR en tre os ín di ces
0,8287 em 1º-1-96 e 1,0641 em 1º-1-00 cor res pon de
a 28,40%.

Com a edi ção da Me di da Pro vi só ria nº 22, de 8
de ja ne i ro de 2002, con ver ti da na Lei nº 10.451, de 10 
de maio de 2002, hou ve um im por tan te avan ço na
jus ti ça fis cal. Os va lo res cons tan tes da ta be la do im -
pos to de ren da apro va da pela Lei nº 9.250/95, fo ram
re a jus ta dos em 17,50%. Che gou a hora de avan çar-
mos mais.

O per cen tu al de in fla ção me di do pelo Índi ce de
Pre ços ao Con su mi dor Amplo – Sé rie Espe ci al
(IPCA-E), uti li za do para cor re ção da UFIR e de fi ni do
pelo Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca
(IBGE) cor res pon deu a 6,04% em 2000, 7,51% em
2001 e 11,99% em 2002. Esse ín di ce é uti li za do pelo
Ban co Cen tral para o acom pa nha men to das me tas
de in fla ção, ado ta do a par tir de 1999, para o ba li za-
men to da po lí ti ca mo ne tá ria. Não é jus to que a ta be la
do im pos to so bre a ren da das pes so as fí si cas não te -
nha ne nhum re a jus te que re fli ta a in fla ção do pe río do.
A des va lo ri za ção mo ne tá ria ocor ri da en tre 1996 e
2002 cor res pon de a 53,94%.

O con ge la men to da ta be la do im pos to so bre a
ren da das pes so as fí si cas re pre sen ta trans gres são
de di ver sas li mi ta ções cons ti tu ci o na is ao po der de tri -
bu tar, como as da igual da de tri bu tá ria – CF, art. 150,
inc. II –, da ca pa ci da de con tri bu ti va – CF, art. 145, § 1º 
–, da ve da ção ao con fis co – CF, art. 150, inc. IV –, e da 
le ga li da de – CF, art. 150, inc. I.

A au sên cia de cor re ção da ta be la do im pos to
so bre a ren da das pes so as fí si cas sig ni fi ca um au-
men to real da car ga tri bu tá ria sem que te nha ha vi do
um acrés ci mo pa tri mo ni al, o que re pre sen ta odi o sa
vi o la ção ao Esta do De mo crá ti co de Di re i to.

Adi an te, com pa ram-se os va lo res ori gi ná ri os,
cons tan tes da Lei nº 9.250, de 1995, com os atu a li za-
dos pelo per cen tu al de 53,94%, de cor ren te da soma
da va ri a ção da UFIR en tre 1996 e 2000 e do IPCA-E
de 2000 a 2002. Alguns va lo res fo ram re a jus ta dos
pela Lei nº 10.451, de 2002 em 17,5%:
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Cer to do apo io dos meus ilus tres Pa res, subs cre vo o pre sen te pro je to de lei.
Sala das Ses sões, 27 de mar ço de 2003. – Ro me ro Jucá.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O pro je to lido será pu bli ca do e re me ti do à co -
mis são com pe ten te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce-
beu o Avi so nº 3, de 2003-CN (nº 202/2003, na ori -
gem), que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia
do Acór dão nº 168, de 2003, apro va do pelo Tri bu nal
de Con tas da União na Ses são Ordi ná ria do Ple ná rio
de 26 de fe ve re i ro de 2003, bem como dos res pec ti-
vos Re la tó rio e Voto que o fun da men tam, re fe ren te à
au di to ria re a li za da nas obras de re cu pe ra ção da ro -
do via BR-319, tre cho en tre os qui lô me tros 606 e 640
(TC nº 007.330/1999-5).

A ma té ria será des pa cha da à Co mis são Mis ta
de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce-
beu o Avi so nº 4, de 2003-CN (Ofí cio nº 143/2003, na 
ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal as
De mons tra ções Con tá be is do Fun do Cons ti tu ci o nal
do Nor des te – FNE, re fe ren te ao exer cí cio de 2002,
de acor do com o ar ti go 20, pa rá gra fo 4º, da Lei 7.827,
de 27 de se tem bro de 1989. 

A ma té ria será des pa cha da à Co mis são Mis ta
de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce-
beu a Men sa gem nº 19, de 2003-CN (nº 81/2003, na
ori gem), en ca mi nhan do ao Con gres so Na ci o nal, nos
ter mos do § 2º do art. 35 da Lei nº 10.524, de 25 de ju -
lho de 2002, o De mons tra ti vo das Ope ra ções de Cré -
di to Pen den tes de Con tra ta ção.

A ma té ria será des pa cha da à Co mis são Mis ta
de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Pa pa léo
Paes.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 110, DE 2003 

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 256 do RISF, a re ti-

ra da do Re que ri men to nº 3/2003, de mi nha au to ria.

Sala das Ses sões, 17 de mar ço de 2003. –
Alme i da Lima.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Com base no art. 256, § 2º, Item 1, do Re gi-
men to Inter no, de fi ro a re ti ra da do re que ri men to.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Pa pa léo
Paes.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 111, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 258 do
Re gi men to Inter no do Se na do, tra mi ta ção
em con jun to do Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 76, de 2000, de au to ria do Pro fes sor
Lu i zi nho, que “Acres cen ta pa rá gra fos ao
art. 5º da Lei nº 6.194, de 19 de de zem bro
de 1974, para obri gar a di vul ga ção do se -
gu ro obri ga tó rio DPVAT aos se gu ra dos,
que está na pa u ta de vo ta ção da Co mis-
são de Assun tos Eco nô mi cos do Se na-
do, para o dia 18 de mar ço de 2003, com
o Pro je to de Lei do Se na do nº 104, de
2002, do Se na dor Alva ro Dias; e com o
Pro je to de Lei do Se na do nº 161, de 2000, 
do Se na dor Re nan Ca lhe i ros, por re gu la-
rem a mes ma ma té ria, con so an te se ob -
ser va dos ane xos a este re que ri men to.

Jus ti fi ca ção

O art. 258 do Re gi men to Inter no do Se na do dis -
põe que: “Ha ven do, em cur so no Se na do, dois ou
mais pro je tos re gu lan do a mes ma ma té ria, é lí ci to
pro mo ver sua tra mi ta ção em con jun to, me di an te de li-
be ra ção do Ple ná rio, a re que ri men to de qual quer co -
mis são ou Se na dor” (gri fos ino va dos). É nes se sen ti-
do que so li ci ta mos a tra mi ta ção con jun ta dos pro ces-
sos suso-men ci o na dos, por dis po rem to dos eles do
Sis te ma Na ci o nal, Se gu ro Obri ga tó rio, Ve í cu lo Au to-
mo tor, Via Ter res tre (DPVAT).

Sala das Ses sões, 17 de mar ço de 2003. – Ge -
ral do Mes qui ta.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O re que ri men to será pu bli ca do e pos te ri or-
men te in clu í do em Ordem do Dia, nos ter mos do art.
255, in ci so II, alí nea c, item 8, do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Pa pa léo Paes.

É lido o se guin te:

PS-GSE/120/03

Bra sí lia, 14 de mar ço de 2003

Se nhor Se cre tá rio,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que foi apro va do

nes ta Casa o Pro je to de Lei nº 6.301, de 2002, do Se -
na do Fe de ral (PLS nº 150/01), o qual “Dis põe so bre a
Lei nº 5.917, de 10 de se tem bro de 1973 (aces so do
Por to de Ca pu a ba à BR-262/ES)”.

Na opor tu ni da de, in for mo a Vos sa Exce lên cia
que a re fe ri da pro po si ção foi, nes ta data, en vi a da à
san ção.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Nil ton Ca pi xa ba,
Ter ce i ro Se cre tá rio.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O ex pe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Os Srs. Se na do res Ro me ro Jucá, Efra im Mo ra-
is e Edi son Lo bão en vi a ram dis cur sos à Mesa para
se rem pu bli ca dos na for ma do art. 203 do Re gi men to
Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -

si den te, Srªs e Srs Se na do res, a in ten sa pro du ção
edi to ri al do Mi nis té rio da Edu ca ção, no de cor rer dos
man da tos do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do-
so, ob je ti vou, pri mor di al men te, im ple men tar as po lí ti-
cas de fi ni das para os di fe ren tes ní ve is de en si no.

Ao con trá rio de im por os pro je tos e pro gra mas,
su ge riu as trans for ma ções do sis te ma a se rem exe-
cu ta das pe los go ver nos es ta du a is e mu ni ci pa is e,
prin ci pal men te, pe las es co las.

Des sa for ma, o vo lu me re ser va do à Des cen tra-
li za ção e Par ti ci pa ção, in te gran te da sé rie Po lí ti ca e 
Re sul ta dos – 1995-2002, con sig na que a me lho ria
da Edu ca ção é uma das con di ções fun da men ta is do
de sen vol vi men to so ci al; do au men to da com pe ti ti vi-
da de do País e do aper fe i ço a men to de mo crá ti co.

Por isso, o Mi nis té rio, com de ter mi na ção e cri a ti-
vi da de, pro mo veu a exe cu ção de po lí ti cas e pro gra-
mas di re ci o na dos à uni ver sa li za ção do aces so e à
per ma nên cia do alu na do na es co la, as sim como ao
cres ci men to da qua li da de e da efi ciên cia na ges tão
dos re cur sos.

Para tan to, fo ram aper fe i ço a dos os me i os in du-
to res, me di an te ações de des cen tra li za ção e de par ti-
ci pa ção so ci al, en tre os qua is se ali nham o Fun do de
Ma nu ten ção e De sen vol vi men to do Ensi no Fun da-
men tal e de Va lo ri za ção do Ma gis té rio; o Pro gra ma
Na ci o nal de Ali men ta ção Esco lar; o Pro gra ma Di nhe i-
ro Di re to na Esco la; o Pro gra ma Na ci o nal do Li vro Di -
dá ti co; o Bol sa Esco la; o Pa râ me tros Cur ri cu la res em
Ação; e o Pro gra ma de Expan são e Re for ma da Edu -
ca ção Pro fis si o nal – PROEP.

Ao lado da real uni ver sa li za ção do aces so do
alu no à es co la, ne ces si ta va-se ga ran tir a sua per ma-
nên cia e a me lho ria da qua li da de do en si no. Assim, a
par tir de 1995, co me çou-se a de fi nir e a im ple men tar
me di das que, las tre a das nos prin cí pi os da par ti ci pa-
ção so ci al e da des cen tra li za ção po lí ti co-ad mi nis tra ti-
va, mo di fi ca ram am pla men te o pa no ra ma da Edu ca-
ção bra si le i ra.

Nas cia, en tão, o Fun do de Ma nu ten ção e De-
sen vol vi men to do Ensi no Fun da men tal e de Va lo ri za-
ção do Ma gis té rio – Fun def, cri a do pela Emen da

Cons ti tu ci o nal 14, re gu la men ta da pela Lei 9.424, de
1996, e pelo De cre to 2.264, de 1997, dis pon do so bre
a dis tri bu i ção de re cur sos e de fi nin do as res pon sa bi li-
da des en tre Esta dos e Mu ni cí pi os.

Espe ci fi ca men te, du ran te uma dé ca da, Esta dos
e Mu ni cí pi os de ve rão apli car, no mí ni mo, 15% da to ta-
li da de de suas re ce i tas, “ex clu si va men te na ma nu ten-
ção e de sen vol vi men to do Ensi no Fun da men tal”.
Para tan to, cri ou-se, em cada Esta do, o fun do con tá bil
Fun def, com a obri ga ção de des ti nar não me nos de
60% do seu sal do ex clu si va men te para a re mu ne ra-
ção dos pro fis si o na is do ma gis té rio, des de que em
efe ti vo exer cí cio.

O Fun do, con tan do com a par ti ci pa ção da co-
mu ni da de, re pre sen ta da nos Con se lhos de Acom pa-
nha men to e Con tro le So ci al, pro mo veu o acrés ci mo
de cer ca de dois mi lhões de alu nos no en si no fun da-
men tal. Em 2001, pra ti ca men te to das as cri an ças, na
fa i xa etá ria dos 7 aos 14 anos de ida de, es ta vam na
es co la, e re gis tra va-se au men to acen tu a do de ma trí-
cu las nas re giões Nor te e Nor des te.

Essa re a li da de con fir ma o acer to das de ci sões
do Mi nis té rio da Edu ca ção, no sen ti do de ca pa ci tar
Esta dos e Mu ni cí pi os para a efi ci en te ges tão dos re -
cur sos fi nan ce i ros, or ga ni za ci o na is e hu ma nos, a
par tir de mé to dos de des cen tra li za ção que for ta le ce-
ram a au to no mia das es co las, cre den ci a ram os res -
pon sá ve is pelo seu ge ren ci a men to e de ter mi na ram
apre ciá vel me lho ria das es tru tu ras fí si cas e pe da gó-
gi cas das es co las.

Não é dis pen sá vel, por tan to, que acres cen te-
mos uma bre ve re fe rên cia ao Pro gra ma de Apo io aos
Se cre tá ri os Mu ni ci pa is de Edu ca ção – Pra sem, que
mo ti vou a cres cen te par ti ci pa ção das re des de en si no
fun da men tal, ne ces si ta das de apo io e as sis tên cia
téc ni ca.

O Pra sem, além de trans mi tir in for ma ções sis te-
ma ti za das, com ful cro na le gis la ção atu a li za da per -
ma nen te men te e nas po lí ti cas edu ca ci o na is, pro mo-
ve a cons tan te ca pa ci ta ção dos se cre tá ri os mu ni ci pa-
is de edu ca ção, com ên fa se nas ques tões re la ci o na-
das com a ges tão ad mi nis tra ti va, fi nan ce i ra, or ça-
men tá ria, or ga ni za ci o nal, pe da gó gi ca e de re cur sos
ma te ri a is e hu ma nos.

Cum pre-nos, por der ra de i ro, uma su cin ta re fe-
rên cia à uni ver sa li za ção do Pro gra ma Na ci o nal do Li -
vro Di dá ti co, que pas sou a aten der to dos os alu nos da 
pri me i ra a oi ta va sé ri es da rede pú bli ca de en si no fun -
da men tal. A de fi ni ção dos li vros a se rem dis tri bu í dos
obe de ce a mé to do par ti ci pa ti vo e des cen tra li za do,
aten den do às par ti cu la ri da des re gi o na is, lo ca is, cul -
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tu ra is e so ci o e du ca ci o na is, as sim como às es tru tu ras
cur ri cu la res es pe cí fi cas.

De tudo, con clu í mos que, con for me a cor re ta
afir ma ti va do Mi nis tro Pa u lo Re na to Sou za, “na Edu -
ca ção, as co i sas não acon te cem da no i te para o dia”.
Por isso, a sé rie de pu bli ca ções edi ta das pelo Mi nis té-
rio, que te mos aqui co men ta do re su mi da men te, bus -
cam a sus ten ta ção de po lí ti cas, pro gra mas e ações
des ti na das a con tri bu ir, atra vés do tem po, para a
cons tru ção de um País sem pre mais de sen vol vi do e
mais jus to.

Era o que tí nha mos a di zer.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Pre si-

den te, Srªs e Srs. Se na do res,
O as sas si na to do Juiz Anto nio José Ma cha do

Dias, sex ta-fe i ra pas sa da, em Pre si den te Pru den te,
além de re vol tar a so ci e da de bra si le i ra, fez cres ce rem
os te mo res de que o Bra sil es te ja tri lhan do ca mi nho
se me lhan te ao da Co lôm bia, país hoje di vi di do, con -
fla gra do e re fém do cri me or ga ni za do.

Lá tam bém o pro ces so co me çou de ma ne i ra su -
til, foi avan çan do len ta men te até con ta mi nar todo o te -
ci do ins ti tu ci o nal do país. Hoje, a Co lôm bia vive com -
pri mi da en tre a guer ri lha e o nar co trá fi co, que se as -
so ci am na ten ta ti va de sub me ter a so ci e da de ci vil or -
ga ni za da e ocu par a to ta li da de do ter ri tó rio na ci o nal,
que já go ver nam par ci al men te. O que lá se de se nha é 
o ad ven to de um re gi me ini ma gi ná vel: a nar co cra cia.

Para evi tá-la, é ne ces sá rio que o Go ver no co lom-
bi a no se abra à co la bo ra ção in ter na ci o nal para im pe dir
que o cri me or ga ni za do tri un fe. É ób vio que o Bra sil está 
lon ge des se es tá gio, mas é ób vio tam bém que em al gu-
ma me di da já con vi ve com o pro ble ma. Bas ta ver a ação 
co or de na da dos tra fi can tes, numa ci da de do por te do
Rio de Ja ne i ro, a in ti mi dar o co mér cio e a al ve jar a pró -
pria sede do Go ver no es ta du al.

Urge en fren tá-lo de ma ne i ra mais in ci si va e in te-
li gen te, unin do em tor no do Esta do e de suas ins ti tu i-
ções to das as for ças po lí ti cas do País. Não se tra ta de
uma ques tão de go ver no, mas de Esta do. E não se
tra ta de ques tão ape nas re gi o nal, mas na ci o nal e até
mes mo trans na ci o nal. O PFL está dis pos to a se as so-
ci ar aos es for ços do go ver no Lula – mais es pe ci fi ca-
men te aos do Mi nis tro da Jus ti ça, Már cio Tho maz
Bas tos – no sen ti do de mo bi li zar a so ci e da de e suas
ins ti tu i ções num com ba te efi caz e en ge nho so con tra
o cri me or ga ni za do.

Che ga de im pro vi sos e de ações es pas mó di cas.
Não adi an tam es pas mos de in dig na ção a cada vez
que um már tir das ins ti tu i ções, como o Juiz Ma cha do
Dias, tom ba, ví ti ma do bra ço cri mi no so. Pre ci sa mos

nos ar ti cu lar para uma res pos ta efe ti va e de fi ni ti va ao
cri me or ga ni za do. Não ca bem mais ações vo lun ta ris-
tas, tais como co lo car o Exér ci to nas ruas. Sem um
pla no, sem uma es tra té gia, sem in te li gên cia ope ra ci o-
nal, es ta ría mos ape nas ex pon do as For ças Arma das
– uma de nos sas mais ele va das re ser vas ins ti tu ci o na-
is de con fi an ça – a um com ba te in gló rio.

O con fron to já está es ta be le ci do. É pre ci so dar
rá pi da res pos ta. A pro pó si to, que ro aqui ler e fa zer
cons tar dos Ana is des ta Casa, por sua lu ci dez, cla re-
za e ob je ti vi da de, o edi to ri al de do min go do jor nal O
Glo bo. Pas so a lê-lo ago ra e as si no em ba i xo de to dos
os seus con ce i tos e afir ma ções e lou vo o jor nal pela
con tri bu i ção que está dan do a este ina diá vel de ba te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EFRAIM MORAIS EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

AO CONFRONTO
• Não é ver da de que o país en fren ta gra ve cri se

de se gu ran ça pú bli ca, na qual o Rio, São Pa u lo e ou -
tras re giões me tro po li ta nas es tão no epi cen tro. Tam-
bém é sa bi do que a prin ci pal mola pro pul so ra des sa
in dús tria do cri me é o trá fi co de dro gas, uma pra ga
mun di al que, por uma sé rie de con tin gên ci as ge o grá-
fi cas e so ci a is, trans for mou o Bra sil em mer ca do con -
su mi dor e em es ca la es tra té gi ca nas ro tas in ter na ci o-
na is de dis tri bu i ção. E já faz al gum tem po, o co mér cio
de dro gas con ver teu-se no vér ti ce da ma i o ria dos cri -
mes pra ti ca dos no pais; de al gu ma ma ne i ra ele se re -
la ci o na com gran de par te dos de li tos do co ti di a no.

O fato novo e as sus ta dor em todo esse dra ma é
a ve lo ci da de com que, nos úl ti mos tem pos, o cri me
or ga ni za do ex pan diu-se e pas sou a ame a çar as pró -
pri as ins ti tu i ções re pu bli ca nas. Não há re gis tro no
Bra sil, mes mo nas fa ses de tur bu lên ci as po lí ti cas, de
um mo men to como este, em que os di re i tos e a vida
dos ci da dãos cor res sem tan tos ris cos. Cri mes gra ves,
de gran de re per cus são, ocor rem em qual quer país. O
pro ble ma é quan do eles se su ce dem de for ma en ca-
de a da e pas sam a re pre sen tar uma ame a ça ao pró -
prio Esta do e a tudo o que ele sim bo li za.

Até que in ves ti ga ções pro vem o con trá rio, a exe -
cu ção do juiz Antô nio José Ma cha do Dias, no fi nal da
tar de de sex ta-fe i ra, em Pre si den te Pru den te, no in te-
ri or de São Pa u lo, deve ser con si de ra da a mais um
pas so na cé le re es ca la da do cri me or ga ni za do. Juiz
da Vara de Exe cu ções Pe na is e di re tor do Fó rum de
Pre si den te Pru den te, Ma cha do Dias ti nha na sua ju -
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ris di ção um pri si o ne i ro ilus tre: Fer nan di nho Be i-
ra-Mar. A con tra gos to, o tra fi can te ca ri o ca ha via sido
trans fe ri do de Ban gu I, uma es pé cie de es cri tó rio cen -
tral do cri me or ga ni za do flu mi nen se, para o pre sí dio
de real se gu ran ça má xi ma de Pre si den te Ber nar des.
Lá, era Antô nio José Ma cha do Dias o res pon sá vel por 
fa zer va ler re gras ób vi as para pre sos do pe di gree de
Be i ra-Mar.

Inde pen den te men te de quem te nha aper ta do o
ga ti lho e or de na do o frio as sas si na to, a mor te do juiz
pre ci sa ser en ten di da pe las au to ri da des como um
mar co nes sa mais gra ve guer ra já tra va da pelo país.
Nos Esta dos Uni dos dos gang sters e na Itá lia das má -
fi as hou ve si tu a ções em que fi cou evi den te a ne ces si-
da de de o Esta do dar uma res pos ta ao cri me à al tu ra
da ame a ça que as qua dri lhas re pre sen ta vam para a
so ci e da de. O Bra sil, e não mais ape nas o Rio de ja ne-
i ro, está di an te de fa tos que  con fi gu ram um cer co ao
es ta do de di re i to.

Há gra ves e alar man tes si na is do des li za men to
da so ci e da de para um es tá gio de bar bá rie e in se gu-
ran ça ca rac te rís ti co de si tu a ções de rup tu ra ins ti tu ci-
o nal. Entre es ses si na is, es tão as evi dên ci as de in fla-
ção do cri me or ga ni za do em al tas es fe ras de po de res
da Re pú bli ca como o Ju di ciá rio e o Con gres so. Embo -
ra des gas ta da, o cân cer é a mais ade qua da ima gem
para de sig nar o es tá gio no qual a cri mi na li da de aca ba
de en trar no Bra sil. Se não for tra ta da a tem po a mul ti-
pli ca ção de sen fre a da dos ten tá cu los do cri me le va rá
à mor te da pró pria de mo cra cia.

E numa con jun tu ra com essa gra vi da de não há es -
pa ço para ter gi ver sa ções, pro je tos pes so a is e lu tas po lí ti-
co-pa ti dá ri as. Pou cas ho ras an tes de o juiz Ma cha do
Dias ser al can ça do pelo lon go bra ço do cri me or ga ni za-
do, o mi nis tro da jus ti ça, Már cio Tho maz Bas tos, e a go -
ver na do ra Ro si nha Mat he us anun ci a vam, no Rio, as pri -
me i ras me di das acer ta das en tre os go ver nos es ta du al e
fe de ral. Na ver da de, as me di das acer ta das en tre Bra sí lia
e o Rio têm de ser ape nas o iní cio de algo mu i to ma i or,
para além das fron te i ras do Esta do do Rio, um ver da de i-
ro pla no de sal va ção na ci o nal.

Nin guém deve se ilu dir. O ini mi go, o cri me or ga-
ni za do, está, de al gu ma ma ne i ra, pre sen te em todo o
país. Uma con sul ta ao no ti ciá rio dos úl ti mos me ses
de nun cia a pre sen ça dele em vá ri os es ta dos. Não se
tra ta mais de um fe nô me no ca ri o ca ou pa u lis ta no ou
ape nas lo ca li za do nas gran des ci da des. A ex pe riên-
cia mos tra que sem uma efe ti va par ti ci pa ção da
União, com to dos os seus re cur sos, será im pos sí vel
des man te lar e con ter es ses gru pos de cri mi no-
sos,que ex plo ram o trá fi co de dro gas como o prin ci pal
ne gó cio, mas não o úni co.

A com pa ra ção não é nova mas nun ca foi tão
per ti nen te : o Bra sil de hoje pode vir a ser a Co lôm bia
de ama nhã. Tudo vai de pen der de como o Esta do, em
nome da so ci e da de, re a gi rá. A exe cu ção do Juiz
Antô nio José Ma cha do Dias não pode ser ape nas
mais um as sas si na to. Che gou a hora de re a gir com o
má xi mo vi gor. E para isso é pre ci so a união de to dos
os po de res da Re pú bli ca e a de fi ni ção de um ver da-
de i ro pro gra ma na ci o nal de se gu ran ça pú bli ca, com
ações ime di a tas e de mé dio e lon go pra zos.

A guer ra já co me çou.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si-

den te, Srªs e Srs. Se na do res, na co me mo ra ção que
se fará a 22 de mar ço – o Dia Inter na ci o nal da Água –, 
que se se gue ao Ter ce i ro Fó rum Mun di al da Água,
que se re a li za no Ja pão, não há, in fe liz men te, mu i tos
mo ti vos para ju bi la ção. Há de se res sal ta rem, na tu ral-
men te, os es for ços mun di a is que pro cu ram so lu ções
para o cres cen te pro ble ma da ca rên cia de água, mas
têm sido es cas sos os re sul ta dos que be ne fi ci em a hu -
ma ni da de. A Orga ni za ção Mun di al da Sa ú de afir ma
que os in ves ti men tos mun di a is em in fra-es tru tu ra de
abas te ci men to, na fa i xa de US$16 bi lhões anu a is, de -
ve ri am atin gir o mí ni mo de US$23 bi lhões para re du-
zir ape nas à me ta de, até o ano de 2015, a mas sa de
po pu la ção do pla ne ta que não tem aces so à água po -
tá vel. Esta, aliás, é a meta apro va da pela Cú pu la so -
bre De sen vol vi men to Sus ten tá vel em 2002.

No bri lhan te dis cur so que, ano pas sa do, a nos -
sa que ri da en tão Se na do ra Mar lu ce Pin to pro fe riu
des ta tri bu na so bre o tema, as in for ma ções e da dos
dele cons tan tes in fe liz men te não so fre ram sig ni fi ca ti-
vas al te ra ções: “...as do en ças ca u sa das pela fal ta
d’água ou pelo con su mo de água in sa lu bre – que são
a ma lá ria, a di sen te ria, o có le ra, o tifo e a es quis tos so-
mo se – já atin gem e ame a çam 3,4 bi lhões de pes so-
as no pla ne ta, ou seja, 50% da po pu la ção mun di al.
São 1 bi lhão de se me lhan tes be ben do águas in sa lu-
bres e 2,4 bi lhões vi ven do sem as mí ni mas con di ções
sa ni tá ri as... Des se con tin gen te... 3,5 mi lhões de cri -
an ças mor rem anu al men te em vir tu de de do en ças re -
la ci o na das à água.”

Os es tu dos do UNICEF de mons tram que to dos
os anos 19,5 mi lhões de pes so as são con ta mi na das
por lom bri gas e tri cu ros, e a ma i or taxa de con ta mi na-
ção dá-se en tre cri an ças em ida de es co lar. Além dis -
so, to dos os anos cer ca de 118,9 mi lhões de me ni nas
e me ni nos com me nos de 15 anos de ida de so frem de 
es quis tos so mo se. Os pa ra si tas con so mem nu tri en-
tes, o que agra va a des nu tri ção e atra sa o de sen vol vi-
men to fí si co das cri an ças, ca u san do ba i xa fre qüên cia
e ba i xo ren di men to es co lar.
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Re ve la ain da o UNICEF que vá ri os es tu dos têm
de mons tra do que para cada dó lar in ves ti do na in fân-
cia – in clu in do os fun dos para me lho rar o aces so à
água po tá vel e ao sa ne a men to bá si co –, sete dó la res
se rão eco no mi za dos, a lon go pra zo, na pres ta ção de
di ver sos ser vi ços pú bli cos.

A ca rên cia de água afe ta vá ri os pa í ses e já é
mo ti vo de de fla gra ções ar ma das, pre li mi na res de
con fli tos de gran des pro por ções. Como lem brou a Se -
na do ra Mar lu ce Pin to no dis cur so de 2002, “Tur quia,
Sí ria e Ira que man têm dis cus sões sé ri as so bre as re -
pre sas tur cas nos rios Ti gre e Eu fra tes. Irã e Ira que
dis pu tam as águas de Chatt-al-Arab. Egi to, Su dão e
Etió pia não se en ten dem por ca u sa das águas do
Nilo. Lí bia, Cha de, Ní ger, Su dão e Egi to tra vam dis-
cus sões por um len çol freá ti co co mum, si tu a do a 800
me tros de pro fun di da de. A Hun gria e a Eslo vá quia es -
tão em li tí gio por ca u sa de uma hi dre lé tri ca no rio Da -
nú bio. Pe las mes mas águas do Da nú bio, tam bém bri -
gam a Sér via e a Croá cia. Con fli tan tes, tam bém, es -
tão a Índia com o Pa quis tão; o Se ne gal com a Ma u ri-
tâ nia; Zâm bia, Bot su a na, Zim bá bue e Mo çam bi que”.
Em re la ção a Isra el, onde dois ter ços da água con su-
mi da pro vêm dos ter ri tó ri os pa les ti nos ocu pa dos, to -
dos co nhe ce mos o dra ma apa ren te men te in so lú vel
vi vi do por aque las po pu la ções.

Infe liz men te, ca mi nha mos para con fir mar a dra -
má ti ca pre vi são de que dois ter ços da hu ma ni da de
não te rão água em 2025.

O Ter ce i ro Fó rum Mun di al da Água de Kyo to,
que se re a li za de 16 de mar ço ao pró xi mo do min go,
re ú ne 10 mil de le ga dos de 160 pa í ses, aos qua is dis -
se en fa ti ca men te o ex-pri me i ro-mi nis tro ja po nês,
Ryu ta ro Has hi mo to, che fe do co mi tê or ga ni za dor:
“Isto não deve ser um mero fó rum de dis cus são. Che -
gou a hora de pôr em fun ci o na men to o que já se dis -
cu tiu”.

Esta a ver da de: che gou a hora de fa zer fun ci o-
nar o que já se dis cu tiu.

Mes mo no pri vi le gi a do Bra sil, onde cor re ou
dor mi ta um quin to de toda a água doce do pla ne ta,
são co nhe ci dos os nos sos pro ble mas re la ci o na dos à
água – abun dan te em al gu mas re giões, e es cas sa em 
ou tras. É de tris te lem bran ça o re cen te ra ci o na men to
de ener gia pelo ba i xo ní vel das águas que mo vi men-
tam nos sas usi nas hi dre lé tri cas. No Nor des te, a seca
é ha bi tu al, mas vem se agra van do nos úl ti mos dez
anos pela au sên cia das chu vas. Des ma ta men tos ir -
res pon sá ve is, po lu i ção, o com pro va do aque ci men to
da Ter ra – são ca u sas que pi o ram a dis tri bu i ção de
água po tá vel em todo o país. 

No ven ta e cin co por cen to de toda a água do
pla ne ta é sal ga da; 4,75% está con ge la da nos pó los;
0,14% está no sub so lo, e ape nas 5 cen té si mos da
água no mun do es tão na su per fí cie!

Até no meu Esta do – aben ço a do pe los seus rios 
pe re nes – é pre o cu pan te o pro ble ma da água po tá vel,
a pon to de ter sido ins ti tu í do 2003 como o Ano Esta -
du al dos Re cur sos Hí dri cos do Ma ra nhão. Ain da re -
cen te men te, pro fe ri des ta tri bu na um dis cur so so bre a 
de gra da ção do Ita pe cu ru, o cha ma do Rio da Inte gra-
ção Ma ra nhen se, cla man do pela aju da fe de ral para
so cor rer um his tó ri co cur so d’água que abas te ce,
além de se to res agrí co las e in dus tri a is, 2,4 mi lhões
de pes so as em 49 mu ni cí pi os, in clu si ve a ca pi tal São
Luís.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vê-se,
pois, da im por tân cia de co me mo rar-se o 22 de mar ço
como o do Dia Inter na ci o nal da Água. Mas que não fi -
que mos ape nas nas so le ni da des co me mo ra ti vas.
Que o even to nos sir va a to dos, es pe ci al men te aos
po de res pú bli cos, como um in cen ti vo às ações que
bus quem mi no rar tão gra ve pro ble ma. Se a ques tão é
de ve ras con fli tan te em de ter mi na das na ções, não o é
para nós, bra si le i ros, inun da dos pela far tu ra de um lí -
qui do que fal ta a tan tos. As so lu ções, em nos so País,
es tão à vis ta, e são viá ve is. A co me çar pelo tra ba lho
da des po lu i ção de nos sas nas cen tes e cur sos de
água, bem como o apri mo ra men to da es tra té gia de
cap ta ção e dis tri bu i ção que aten da toda a po pu la ção
bra si le i ra.

Essa a ex pec ta ti va que ani ma os que con fi am
nos seus re pre sen tan tes e go ver nan tes, ala van ca da
na as pi ra ção de que to dos os Mu ni cí pi os bra si le i ros
pos sam ter as se gu ra do o ele men tar di re i to de um
ade qua do ser vi ço de água tra ta da.

No Ma ra nhão, a es pe ran ça é a de que o Go ver-
na dor José Re i nal do as su ma pro vi dên ci as efe ti vas
que cor res pon dam à sua pró pria ini ci a ti va, ao ins ti tu ir
2003 como o Ano Esta du al dos Re cur sos Hí dri cos.

Era o que eu ti nha a di zer.

Obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai
en cer rar os tra ba lhos, lem bran do às Srªs. e aos Srs.
Se na do res que cons ta rá da pró xi ma ses são de li be ra-
ti va or di ná ria, a re a li zar-se ama nhã, às 14 ho ras e 30
mi nu tos, a se guin te:
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ORDEM DO DIA

– 1 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 84, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 84, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio, em
fa vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, no va lor
de dez mi lhões de re a is, para os fins que es pe ci fi ca,
ten do

Pa re cer pro fe ri do em Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção: Re la to-
ra: De pu ta da La u ra Car ne i ro (PFL-RJ), pre li mi nar-
men te pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci-
o na is de re le vân cia e ur gên cia, pela ade qua ção fi nan-
ce i ra e or ça men tá ria, e quan to ao mé ri to, fa vo rá vel.

Re la tor Re vi sor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro

– 2 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 72, DE 1999

Dis cus são, em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 72, de 1999, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Car los Pa tro cí nio, que
al te ra a Cons ti tu i ção Fe de ral para de fi nir que os ve tos
pre si den ci a is se rão apre ci a dos em re u niões se pa ra-
das das duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal, ten do

Pa re cer sob nº 29, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Jef fer son Pé res, fa vo rá vel, com a Emen da nº 1-CCJ,
de re da ção, que apre sen ta.

– 3 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 342, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 342, de 2001, que re no va a con ces-
são da Rá dio Emis so ra Ata la ia Ltda. na ci da de de Gu -
a ra pu a va (PR), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.345, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Álva ro Dias,
fa vo rá vel, com abs ten ção da Se na do ra Ma ri na Sil va.

– 4 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 343, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 343, de 2001 (nº 899/2001, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re -
no va a con ces são da Rá dio Ca tu ri té 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 Cam pi na Gran de, Esta do da Pa -
ra í ba, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 482, de 2002, da Co mis-
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ney Su as su na.

– 5 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 344, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 344, de 2001 (nº 900/2001, na Câ ma-
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Rá dio São João do Su do es te do Pa ra-
ná 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 São João, Esta do do Pa -
ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.317, de 2001, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Álva ro
Dias, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di-
do.

– 6 –
REQUERIMENTO Nº 67, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
67, de 2003, so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, o
so bres ta men to do Pro je to de Lei do Se na do nº 565,
de 1999, a fim de aguar dar o pro nun ci a men to da Câ -
ma ra dos De pu ta dos so bre o Pro je to de Lei do Se na-
do nº 22, de 1996.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 42 
mi nu tos.)
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Ata da 19ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria,
em 18 de mar ço de 2003

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

Pre si dên cia dos Srs.: José Sar ney, Edu ar do Si que i ra Cam pos,
Ney Su as su na e Mo za ril do Ca val can ti

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 – Alva ro Dias – Ana Jú lia Ca re pa
– Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Ma ga lhães
– Antô nio Car los Va la da res – Arthur Vir gí lio – Au gus-
to Bo te lho – Cé sar Bor ges – Del ci dio Ama ral – De -
mos te nes Tor res – Du ci o mar Cos ta – Edi son Lo bão –
Edu ar do Aze re do – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu -
ar do Su plicy – Efra im Mo ra is – Eu rí pe des Ca mar go –
Fá ti ma Cle i de – Fer nan do Be zer ra – Flá vio Arns –
Ga ri bal di Alves Fi lho – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or –
Ger son Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Hé lio Cos ta –
He lo í sa He le na – He rá cli to For tes – Ide li Sal vat ti – Iris
de Ara u jo – Jef fer son Pe res – João Alber to Sou za –
João Ba tis ta Mot ta – João Ca pi be ri be – João Ri be i ro
– Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen – José Agri pi no
– José Jor ge – José Ma ra nhão – José Sar ney – Ju -
vên cio da Fon se ca – Le o mar Qu in ta ni lha – Le o nel
Pa van – Lú cia Vâ nia – Luiz Ota vio – Mag no Mal ta –
Mão San ta – Mar ce lo Cri vel la – Mar co Ma ci el – Mo za-
ril do Ca val can ti – Ney Su as su na – Osmar Dias – Pa -
pa léo Paes – Pa trí cia Sa bo ya Go mes – Pa u lo Octá vio
– Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Re gi nal do Du ar te –
Re nan Ca lhe i ros – Re nil do San ta na – Ro ber to Sa tur-
ni no – Ro dolp ho Tou ri nho – Ro me ro Jucá – Ro meu
Tuma – Sér gio Ca bral – Sér gio Gu er ra – Sér gio Zam -
bi a si – Serys Slhes sa ren ko – 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 78 Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal,
de cla ro aber ta a ses são.

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

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – So bre a
mesa, pro je to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se -
na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 68, DE 2003

(COMPLEMENTAR)

Re gu la men ta o § 4º do art. 40 da
Cons ti tu i ção, dis pon do so bre a con ces-
são de apo sen ta do ria a ser vi do res pú bli-
cos, nos ca sos de ati vi da des exer ci das
ex clu si va men te sob con di ções es pe ci a is
que pre ju di quem a sa ú de ou a in te gri da-
de fí si ca.

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

Art. 1º Esta lei com ple men tar re gu la men ta o §
4º do art. 40 da Cons ti tu i ção, dis pon do so bre a
apo sen ta do ria es pe ci al dos ser vi do res ti tu la res de 
car gos efe ti vos da União, dos Esta dos, do Dis tri to
Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, in clu í das suas au tar qui-
as e fun da ções, a ser con ce di da nos ca sos de ati -
vi da des exer ci das ex clu si va men te sob con di ções
es pe ci a is que pre ju di quem a sa ú de ou a in te gri da-
de fí si ca.

Art. 2º A apo sen ta do ria es pe ci al será de vi da,
uma vez cum pri do o tem po mí ni mo de 10 (dez) anos
de efe ti vo exer cí cio no ser vi ço pú bli co e 5 (cin co)
anos no car go efe ti vo em que se dará a apo sen ta do-
ria, in de pen den te men te de ida de, ao ser vi dor que ti -
ver tra ba lha do su je i to a con di ções es pe ci a is que pre -
ju di quem a sa ú de ou a in te gri da de fí si ca, du ran te 15
(quin ze), 20 (vin te) ou 25 (vin te e cin co) anos, con for-
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me o agen te no ci vo re la ci o na do no Ane xo  I des ta lei
com ple men tar.

Pa rá gra fo úni co. Os pro ven tos de apo sen ta-
do ria es pe ci al se rão cal cu la dos na for ma do es ta-
be le ci do pe los §§ 2º e 3º do art. 40 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º A apo sen ta do ria es pe ci al so men te será 
con ce di da na hi pó te se de o ser vi dor ter exer ci do,
du ran te os 15 (quin ze), 20 (vin te) ou 25 (vin te e cin -
co) anos men ci o na dos no art. 2º, tra ba lho per ma-
nen te e ha bi tu al, não oca si o nal nem in ter mi ten te,
su je i to a con di ções es pe ci a is que pre ju di quem a
sa ú de ou a in te gri da de fí si ca, as sim en ten di das as
que o ex po nham aos agen tes no ci vos quí mi cos, fí -
si cos, bi o ló gi cos ou as so ci a ção de agen tes pre ju di-
ci a is à sa ú de ou à in te gri da de fí si ca, re la ci o na dos
no Ane xo I.

§ 1º Con si de ra-se tem po de tra ba lho, para efe i to
de apo sen ta do ria es pe ci al, os pe río dos cor res pon-
den tes às fé ri as e às li cen ças mé di cas de cor ren tes
do exer cí cio des sas ati vi da des.

§ 2º A com pro va ção da efe ti va ex po si ção do se -
gu ra do aos agen tes no ci vos será fe i ta pelo ór gão ou
en ti da de onde o ser vi dor ti ver exer ci do a ati vi da de,
com base em la u do téc ni co de con di ções am bi en ta is
do tra ba lho ex pe di do por mé di co do tra ba lho ou en ge-
nhe i ro de se gu ran ça do tra ba lho.

§ 3º Na hi pó te se de aver ba ção de tem po para
fins de apo sen ta do ria, cabe ao ser vi dor apre sen-
tar ao ór gão ou en ti da de con ce den te da apo sen ta-
do ria es pe ci al os la u dos, men ci o na dos no pa rá-
gra fo an te ri or, for ne ci dos por ou tros ór gãos ou en -
ti da des pú bli cos, bem como cer ti dão for ne ci da
pelo ges tor do re gi me ge ral de pre vi dên cia so ci al,
re fe ren te a tem po de tra ba lho su je i to a con di ções
es pe ci a is que pre ju di quem a sa ú de ou a in te gri da-
de fí si ca.

Art. 4º O tem po de tra ba lho exer ci do sob con -
di ções es pe ci a is con si de ra das pre ju di ci a is à sa ú de
ou à in te gri da de fí si ca, in clu si ve no âm bi to do re gi-
me ge ral de pre vi dên cia so ci al, será so ma do ao
tem po de tra ba lho exer ci do em ati vi da de co mum,
para fins de con ces são de apo sen ta do ria por in va li-
dez, por ida de ou por tem po de con tri bu i ção, após a
res pec ti va con ver são e ob ser va do o tem po mí ni mo
a con ver ter exi gi do, con for me o es ta be le ci do no
Ane xo II.

Pa rá gra fo úni co. Para o ser vi dor que hou ver
exer ci do, in clu si ve no âm bi to do Re gi me Ge ral de
Pre vi dên cia So ci al, su ces si va men te duas ou mais
ati vi da des su je i tas a con di ções es pe ci a is pre ju di-
ci a is à sa ú de ou à in te gri da de fí si ca, sem com ple-
tar em qual quer de las o pra zo mí ni mo exi gi do para
a apo sen ta do ria es pe ci al, os res pec ti vos pe río dos
se rão so ma dos após con ver são, con for me o Ane -
xo III.

Art. 5º Esta Lei Com ple men tar en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Des de a pro mul ga ção da Cons ti tu i ção de 1988,
os ser vi do res pú bli cos que exer cem as suas ati vi da-
des em con di ções que pre ju di cam a sa ú de vêm sen -
do im pe di dos de exer ce ram o seu di re i to a apo sen ta-
do ri as es pe ci a is em ra zão da ine xis tên cia de re gu la-
men ta ção da ma té ria.

Tra ta-se de in jus ti ça fla gran te que está a exi gir
cor re ção há mu i to tem po, uma vez que os se gu ra dos
do Re gi me Ge ral de Pre vi dên cia So ci al RGPS vêm
exer cen do, nor mal men te, esse di re i to.

A si tu a ção tor nou-se ain da mais in jus ta des de
a pro mul ga ção da Pri me i ra Re for ma da Pre vi dên cia
– a Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20, de 1998 –, que
tor nou rí gi das as nor mas para a apo sen ta do ria dos
ser vi do res pú bli cos. Res sal te-se, in clu si ve, que a
ci ta da emen da, bus can do apro xi mar as nor mas de
apo sen ta do ria do RGPS e aque las dos ser vi do res
pú bli cos, al te rou a re da ção do dis po si ti vo que tra ta-
va da ma té ria, de for ma a tor ná-lo ab so lu ta men te
si mi lar àque le que dis põe so bre o tema des ti na do
aos se gu ra dos do Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So -
ci al – INSS.

Por tan to, se por um lado, atu al men te a so ci e-
da de cla ma por uma re for ma pre vi den ciá ria do se -
tor pú bli co, pro cla man do mes mo a “uni fi ca ção dos
re gi mes” como cri té rio de iso no mia en tre to dos os
bra si le i ros, sem dú vi da al gu ma que os ser vi do res
pú bli cos, que me re cem res pe i to e pre ser va ção de
suas dig ni da des, de vem en tão, por seu tur no, tam -
bém se igua lar em di re i tos com os mi lhões de bra si-
le i ros do re gi me pri va do, afi nal de con tas, o novo
go ver no não bus ca no va men te di zer que os ser vi-
do res pú bli cos são os “bo des ex pi a tó ri os” da cri se
pre vi den ciá ria.
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Assim, com vis tas a su prir essa la cu na, apre -
sen ta mos a pre sen te pro po si ção, re gu la men tan do
o § 4º do art. 40 da Cons ti tu i ção e dis pon do so bre a
con ces são de apo sen ta do ria es pe ci al aos ser vi do-
res ti tu la res de car gos efe ti vos da União, dos Esta -
dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, in clu í das
suas au tar qui as e fun da ções, nos ca sos de ati vi da-
des exer ci das ex clu si va men te sob con di ções es -
pe ci a is que pre ju di quem a sa ú de ou a in te gri da de
fí si ca.

Efe ti va men te, a pre sen te pro po si ção visa a
ado tar, para os ser vi do res pú bli cos, os mes mos cri -
té ri os vi gen tes para a apo sen ta do ria es pe ci al do
RGPS. Tra ta-se, pa re ce, do mí ni mo que deve ser
as se gu ra do aos ser vi do res pú bli cos que têm a sua
sa ú de de te ri o ra da no exer cí cio de ati vi da des in sa-
lu bres.

Vale ob ser var que, con tra ri a men te ao que se
po de ria ima gi nar, não se tra ta de ma té ria de ini ci a ti-
va pri va ti va do Pre si den te da Re pú bli ca. Tra ta-se,
aqui, de ana li sar se a lei com ple men tar pre vis ta no
art. 40, § 4º, da Lei Ma i or é da União, com abran -
gên cia na ci o nal, ou de cada ente fe de ra ti vo, em seu 
res pec ti vo ní vel de Go ver no. Tal de fi ni ção, além da
abran gên cia da lei em tela, tem con se qüên cia so -
bre a ini ci a ti va do di plo ma le gal. Caso se tra te de
leis a se rem edi ta das pe los di ver sos en tes fe de ra ti-
vos, a lei com ple men tar fe de ral, ex vi do art. 61, § lº,
II, c, da Car ta Mag na, se ria de ini ci a ti va pri va ti va do
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, uma vez que dis -
po rá so bre ser vi do res pú bli cos da União e Ter ri tó ri-
os. No caso de tra tar-se de lei edi ta da pela União,
de âm bi to na ci o nal, não há com pe tên cia pri va ti va.

Se o dis po si ti vo es ta be le ces se que os cri té-
ri os para apo sen ta do ria es pe ci al do ser vi dor fos -
sem de fi ni dos em lei, sem qua li fi cá-la, não ha ve-
ria dú vi da de que a ma té ria se ria re gu la da pela
União, pe los Esta dos, pelo Dis tri to Fe de ral e pe -
los Mu ni cí pi os, para as suas res pec ti vas Admi nis-
tra ções, já que es ta ri am dis pon do so bre di re i tos
dos seus ser vi do res pú bli cos. Nes te caso, in clu si-
ve, po de ria cons tar das leis que apro vas sem os
re gi mes ju rí di cos dos ser vi do res dos di ver sos en -
tes fe de ra ti vos.

No en tan to, o cons ti tu in te teve o cu i da do de
de ter mi nar que a re gu la men ta ção fos se ob je to de
lei com ple men tar. De acor do com o “Vo ca bu lá rio Ju -
rí di co” de De Plá ci do e Sil va, lei com ple men tar é

“aque la que com ple men ta o dis po si ti vo cons ti tu ci o-
nal”.

Cel so Ri be i ro Bas tos, em seu “Lei Com ple men-
tar; te o ria e co men tá rio”, p. 52, ex pli ca que “as ma té ri-
as de leis com ple men ta res fe de ra is são de fi ni das na
Cons ti tu i ção da Re pú bli ca en quan to as Cons ti tu i ções
Esta du a is se in cum bem de de fi nir as ma té ri as pró pri-
as de leis com ple men ta res es ta du a is”.

Nes te sen ti do, uma aná li se sis te má ti ca da Car ta
de 1988 nos in di ca que, em to dos os mo men tos em
que o cons ti tu in te fe de ral re fe riu-se, ge ne ri ca men te, a 
lei com ple men tar, pre ten deu ele, como não po de ria
de i xar de ser, tra tar das leis que com ple men ta vam a
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Con fi ram-se os arts. 7º, I, 14, § 9º, 18, §§ 2º e
3º, 21, IV, 22, pa rá gra fo úni co, 23, pa rá gra fo úni co,
43, § 1º, 45, § 1º, 49, II, 59, pa rá gra fo úni co, 79, pa -
rá gra fo úni co, 84, XXII, 93, 121, 131, 134, pa rá gra fo
úni co, 142, § 1º, 146, 148, 153, VII, 154, I, 155, X, a
e XII, 156, III, 161, 163, 165, § 9º, 166, § 6º, 169,
184, § 3º, e 192. Qu an do o cons ti tu in te fe de ral tra -
tou de leis com ple men ta res es ta du a is, ele foi ex-
pres so nes te sen ti do, nos arts. 18, § 4º, 25, § 3º, e
128, §§ 4ºe 5º.

Essa idéia fica, ain da, re for ça da quan do se ima -
gi na a ab so lu ta in con ve niên cia de uma nor ma que re -
gu la men te a ma té ria em tela não ser na ci o nal men te
uni fi ca da, o que con du zi ria a sé ri as di fi cul da des em
sua im plan ta ção e po de ria le var a tra ta men to não iso -
nô mi co, fe rin do um dos prin cí pi os fun da men ta is do
nos so Di re i to Cons ti tu ci o nal.

Assim, o art. 40, § 4º da Cons ti tu i ção da União
exi ge lei com ple men tar, edi ta da pela União Fe de ral,
para a sua efi cá cia. A esta lei com ple men tar não se
apli ca o dis pos to no art. 61, § 1º, II, c, por tra tar-se de
nor ma que re gu la men ta a apo sen ta do ria es pe ci al de
to dos os ser vi do res pú bli cos e não ape nas dos da
União e dos Ter ri tó ri os, o que per mi te a sua apre sen-
ta ção por par la men tar.

Do ex pos to, es ta mos cer to que a pre sen te
pro po si ção não con tém qual quer ví cio de in cons ti-
tu ci o na li da de for mal e, mais im por tan te, re pre sen ta
o fim de uma dis cri mi na ção in jus ti fi cá vel a que vêm
sen do sub me ti dos os ser vi do res pú bli cos bra si le i-
ros.

Sala das Ses sões, 18 de mar ço de 2003, –
Anto nio Car los Va la da res, PSB/SE.
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LEGISLAÇÃO CITADA

Art. 40. Cons ti tu i ção Fe de ral – Aos ser vi do res ti -
tu la res de car gos efe ti vos da União, dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, in clu í das suas au -
tar qui as e fun da ções, é as se gu ra do re gi me de pre vi-
dên cia de ca rá ter con tri bu ti vo, ob ser va dos cri té ri os
que pre ser vem o equi lí brio fi nan ce i ro e au tu a ri al e o
dis pos to nes te ar ti go.

§ 1º Os ser vi do res abran gi dos pelo re gi me de
pre vi dên cia de que tra ta este ar ti go se rão apo sen ta-
dos, cal cu la dos os seus pro ven tos a par tir dos va lo res
fi xa dos na for ma do § 3:

I – por in va li dez per ma nen te, sen do os pro ven-
tos pro por ci o na is ao tem po de con tri bu i ção, ex ce to se 
de cor ren te de aci den te em ser vi ço, mo lés tia pro fis si-
o nal ou do en ça gra ve, con ta gi o sa ou in cu rá vel, es pe-
ci fi ca da em lei;

II – com pul so ri a men te, aos se ten ta anos de ida -
de, com pro ven tos pro por ci o na is ao tem po de con tri-
bu i ção;

III – vo lun ta ri a men te, des de que cum pri do tem -
po mí ni mo de dez anos de efe ti vo exer cí cio no ser vi ço

pú bli co e cin co anos no car go efe ti vo em que se dará
a apo sen ta do ria, ob ser va das as se guin tes con di-
ções:

a) ses sen ta anos de ida de e trin ta e cin co de
con tri bu i ção, se ho mem, e cin qüen ta e cin co anos de
ida de e trin ta de con tri bu i ção, se mu lher;

b) ses sen ta e cin co anos de ida de, se ho mem, e
ses sen ta anos de ida de, se mu i her, com pro ven tos
pro por ci o na is ao tem po de con tri bu i ção.

§ 2º Os pro ven tos de apo sen ta do ria e as pen -
sões, por oca sião de sua con ces são, não po de rão ex -
ce der a re mu ne ra ção do res pec ti vo ser vi dor, no car go
efe ti vo em que se deu a apo sen ta do ria ou que ser viu
de re fe rên cia para a con ces são da pen são.

§ 3º Os pro ven tos da apo sen ta do ria, por oca-
sião da sua con ces são, se rão cal cu la dos com base
na re mu ne ra ção do ser vi dor no car go efe ti vo em que
se der a apo sen ta do ria e, na for ma da lei, cor res pon-
de rão à to ta li da de da re mu ne ra ção.

§ 4º É ve da da a ado ção de re qui si tos e cri té ri os
di fe ren ci a dos para a con ces são de apo sen ta do ria
aos abran gi dos pelo re gi me de que tra ta este ar ti go,
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res sal va dos os ca sos de ati vi da des exer ci das ex clu si-
va men te sob con di ções es pe ci a is que pre ju di quem a
sa ú de ou a in te gri da de fí si ca, de fi ni dos em lei com -
ple men tar.

Anto nio Car los Va la da res.
....................................................................................

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia e de Assun tos So ci a is.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O pro je to lido será pu bli ca do e re me ti do à Co -
mis são com pe ten te.

So bre a mesa, 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 112, DE 2003

So li ci ta in for ma ções do Sr. Mi nis tro
de Esta do da Fa zen da so bre in dí cio de
va za men to de in for ma ção pri vi le gi a da de 
um cam po gi gan te de pe tró leo na ba cia
de Ser gi pe fe i ta pela ANP.

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 Inter no do
Se na do Fe de ral, que se dig ne de ado tar as pro vi-
dên ci as ne ces sá ri as para so li ci tar, por in ter mé dio
do Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, Sr. Antô nio Pa -
loc ci Fi lho, in for ma ções da Cqmis sào de Va lo res
Mo bi liá ri os (CVM) so bre as me di das ado ta das para
apu rar even tu al va za men to de in for ma ção, pela
Agên cia Na ci o nal de Pe tró leo (ANP), de um cam po
gi gan te de pe tró leo na cos ta li to râ nea do Esta do de
Ser gi pe com re ser vas es ti ma das de 1,9 bi lhão de
bar ris e com qua li da de de 46 gra us de API, nos se -
guin tes ter mos:

a) Que pro vi dên ci as es tão sen do ado -
ta das pela Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os
(CVM) a fim de apu rar o su pos to va za men to
de in for ma ção, sua au to ria e be ne fi ci a dos,
de cor ren te da di vul ga ção pela ANP de um
poço gi gan te des co ber to pela Pe tro bras no
Esta do de Ser gi pe?

b) Qual a mé dia de vo lu me de ne gó ci-
os com as ações da Pe tro bras nos cin cos
dias an tes e cin co dias de po is da di vul ga ção

fe i ta pela ANP (res pon der in di vi du a li zan do
por cada dia)? E ain da:

Qual a mé dia de vo lu me de ne gó ci os
com as ações da Pe tro bras b.1) no mês de
ja ne i ro/2003 e fe ve re i ro/2003; b.2) no mês
de ja ne i ro e fe ve re i ro/2002; b.3) a cada dia
do mês de mar ço/2003, até an tes da di vul-
ga ção do poço gi gan te pela ANP (ex cep ci o-
nan do os cin co dias an tes)?

c) Con si de ran do que al guns ve í cu los
de co mu ni ca ção so ci al in di cam que “a CVM
não con si de rou os vo lu mes de ne gó ci os
com ações da Pe tro bras ex pres si vos para
re a li zar uma in ves ti ga ção so bre va za men to
de in for ma ção”, in da ga-se: Qual o ín di ce de
va ri a ção de vo lu me ou pre ço con si de ra do
anor mal para se abrir in ves ti ga ção? Qual o
cri té rio uti li za do para se con si de rar de ter mi-
na da ne go ci a ção den tro do pa ta mar nor-
mal?

Sala das Ses sões, 18 de mar ço de 2003. –
Se na dor Car los Va la da res, PSB/SE.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O re que ri men to lido será des pa cha do à Mesa
para de ci são, nos ter mos do in ci so III, do art. 216 do
Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, 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 113, DE 2003

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos dos ar ti gos 336, II, com bi na do com o
338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para a PRS nº
6, DE 2003, ad vin do da Men sa gem nº 54, de 2003 que
“en ca mi nha ao Se na do Fe de ral, nos ter mos do ar ti go
52, in ci so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, so li ci ta ção para
que seja au to ri za da a con tra ta ção de ope ra ção de cré -
di to ex ter no no va lor equi va len te a até
US$505,050.000.00 (qui nhen tos e cin co mi lhões e cin -
qüen ta mil dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca),
de prin ci pal, en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o
Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi-
men to -BIRD, para o Pri me i ro Emprés ti mo Pro gra má ti-
co de Ajus te do Se tor Fi nan ce i ro – PSAL re la ti vo ao
De sen vol vi men to Hu ma no”.

Sala das Co mis sões, 11  de mar ço de 2003.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O re que ri men to lido será vo ta do após a Ordem
do Dia, na for ma do dis pos to no art. 340, II, do Re gi-
men to Inter no.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos 
De pu ta dos.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Tem V. Exª a pa la vra.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Peço a
V. Exª que me ins cre va para uma co mu ni ca ção ina diá-
vel, na for ma re gi men tal.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – V. Exª será aten di do na for ma do Re gi men to
Inter no.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca-
ção de in te res se par ti dá rio.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti, para uma co mu ni ca ção de in te res se par ti dá-
rio, pelo pra zo de até cin co mi nu tos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS –
RR. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te,Srªs e Srs. Se na do res, a Re so lu ção nº 9/97,
que cria a Se cre ta ria So ci al do Se na do Fe de ral, es -
ta be le ce como um dos ob je ti vos prin ci pa is “o de di -
vul gar as ati vi da des des ta Casa, me di an te os di ver-
sos me i os de co mu ni ca ção; aten der a toda a ati vi-
da de que pro mo va ins ti tu i ção e o Po der Le gis la ti-
vo”.

Esse ob je ti vo que vem sen do al can ça do
como ex ce len te tra ba lho re a li za do pela Se cre ta-
ria, que tem como seu Di re tor o com pe ten te jor na-
lis ta Arman do Rol lem berg. Mas, não obs tan te os
bons re sul ta dos co lhi dos pela Se cre ta ria de Co-
mu ni ca ção So ci al, qual não foi a mi nha sur pre sa
ao to mar co nhe ci men to da pu bli ca ção, no úl ti mo
dia 14 de mar ço, no jor nal Hoje em Dia, de Mi nas

Ge ra is, do ar ti go de au to ria do nos so Di re tor-Ge-
ral, Aga ci el da Sil va Maia, in ti tu la do “José Sar ney,
um po lí ti co da paz”. O mes mo ar ti go tam bém foi
pu bli ca do no dia 02 de mar ço de 2003, com o tí tu lo
“José Sar ney, um po lí ti co do bem”, no Jor nal O
Esta do do Ma ra nhão.

É, por tan to, Sr. Pre si den te, mo ti vo de sa tis fa ção
cons ta tar que o nos so di nâ mi co Di re tor-Ge ral, não
obs tan te as pe sa das res pon sa bi li da des ca rac te rís ti-
cas do car go, tem pu bli ca do re gu lar men te va li o sos
ar ti gos so bre o fun ci o na men to e de sen vol vi men to
des ta Casa Ma i or do Le gis la ti vo bra si le i ro.No to can te
ao ar ti go em des ta que, vale res sal tar que Aga ci el
Maia foi mu i to bem-su ce di do ao con se guir re su mir, no 
sem pre exí guo es pa ço da im pren sa, a pro fí cua tra je-
tó ria po lí ti ca do Pre si den te José Sar ney. Além de fa -
zer um apa nha do bi o grá fi co do Se na dor José Sar ney,
des ta can do fa tos de sua pu jan te vida li te rá ria, res sal-
tou o seu amor pelo Ma ra nhão, a sua pre o cu pa ção
para com a ma nu ten ção da paz mun di al e foi mu i to fe -
liz ao ali nha var os prin cí pi os de mo crá ti cos que têm
nor te a do esta tra je tó ria de qua se meio sé cu lo do nos -
so Pre si den te do Se na do na vida po lí ti ca na ci o nal.

Este é um da que les tex tos que me re ce cons tar
dos Ana is des ta Casa. Aga ci el Maia, além de mem bro
do Insti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co do Rio Gran de do
Nor te, tem em sua bi o gra fia li vros so bre per so na gens
de re le vo na po lí ti ca na ci o nal des de o Impé rio até os
dias atu a is.

Por tan to, Sr. Pre si den te, que ro que cons te,
como par te in te gran te des ta mi nha co mu ni ca ção,
os dois ar ti gos ci ta dos, para que fi quem re gis tra-
dos nos Ana is des ta Casa, tan to o pu bli ca do pelo
Jor nal Hoje em Dia, de Belo Ho ri zon te, quan to o
pu bli ca do pela co lu na “Opi nião”, do Esta do do Ma -
ra nhão.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 114, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos dos arts. 50, § 2º, da

Cons ti tu i ção Fe de ral e 216 do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, se jam so li ci ta das ao Mi nis tro da Fa -
zen da in for ma ções so bre a de ci são do Ban co do Bra -
sil de par ti ci par, por via de sua sub si diá ria BB Inves ti-
men tos, na cons ti tu i ção de uma em pre sa pri va da
des ti na da a ex plo rar o mer ca do de va les ali men ta-
ção/re fe i ção, no mi na da Visa Vale, es cla re cen do es -
pe ci fi ca men te se a sub si diá ria do Ban co do Bra sil ob -
te ve para tan to pré via au to ri za ção le gis la ti va, nos ter -
mos do art. 37, in ci so XX, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Sala das Ses sões, 18 de mar ço de 2003. –
Se na dor Jef fer son Pé res.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O re que ri men to lido será des pa cha do à Mesa
para de ci são, nos ter mos do in ci so III, art. 216, do Re -
gi men to Inter no.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para fa -
zer uma co mu ni ca ção ina diá vel, de acor do com o Re -
gi men to. Pos so fa zer uso da pa la vra nes te mo men to?

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – V. Exª dis põe de até cin co mi nu tos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE. Para uma co mu ni ca ção ina diá vel.) –
Agra de ço a V. Exª.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re tor no à
tri bu na do Se na do Fe de ral para tra tar do tema dos ali -
men tos de no mi na dos trans gê ni cos, prin ci pal men te
em face do fato de que cer ca de oito por cen to da sa -
fra da soja bra si le i ra de 2003 é trans gê ni ca. Isso re -
pre sen ta apro xi ma da men te R$1 bi lhão! So men te no
Rio Gran de do Sul, o per cen tu al de soja trans gê ni ca
se apro xi ma de 80% da pro du ção do Esta do.

Lem bro às Srªs e aos Srs. Se na do res que se en -
con tra pen den te de apre ci a ção, pela dou ta Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, o Pro je to de Lei
do Se na do nº 271, de 2000, de nos sa au to ria, que in -
ten ta sus pen der, até o ano de 2004, a pro du ção e a
co mer ci a li za ção de or ga nis mos ge ne ti ca men te mo di-
fi ca dos (OGM), e dá ou tras pro vi dên ci as.

A pro po si ção, que tra mi ta em con jun to com a de
au to ria da Se na do ra Ma ri na Sil va, atu al men te Mi nis-
tra do Meio Ambi en te, está pron ta para in te grar a pa u-
ta de de li be ra ções des se Órgão Téc ni co, sen do que,
por ex pe di en te que pro te la a de ci são de fi ni ti va des ta
Casa, será tam bém apre ci a da pe las Co mis sões de
Edu ca ção, de Assun tos Eco nô mi cos e de Assun tos
So ci a is.

Os or ga nis mos, na ci o na is ou im por ta dos, de
que tra tam as ini ci a ti vas, es tão iden ti fi ca dos nos arts.
3 e 4 da Lei nº 8.974, de 5 de ja ne i ro de 1995, que, ao
re gu la men tar os in ci sos II e V do § 1º do art. 225 da
Lei Ma i or, es ta be le ceu nor mas para o uso das téc ni-
cas de en ge nha ria ge né ti ca e li be ra ção no meio am -
bi en te de or ga nis mos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos,
além de au to ri zar o Po der Exe cu ti vo a cri ar, no âm bi to
da Pre si dên cia da Re pú bli ca, a Co mis são Téc ni ca
Na ci o nal de Bi os se gu ran ça.

A ini ci a ti va res sal va a per mis são de cul ti vo des -
ses or ga nis mos, em ca rá ter ex pe ri men tal, tan to no
cam po como em la bo ra tó rio, pe las en ti da des es pe ci-
a li za das em pes qui sas e ma ni pu la ção. Nes se caso, a
res pon sá vel deve pos su ir o Cer ti fi ca do de Qu a li da de
em Bi os se gu ran ça (CQB) e ins ti tu ir a Co mis são Inter -
na de Bi os se gu ran ça (CIBio).

Além das pe na li da des im pos tas pela lei ci ta da,
o in fra tor su je i ta-se à mul ta de 5.000 a 20.000 Ufirs,
na pri me i ra ocor rên cia; à cas sa ção do al va rá de lo ca-
li za ção e fun ci o na men to de ati vi da des, na se gun da
ocor rên cia; e de apre en são e des tru i ção dos pro du tos
cul ti va dos, im por ta dos ou co mer ci a li za dos, na ter ce i-
ra ocor rên cia.

No Bra sil, o de ba te atu al so bre os trans gê ni cos
teve como fio de to na dor a soja da Mon san to, que pos -
sui um gene que a tor na re sis ten te a um tipo de her bi-
ci da, fa bri ca do ex clu si va men te pela Mon san to, apro -
va da, in tem pes ti va men te, para co mer ci a li za ção e,
con se qüen te men te, para con su mo hu ma no, pela Co -
mis são Téc ni ca Na ci o nal de Bi os se gu ran ça – que
dis pen sou Estu do de Impac to Ambi en tal, ain da no
go ver no an te ri or!

O que pen sar de ins ti tu i ções go ver na men ta is
cujo ob je ti vo é ga ran tir a bi os se gu ran ça, mas que se
ar ro gam no di re i to de dis pen sar Estu dos de Impac to
Ambi en ta is? E o que é pior, Srªs e Srs. Se na do res, de
pro du tos cu jos efe i tos na sa ú de hu ma na são uma in -
cóg ni ta? No mí ni mo, a CTNBio co me teu uma im pru-
dên cia e deve ser res pon sa bi li za da, o que cer ta men-
te será cor ri gi do pela Mi nis tra Ma ri na Sil va do Meio
Ambi en te.

Srªs e Srs. Se na do res, o pro ble ma atu al da sa fra
bra si le i ra de soja no va men te de cor re da omis são e,
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por que não di zer, ver da de i ra ne gli gên cia do go ver no
an te ri or em não fis ca li zar e co i bir o plan tio de soja
trans gê ni ca! Para o equa ci o na men to do pro ble ma –
ago ra é ne ces sá rio le var em con si de ra ção os as pec-
tos so ci a is e eco nô mi cos da sa fra 2003 e o cum pri-
men to da lei; de modo que, se por um lado é im por-
tan te en con trar uma so lu ção ju rí di ca que per mi ta o
es co a men to da sa fra, a fim de evi tar pre ju í zos às fa -
mí li as de pe que nos agri cul to res e de sem pre go no
cam po, por ou tro lado, tam bém é im por tan te que o
Po der Pú bli co man te nha o ri gor na pro i bi ção do plan -
tio de soja trans gê ni ca.

Ade ma is, o Mi nis tro do De sen vol vi men to, Luiz
Fer nan do Fur lan, ex pres sou que o Bra sil terá con di-
ções de ofer tar grãos na tu ra is e ge ne ti ca men te mo di-
fi ca dos ao mer ca do in ter na ci o nal, cri an do por tas de
em bar que se pa ra das, sem que exis ta a me nor pos si-
bi li da de de con ta to en tre os pro du tos.

É bom lem brar que, no pas sa do, a soja trans gê-
ni ca aca bou por não ser li be ra da, por que a Jus ti ça,
aten den do às ações im pe tra das por duas en ti da des
ci vis, sus pen deu a sua pro du ção, que in ten ta va es ta-
be le cer con cor rên cia com os nos sos or gâ ni cos, que
man têm no cam po mi lhões de tra ba lha do res.

Em tal pro ces so, os de fen so res da glo ba li za ção
dos trans gê ni cos pro cu ram di fun dir a idéia de que
eles re pre sen ta ri am a so lu ção mi la gro sa para o pro -
ble ma da fome em todo o mun do, o que in clu i ria o
nos so País, apon ta do pela co mu ni da de in ter na ci o nal
como um dos pa í ses lí de res das de si gual da des so ci-
a is.

Por isso mes mo, con sig na mos que uma aná li se
isen ta do apro ve i ta men to co mer ci al dos trans gê ni-
cos, em al gu mas na ções, so bre tu do o do mi lho e da
soja, não con fir mou al gum be ne fí cio real para o con -
su mi dor, quer pelo me nor pre ço, quer por ma i or va lor
nu tri ci o nal.

Fi nal men te, re gis tra mos que a agri cul tu ra or gâ-
ni ca é ple na men te viá vel e ren tá vel, bas tan do ver o
seu ren di men to po ten ci al men te su pe ri or ao do mo de-
lo que se pre ten de trans plan tar, tão ao gos to dos vi ci-
a dos na agri cul tu ra quí mi ca, me ca ni za da, que já ex -
pul sou do cam po me ta de das fa mí li as de tra ba lha do-
res.

Sr. Pre si den te, à for ça des sa ar gu men ta ção, é
evi den te que as pes qui sas so bre a “fa bri ca ção” de
subs tân ci as úte is, em ge ral re mé di os ra ros e ca ros ou 
a “hu ma ni za ção” de ani ma is para trans plan tes em se -
res hu ma nos de vem con ti nu ar, mas isso não sig ni fi ca
a ime di a ta ven da e uso des sas subs tân ci as, em lar ga
es ca la, pelo mer ca do con su mi dor. Por tan to, es ses
es tu dos ci en tí fi cos são de mu i ta uti li da de, to da via al -

guns ani ma is trans gê ni cos be i ram as ra i as do bi zar ro
e pa re cem que são ape nas brin que dos para a di ver-
são de al guns ci en tis tas. Polly, a “ove lha hu ma na”
(1997) – trans gê ni ca de hu ma no – é uma bom ba bi o-
ló gi ca. As cé lu las que a ori gi na ram fo ram, pro po si ta-
da men te, in fec ta das com o “mal da vaca lou ca”! No
mun do ve ge tal as re a li za ções trans gê ni cas de ma i or
vul to são: plan tas re sis ten tes aos her bi ci das, aos ví -
rus e ao stress abió ti co; ama du re ci men to re tar da do
de fru tos; al te ra ção da qua li da de nu tri ci o nal ou do sa -
bor; fa bri ca ção de plan tas in se ti ci das; pro du ção de
plan tas or na men ta is exó ti cas, de plan tas bi or re a to ras
e a bus ca de um ca mi nho que eli mi ne a ne ces si da de
de adu bo.

À for ça des sa ar gu men ta ção, por tan to, que de
res to re fle te o po si ci o na men to ma jo ri tá rio da opi nião
pú bli ca, de cer to va li da rá a nos sa pro po si ção pen den-
te na CCJ.

Um tra ba lho de fis ca li za ção pelo Po der Pú bli co
e, prin ci pal men te, de cons ci en ti za ção e in cen ti vos
eco nô mi cos aos agri cul to res, com cer te za ini bi rá o fu -
tu ro des cum pri men to da lei, por meio do plan tio de
grãos trans gê ni cos, até que haja pes qui sas.

Mu i to obri ga do. Agra de ço a V. Exª a opor tu ni da-
de de ter fa la do an tes do pri me i ro ora dor ins cri to, o
Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Vol ta mos à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Pe dro Si -
mon, PMDB/RS. 

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

O SR. PEDRO SIMON  (PMDB – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tal vez o as sun to
que mais es te ja pre o cu pan do a Na ção bra si le i ra seja
a se gu ran ça. É cla ro que esse pro ble ma sem pre es te-
ve à fren te na ques tão na ci o nal, mas há o re co nhe ci-
men to, hoje, de que ele tem cres ci do mu i to e se tor -
nou tão im por tan te a pon to de me re cer a nos sa pri o ri-
da de. To dos os Par la men ta res, po lí ti cos e ho mens do
Go ver no co lo cam em pri me i ro lu gar, nas suas dis cus-
sões, o que fa zer para equa ci o nar a ques tão da se gu-
ran ça.

Não há dú vi da ne nhu ma de que o pro ble ma se
apro fun dou imen sa men te e a ma té ria não se res trin-
ge mais a pe que nos la drões e fur tos. Hoje, te mos ver -
da de i ras gan gues or ga ni za das e a gra vi da de do pro -
ble ma da se gu ran ça no Bra sil se iden ti fi ca com a de
pa í ses como a Itá lia, onde os ban di dos se or ga ni za-
ram de tal for ma, fi ze ram qua dri lhas de tal ma ne i ra
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qua li fi ca das, que se pode di zer que avan ça ram e
cres ce ram imen sa men te em re la ção ao que faz o Po -
der Pú bli co para de fen der o ci da dão.

Ba se a do nes sa ques tão, em 1992 apre sen tei ao
Con gres so Na ci o nal um pro je to de lei que ins ti tu ía o
nú me ro úni co no re gis tro dos bra si le i ros. Ele foi de ba-
ti do e ana li sa do nes ta Casa até o ano de 1997, quan -
do foi trans for ma do em lei, que pas sou a vi go rar a
par tir de sete de abril da que le mes mo ano.

O que é o nú me ro úni co, qual foi a pro pos ta que
o Con gres so apro vou, o Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que Car do so san ci o nou e hoje é lei? 

Hoje, cada ci da dão tem uma in fi ni da de de nú-
me ros com os qua is tem que li dar e que, na sua iden -
ti da de com a so ci e da de, o qua li fi cam. Des de o nú me-
ro do seu re gis tro ci vil, quan do nas ce, até o nú me ro
de seu ates ta do de óbi to, quan do mor re, há uma in fi-
ni da de de nú me ros: o nú me ro da cer ti dão de ca sa-
men to, do cer ti fi ca do mi li tar, da con ta ban cá ria, do tí -
tu lo ele i to ral, da car te i ra de ha bi li ta ção. São cer ca de
vin te e três nú me ros de tí tu los que tira e com os qua is
con vi ve du ran te toda sua vida na so ci e da de.

Ao in vés de mais de vin te nú me ros – que eu de -
sa fio um bra si le i ro a, de les to dos, lem brar-se de cin co
–, o ci da dão pas sa rá a ter um nú me ro que o acom pa-
nha rá por toda a sua vida. Qu an do nas cer, ga nha rá
um nú me ro que será o mes mo da car te i ra de mo to ris-
ta, da ma trí cu la es co lar, da con ta ban cá ria e de to dos
os tí tu los que ti ver obri ga ção de ti rar.

Du ran te cin co anos, os nú me ros an ti gos se rão
mu da dos: ao ti rar uma nova car te i ra de ha bi li ta ção,
ela terá que ser adap ta da ao novo nú me ro; ao re vi sar
o tí tu lo ele i to ral ou ob ter um cer ti fi ca do ban cá rio, a
mes ma co i sa, de tal ma ne i ra que, no pra zo es ti pu la-
do, cada ci da dão terá o seu nú me ro.

Como será fe i to esse nú me ro? Qu an do eu fiz a
per gun ta, al guém me dis se: “Mas são 170 mi lhões de
bra si le i ros. Quer di zer que vão ser 170 mi lhões de nú -
me ros?” Cla ro que não.

O ci da dão terá o nú me ro de acor do com o seu
lo cal de nas ci men to. Eu, por exem plo, Pe dro Si mon,
sou do Rio Gran de do Sul – RS; sou de Ca xi as do Sul
– CS; de po is, virá o meu nú me ro, que me iden ti fi ca rá.
O com pa nhe i ro é do Pi a uí – PI; é de Te re si na – TR;
de po is, virá o seu nú me ro.

Qual é o sig ni fi ca do dis so? Além da nor ma li za-
ção da vida, ao in vés de ha ver mi lhões de nú me ros
numa car te i ra de re gis tro ban cá rio e tudo o mais,
cada ci da dão se iden ti fi ca rá com o seu nú me ro. E por
que re la ci o no esse as sun to à se gu ran ça? Por que

esse tí tu lo, essa de ci são, esse nú me ro úni co fa ci li ta rá
enor me men te a iden ti fi ca ção do ci da dão.

Qu an do fi ze mos a CPI do Sis te ma Fi nan ce i ro,
en con tra mos uma imen si dão de con tas fan tas mas,
por que PC Fa ri as mo vi men ta va toda a sua orla de
cor rup ção por via de con tas ban cá ri as que cri a va. Qu -
an do en con tra mos uma qua dri lha, há uma imen si dão
de car te i ras de iden ti da des, de car te i ras de mo to ris-
tas, de cer ti fi ca dos de au to mó ve is e ca mi nhões, e de
tí tu los fal sos de de ter mi na do ci da dão, com vá ri as per -
so na li da des que o iden ti fi cam. É uma co i sa fan tás ti ca.

Com um nú me ro úni co, cada ci da dão tem o seu
nú me ro.

Qu an do o as sas si no fa mo so que ma tou Chi co
Men des fu giu da ca de ia, fi cou cer ca de seis anos no
in te ri or do Pa ra ná, onde com prou uma fa zen da, ti nha
uma iden ti da de fal sa, ne go ci a va com o Ban co do Bra -
sil, tra ba lha va, fa zia ab so lu ta men te tudo que bem en -
ten dia e nada lhe acon te cia.

Um ci da dão pode sair do Rio Gran de do Sul, de -
i xar sua fa mí lia, sua mu lher, suas dí vi das e tudo o
mais, ir para o Nor des te, pe gar um tí tu lo novo, uma
car te i ra de iden ti da de, um nome e uma cer ti dão fal sa,
cri an do uma nova vida, cons ti tu in do fa mí lia e fa zen do
toda a sua ati vi da de como se fora uma ou tra pes soa.

O tí tu lo úni co de ter mi na que haja, com o tem po,
o re gis tro. Com a mo der ni da de, em qual quer pos to de 
po lí cia, como em Foz do Igua çu, o ci da dão que pas -
sar por ali e en tre gar o seu tí tu lo, a sua car te i ra de
iden ti da de, a sua Car te i ra de Mo to ris ta, seja qual for o 
do cu men to, e o com pu ta dor mos tra quem é aque le ci -
da dão. Se ele não exis tir, o com pu ta dor vai di zer que
aque le nú me ro não exis te, que aque la pes soa não
exis te. Caso con trá rio, ali vai es tar o seu pron tuá rio,
que dirá quem ele é, o que ele é. É fá cil ima gi nar os
enor mes be ne fí ci os que isso pode ofe re cer para a or -
ga ni za ção da nos sa so ci e da de.

A Srª Serys Slhes sa ren ko (Blo co/PT – MT) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Já lhe
da rei o apar te, Se na do ra.

Sr. Pre si den te, no de ba te que se tra vou no Se -
na do e, de po is, na Câ ma ra, a pri me i ra dis cus são foi
so bre a ga ran tia do ci da dão. E se, de re pen te, o meu
nome está lá e não pos so fi car no ano ni ma to? As au -
to ri da des po li ci a is e en ti da des sa be rão da mi nha
vida? A res pos ta é mu i to sim ples – e o ar gu men to da
res pos ta con ven ceu, e o Se na do e a Câ ma ra apro va-
ram a ma té ria, por una ni mi da de –: isso só pode não
in te res sar a quem está que ren do bur lar a so ci e da de.
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Quem quer ter uma con ta fan tas ma, quem quer ter
um nome fal so, quem quer fa zer um fal so ca sa men to
es ta rá pro i bi do pela lei. Mas quem quer ser uma pes -
soa nor mal, a lei fa ci li ta que sa i ba com quem está li -
dan do.

Por tan to, o pro je to – que ago ra é lei; é cla ro que
hou ve lon go de ba te e emen das que aper fe i ço a ram o
pro je to –, o pro je to san ci o na do pelo Pre si den te da
Re pú bli ca se aper fe i ço ou e se trans for mou numa lei
de gran de sig ni fi ca do e im por tân cia.

Pois não, Se na do ra.
A Srª Serys Slhes sa ren ko (Blo co/PT – MT) –

Se na dor Pe dro Si mon, já ha vía mos pe di do o apar te
há al gum tem po – es tou jus ti fi can do para ele não fi car
des con tex tu a li za do. Mas a se gu ran ça pas sa, com
cer te za, Se na dor Pe dro Si mon, por es sas ques tões
que V. Exª está co lo can do. Gos ta ria ape nas de fa zer
al gu mas con si de ra ções so bre o cri me or ga ni za do,
que fal si fi ca, que mata, en fim, que ca u sa to dos os
ma les a que es ta mos sub me ti dos na so ci e da de. E
que ro di zer tam bém que es ta mos tra van do uma luta
mu i to gran de e que o Esta do de Di re i to não pode per -
der e não vai per der para o cri me or ga ni za do! Em
Mato Gros so, vi vía mos – e não po de mos di zer que
es ta mos to tal men te li ber tos, por que ain da vi ve mos –
sob um es ta do de aler ta qua se que per ma nen te por
ca u sa das ações do cri me or ga ni za do. A Assem bléia
Le gis la ti va de Mato Gros so fez a CPI do Com ba te ao
Nar co trá fi co, pre si di da por nós e en cer ra da há três
anos. Foi uma si tu a ção bra vís si ma e ain da hoje há
pes so as em si tu a ção de mu i ta di fi cul da de, de vi do ao
pro gra ma de pro te ção à tes te mu nha, que é um ou tro
pro ble ma sé rio. Se re al men te que re mos com ba ter o
cri me or ga ni za do e con quis tar se gu ran ça para va ler,
o pro gra ma de pro te ção à tes te mu nha tem que ser
algo efe ti vo nes te País. Inclu si ve, dos inú me ros de po-
en tes que fo ram à CPI do Nar co trá fi co, três já es tão
mor tos. Fe liz men te, há uns qua tro me ses ti ve mos
apo io da for ça-ta re fa na ci o nal ao Esta do de Mato
Gros so – to dos os que as sis tem à gran de im pren sa
têm co nhe ci men to –, à ope ra ção Arca de Noé, que
atua no com ba te ao cri me or ga ni za do e ao nar co trá fi-
co. Hou ve atu a ção de ci si va e de ter mi nan te de al gu-
mas for ças da so ci e da de, de for ma or ga ni za da, por -
que são es sas for ças que têm que ser or ga ni za das –
as or ga ni za ções e as ins ti tu i ções de di re i to da so ci e-
da de. Só as sim o cri me or ga ni za do não vai se or ga ni-
zar. Nós te mos que re ver ter essa si tu a ção. Não é o
cri me que tem que ser or ga ni za do, mas a so ci e da de.
O Esta do de Di re i to têm que es tar fir me e de ter mi na-
do para que o cri me or ga ni za do seja de ses ta bi li za do
com ple ta men te nes te País. E no nos so Esta do a for -

ça-ta re fa está con se guin do ter su ces so. Infe liz men te
mu i ta gen te mor reu; em me nos de um ano, oito pes -
so as fo ram atin gi das, se não es tou equi vo ca da, de
for ma acin to sa, pelo cri me or ga ni za do. Fora as si tu a-
ções que não fi ca ram mu i to evi den tes. O úl ti mo a
mor rer – an tes de a for ça-ta re fa atu ar lá – foi o jor na-
lis ta Sá vio Bran dão, dono de um dos ma i o res jor na is
do Esta do, uma pes soa com pro me ti da. O seu jor nal
di a ri a men te atu a va con tra o cri me or ga ni za do. Ele,
um ra paz de 39 anos, foi as sas si na do, foi me tra lha do
bar ba ra men te, às 2 ho ras da tar de, ao sair de sua em -
pre sa. Sa ú do, hoje, a atu a ção de ter mi na da do Mi nis-
té rio Pú bli co Fe de ral, da Jus ti ça Fe de ral, do Pro cu ra-
dor Pe dro Ta ques e do Juiz Ju li er, para ci tar al guns
exem plos, opor tu ni da de em que sa ú do ou tros tan tos,
da ma i or pos tu ra, na área do Ju di ciá rio e na área do
Mi nis té rio Pú bli co no Esta do de Mato Gros so. O Dr.
Ussi el Ta va res, Pre si den te da OAB em Mato Gros so,
tam bém está ame a ça do, em uma lis ta de mu i tos. Fe -
liz men te, a par tir do mo men to em que a for ça-ta re fa
na ci o nal atu ou lá, a Jus ti ça teve es pa ço para se mo vi-
men tar, por que se quer ha via esse es pa ço. Não vou
ex pli car ago ra, mas não se tra ta va ape nas de ame a-
ça! Lá, nin guém tem medo de ame a ça!

O SR. PEDRO SIMON  (PMDB – RS) – Re al-
men te me re ce um gran de ex pe di en te o pro nun ci a-
men to de V. Exª, pela im por tân cia e sig ni fi ca do. Gos -
ta ría mos de sa ber qual foi o con tex to ge ral des se tra -
ba lho que V. Exª está nos ex pon do, re a li za do pela CPI 
em Mato Gros so.

A Srª Serys Slhes sa ren ko (Blo co/PT – MT) –
Vou fi na li zar, no bre Se na dor Pe dro Si mon. Peço-lhe
mais um mi nu to. Hoje, o Con se lho da Mu lher Ci da dã,
com pos to por qua tro Se na do res e cin co Se na do ras –
aqui está a Se na do ra Iris de Ara ú jo, uma das com po-
nen tes –, de fi niu os no mes de cin co mu lhe res que se -
rão ho me na ge a das, no Bra sil, no dia 27. E foi de ci são
do nos so Con se lho tam bém que será con vi da da a vir
a este ple ná rio a Srª Cris ti na Escher, es po sa do juiz
as sas si na do em São Pa u lo, no fi nal de se ma na pas -
sa do. O Se na do a con vi da rá a vir a este ple ná rio, para 
re for çar a sua pos tu ra, on tem de cla ra da em to dos os
jor na is es cri tos, fa la dos e te le vi si o na dos do nos so
País. Ela dis se que está der ro ta da pela per da do seu
com pa nhe i ro, mas que a luta con ti nua e que ela está
na ba ta lha para va ler, por que não po de mos per der
para a ban di da gem! O Esta do de Di re i to tem que sair
ven ce dor! Mu i to obri ga da.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si-
den te, peço a ins cri ção da no bre Se na do ra Serys
Slhes sa ren ko, por que S. Exª abor dou um as sun to que 
é de tan ta im por tân cia e sig ni fi ca do que gos ta ría mos
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de ver com ple ta ex po si ção do bri lhan te tra ba lho que a
CPI fez no Esta do de S. Exª.

Sr. Pre si den te, re tor nan do ao meu pro nun ci a-
men to, per gun to: o que acon te ceu com esse nú me ro
úni co? Lei apro va da dava seis me ses ao Pre si den te
da Re pú bli ca para re gu la men tar. O Mi nis tro da Jus ti-
ça me con vi dou; es ti ve com S. Exª, em 1997. S. Exª
de sig nou a Co mis são, que fez a re gu la men ta ção. O
Mi nis tro me cha mou no va men te. Li a re gu la men ta ção.
Uma equi pe se re u niu e achou que ha via um furo
nela. Ela ha via sido fe i ta de tal ma ne i ra que as car te i-
ri nhas de iden ti da de, que de ve ri am ser uni for mes, só
po de ri am ser fe i tas por uma em pre sa mul ti na ci o nal
ale mã. Des co ber to esse fato, o Mi nis tro não a pro mul-
gou. E lá se vão cin co anos e a lei não foi re gu la men-
ta da. A im ple men ta ção do ca das tro úni co não pôde
ser fe i ta, por que a lei, apro va da por una ni mi da de no
Con gres so Na ci o nal, até hoje não foi re gu la men ta da.

Pro cu rei o Mi nis tro da Jus ti ça, Dr. Már cio Tho -
maz Bas tos, le vei-lhe toda a tra je tó ria de tra mi ta ção
da lei no Con gres so Na ci o nal, fiz uma lon ga aná li se
com S. Exª, que dis se que o Go ver no tem in te res se na
ma té ria e pen sa em co lo cá-la em dia.

Sr. Pre si den te, isso se ria da ma i or im por tân cia.
A essa al tu ra, o novo Go ver no tal vez que i ra fa zer al -
gu ma al te ra ção na lei que, em bo ra em vi gor, não está
sen do cum pri da. De qual quer ma ne i ra, quan do se
fala em me di das ne ces sá ri as para o com ba te à vi o-
lên cia, a his tó ria tem-nos mos tra do que uma de las é
da ma i or im por tân cia, ou seja, para o Go ver no ter o
con tro le do con tex to da so ci e da de, deve sa ber que
ha ve rá 170 mi lhões de nú me ros, um para cada ci da-
dão, e que não exis ti rá uma pes soa com dez con tas
ban cá ri as, três car te i ras de iden ti da de, dois ou cin co
pas sa por tes para o ex te ri or, bur lan do e des mo ra li-
zan do a lei.

Faço este pro nun ci a men to, exa ta men te quan do
es ta mos pre pa ran do-nos para uma gran de ca mi nha-
da e um de ba te so bre a se gu ran ça, por que con si de ro
esse pro je to in dis pen sá vel.

Na Le gis la tu ra pas sa da, na Co mis são de Cons -
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, tive a opor tu ni da de de
cons ti tu ir um gru po de tra ba lho, que trou xe ao Bra sil
ju í zes e pro mo to res que tra ba lha ram na ope ra ção
Mãos Lim pas, na Itá lia.

Esses ju í zes e pro cu ra do res fi ze ram um tra ba-
lho es pe ta cu lar, pro mo ven do uma re vo lu ção no sen ti-
do do com ba te ao cri me; in ves ti ga ram as má fi as da -
que le país, o que re sul tou em uma luta vi o len ta, em
que mu i tos de les mor re ram. Mas, na ver da de, con se-
gui ram des mon tar o cri me or ga ni za do na Itá lia e dar
nova fe i tu ra ao seu com ba te. Mem bros des sa ope ra-

ção es ti ve ram no Se na do bra si le i ro, de ba te ram, dis -
cu ti ram, ana li sa ram o as sun to e apre sen ta ram vá ri as
pro pos tas.

Tal vez, seja a hora de se con sen tir novo de ba te
so bre essa ma té ria. Nes se sen ti do, de fen de mos que
a lei que tra ta do ca das tro úni co – que o Mi nis tro da
Jus ti ça diz ser do in te res se do Go ver no – seja re gu la-
men ta da. Re gu la men tan do-a, po de re mos ela bo rar,
efe ti va men te, um pro je to es pe cí fi co para o com ba te
ao cri me or ga ni za do.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Le o mar
Qu in ta ni lha, do PFL do Esta do do To can tins.

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
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, a sa be-
do ria po pu lar é de ve ras con sis ten te e pre ci sa ser res -
pe i ta da. Por isso, acre di tan do na má xi ma que diz
“água mole em pe dra tan to bate até que fura”, pre ten-
do mar car pre sen ça per ma nen te nes ta tri bu na, para
co brar do Mi nis tro dos Trans por tes a re cu pe ra ção, se
não ime di a ta, o mais rá pi do pos sí vel, da BR–153, a
co nhe ci da Be lém–Bra sí lia, no ta da men te do tre cho
que vai de Mi ra nor te a Pre si den te Ken nedy e de Co li-
nas do To can tins a Ara gua i na, no Esta do de Tocan-
tins.

Re i te ro a afir ma ção de que essa ro do via tem
uma sig ni fi ca ti va im por tân cia na li ga ção de re giões
do ma i or re le vo des te País. O Pará, a par te mais nor te
do Ma ra nhão e o nor te de Mato Gros so e do Tocan-
tins têm, na ro do via BR–153, a nos sa Be lém–Bra sí lia,
seu prin ci pal eixo de trans por te de pes so as, bens e
ser vi ços. Sen do essa ro do via de vi tal im por tân cia
para a vida so ci al e eco nô mi ca da que la re gião, não é
pos sí vel mais su por tar mos o des ca so, o aban do no e
o des pre zo a que está le ga da. Os bu ra cos, que da ni fi-
ca vam ve í cu los, que bran do ro das e sus pen são e es -
tou ran do pne us, pas sa ram a dar pre ju í zos ma i o res,
com a ca po ta gem de ca mi nhões car re ga dos, e a ce i-
far vi das, por que aci den tes ali têm ocor ri do com re -
cor rên cia.

Ain da on tem, trou xe a esta tri bu na uma con si de-
ra ção a res pe i to da Cide, que se ria um alen to que o
se tor de trans por tes te ria na ali men ta ção de re cur sos
su fi ci en tes à ma nu ten ção da sua ma lha ro do viá ria e
que, por ra zões que des co nhe ço, teve dis po si ti vos ve -
ta dos, exa ta men te os que ga ran ti am os re cur sos ne -
ces sá ri os à pre ser va ção, con ser va ção e res ta u ra ção
da ma lha ro do viá ria, da es tru tu ra fer ro viá ria, do sis te-
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ma de na ve ga ção exis ten te no País. E es ta mos à
mer cê dos acon te ci men tos, da pre ci pi ta ção plu vi o-
mé tri ca, do uso mul ti pli ca do da ro do via.

Qu an do con ce bi da, a Be lém–Bra sí lia ti nha uso
res tri to, mas, hoje, ob ser va-se o trá fe go diá rio de qua -
se qua tro mil ve í cu los, na sua gran de ma i o ria, de car -
ga. O trans por te de car gas co me çou com o ca mi nhão
toco, que car re ga va seis to ne la das, pas sou para o ca-
mi nhão tru ca do, para a car re ta; hoje, vê-se um novo
mo de lo, o cha ma do bi trem, que trans por ta qua se 100
to ne la das, numa ro do via que foi cons tru í da para um
trá fe go mu i to di fe ren te do que está ex pe ri men tan do.
E o pre ju í zo que as po pu la ções do Esta do do To can-
tins, do sul do Ma ra nhão e do sul do Pará, prin ci pal-
men te, es tão so fren do é ir re me diá vel. Pre ci sa mos de
me di da ur gen te e ne ces sá ria. Não pre ci sa mos dos
qua se oito bi lhões que a Cide ar re ca da rá nes te ano;
os re cur sos ne ces sá ri os a uma sim ples ope ra ção
emer gen ci al, tapa-bu ra cos, não che ga rão, tal vez, a
um dé ci mo dis so.

O ape lo que fa ze mos ao Mi nis tro dos Trans por-
tes é para que so cor ra, ur gen te men te, com a ma i or
bre vi da de pos sí vel, não só os usuá ri os da ro do via Be -
lém–Bra sí lia, mas tam bém as in dús tri as bra si le i ras
lo ca li za das no Nor te e no Sul cu jos pro du tos são tra -
fe ga dos na que la re gião; além de pre ju di ca das com o
cus to ele va do do trans por te, es tão su je i tas a ris cos, já
que as sal tos e rou bos de car gas são fa ci li ta dos pela
si tu a ção pre cá ria de con ser va ção da ro do via.

Por isso, Sr. Pre si den te, no bres Pa res, que ro
con tar com o apo io de toda a Casa, para que seja re -
vis ta essa si tu a ção do ge ren ci a men to da ma lha ro do-
viá ria do Bra sil.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Con ce-
de-me um apar te, Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha?

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –
Ouço V. Exª, com mu i to pra zer, no bre Se na dor Le o nel
Pa van.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – No bre Se -
na dor, que ro cum pri men tá-lo por sua pre o cu pa ção
com as ro do vi as fe de ra is de nos so País. Ao en se jo do
pro nun ci a men to de V. Exª, para que fi que re gis tra do
nes ta Casa, que ro pe dir ao Mi nis tro Ander son Ada u to
aten ção para, além da du pli ca ção da BR-101 – uma
his tó ri ca re i vin di ca ção nos sa –, a ques tão da re gião
nor te. Nes sa área, a es tra da, que já foi du pli ca da no
Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so, há mais ou
me nos qua tro anos, está em con di ções pre cá ri as.
Essa si tu a ção está tra zen do cer to des con for to à po -
pu la ção e pro vo can do inú me ros aci den tes na re gião.
O mes mo ocor re com a BR-470, que liga pra ti ca men-

te toda a re gião oes te de San ta Ca ta ri na à re gião do
pla nal to ser ra no, bem como o li to ral ca ta ri nen se, e
que vai li gar-se di re ta men te com a BR-101. A BR-282
é ou tra ro do via de gran de im por tân cia para o es co a-
men to da agri cul tu ra e do cor re dor do Mer co sul. Essa
ro do via faz a li ga ção en tre o Rio Gran de do Sul, a re -
gião ser ra na, o oes te de San ta Ca ta ri na e a Argen ti-
na. Apro ve i ta mos a opor tu ni da de do dis cur so de V.
Exª para que fi que tam bém re gis tra da pre o cu pa ção
de San ta Ca ta ri na. Cer ta men te ou tras ro do vi as do
Bra sil – isto já foi am pla men te di vul ga do e dis cu ti do
nes ta Casa – es tão pre ci san do ur gen te men te de uma 
aten ção es pe ci al do Mi nis té rio dos Trans por tes. Pa ra-
béns a V. Exª pelo seu pro nun ci a men to e pela pre o cu-
pa ção que de mons tra, que é tam bém nos sa e do
Esta do de San ta Ca ta ri na!

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) – V.
Exª tem toda ra zão quan do afir ma que a si tu a ção caó ti-
ca, pre cá ria, das ro do vi as bra si le i ras não se res trin ge à
Re gião Nor te, a que me re fi ro. Efe ti va men te, o seu Esta -
do está sen do ex tre ma men te pe na li za do. O Mer co sul
está sen do ex tre ma men te pe na li za do. O Nor des te está
sen do du ra men te pe na li za do. E veja, no bre Se na dor,
num país que es co lheu como ma triz de trans por te a
mo dal ro do viá ria!Tal vez seja o Bra sil um dos pou cos pa -
í ses, um dos ra ros pa í ses com di men são con ti nen tal
que faz essa op ção pela mo dal ro do viá ria como a sua
ma triz prin ci pal de trans por tes. Já po de ría mos ter uma
ma lha fer ro viá ria efe ti va, já po de ría mos es tar apro ve i-
tan do os nos sos ri cos ma nan ci a is, que cor tam e ir ri gam
o Bra sil de Nor te a Sul, de Les te a Oes te, como for ma
de na ve ga ção e de trans por te de car ga pe sa da à lon ga
dis tân cia, per mi tin do que o cus to da nos sa pro du ção
fos se re du zi do. Des sa for ma, po de ría mos re mu ne rar
me lhor os nos sos pro du to res, e po de ría mos le var os
nos sos pro du tos a pre ços mais com pe ti ti vos a qua is-
quer mer ca dos na ci o na is ou in ter na ci o na is. Mas nada
dis so está ocor ren do. A nos sa ma triz pra ti ca men te está
cen tra da na mo dal ro do viá ria. E mo dal ro do viá ria que
está aban do na da.

Par ti cu lar men te, en ten do que a vin cu la ção de
re cur so or ça men tá rio não é o me lhor ca mi nho, di fi cul-
ta para o ad mi nis tra dor. Mas tam bém es tou con ven ci-
do, por que a ex pe riên cia mos tra, de que a vin cu la ção
dos re cur sos para a edu ca ção per mi tiu que o Bra sil
avan ças se nes se seg men to e qua se que uni ver sa li-
zas se o aten di men to no en si no fun da men tal.

Ti ve mos uma dis pu ta gran de nes ta Casa para a
vin cu la ção da sa ú de. Enten do que hou ve uma ma ni-
pu la ção e um des vio des se di nhe i ro, prin ci pal men te
quan do dis cu ti mos aqui a CPMF vin cu la da à sa ú de.
Enquan to es ses re cur sos pu de ram ser uti li za dos no
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se tor de sa ú de do Bra sil, per ce be mos um avan ço. E
não só nós per ce be mos esse avan ço. O nos so Mi nis-
tro José Ser ra foi re co nhe ci do pela ONU como o me -
lhor Mi nis tro da Sa ú de, se não me en ga no, em 2001.

A vin cu la ção, em bo ra di fi cul te para o ad mi nis-
tra dor, tem o seu as pec to po si ti vo e as sim de ve ria tra -
zer essa con tri bu i ção para uma ma lha ro do viá ria que
pa de ce de am pa ro, de so cor ro e de re pa ro no Bra sil
in te i ro.

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –
Ouço, com mu i ta aten ção, o no bre Se na dor Aze re do,
do nos so que ri do Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Se na-
dor, que ro tra zer a mi nha pa la vra de con cor dân cia
com a sua pre o cu pa ção com a ma lha ro do viá ria bra -
si le i ra e com a ne ces si da de que te mos de re cur sos
para que ela pos sa ser re cu pe ra da e am pli a da. No fim 
do ano pas sa do, ti ve mos a apro va ção da nor ma ti za-
ção do uso dos re cur sos da Cide; in fe liz men te, esse
acor do não foi res pe i ta do e ti ve mos um veto pelo Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que, a pe di do da co mis são de
tran si ção do Go ver no Lula. Essa é uma pen dên cia
que está co lo ca da aí para nós, par la men ta res. Não
acre di to que, sem es ses re cur sos vin cu la dos, pos sa-
mos ter me lho ria nas nos sas es tra das. A si tu a ção das
es tra das de Mi nas Ge ra is, como de ou tros Esta dos, é
tam bém crí ti ca, é uma si tu a ção que está en ca re cen-
do o cus to da pro du ção e ce i fan do vi das em toda a ex -
ten são do Esta do. Agra va-se o pro ble ma em Mi nas
com a si tu a ção das es tra das es ta du a is, que tam bém
é mu i to di fí cil. Na se ma na pas sa da, Se na dor Le o mar
Qu in ta ni lha, par ti ci pei, com a Ban ca da de De pu ta dos
mi ne i ros, de uma au diên cia na Câ ma ra dos De pu ta-
dos com o Mi nis tro dos Trans por tes, Ander son Ada u-
to, que ex pôs al guns de seus pro je tos. Entre tan to, a
re u nião pre o cu pou-me mu i to, por que, além de di zer
que só dis põe de re cur sos para fa zer tapa-bu ra cos ou 
al gu ma re cu pe ra ção sim ples, o Mi nis tro co lo cou que
o Go ver no Fe de ral irá re ver todo o pro ces so de con -
ces são de es tra das à ini ci a ti va pri va da. Se não te mos
di nhe i ro para fa zer a de vi da ma nu ten ção ou cons tru-
ção, pa re ce-me que o sis te ma de con ces são à ini ci a-
ti va pri va da, que já fun ci o na bem no Rio Gran de do
Sul, em São Pa u lo, no Rio de Ja ne i ro, no Pa ra ná –
ape sar de dis cus sões com o atu al Go ver na dor –, é
uma al ter na ti va real. Estra das fe de ra is bra si le i ras já
es ta vam com o pro ces so de con ces são à ini ci a ti va
pri va da em an da men to. A Fer não Dias é um exem plo:
mais de R$1 bi lhão já fo ram in ves ti dos na que la es tra-
da. Entre tan to, a in for ma ção é de que o Go ver no Fe -

de ral vai re dis cu tir todo o pro ces so de con ces são de
ro do vi as, até fi lo so fi ca men te. Acre di to que é uma per -
da de tem po, e va mos en trar em um cír cu lo mais vi ci-
o so ain da. Des sa for ma, eu que ria tra zer, nes te apar -
te, esta pre o cu pa ção: um País que já não tem re cur-
sos para cu i dar de suas es tra das – os re cur sos da
Cide es tão con tin gen ci a dos – ain da vai se dar ao luxo
de en trar no as sem ble ís mo da dis cus são de como re -
in ven tar a roda. Obri ga do.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) – V.
Exª tem toda ra zão. O País e o povo bra si le i ro têm
pres sa. Urge que se to mem de ci sões e que ações se -
jam ado ta das com vis ta a so lu ci o nar os pro ble mas
que afli gem a nos sa po pu la ção. V. Exª, que num pe -
río do bri lhan te da sua vida di ri giu, com ca pa ci da de
rara, um dos mais im por tan tes Esta dos bra si le i ros,
so freu na pró pria pele e sen tiu as di fi cul da des do ge -
ren ci a men to da ma lha ro do viá ria que atra ves sa o seu 
Esta do, que tem uma ex ten são con ti nen tal. Agra de ço
a sua con tri bu i ção a esta dis cus são e ima gi no, emi -
nen te Se na dor, que vol ta re mos a dis cu tir o tema nes -
ta Casa, prin ci pal men te com re la ção à Cide e com re -
la ção à apre ci a ção dos ve tos pre si den ci a is.

Espe ro que pos sa mos ter aqui uma cons ciên cia
cí vi ca e uma pre o cu pa ção em so lu ci o nar, o mais ra pi-
da men te pos sí vel, essa ques tão da ma lha ro do viá ria
bra si le i ra, e tam bém que pos sa mos eli mi nar os ve tos
pre si den ci a is e alo car os re cur sos para o se tor de
trans por te. Isso é vi tal para o de sen vol vi men to eco nô-
mi co des te País, que não pode vi ver de uma eco no-
mia vir tu al, que tem que las tre ar a sua eco no mia em
pro du ção, e que é um País com vo ca ção na tu ral para
pro du zir, não po den do fazê-lo sem uti li zar a sua in -
fra-es tru tu ra, prin ci pal men te se ela es ti ver fra gi li za da
e su ca te a da. Va mos dis cu tir os ve tos apos tos à Cide
para que pos sa mos res ta be le cer o mais rá pi do pos sí-
vel os re cur sos ne ces sá ri os para que as es tra das bra -
si le i ras pos sam cum prir a sua fi na li da de no pro pó si to
de de sen vol ver o nos so que ri do País.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o ob je ti vo
da mi nha vin da a esta tri bu na, ain da que o tem po que
me res ta seja cur to, é ma ni fes tar a mi nha ale gria e sa-
tis fa ção, como re pre sen tan te do al ti vo povo to can ti-
nen se, pelo dia de hoje, quan do o Esta do do Tocan-
tins co me mo ra o dia da sua au to no mia, 18 de mar ço – 
194 anos de cri a ção da Co mar ca São João das Bar -
ras, al va rá ex pe di do por D. João VI, em 18 de mar ço
de 1809, a pe di do de Jo a quim Te o tô nio Se gu ra do. Foi 
o pri me i ro pas so para que, qua se du zen tos anos de -
po is, numa vi são de que a ne ces si da de da re di vi são
ter ri to ri al des te País se fa ria im pe ra ti va e ina diá vel, o
Esta do de Go iás, que já ha via ce di do par te do seu ter -
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ri tó rio para abri gar o Dis tri to Fe de ral, o fi zes se num
se gun do mo men to para cri ar o Esta do do To can tins.

A re gião foi co nhe ci da como peso mor to, tida
como fun do de quin tal, e sua po pu la ção era le ga da ao
os tra cis mo, ao aban do no e ao es que ci men to. A re -
gião que foi co nhe ci da como cor re dor da mi sé ria nos
dá, a mim, ao Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, ao
emi nen te Se na dor João Ri be i ro, que te mos o or gu lho
e a hon ra de re pre sen tar essa mais nova uni da de da
Fe de ra ção, a pos si bi li da de de ver que a di vi são ter ri-
to ri al foi im por tan te para o Bra sil e sig ni fi ca ti va para
Go iás. Per mi tiu que Go iás im pul si o nas se o seu pro -
ces so de de sen vol vi men to, apro ve i tan do seu enor me
po ten ci al, sen do guin da do, como está hoje, à dé ci ma
eco no mia bra si le i ra. E per mi tiu tam bém que a va lo ro-
sa gen te mo re na do Esta do de To can tins bus cas se o
seu pró prio des ti no, cons tru in do sua nova re a li da de.

E ali ve mos o aten di men to uni ver sal das nos sas
cri an ças. To das as cri an ças no To can tins es tão fre-
qüen tan do as suas es co las no en si no fun da men tal, e
têm en si no de qua li da de.

Os tre zen tos uni ver si tá ri os que ha via na re gião
nor te de Go iás, es tu dan do em pos tos avan ça dos da
Uni ver si da de Fe de ral de Go iás, se trans for ma ram em 
mais de vin te mil, em uni ver si da des, quer do se tor pú -
bli co, quer do se tor pri va do, que To can tins ali ins ta lou
para apro ve i tar o po ten ci al da sua so ci e da de e apor a
car ga de co nhe ci men to e de in for ma ções à nos sa ju -
ven tu de, para que ela des se a sua con tri bu i ção his tó-
ri ca ao de sen vol vi men to da nos sa so ci e da de.

A nos sa in fra-es tru tu ra já con ta com mais de
qua tro mil qui lô me tros de es tra das pa vi men ta das – e
diga-se, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, nos
dá sa tis fa ção tran si tar pela ma lha ro do viá ria de To-
can tins, uma ma lha per fe i ta, or ga ni za da, bem si na li-
za da e sem bu ra cos, que nos per mi te apro ve i tar o seu
po ten ci al, ain da em es tá gio frá gil e ini ci an te de de-
sen vol vi men to.

O To can tins tem ra zões de so bra para, hoje, co -
me mo rar o dia da sua au to no mia: um Esta do po bre,
um Esta do novo que, em tem po re cor de, nos úl ti mos
três anos, cons tru iu, tal vez, a ma i or obra ci vil em cur -
so nes te País, a Usi na Hi dre lé tri ca Luís Edu ar do Ma -
ga lhães, com ca pa ci da de de ge ra ção de 850 me ga-
watts. O To can tins, que or ga ni zou o seu sis te ma de
ge ra ção e de dis tri bu i ção de ener gia, pro duz hoje seis 
ve zes aqui lo de que ne ces si ta, con tri bu in do, em mo -
men to tão im por tan te para a his tó ria do Bra sil, com o
for ne ci men to de ener gia elé tri ca às re giões onde a
de man da re pri mi da se faz de for ma mais acen tu a da.

Des sa for ma, meu caro Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, com ale gria, cum pri men to a va lo ro sa
gen te do meu Esta do do To can tins, que foi ca pi ta ne a-
da ao lon go dos qua se ca tor ze anos de sua exis tên cia
por um novo ban de i ran te, ho mem ex tra or di ná rio e
aben ço a do por Deus: José Wil son Si que i ra Cam pos
teve o con dão e a opor tu ni da de de con du zir nos sa va -
lo ro sa gen te nes se pro ces so ex tra or di ná rio de de sen-
vol vi men to que agu ça a cu ri o si da de de tan tos quan -
tos têm co nhe ci men to do que está acon te cen do no
To can tins e de tan tos quan tos nos têm dado a hon ra
de vi si tar, co nhe cer, par ti ci par co nos co, su ge rir e
apre sen tar suas idéi as, para que cor ri ja mos os ru mos
e pos sa mos não só res ga tar uma enor me dí vi da so ci-
al com a bra va gen te que por mu i tos anos foi aban do-
na da, mas dar a con tri bu i ção tam bém para o de sen-
vol vi men to do nos so País.

Era o que ti nha a re gis trar nes ta data, Sr. Pre si-
den te.

Mu i to obri ga do.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-

den te, peço a pa la vra como Lí der.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Tião Vi a-
na, por cin co mi nu tos, para co mu ni ca ção ur gen te de
in te res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14, in ci so II,
alí nea a do Re gi men to Inter no.

O SR. 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, anun ci a mos ao Se na do Fe de ral a re a li za-
ção, no dia de hoje, de um sim pó sio de enor me im por-
tân cia para a sa ú de pú bli ca do Bra sil. Seu tí tu lo é:
“Do en ças Car di o vas cu la res, a gran de epi de mia do
Sé cu lo XXI”. 

O tema em ques tão tem o am pa ro da Fe de ra ção
Inte ra me ri ca na de Car di o lo gia, da So ci e da de Bra si le-
i ra de Car di o lo gia, do Insti tu to do Co ra ção de São Pa -
u lo e da Fun da ção Zer bi ni. Per de mos cer ca de 160
mil bra si le i ros por ano em fun ção da mor te sú bi ta ca u-
sa da pe las do en ças car di o vas cu la res – 820 pes so as
mor rem por dia; em mé dia, uma pes soa mor re a cada
mi nu to.

Infe liz men te, a sen si bi li da de das au to ri da des de 
sa ú de, a aten ção e a in ter ven ção do Esta do nes sa
ma té ria têm sido his to ri ca men te as me no res pos sí ve-
is. O de sa fio que se im põe ao Go ver no do Pre si den te
Lula e ao Mi nis té rio da Sa ú de é a re vi são ime di a ta da
po lí ti ca de pre ven ção e con tro le das do en ças car di o-
vas cu la res do Bra sil e uma po lí ti ca con se qüen te, que
al can ce re sul ta dos. Se gu ra men te, é uma área es que-
ci da.
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Pas so a ler a nota da Fe de ra ção Inte ra me ri ca na
do Co ra ção e que tem o am pa ro da So ci e da de Bra si-
le i ra de Car di o lo gia em re la ção ao re fe ri do sim pó sio:

A Fun da ção Inte ra me ri ca na do Co ra-
ção, em con jun to com suas afi li a das em
cada país, está pre o cu pa da em pre ve nir as
do en ças car di o vas cu la res e o aci den te vas -
cu lar ce re bral. Du ran te este sim pó sio os se -
nho res po de rão en ten der me lhor as ati vi da-
des da Fun da ção e a im por tân cia dos com -
ba te a essa ver da de i ra epi de mia.(...)

No Go ver no do Pre si den te Lula, uma
de suas prin ci pa is ta re fas é o pro gra ma
FOME ZERO, que tra ta de res ga tar a dig ni-
da de do ci da dão. As do en ças car di o vas cu la-
res são para os pro fis si o na is da sa ú de o
nos so pro gra ma fome zero [se gun do afir ma
a Fe de ra ção Inte ra me ri ca na de Car di o lo gia].
A pes qui sa mé di ca tem de mons tra do, nos
há bi tos da cul tu ra hu ma na mo der na, trans-
tor nos que pro pi ci am esta enor me epi de mia
que são as do en ças car di o vas cu la res, em
es pe ci al a car di o pa tia is quê mi ca. Estes são
re pre sen ta dos pela di e ta rica em gor du ras,
sal, açú car re fi na do, e fre qüen te men te in-
ges tão de ca lo ri as aci ma das ne ces si da des
para as ati vi da des fí si cas ha bi tu a is. A to das
es tas al te ra ções so mou-se o ta ba gis mo em
suas vá ri as for mas (ati va e pas si va), e com
as no vas tec no lo gi as e a gran de dis pu ta no
mer ca do au men tou o se den ta ris mo e o
stress. Estes fa to res de ris co: di a be tes, dis li-
pi de mia, fumo, obe si da de, se den ta ris mo, hi -
per ten são ar te ri al, en qua dram-se den tro
dos mais im por tan tes para as do en ças car -
di o vas cu la res como um todo e para a car di-
o pa tia is quê mi ca, em es pe ci al.

Essas con si de ra ções tor nam evi den te a ne ces-
si da de da ma i or aten ção para a epi de mi o lo gia das
do en ças car di o vas cu la res. Nos so go ver no deve de-
mons trar para com as do en ças car di o vas cu la res a
mes ma de ter mi na ção exem plar como com ba te as
do en ças in fec to-con ta gi o sas, em es pe ci al o pro gra-
ma de AIDS. Da mes ma ma ne i ra que as do en ças in -
fec to-con ta gi o sas e pa ra si tá ri as tor nam-se pro gres-
si va men te con tro la das, ob je ti van do a eli mi na ção por 
in ter mé dio de va ci nas, as do en ças car di o vas cu la res
de ve rão ser con tro la das por meio de me di das pre-
ven ti vas, tan to pri má ri as como se cun dá ri as e com
uma efe ti va te ra pêu ti ca para a pre ven ção ter ciá ria.
O lema é, se não for pre ve ni do, deve ser pron ta men-

te tra ta do, ou seja, se, ape sar de to dos os es for ços
em pre ven ção, re sul tar um qua dro de emer gên cia
car di o vas cu lar, de ve mos ofe re cer o que há de mais
mo der no para re du zir mos subs tan ci al men te a mor-
bi da de e a mor ta li da de des ta do en ça.

E os nú me ros não de i xam dú vi das: se gun do a
Fe de ra ção Mun di al de Car di o lo gia e a Orga ni za ção
Mun di al de Sa ú de, o pri me i ro lu gar na lis ta de ca u sas
de mor te em todo o mun do é das do en ças car di o vas-
cu la res: uma em cada 3 mor tes no mun do é oca si o-
na da por es sas do en ças. E esse nú me ro está au men-
tan do: fo ram 17 mi lhões de mor tos em 1999, seis ve -
zes mais mor tes do que as oca si o na das pela AIDS. A
si tu a ção fica ain da mais gra ve se com pu tar mos tam -
bém as mor tes de pes so as aci ma de 40 anos ca u sa-
das por aci den tes car di o vas cu la res: ve re mos que as
mor tes ca u sa das pelo cân cer de mama e de pul mão
mais as ca u sa das pela AIDS não che gam ao nú me ro
de mor tes ca u sa das pe las do en ças car di o vas cu la res
– são 300 mil óbi tos anu a is, 820 óbi tos por dia.

Insu fi ciên cia car día ca e aci den te vas cu lar ce re-
bral e as DCV são as pri me i ras ca u sas de in ter na ções
hos pi ta la res. O Ja pão, que pos sui a me nor mor ta li da-
de por do en ça car di o vas cu lar no mun do, tem um ín di-
ce de 42 óbi tos por 100 mil ha bi tan tes; no Bra sil, a
pro por ção é de 160 por 100 mil. A mor te sú bi ta car -
día ca, ou seja, aque la que vi ti ma pes so as aci ma de
40 anos sem pré vio avi so, mu i tas ve zes, vem sen do a
pri me i ra ma ni fes ta ção da do en ça. A ela es tão as so ci-
a dos nú me ros ca tas tró fi cos: na Eu ro pa, vi ti ma, ao
ano, mais de 500.000 pes so as; nos EUA, mais de
350.000 pes so as e, no Bra sil, se gun do fon tes do Data 
Sus de 1998, em tor no de 160.000 pes so as. A si tu a-
ção é gra ve, Sr. Pre si den te.

Já exis tem vá ri os exem plos de pro gra mas co-
mu ni tá ri os mun di a is de gran de su ces so em ae ro por-
tos, aviões, ou tros me i os de trans por tes, es tá di os
des por ti vos, ci da des de pe que no, mé dio e gran de
por te. Ba si ca men te, es ses pro gra mas edu ca ram a
po pu la ção, apre sen ta ram uma le gis la ção para que a
po pu la ção pu des se agir e co lo ca ram à dis po si ção
des sas co mu ni da des no vos equi pa men tos.

Os mo der nos des fi bri la do res ex ter nos au to má-
ti cos, que fo ram de sen vol vi dos com tec no lo gia sim pli-
fi ca da e es tão em uso em inú me ros pa í ses do mun do,
la men ta vel men te, em toda a Amé ri ca La ti na, es tão
fora dos pro gra mas de pre ven ção. Infe liz men te, não
há ou tra ma ne i ra de evi tar a mor te sú bi ta ca u sa da por 
uma do en ça car di o vas cu lar ou por in far to agu do que
não seja pela des fi bri la ção au to má ti ca ime di a ta. No -
ven ta por cen to dos pro ce di men tos de pen dem des se
re cur so, mas o Bra sil ain da não o ado tou como um re -
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cur so de sa ú de pú bli ca de pro te ção – o Sis te ma Úni -
co de Sa ú de se quer o tra ta como ma té ria de im por-
tân cia.

Por tudo isso é que con vi do as Se na do ras e Se -
na do res a, ten do dis po ni bi li da de, par ti ci par do even to
que está ocor ren do ago ra no au di tó rio do Inter le gis.
Que V. Exªs re fli tam e aju dem a So ci e da de Bra si le i ra
de Car di o lo gia e a Fe de ra ção Inte ra me ri ca na do Co -
ra ção a pro ce der com me di das de pro te ção e con tro le
des sa epi de mia tão gra ve para o sé cu lo XXI. 

Agra de ço a co or de na ção des sa ma té ria, em
nome do Insti tu to do Co ra ção, da Fun da ção Zer bi ni e
da Fe de ra ção, ao Dr. Sér gio Ti mer man, que tem dado 
uma enor me con tri bu i ção para todo o nos so País. 

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Pror ro go a Hora do Expe di en te por quin ze mi -
nu tos para aten der o Se na dor Ra mez Te bet, pró xi mo
ora dor ins cri to – S. Exª dis po rá de dez mi nu tos –, e,
em se gui da, o Se na dor Ro me ro Jucá, que usa rá da
pa la vra para fa zer uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, es pe ro que o tem -
po que me foi con ce di do seja su fi ci en te, afi nal a ma té-
ria que me traz à tri bu na é re fe ren te à Lei nº 10.559,
de 13 de no vem bro de 2002, que tive a hon ra e a sa -
tis fa ção de pro mul gar quan do na Pre si dên cia do Con-
gres so Na ci o nal. Essa lei cu i da das in de ni za ções e
dos di re i tos dos anis ti a dos ci vis e mi li ta res pu ni dos
po li ti ca men te à épo ca do re gi me au to ri tá rio.

Sur giu a no tí cia, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, de que o Go ver no Fe de ral, sob o pre tex to de 
re ver as in de ni za ções, ha via sus pen di do to dos os pa -
ga men tos, o que nos ca u sou pro fun da es tra nhe za,
por que foi fe i to um es for ço mu i to gran de para apro-
vá-la no âm bi to do Con gres so Na ci o nal – foi re la tor da
ma té ria o Lí der do meu par ti do, Se na dor Re nan Ca -
lhe i ros.

Fe liz men te, as co i sas não são bem as sim: to ma-
mos co nhe ci men to de que os no vos con se lhe i ros da
Co mis são de Anis tia já es tão a pos tos. A par tir de 19
de mar ço co me çam os tra ba lhos vol ta dos para os
anis ti a dos po lí ti cos. Foi o que ga ran tiu o novo pre si-
den te da Co mis são, Dr. Mar cel lo La venè re, na sex-
ta-fe i ra úl ti ma, dia 14, du ran te ato so le ne que con tou
com a pre sen ça do Mi nis tro Már cio Tho maz Bas tos,
de con se lhe i ros e de anis ti a dos.

O Mi nis tro da Jus ti ça, ho mem de pro fun do co -
nhe ci men to ju rí di co e de gran de sen so de jus ti ça, afir-
mou que dará todo apo io à Co mis são de Anis tia e

des ta cou que pre ten de dar con ti nu i da de ao tra ba lho
ini ci a do na ges tão an te ri or, lem bran do, ain da, que um 
dos prin ci pa is ob je ti vos do go ver no do Pre si den te
Lula é pro mo ver uma ad mi nis tra ção vol ta da para o
so ci al.

O pre si den te que aca ba de ser em pos sa do, Dr.
Mar cel lo La venè re, ci tou que todo o es for ço da Co-
mis são da Paz, ple i te an do re pa ra ção dos da nos ca u-
sa dos, não re pre sen ta a mí ni ma par te do que os anis -
ti a dos so fre ram. Para La venè re, a co mis são, re no va-
da, está afi na da com as me tas pro pos tas, ou seja,
mes mo que tar di as, as in de ni za ções pre ci sam acon -
te cer. Já fo ram pro to co la dos cer ca de vin te mil pro-
ces sos e es ti ma-se que ou tros vin te mil de ve rão ser
ana li sa dos.

Essa Co mis são de Anis tia re a li za, Srªs e Srs.
Se na do res, um tra ba lho re le van te, de in te res se pú bli-
co, e um tra ba lho re a li za do sem re mu ne ra ção. O Dr.
Mar cel lo La venè re su ce de o Dr. José Alves Pa u li no,
mem bro im por tan te e efi ci en te do Mi nis té rio Pú bli co
que pro cu rou de sen vol ver um gran de tra ba lho.

Re al men te, esse tra ba lho está tra du zi do no nú -
me ro de pro ces sos que fo ram apre ci a dos pe las três
câ ma ras da Co mis são de Anis tia: já de ram en tra da a
cer ca de 20 mil pro ces sos e aguar da-se que ou tros
20 mil se jam apre ci a dos – a pre vi são é de 40 mil pro -
ces sos.

Isso é im por tan te? É sim, Sr. Pre si den te e Srs.
Se na do res, por que se tra ta da re pa ra ção de uma in -
jus ti ça. Na re a li da de, sa be mos que não há di nhe i ro
que pa gue a per da da vida, a per da da tran qüi li da de e 
do fu tu ro. Estas pes so as fo ram pu ni das – ci vis e mi li-
ta res –, ba si ca men te, por pen sa rem di fe ren te men te
do re gi me en tão vi gen te. Nós, que so mos po lí ti cos,
sa be mos o que é isto: o quan to cus ta pen sar di fe ren-
te men te em al guns mo men tos, o quan to cus ta de fen-
der de ter mi na dos ide a is.

O sen so prá ti co nos for ça a ten tar es ta be le cer
va lo res, a quan ti fi car mo ne ta ri a men te a vida, a car re i-
ra e o fu tu ro per di dos. Nun ca se re mos com ple ta men-
te fe li zes em es ta be le cer tais va lo res.

É pre ci so re cor dar: mu i tos dos pos sí ve is be ne fi-
ciá ri os des sa lei, ci vis e mi li ta res, ti ve ram suas pu ni-
ções es ta be le ci das há 30 anos ou mais. É gen te que
de ve ria es tar apro ve i tan do uma apo sen ta do ria dig na,
fa mí lia cri a da, ne tos, uma boa re ce i ta para ter um
pou co de paz de es pí ri to. Em vez dis so, vi vem um pre -
sen te de al tos e ba i xos, vi vem a in qui e tu de.

Veio a Anis tia, veio a Cons ti tu i ção de 1988, am -
bas es ta be le cen do a ne ces si da de de re sol ver es sas
ques tões pen den tes. Não obs tan te, es sas pes so as
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con ti nu a ram a ser ig no ra das, e ti ve ram de lu tar por
seus di re i tos no cam po ju di ciá rio, com a mo ro si da de
que, in fe liz men te, os ri tos de ter mi nam. Ti ve ram seus
di re i to re co nhe ci dos, é ver da de, com a edi ção de me -
di das pro vi só ri as que tra ta ram do as sun to, mas o re -
co nhe ci men to de fi ni ti vo só veio sob a for ma da Lei nº
10.559.

Ve nho a esta tri bu na pe dir jus ti ça para es ses
ci da dãos e para que isso acon te ça o mais ra pi da-
men te pos sí vel. No que se re fe re aos anis ti a dos ci -
vis, o Mi nis té rio do Pla ne ja men to já está dan do an -
da men to à ques tão, mas, in fe liz men te, cum pre res -
sal tar e fa zer um ape lo ao Mi nis té rio da De fe sa com
re la ção aos anis ti a dos mi li ta res, já que ne nhum re -
ce beu re pa ra ção de vi da. É pre ci so que am bos os
mi nis té ri os, tan to o Mi nis té rio da De fe sa como o do
Pla ne ja men to, es ta be le çam cri té ri os e se pa rem os
re cur sos in dis pen sá ve is para fa ze rem a re pa ra ção
que me re cem es ses bra si le i ros que tan to so fre ram
e lu ta ram. Di rão al guns: mas al gu mas in de ni za ções
po dem ser mi li o ná ri as. To dos sa be mos que a lei es -
ta be le ce cri té ri os, bas ta que se jam obe de ci dos; e
se hou ver in jus ti ça para mais ou para me nos, que
seja cor ri gi da, mas que não se pa ra li se o pro ces so
de aná li se, jul ga men to e, so bre tu do, o pro ces so de
pa ga men to.

A nor ma ju rí di ca não pre ci sa ser re in ven ta da ou
re for ma da; ela já é su fi ci en te men te cla ra so bre esse
as sun to. Pre ci sa mos, por tan to, apli cá-la em sua ple -
ni tu de. O art. 17, por exem plo, fala da anu la ção do be -
ne fí cio e res sar ci men to da Fa zen da Na ci o nal em
caso de fra u de. Mas du vi do que seja esse o pro ble-
ma.

Se exis tem fa lhas de pro ce di men to – o que não
acre di to – ou de cál cu lo, que se jam re vis tas, isto é,
que se aper fe i ço em tais pro ce di men tos e se con fi ra a
me to do lo gia dos cál cu los, mas que não se pa ra li se o
pro ces so. Va mos pou par es ses ho mens que já ul tra-
pas sa ram os 70 anos de ida de. Alguns já es tão com
80 anos, ou tros já se fo ram, ou tros, ain da, es tão pres -
tes a ir. Que to dos eles, se jam ci vis ou mi li ta res, te -
nham a sa tis fa ção de re ce ber uma re com pen sa pelo
que lu ta ram e pelo que ba ta lha ram em fa vor do res ta-
be le ci men to de uma vida de mo crá ti ca nes te País.

Aqui vai um ape lo ao Mi nis tro da Jus ti ça, ao Go -
ver no Fe de ral, ao Dr. Mar cel lo La venè re, ao Mi nis té rio
da De fe sa e ao Mi nis té rio do Pla ne ja men to: cum pra-
mos a lei a que me re fe ri com a ma i or ce le ri da de pos -
sí vel, por que os anis ti a dos já per de ram mu i to tem po
de suas vi das.

Sr. Pre si den te, fa lei ra pi da men te para não ul tra-
pas sar o tem po es ta be le ci do por V.Exª. Assim, que as

mi nhas de fi ciên ci as nes ta tri bu na se jam su pri das
pelo sen so de jus ti ça em fa vor da que les que lu ta ram e 
so fre ram in jus ti ças, se jam eles ci vis ou mi li ta res.

Faço, por tan to, mais uma vez, um ape lo ao Mi -
nis té rio da De fe sa, vis to que ain da não tem se quer
do ta ção or ça men tá ria que aten da aos mu i tos mi li ta-
res que es tão à es pe ra des se be ne fí cio, e ao Mi nis té-
rio do Pla ne ja men to, para que con ti nue atu an do com
a ce le ri da de in dis pen sá vel a fim de que pos sa mos fa -
zer jus ti ça àque les bra si le i ros que, como nós, so fre-
ram e per de ram seus di re i tos e mu i to de suas vi das.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – A Mesa agra de ce a co la bo ra ção de V. Exª, Se -
na dor Ra mez Te bet, e con ce de a pa la vra ao Se na dor
Ro me ro Jucá, por cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca-
ção ina diá vel.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pedi esta co mu ni-
ca ção para fa zer uma exal ta ção ou até um cha ma-
men to ao atu al Go ver no e ao Par ti do dos Tra ba lha do-
res.

To dos te mos dis cu ti do aqui, nes te ple ná rio, a vi -
o lên cia e a in se gu ran ça nas ci da des, os as sas si na-
tos, as mor tes, en fim, tudo isso já é um pon to de con -
sen so en tre to dos os par ti dos e en tre to dos os bra si-
le i ros. Pois bem. Não sa tis fe i to com a vi o lên cia nas ci -
da des, es ta mos ven do se ini ci ar um pro ces so que vai
agu di zar a vi o lên cia no cam po. E por quê? Por que, in -
fe liz men te, pelo me nos até ago ra, o atu al Go ver no
não tem uma po si ção cla ra e efe ti va so bre a for ma de
fa zer re for ma agrá ria e, mais do que isso, a ma nu ten-
ção e o cum pri men to da lei no cam po.

Va mos ana li sar os fa tos des ta se ma na: nes te fi -
nal de se ma na, a di re ção do PT apro vou uma re so lu-
ção que pe dia mu dan ças na Me di da Pro vi só ria nº
2.183, a cha ma da an ti in va são. No en tan to, é in te res-
san te que, em ma té ria do Jor nal O Esta do de S.Pa u lo
de hoje, o Pre si den te da le gen da José Ge no í no diz
que apóia a ma ni fes ta ção dos sem-ter ra, des de que
se jam fe i tas den tro da lei. E mais, a di re ção do PT dis -
se que re a gia com ca u te la à re so lu ção apro va da por
ela mes ma. Ou seja, é uma si tu a ção kaf ki a na. O PT
tem ca u te la da qui lo que está apro van do e de ter mi-
nan do para seus pa res. Mais adi an te, o Pre si den te do 
PT diz que cri ar con di ções po lí ti cas sig ni fi ca ne go ci ar
com o mo vi men to e o MST está exa ge ran do mu i to.

Nes te mes mo dia 18, há uma ma té ria com de -
cla ra ções do Pre si den te do Incra, Mar ce lo Re sen de
de Sou za, em que ele afir ma que o Go ver no vai re vo-
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gar pon tos da Me di da Pro vi só ria nº 2.183, vai re vo gar
a pro i bi ção de ne go ci ar com ter ra in va di da. Tam bém
hoje, dia 18, o Mi nis tro do De sen vol vi men to Agrá rio,
Mi guel Ros set to, em en tre vis ta ao Bom Dia Bra sil,
re gis trou que o seu Mi nis té rio não está pen san do em
mu dar essa me di da pro vi só ria que tra ta das in va sões.

Por tan to, no mes mo dia, o Pre si den te do Incra e
o Mi nis tro do De sen vol vi men to Agrá rio to mam po si-
ções di ver gen tes. O Mi nis tro Ros set to já ti nha afir ma-
do em en tre vis ta, no dia 16 de mar ço, que iria al te rar a 
lei das in va sões. O MST con ti nua in va din do pré di os
do Incra.

Fo lha de S.Pa u lo de hoje: Cer ca de 500
sem-ter ra in va di ram on tem o es ta ci o na men to do
Incra, em Ma ra bá, em pro tes to con tra a in di ca ção da
ex-ve re a do ra do PT Ber na de te ten Ca ten, para su pe-
rin ten den te do ór gão. Os sem-ter ra que rem no car go
ou tro pe tis ta, o Co or de na dor da Pas to ral da Ter ra,
bra ço agrá rio da Igre ja Ca tó li ca, José Ba tis ta Gon çal-
ves.

Os sem-ter ra que rem a in ter ven ção do Mi nis tro
na in di ca ção da Su pe rin ten dên cia e pre pa ram uma
pa u ta de re i vin di ca ções, den tre as qua is a sus pen são
da me di da pro vi só ria que im pe de vis to ria por dois
anos em imó ve is in va di dos e pa ga men to de cré di tos
atra sa dos.

Co me ça a se fe char o cer co. E, da for ma como
está ca mi nhan do a car ru a gem, va mos ter mi nar ven -
do a re vo ga ção de uma me di da pro vi só ria que ain da é
um pe que no fre io no pro ces so de in va são de ter ras.

Qu e ro re gis trar aqui a mi nha pre o cu pa ção, Sr.
Pre si den te, a pre o cu pa ção do PSDB. E que ro re gis-
trar a apre en são dos se to res pro du ti vos do País. Nes -
se sen ti do, es ta mos apre sen tan do o pe di do de con -
vo ca ção do Mi nis tro Ros set to para a Co mis são de
Assun tos So ci a is, por que é inad mis sí vel que um pre -
si den te do Incra diga que apóia in va são de ter ra nes te
País. Não é o ca mi nho para re sol ver essa ques tão. E
não é o ca mi nho para pa ci fi car nem para fa zer re for-
ma agrá ria da for ma como pre ci sa ser fe i ta.

O Sr. Jef fer son Pé res (PDT – AM) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Con ce-
do um apar te ao Se na dor Jef fer son Pe res.

O Sr. Jef fer son Pé res (PDT – AM) – Se na dor
Ro me ro Jucá, em bo ra o PDT in te gre a base de apo io
ao Go ver no, não ab di ca re mos da nos sa po si ção de

apo io crí ti co. Tal como V. Exª, tal como seu Par ti do, o
PDT está pre o cu pa do com os pro nun ci a men tos do
Mi nis tro da Re for ma Agrá ria e do novo Pre si den te do 
Incra, qua se de in ci ta men to à in va são. É in crí vel que
em um país que vive um cli ma de qua se guer ri lha ur -
ba na, com os gran des cen tros da ci da de “co lom bi a-
ni za dos”, ain da ve nham fi gu ras do Go ver no, de pri -
me i ro es ca lão, ma ni fes tar uma in crí vel to le rân cia
com a in va são de ter ras. Isso é uma ne ga ção do
Esta do De mo crá ti co de Di re i to, isso au men ta o cli ma
de vi o lên cia, que se es ten de da ci da de para o cam -
po. Aqui, os mo ti vos são cri mi no sos; lá, os mo ti vos
são po lí ti cos, mas isso não im por ta, pois o re sul ta do
é o mes mo: vi o lên cia e in tran qüi li da de. Não sei como 
es tão se sen tin do os pro du to res ru ra is, uma vez que
o con ce i to de la ti fún dio pas sou a ser de fi ni do pe los
in va so res. Ter ra im pro du ti va são eles que de fi nem.
Num país onde pre va le ce o Esta do de Di re i to, quem
de fi ne isso é o Po der Ju di ciá rio. Espe ra va-se, Se na-
dor Ro me ro Jucá, que, com a as cen são de um Go -
ver no dito po pu lar de es quer da, es ses mo vi men tos
fos sem de ses ti mu la dos. Eles ale ga vam que ti nham
que in va dir, por que não con fi a vam no Go ver no bur -
guês, con ser va dor, de di re i ta, ne o li be ral – seja o que 
for –, do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. E,
ago ra, por que in va dem, se eles con fi am nes se Go -
ver no? Assi no o re que ri men to de con vo ca ção do Mi -
nis tro do De sen vol vi men to Agrá rio e do Pre si den te
do Incra.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Agra de-
ço ao Se na dor Jef fer son Pé res as co lo ca ções. Sem
dú vi da al gu ma, a po si ção do PDT será mu i to im por-
tan te até para se dis cu tir essa ques tão de uma for ma
mais di re ta. A pro pó si to do que dis se o Se na dor Jef -
fer son Pé res, em re por ta gem do jor nal Fo lha de
S.Pa u lo, do dia 8 de mar ço, o MST afir mou que quer
li mi tar o ta ma nho da pro pri e da de pro du ti va no Bra sil
em dois mil hec ta res. Ou seja, es ta mos fa zen do es for-
ço para ex por tar ali men tos, para pro du zir ali men tos,
para en trar na es ca la da com pe ti ção mun di al, e, efe ti-
va men te, o MST e par te do Go ver no se en con tram na
con tra mão da His tó ria.

Sr. Pre si den te, peço a trans cri ção das ma té ri as
que men ci o nei e agra de ço a opor tu ni da de.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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Du ran te o dis cur so do Sr. Ro me ro
Jucá, o Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si-
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. José Sar ney,
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª
será aten di do na for ma re gi men tal.

So bre a mesa, pro je tos que se rão li dos pela Srª
1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Serys Slhes sa-
ren ko.

São li dos os se guin tes

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 69, DE 2003

Dis põe so bre a adi ção de fer ro e de
áci do fó li co aos ali men tos que es pe ci fi ca
e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 1º As fa ri nhas de tri go e de mi lho co mer ci a li-
za das no ter ri tó rio na ci o nal se rão obri ga to ri a men te
adi ci o na das de fer ro e de áci do fó li co.

Pa rá gra fo úni co. As quan ti da des a se rem adi ci o-
na das e as de ma is es pe ci fi ca ções téc ni cas dos mi -
cro nu tri en tes re fe ri dos no ca put se rão de fi ni das em
re gu la men to.

Art. 2º As em ba la gens dos pro du tos men ci o na-
dos no art. 1º de ve rão con ter in for ma ções so bre a
quan ti da de dos mi cro nu tri en tes adi ci o na dos.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor após de cor ri dos
cen to e oi ten ta dias de sua pu bli ca ção ofi ci al.

Jus ti fi ca ção

A es cas sa quan ti da de de fer ro pre sen te na ali -
men ta ção ha bi tu al do bra si le i ro re fle te-se nos ele va-
dos ín di ces de ane mia da nos sa po pu la ção, par ti cu-
lar men te en tre as cri an ças. Esti ma-se que cer ca de
45% das cri an ças até cin co anos apre sen tem al gum
grau de ane mia. As ges tan tes tam bém cons ti tu em um 
gru po de ris co para essa ca rên cia, que pode le var ao
nas ci men to de cri an ças com ba i xo peso.

O áci do fó li co é uma for ma de vi ta mi na B ne ces-
sá ria à pro du ção e ma nu ten ção de no vas cé lu las. Isso
é es pe ci al men te im por tan te em pe río dos de mul ti pli-
ca ção e cres ci men to ce lu la res rá pi dos, como na in -
fân cia e gra vi dez. A in ges ta ade qua da de áci do fó li co
no pe río do pe ri con cep ci o nal – que se ini cia pou co
tem po an tes e vai até pou co de po is que a mu lher en -
gra vi da – pro te ge con tra al gu mas mal for ma ções con -

gê ni tas, par ti cu lar men te os de fe i tos de fe cha men to
do tubo ne u ral (es pi nha bí fi da, anen ce fa lia e ou tras).

Além das ges tan tes, es tão sob ris co de de fi ciên-
cia de áci do fó li co as lac tan tes, os al coó li cos, os ne -
fro pa tas e he pa to pa tas crô ni cos, e os usuá ri os de
me di ca men tos que in ter fe rem no me ta bo lis mo do áci -
do fó li co.

A adi ção de fer ro e de áci do fó li co às fa ri nhas de
tri go e de mi lho – ali men tos lar ga men te uti li za dos
pela po pu la ção bra si le i ra – au men ta ria con si de ra vel-
men te o apor te per ca pi ta des ses mi cro nu tri en tes es -
sen ci a is, a um cus to qua se in sig ni fi can te para os pro -
du to res. A con se qüên cia es pe ra da des se au men to
se ria a re du ção sig ni fi ca ti va dos ín di ces de ane mia e
de re cém -nas ci dos com de fe i tos do tubo ne u ral.

Em vis ta do ex pos to, sub me to à apre ci a ção dos
no bres co le gas esta pro po si ção.

Sala das Ses sões, 18 de mar ço de 2003. –Se -
na dor Val mir Ama ral.

(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 70, DE 2003

Inscre ve o nome de Alber to San tos
Du mont, o Pai da Avi a ção, no Li vro dos
He róis da Pá tria.

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

Art. 1º Inscre va-se o nome de Alber to San tos
Du mont, o Pai da Avi a ção, no Li vro dos He róis da Pá -
tria, de po si ta do no Pan teão da Li ber da de e da De mo-
cra cia, em Bra sí lia.

Art. 2º 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 pre sen te pro je to de lei é
pro mo ver a ins cri ção do nome do Ma re chal-do-Ar
Alber to San tos Du mont, o Pai da Avi a ção, no Li vro dos
He róis da Pá tria, per ma nen te men te de po si ta do no Pan -
teão da Li ber da de e da De mo cra cia, em Bra sí lia.

É in con tes tá vel a im por tân cia de San tos Du-
mont, com sua bi o gra fia mar ca da pelo bri lho de gran -
des fe i tos.

A pro xi mi da de da ce le bra ção do cen te ná rio do
pri me i ro vôo de um ar te fa to mais pe sa do que o ar – o
vôo do 14-Bis, pro je ta do, cons tru í do e pi lo ta do pelo
ge ni al bra si le i ro – am plia a opor tu ni da de e a le gi ti mi-
da de da pre sen te pro po si ção.
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Ape nas esse fato – de fi ni ti vo e axi al re la ti va-
men te ao de sen vol vi men to tec no ló gi co do sé cu lo XX
– jus ti fi ca ria a per ti nên cia de se atri bu ir, ao ilus tre in -
ven tor, a dis tin ção re que ri da. Foi com o 14-Bis que
San tos Du mont re a li zou, a 23 de ou tu bro de 1906, no
cam po de Ba ga tel le, em Pa ris, o pri me i ro vôo me câ ni-
co do mun do.

No en tan to, ele fez mu i to mais. Como pi o ne i ro
das ciên ci as ae ro náu ti cas, San tos Du mont so lu ci o-
nou 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 zou os mo to res a com -
bus tão nos vôos, pro du ziu o pri me i ro mo de lo de
avião para cons tru ção em sé rie, além de ter sido
agra ci a do, à épo ca, com as mais sig ni fi ca ti vas co -
men das da avi a ção. Além dis so, o ilus tre bra si le i ro
foi au tor de vá ri as in ven ções no do mí nio da me câ ni-
ca, como o re ló gio de pul so, para ci tar a mais im por-
tan te.

Como fi gu ra de no tó ria pro je ção uni ver sal, San -
tos Du mont sem pre lu tou para que seus in ven tos nun -
ca ti ves sem ou tra des ti na ção que não a de me lho rar a 
qua li da de de vida e a de pro mo ver a in te gra ção en tre
os po vos. Por seus fe i tos, re ce beu a pa ten te de Ma re-
chal-do-Ar e, por in ter mé dio de de cre to, em 19 de ou -
tu bro de 1971, foi pro cla ma do pa tro no da For ça Aé rea
Bra si le i ra.

Do Li vro dos He róis da Pá tria, cons tam gran des
vul tos da his tó ria bra si le i ra, como Ti ra den tes, D. Pe -
dro I e Zum bi dos Pal ma res. A in clu são, nes se plan tel,
do in sig ne nome do Pai da Avi a ção virá con tri bu ir para
o en gran de ci men to da ho me na gem ali pres ta da às
ex pres si vas fi gu ras da nos sa his tó ria, ao se le var em
con ta que o ge ni al bra si le i ro foi uma das mais im por-
tan tes per so na li da des do sé cu lo XX e um dos ma i o-
res in ven to res de to dos os tem pos.

Con si de ran do a opor tu ni da de do pre sen te pro -
je to de lei, es pe ra mos sua aco lhi da pe los ilus tres Pa -
res.

Sala das Ses sões, 18 de mar ço de 2003. – Se -
na dor Ael ton Fre i tas.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os pro je-
tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às co mis sões
com pe ten tes.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pela Srª 1ª Se -
cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Serys Slhes sa ren ko.

É lido o se guin te

SGM/P nº 150/03

Bra sí lia, 17 de mar ço de 2003

Se nhor Pre si den te,

Em aten ção ao Of.SF/O5/2003. da ta do de 28 de 
ja ne i ro do cor ren te, so li ci tan do in for ma ções a res pe i-
to do Pro je to de Lei nº 128, de 1999, de au to ria do Sr.
Alber to Fra ga, que “ins ti tui o Sis te ma de Bol sa de
Estu do para os po li ci a is fe de ra is, po li ci a is ci vis e mi li-
ta res do Dis tri to Fe de ral, os bom be i ros mi li ta res do
Dis tri to Fe de ral e os mi li ta res fe de ra is”, in for mo-lhe
que a re fe ri da pro po si ção obe de ceu à se guin te tra mi-
ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos:

– em 2-3-1999, o Pro je to de Lei nº 128, de
1999, foi dis tri bu í do pelo Pre si den te da Câ ma ra dos
De pu ta dos às Co mis sões de Edu ca ção, Cul tu ra e
Des por to; Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal;
Fi nan ças e Tri bu ta ção; e Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção (art. 54 do RICD); su je i to a apre ci a ção con -
clu si va das Co mis sões, nos ter mos do ar ti go 24,
Inci so II, do RICD;

– em 18-10-2000, a Co mis são de Edu ca ção, Cul -
tu ra e Des por to re je i tou o Pa re cer re for mu la do fa vo rá vel
do Re la tor, Dep. Wal fri do Ma res Guia, com Subs ti tu ti vo,
e apro vou o Pa re cer con trá rio da Dep. Ma ri za Ser ra no,
de sig na da Re la to ra do Ven ce dor, con tra o voto em se -
pa ra do do Dep. Wal fri do Ma res Guia;

– em 9-10-2001, o Pre si den te da Câ ma ra dos
De pu ta dos de fe riu Re que ri men to do Dep. Alber to
Fra ga, so li ci tan do a re ti ra da do Pro je to de Lei nº 128,
de 1999;

Co lho o en se jo para re i te rar a Vos sa Exce lên cia
pro tes tos de apre ço e dis tin ta con si de ra ção. – João
Pa u lo Cu nha, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O ex pe di-
en te que aca ba de ser lido, será ane xa do ao Pro je to
de Lei do Se na do nº 297, de 1999, que re tor na à Co -
mis são de Edu ca ção, em de ci são ter mi na ti va.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pela
Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Serys
Slhes sa ren ko.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 115, DE 2003

Se nhor Pre si den te,

Re que i ro, nos ter mos do § 2º do art. 50 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, com bi na do com os arts. 215, I, a, e 216,
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am bos do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, se -
jam pres ta das, pelo Exce len tís si mo Se nhor Mi nis tro da
Jus ti ça, in for ma ções re fe ren tes às ra zões para o des -
cum pri men to, pe los es ta be le ci men tos que co mer ci a li-
zam be bi das al coó li cas, do dis pos to no art. 81, II, da Lei
nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990 (Esta tu to da Cri an ça e
do Ado les cen te), que pro í be a ven da de be bi das al coó-
li cas para cri an ças e ado les cen tes, e que me di das fo -
ram e es tão sen do to ma das por aque la Pas ta para dar
cum pri men to à dis po si ção le gal re fe ri da.

Sala das Ses sões, 18 de mar ço de 2003. –
Mag no Mal ta.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O ex pe di-
en te que aca ba de ser lido será ane xa do ao Pro je to
de Lei do Se na do nº 297, de 1999, que re tor na à Co -
mis são de Edu ca ção, em de ci são ter mi na ti va.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pela
Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Serys
Slhes sa ren ko.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 116 DE 2003

Se nhor Pre si den te,

Re que i ro, nos ter mos do art. 258 do Re gi men to
Inter no, a tra mi ta ção em con jun to dos Pro je tos de Lei
da Câ ma ra nº 76 de 2000, que acres cen ta pa rá gra fos
ao art. 5º da Lei nº 6.194 de 19 de de zem bro de 1974,
para obri gar a di vul ga ção do se gu ro DPVAT aos se -
gu ra dos e do Pro je to de Lei do Se na do nº 37 de 2000, 
por re gu la rem a mes ma ma té ria.

Sala das Ses sões, 18 de mar ço de 2003. –
Osmar Dias.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re que-
ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci são,
de acor do com o art. 216 do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pela
Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Serys
Slhes sa ren ko.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 117, DE 2003

Re quer a re a li za ção de Ses são
Espe ci al para en tre ga do Di plo ma Mu lher
Ci da dã Bert ha Lutz.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do
Fe de ral, Se na dor José Sar ney,

Re que re mos nos ter mos do art. 199 do Re gi-
men to Inter no do Se na do Fe de ral e com fun da men to
no art. 2º da Re so lu ção nº 2 de 2001, a re a li za ção de
Ses são Espe ci al, no dia 27 de mar ço de 2003, às
10:00 ho ras, com a fi na li da de de con fe rir o Di plo ma
Mu lher – Ci da dã Bert ha Lutz às cin co mu lhe res es co-
lhi das pelo Con se lho do Di plo ma Mu lher – Ci da dã Ber-
ta Lutz, por te rem ofe re ci do con tri bu i ção re le van te à
de fe sa dos di re i tos da mu lher e ques tões do gê ne ro.

Sala das Ses sões, 18 de mar ço de 2003.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re que-
ri men to lido será pu bli ca do e, pos te ri or men te, in clu í-
do na Ordem do Dia, de acor do com o art. 255 do
Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pela
Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Serys
Slhes sa ren ko.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 118, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro nos ter mos do art. 336, in ci so II, do

Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, ur gên cia na
apre ci a ção do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo Nº 9, de
2003 (PDC nº 2.228, de 2002, na ori gem) que apro va
o tex to do Acor do so bre Co o pe ra ção Fi nan ce i ra para
a exe cu ção de Pro je tos para a Pre ser va ção das Flo -
res tas Tro pi ca is, ce le bra 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
Fe de ral da Ale ma nha por oca sião da vi si ta ofi ci al do
Chan ce ler Ger hard Schro e der à Bra sí lia, re a li za da
em 14 de fe ve re i ro de 2002.

Sala das Ses sões, 18 de mar ço de 2003. – Sér-
gio Zam bi a si – Alo i zio Mer ca dan te, Lí der do Go ver-
no – Tião Vi a na, Lí der do Blo co – Re nan Ca lhe i ros,
Lí der do PMDB – Arthur Vir gí lio Lí der do PSDB –
Jef fer son Pe res, Lí der do PDT – Mo za ril do Ca val-
can ti, Lí der do PPS – Ro me ro Jucá.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – De acor do
com o dis pos to no art. 2º da Re so lu ção nº 2, de 2001,
a Pre si dên cia con vo ca ses são es pe ci al do Se na do, a
re a li zar-se no dia 27 de mar ço pró xi mo, às 10 ho ras,
des ti na da a con fe rir o Di plo ma Mu lher Ci da dã Bert ha
Lutz.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pela
Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Serys
Slhes sa ren ko.

É lido o se guin te

OF. GLPMDB Nº 79/2003

Bra sí lia, 18 de mar ço de 2003

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia as in di ca ções dos Se na do res Ju vên cio da 
Fon se ca, Hé lio Cos ta, Sér gio Ca bral, Luiz Otá vio,
Ney Su as su na e Ga ri bal di Alves Fi lho como Vice-Lí -
de res do Par ti do do Mo vi men to De mo crá ti co Bra si le i-
ro – PMDB.

Cor di al men te, – Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí-
der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O ofí cio
lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pela
Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Serys
Slhes sa ren ko.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 119, DE 2003

Se nhor Pre si den te,

Com fun da men to no art. 218, in ci so II, do Re -
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro a in -
ser ção em ata de voto de pe sar pelo fa le ci men to do
ex-De pu ta do e ex-Se na dor Dir ceu Car do so, ocor ri-
do no dia 7 de mar ço do cor ren te ano, com apre sen-
ta ção de con do lên ci as à fa mí lia do fa le ci do e ao
Esta do do Espí ri to San to que re pre sen tou nes ta
Casa.

Sala das Ses sões, 18 mar ço de 2003. – Se na-
dor Mag no Mal ta.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

As Srªs. Se na do ras e os Srs. Se na do res que o
apro vam que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Co mu ni co
às Srªs. e aos Srs. Se na do res que a agen da de de li-
be ra ções no ple ná rio do Se na do, até o fi nal do mês
de abril, já se en con tra pu bli ca da nos avul sos da
Ordem do Dia, para co nhe ci men to de to dos.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, avi so que será lido pela Srª 1ª Se cre tá ria em
exer cí cio, Se na do ra Serys Slhes sa ren ko.

É lido o se guin te

Avi so nº 212 – GP/TCU

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro de 2003

Se nhor Pre si den te,

Em aten ção ao ex pe di en te OF. SF nº 105/2003
de 24-2-2003, des sa pro ce dên cia, in for mo a Vos sa
Exce lên cia que, em cum pri men to a De ci são nº
337/2001 – TCU – Ple ná rio, a Se cre ta ria de Fis ca li-
za ção de De ses ta ti za ção – SEFID, des te Tri bu nal,
re a li zou ins pe ção no con tra to de con ces são fir ma do
en tre o De par ta men to Na ci o nal de Estra das de Ro -
da gem – DNER e a Con ces si o ná ria da Ro do via Pre -
si den te Du tra S/A – No va du tra “a fim de cer ti fi car
que o be ne fí cio ofe re ci do aos usuá ri os, na for ma de
re du ção do pe dá gio, em ra zão da ins ta la ção de nova 
pra ça em Ja ca reí/SP, foi cal cu la do na jus ta me di da
para man ter inal te ra do o equi lí brio fi nan ce i ro do con -
tra to, sem pro por ci o nar ga nhos in jus ti fi ca dos à con -
ces si o ná ria, bem como ve ri fi car se as ade qua ções e
re vi sões efe tu a das no con tra to, des de o seu iní cio,
pre ser va ram o equi lí brio fi nan ce i ro ori gi nal e a mo di-
ci da de das ta ri fas”.

O re sul ta do do tra ba lho de fis ca li za ção foi
apre ci a do pelo ple ná rio des te Tri bu nal em ses são de 
4-12-2002, ten do sido exa ra da a De ci são nº
1648/2002 -TCU-Ple ná rio, cuja có pia en vio em ane -
xo, acom pa nha da do re la tó rio e voto que a fun da-
men ta ram.

Res sal to, ain da, que in for ma ções re la ci o na das
à re fe ri da De ci são fo ram en ca mi nha das ao en tão
Pre si den te da Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le
do Se na do Fe de ral, Se na dor Amir Lan do, me di an te
Avi so nº 21-GP/TCU, de 8 de ja ne i ro de 2003, có pia
ane xa, em aten di men to ao Ofí cio nº 47/02-CFC, de
12-12-2002.

Res pe i to sa men te, Val mir Cam pe lo, Pre si den te.
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DECISÃO Nº 1.648/2002 – TCU – PLENÁRIO

1. Pro ces so TC Nº 014.824/2000-8 (com 54 ane -
xos), Apen so: TC Nº 019.343/1996-5 (com 6 ane xos)

2. Clas se de Assun to: V – Inspe ção.

3. Inte res sa do: Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral – Pro -
cu ra do ria da Re pú bli ca em São José dos Cam-
pos/SP.

4. Enti da des: Agên cia Na ci o nal de Trans por tes
Ter res tres – ANTT e Con ces si o ná ria da Ro do via

Pre si den te Du tra S.A. – No va du tra.

5. Re la tor: Mi nis tro Wal ton Alen car Ro dri gues.

6.Re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co: não atu ou.

7. Uni da de téc ni ca: Se fid.

8. De ci são: O Tri bu nal Ple no, ante as ra zões ex -
pos tas pelo Re la tor e com fun da men to nos arts. 1º, in -
ci so II, da Lei nº 8.443/92, De ci de:

8.1. con si de rar cor re tos os va lo res uti li za dos
nos flu xos de ca i xa que em ba sa ram as pri me i ras seis
re vi sões e seis ade qua ções do con tra to de con ces-
são fir ma do com a No va du tra, à ex ce ção da ade qua-
ção 2, que au to ri zou o des lo ca men to da pra ça de Pa -
ra teí Nor te, e da ade qua ção 5, que au to ri zou o des -
mem bra men to da pra ça de Pa ra teí/Ja ca reí, re la ti va-
men te à au sên cia de pre vi são do in cre men to do trá fe-
go no lo cal ori gi nal da pra ça de Pa ra teí oca si o na do
por es sas al te ra ções na con fi gu ra ção ori gi nal;

8.2. com fun da men to no art. 71, in ci so IX, da
Cons ti tu i ção Fe de ral/1988, fi xar o pra zo de 180 (cen -
to e oi ten ta) dias para que a ANTT:

8.2.1. ela bo re nor ma re gu la do ra da for ma de
cál cu lo e de agre ga ção ao flu xo de ca i xa do adi ci o nal
de trá fe go ge ra do nas pra ças ori gi na is, em de cor rên-
cia da mu dan ça na con fi gu ra ção ori gi nal, com o des -
mem bra men to, cri a ção de no vas pra ças ou ins ta la-
ção de ca bi nes de blo que io, de for ma que ga ran ta o
re pas se in te gral ao usuá rio do be ne fi cio, na for ma de
re du ção de ta ri fa, res sal va das as des pe sas vin cu la-
das à mo di fi ca ção que se im ple men ta;

8.2.2. com base na nor ma ela bo ra da em cum -
pri men to ao su bi tem an te ri or, pro mo va a re vi são, no
con tra to de con ces são fir ma do com a No va du tra, a
fim de que seja in cor po ra do ao flu xo de ca i xa o adi ci o-
nal de trá fe go ge ra do na pra ça ori gi nal de Pa ra teí, em
ra zão do des lo ca men to da pra ça de Pa ra teí Nor te,
au to ri za do na ade qua ção 2, e do des mem bra men to
que ori gi nou a pra ça de Ja ca reí, au to ri za do na ade -
qua ção 5;

8.3. de ter mi nar à ANTT que ado te me ca nis mos
apro pri a dos para:

8.3.1. mo ni to rar o trá fe go real pe da gi a do na ro do-
via, es pe ci al men te nas pra ças de Pa ra teí e Ja ca reí;

8.3.2. ana li sar os im pac tos de qual quer re vi são
ou ade qua ção con tra tu al no flu xo de ca i xa das ro do vi-
as fe de ra is con ce di das, vi san do à ma nu ten ção do
equi lí brio eco nô mi co-fi nan ce i ro ori gi nal;

8.3.3. acom pa nhar e fis ca li zar os in ves ti men tos
alo ca dos no flu xo de ca i xa da con ces são, es pe ci al-
men te no que se re fe re a quan ti ta ti vos de obras e ser-
vi ços pre vis tos no PER;

8.3.4. acom pa nhar a im ple men ta ção do ter mo
de com pro mis so fir ma do en tre a Con ces si o ná ria No -
va du tra e a Pre fe i tu ra de Ja ca reí, de for ma que não
haja alo ca ção no flu xo de ca i xa da con ces são de in -
ves ti men tos não pre vis tos no PER ou que não se tra -
du zam em be ne fi ci os di re tos para o usuá rio da ro do-
via;

8.4. de ter mi nar à Se fid o acom pa nha men to das
pro vi dên ci as a se rem ado ta das pela ANTT;

8.5. en ca mi nhar có pia da pre sen te de li be ra ção,
acom pa nha da do re la tó rio e do voto que a fun da men-
tam, ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral – Pro cu ra do ria da
Re pú bli ca em São José dos Cam pos, ao Pre si den te
da Câ ma ra Mu ni ci pal de Ja ca reí, ao Pre fe i to de Ja ca-
reí, Sr. Mar co Au ré lio de Sou za, à De pu ta da Fe de ral
Ânge la Gu a dag nin, ao De pu ta do Fe de ral Val de mar
Cos ta Neto e à Con ces si o ná ria da Ro do via Pre si den-
te Du tra S.A. – No va du tra.

9. Ata nº 46/2002 – Ple ná rio

10. Data da Ses são: 04-12-2002 – Ordi ná ria
11. Espe ci ti ca ção do quo rum:

Avi so nº 21-GP/TCU

Bra sí lia, 8 de ja ne i ro de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Amir Lan do
Pre si den te da Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le
do Se na do Fe de ral
Bra sí lia – DF

Se nhor Pre si den te,
Em aten ção ao Ofi cio nº 47/02-CFC, de

12-12-2002, in for mo a Vos sa Exce lên cia que, em
cum pri men to à De ci são nº 337/2001-TCU-Ple ná rio, a 
Se cre ta ria de Fis ca li za ção de De ses ta ti za ção –
SEFID, des te Tri bu nal, re a li zou ins pe ção no con tra to
de con ces são fir ma do en tre o De par ta men to Na ci o-
nal de Estra das de Ro da gem – DNER e a Con ces si o-
ná ria da Ro do via Pre si den te Du tra S/A – No va du tra “
a fim de cer ti fi car que o be ne fi cio ofe re ci do aos usuá -
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ri os, na for ma de re du ção do pe dá gio, em ra zão da
ins ta la ção de nova pra ça em Ja ca reí/SP, foi cal cu la do
na jus ta me di da para man ter inal te ra do o equi lí brio fi -
nan ce i ro do con tra to, sem pro por ci o nar ga nhos in jus-
ti fi ca dos à con ces si o ná ria, bem como ve ri fi car se as
ade qua ções e re vi sões efe tu a das no con tra to, des de
o seu iní cio, pre ser va ram o equi lí brio fi nan ce i ro ori gi-
nal e a mo di ci da de das ta ri fas “.

O re sul ta do do tra ba lho de fis ca li za ção foi apre -
ci a do pelo ple ná rio des te Tri bu nal em ses são de
4-12-2002, ten do sido exa ra da a De ci são nº
1.648/2002-TCU-Ple ná rio, cuja có pia en vio em ane-
xo, acom pa nha da do re la tó rio e voto que a fun da men-
ta ram.

Aten ci o sa men te,Val mir Cam pe lo, Pre si den te.

GRUPO 1 – CLASSE V – PLENÁRIO

TC-014.824/2000-8 (com 54 ane xos)
Apen so: TC-019.343/1996-5 (com 6 ane xos)
NATUREZA: Re la tó rio de Inspe ção (ori gi ná rio

de re pre sen ta ção)
ENTIDADES: Agên cia Na ci o nal de Trans por tes

Ter ru i tres – ANTT e Con ces si o ná ria da Ro do via Pre -
si den te Du tra S.A. – No va du tra

INTERESSADO: Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral –
Pro cu ra do ria da Re pú bli ca em São José dos Cam-
pos/SP

EMENTA: Inspe ção. Cor re ção dos va lo res uti li-
za dos nos flu xos de ca i xa que em ba sa ram as re vi-
sões do con tra to de con ces são e a fi xa ção das atu a is
ta ri fas de pe dá gio. Com pro va ção da exis tên cia de ga -
nho pe las con ces si o ná ri as, não re ver ti do para os
usuá ri os, re pre sen ta do pelo adi ci o nal dé trá fe go, ge -
ra do na pra ça ori gi nal de Pa ra teí, em ra zão do des lo-
ca men to da pra ça de Pa ra teí Nor te e do des mem bra-

men to que ori gi nou a pra ça de Ja ca reí. Ne ces si da de
de pre ser va ção do equi lí brio eco nô mi co-fi nan ce i ro do 
con tra to, em fa vor dos usuá ri os, com a apro pri a ção
des ses va lo res no flu xo de ca i xa, a fim de pro pi ci ar a
re du ção das ta ri fas, de for ma di re ta men te pro por ci o-
nal ao va lor agre ga do. Fi xa ção de pra zo para que a
ANTT de sen vol va me to do lo gia pró pria dis ci pli nan do
a ques tão e, após o es ta be le ci men to das nor mas,
pro mo va re vi são no con tra to de con ces são, fir ma do
com a No va du tra, a fim de in cor po rar ao flu xo de ca i-
xa o adi ci o nal de trá fe go apu ra do. De ter mi na ções à
ANTT. Ciên cia ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral e a ou -
tros in te res sa dos.

Tra ta-se de ins pe ção re a li za da em cum pri men to
ao su bi tem 8.3 da De ci são 337/2001 – Ple ná rio, “afim
de cer ti fi car que o be ne fí cio ofe re ci do aos usuá ri os,
na for ma de re du ção do pe dá gio, em ra zão da ins ta la-
ção de nova pra ça em Ja ca reí/SP, foi cal cu la do na
jus ta me di da para man ter inal te ra do o equi lí brio/fi-
nanc ci ro do con tra to, sem pro por ci o nar ga nhos in jus-
ti fi ca dos à con ces si o ná ria, bem como ve ri fi car se as
ade qua ções e re vi sões efe tu a das no con tra to, des de
o seu iní cio, pre ser va ram o equi lí brio fi nan ce i ro ori gi-
nal e a mo di ci da de das ta ri fas”.

Nes sa de li be ra ção, o Tri bu nal pro fe riu de ci são
pre li mi nar, con si de ran do que a im plan ta ção da nova
pra ça de pe dá gio em Ja ca reí/SP es ta va de acor do
com as Leis nºs. 8.987/95 e 8.666/93 com o con tra to
de con ces são.

No en tan to, na que la opor tu ni da de, de i xou as-
sen te que a de ci são de fi ni ti va “so bre a cor re ção dos
va lo res uti li za dos no flu xo de ca i xa, que em ba sa ram
as re vi sões do con tra to de con ces são e a fi xa ção das
atu a is ta ri fas de pe dá gio, so bre os pa râ me tros uti li za-
dos para es ti mar o trá fe go nes sa nova pra ça de pe dá-
gio, bem como so bre os cus tos das obras as so ci a das
às al te ra ções”, se ria pro fe ri da so men te após a re a li-
za ção des sa ins pe ção (su bi tem 8.2).

Assim, a de ci são de fi ni ti va a res pe i to da cor re-
ção dos va lo res de pe dá gio, vi gen tes em ra zão da im -
plan ta ção da nova pra ça de pe dá gio em Ja ca reí/SP,
es ta rá sen do ado ta da nes ta opor tu ni da de, com base
em da dos téc ni cos co li gi dos na ins pe ção re a li za da
pe los ser vi do res José Au gus to Ma ci el Vi di gal, Adal -
ber to San tos de Vas con ce los, Cláu dio Ri yu di Tan no e
Pa u lo Hen ri que No gue i ra, trans cor ri da no pe río do de
8-10 a 14-11-01, ai en glo ba do o pla ne ja men to e a
exe cu ção em cam po.

Nes se tra ba lho, a equi pe ve ri fi cou as se guin tes
al te ra ções no Pro gra ma de Explo ra ção da Ro do via
até ja ne i ro de 2001:
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To das es sas re vi sões e ade qua ções fo ram con -
fe ri das e ana li sa das pela equi pe de ins pe ção (vide fls. 
591/616 do vo lu me 54), ten do sido ve ri fi ca do que elas
ob ser va ram as dis po si ções le ga is e con tra tu a is e
man ti ve ram inal te ra da a taxa in ter na de re to mo ori gi-
nal do em pre en di men to.

Res sal ta a mes ma equi pe que as úni cas in cor-
re ções ob ser va das ocor re ram nas ade qua ções 4 e 6
e na re vi são 6, as qua is fo ram sa na das nas re vi sões e 
ade qua ções pos te ri o res.

Tam bém foi ava li a da a atu a ção do DNER no
acom pa nha men to do con tra to de con ces são, ten do
sido ve ri fi ca do que “to das as me di ções de trá fe go ao

lon go da ro do via são de res pon sa bi li da de da con ces-
si o ná ria” e o ór gão “não pos sui con tro les pró pri os que 
pos sam afe rir a cor re ção das me di ções,

im pos si bi li tan do ma i or trans pa rên cia na co le ta
de da dos que, por sua vez, re per cu tem nos va lo res da 
ta ri fa e, con se qüen te men te, na apli ca ção da le gis la-
ção fis cal e tri bu tá ria.”

De acor do com a equi pe, isso de mons tra a enor -
me fra gi li da de da fis ca li za ção, pois o “trá fe go efe ti vo da 
ro do via cons ti tui-se em ris co de trá fe go da con ces si o-
ná ria, ou seja, se o trá fe go real es ti ver aba i xo do trá fe-
go pro je ta do no flu xo de ca i xa, a con ces si o ná ria deve
ar car com esse ônus. Entre tan to, caso o trá fe go efe ti vo
to tal da ro do via es te ja aci ma da pro je ção to tal de trá fe-
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go, esse “plus” no trá fe go de ve rá ser re pas sa do para o
usuá rio na for ma de me lho ri as adi ci o na is, além dis so,
todo o trá fe go pe da gi a do na pra ça de Ja ca reí e o adi ci-
o nal de Pa ra teí Nor te são lan ça dos no flu xo de ca i xa
pe los va lo res re a is pe da gi a dos.”

Assim, a equi pe de au di to ria as si na la que “é im -
pres cin dí vel ao po der con ce den te pos su ir me i os pró pri-
os de afe ri ção do trá fe go efe ti vo na ro do via, ou con tra-
tá-los even tu al men te, con fron tan do es sas me di ções
com as efe tu a das pela Con ces si o ná ria No va Du tra.”

As ques tões ati nen tes à al te ra ção da pra ça de
pe dá gio de Pa ra teí fo ram ob je to de ava li a ção es pe cí-
fi ca, en glo ban do os des mem bra men tos que de ram
ori gem às pra ças de Pa ra teí Nor te e Ja ca reí (fls.
617/42 do vo lu me 54).

Nes se exa me, a equi pe de ins pe ção de tec tou
que “as mo di fi ca ções na No va Du tra de cor ren tes do
des mem bra men to da pra ça de pe dá gio de Pa ra teí e
da cri a ção da nova pra ça de Ja ca reí ca u sa ram di mi-
nu i ção do ris co de trá fe go as su mi do pela con ces si o-
ná ria em sua pro pos ta à épo ca da li ci ta ção, su pe ri o-
res à con tra par ti da ofe re ci da aos usuá ri os da ro do via
na for ma do atu al des con to de 7,2% nas ta ri fas ori gi-
na is do com ple xo de Pa ra teí. Des sa for ma, há in dí ci-
os de que con ces si o ná ria está ob ten do ga nhos fi nan-
ce i ros in de vi dos com a re du ção do ris co de trá fe go
ori gi nal: 4,16% com o des mem bra men to de Pa ra teí e
10,62% com a cri a ção de Ja ca reí (to tal de 13,33%).
Cor ri gin do-se a ma triz de trá fe go as su mi do pela con -
ces si o ná ria na pra ça de Pa ra teí (ori gi nal), foi cons ta-
ta do que o des con to ofer ta do no com ple xo Pa ra-
teí/Ja ca reí po de ria ser su pe ri or ao con ce di do: em vez 
de se re du zir o pe dá gio de R$4,50 para R$4,20 (des -
con to de 7,2%), po der-se-ia im ple men tar uma re du-
ção para, no mí ni mo, R$3,90 (des con to de 13,5%).
Enten de mos que, a me nos que a con ces si o ná ria
apre sen te es tu dos mais com ple tos (de ta lha do de for -
ma mais pre ci sa a ques tão da di mi nu i ção do ris co de

trá fe go), (deve ser fe i ta a cor re ção da ma triz de trá fe-
go na for ma pro pos ta nes te re la tó rio.”

Para me lhor com pre en der como se che gou a tal
con clu são, faz-se ne ces sá rio trans cre ver o tre cho do
re la tó rio no qual é apre sen ta da a me to do lo gia de cál -
cu lo em pre ga da. in ver bis (fls. 617/56, vo lu me 54):

5.”Alte ra ções na pra ça de pe dá gio de Pa ra teí
135. A Pra ça de Pe dá gio de Pa ra teí, lo ca li za da

no mu ni cí pio de Aru já (km 180,8 da ro do via), apre -
sen ta va em sua con fi gu ra ção ori gi nal co bran ça bi di-
re ci o nal. Em agos to de 1998, ante a ne ces si da de de
am pli a ção de ca pa ci da de, foi au to ri za do o des mem-
bra men to em duas pra ças de co bran ça uni di re ci o nal:
Pa ra teí Sul, na lo ca li za ção ori gi nal, para co bran ça no
sen ti do São Pa u lo (de no mi na do sen ti do sul) e Pa ra teí
Nor te, a ser cons tru í da no km 204,7 da ro do via, para
co bran ça no sen ti do Rio de Ja ne i ro (de no mi na do
sen ti do nor te).

136. Com o in tu i to de se cap tar adi ci o nal de
trá fe go pe da gi a do, a fim de pos si bi li tar des con tos
nas ta ri fas pra ti ca das, foi au to ri za do, pelo DNER,
em ju lho de 2000 (fl. 49), a cons tru ção da Pra ça de
Pe dá gio de Ja ca reí (km 165). Essa nova pra ça foi
tra ta da como in te gran te do com ple xo Pa ra teí, de
modo que o so ma tó rio das ta ri fas co bra das na Pra -
ças de Pa ra teí Nor te, Pa ra teí Sul e Ja ca reí não de-
ve ri am ul tra pas sar as ta ri fas pra ti ca das nas ou tras
três pra ças de pe dá gio. Nes ses ter mos, em va lo res
à épo ca da au di to ria, eram co bra das as ta ri fas, no
sen ti do Sul, de RS2,20 em Pa ra teí Nor te e de
RS2,00 em Ja ca reí. No ou tro sen ti do, são RS2,00
em Ja ca reí e RS2,20 em Pa ra teí Sul. Des sa for ma,
há uma re du ção de R$0,30 nas ta ri fas por sen ti do
para usuá ri os que tra fe gam pelo com ple xo Pa ra teí,
uma vez que as de ma is pra ças man tém a ta ri fa de
R$4,50 por sen ti do. A fi gu ra a se guir re tra ta a si tu a-
ção fi nal do com ple xo de no mi na do Pa ra teí.
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5.1. O des mem bra men to da pra ça de Pa ra teí
em nor te e sul

5.1.1. Jus ti fi ca ti vas para o des mem bra men to

137. Con for me jus ti fi ca do pela con ces si o ná ria
em en tre vis tas com a equi pe de au di to ria, ar gu men ta-
ção cor ro bo ra da pelo DNER nos pre sen tes au tos
(fls.96/98), logo nos pri me i ros anos da con ces são, a
Pra ça de Pe dá gio de Pa ra teí mos trou-se sub di men si-
o na da com suas onze (11) ca bi nes de co bran ça, vin -
do a oca si o nar con ges ti o na men tos no lo cal, o que
jus ti fi ca va a ne ces si da de de am pli a ção a fim de eli mi-
nar os con ges ti o na men tos nos ho rá ri os de pico e nos
fe ri a dos pro lon ga dos. Os es tu dos apre sen ta dos mos-
tra vam uma ne ces si da de ime di a ta de 13 ca bi nes, a
qual se am pli a va gra da ti va men te para 14 ca bi nes no
pe río do de 1999 a 2001, 15 ca bi nes de 2002 a 2004,
16 ca bi nes de 2005 a 2007 e 17 ca bi nes a par tir des -
sa data.

138. Essa ne ces si da de de cor reu tam bém da su -
pe ra ção de ex pec ta ti vas de trá fe go pre vis tas para os
dois anos ini ci a is de ex plo ra ção. No pri me i ro ano

com ple to de ope ra ção (1997), o trá fe go re a li za do
(19.770 mil ve í cu los equi va len tes) su pe rou em 26,1% 
o trá fe go pro je ta do na pro pos ta co mer ci al (15.680 mil
ve í cu los equi va len tes).

139. A épo ca, quan do das dis cus sões das al -
te ra ções na Pra ça de Pa ra teí, a con ces si o ná ria
jus ti fi cou a im pos si bi li da de de alar ga men to da pra -
ça ante a pre sen ça do Rio Pa ra teí pró xi mo à Pis ta
Sul (sen ti do São Pa u lo) e a exis tên cia de ta lu de
jun to à Pis ta Nor te (sen ti do Rio de Ja ne i ro), for ma-
do por ma te ri al ins tá vel do pon to de vis ta ge o téc ni-
co, além de lo te a men to ur ba no em seu topo, di fi-
cul tan do a exe cu ção de novo cor te (fl. 110). To da-
via, a equi pe de au di to ria, con tan do com a par ti ci-
pa ção de um ACE da SECEX/GO, es pe ci a lis ta em
obras ro do viá ri as, quan do das ve ri fi ca ções in
loco, cons ta tou que não se mos trou ca rac te ri za do
no lo cal a im pos si bi li da de de cor te no per fil exis -
ten te, o que po de ria am pli ar a ca pa ci da de da pra -
ça jun to à Pis ta Nor te.
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como um todo, e não às pra ças de pe dá gio iso la da-
men te. O equi lí brio eco nô mi co-fi nan ce i ro ini ci al a
ser pre ser va do é o da con ces são, tan to é que o edi -
tal fi xou uma úni ca taxa in ter na de re tor no (17,58%), 
para um úni co flu xo de ca i xa’.

II.1.2 – Aná li se dos ar gu men tos apre sen ta dos
pela con ces si o ná ria

19. O ris co de trá fe go in di ca do pela No va Du-
tra de 2.388.006.483 ve í cu los equi va len tes foi o
mes mo uti li za do pela equi pe de au di to ria nos tra ba-
lhos de sen vol vi dos, con for me se ob ser va do re la tó-
rio nos pa rá gra fos 141 (fl. 619), 210 (fl. 640) e 265
(fl. 653), bem como da Ta be la 17 (fl. 640). Deve-se,
ain da, re gis trar que o edi tal de li ci ta ção não obri-
gou a con ces si o ná ria a ado tar a pro je ção de trá fe-
go do po der con ce den te (esta ser viu ape nas de
teto para as pro je ções das li ci tan tes). Nes se sen ti-
do, o en tão con sór cio que ori gi ná ria a em pre sa No -
va Du tra as su miu uma pro je ção de ve í cu los equi va-
len tes ape nas pou co in fe ri or à in di ca da no edi tal
(2.388.006.483 ve í cu los equi va len tes con tra
2.388.700.000 dis pos tos no edi tal). A se guir, trans -
cre ve-se o item 38 do edi tal, o qual es ta be le ce de
for ma cla ra o ris co da con ces si o ná rio quan to ao
trá fe go de ve í cu los:

‘38. Qu an do da ela bo ra ção da sua Pro pos ta
de Tar ja, a Li ci tan te deve con si de rar que o vo lu me
má xi mo de trá fe go a ser es ti ma do para todo o pra zo
da con ces são (vin te e cin co anos) não pode ul tra-
pas sar o li mi te de 2.388.700.000 (dois bi lhões, tre -
zen tos e oi ten ta e oito mi lhões e se te cen tos mil) ve í-
cu los equi va len tes aos ve í cu los da Ca te go ria 1 (de -
fi ni dos no item 113) e que as es ti ma ti vas anu a is ou
a es ti ma ti va glo bal de trá fe go para o pra zo da con -
ces são pre vis tas na ‘Pre mis sa Bá si cas da Pro pos to
de Tar ja’ e no ‘Pla no Eco nô mi co-fi nan ce i ro a que se
re fe rem o ítem 27 cons ti tu em me ros in di ca do res
que ob je ti vam pro pi ci ar à Co mis são o exa me das
Pro pos tas de Ta ri fa para os fins pre vis tos nas le tras
a a c do item 28, e que caso es tas es ti ma ti vas não
ocor ram – seja para mais ou para me nos – daí não
de cor re rá qual quer re vi são da Tari fa Bá si ca de Pe -
dá gio, vis to que à con ces si o ná ria ca be rá, in te gral-
men te, o ris co ge ral de trân si to, con for me es ta be le-
ci do no item 85’ (gri fa mos). (Se ção IV – Da Ela bo ra-

ção da Pro pos ta de Ta ri fa, item 38, vo lu me 12 dos
pre sen tes au tos).

20. Qu an to ao trá fe go pe da gi a do pela No va-
Du tra es tar se man ten do aba i xo do li mi te su pe ri or
as su mi do pela con ces si o ná rio em sua pro pos ta de
ta ri fa, deve-se fri sar que isso faz par te do ris co avo
cado por ela quan do da as si na tu ra do con tra to de
con ces são, fir ma do em con so nân cia com as con di-
ções fi xa das no edi tal. A con ces si o ná ria as su me a
con ces são por sua con ta e ris co, con for me es ta be-
le ce o ar ti go 2º in ci so II da Lei nº 8.987/95. À con -
ces si o ná ria não é ga ran ti do um lu cro fixo, pois ela
está su je i ta as flu tu a ções do mer ca do, ou seja, ‘em,
prin cí pio ace i ta-se que o con ces si o ná rio as su ma os 
ris cos nor ma is do mer ca do, como qual quer em pre-
en de dor co mer ci al ou in dus tri al. Con se qüen te men-
te, se suas pre vi sões de de man da fo ram mal-fe i tas,
ou se ope rou o ser vi ço com ne gli gên cia ou im pe rí-
cia, não pode o con ces si o ná rio exi mir-se de suas
res pon sa bi li da des, re i vin di can do res ta u ra ção da
equa ção fi nan ce i ra ini ci al’, ou nas pa la vras de Ma -
ria Sylvia Za ne la Di Pi e tro: ‘há que se ter em vis ta
que o con ces si o ná rio está su je i to a ter ma i or ou me -
nor lu cro, de so frer mais ou me nos pre ju í zo: a va ri a-
ção faz par te do em pre en di men to, pois o con ces si-
o ná rio não têm di re i to a um per cen tu al de lu cro de -
ter mi na do’².

21. A ar gu men ta ção da No va Du tra de que a
equi pe de au di to ria di vi diu o ris co do trá fe go nas
pra ças de pe dá gio não pro ce de. Con for me se ob -
ser va do re la tó rio de au di to ria, os téc ni cos que o
subs cre vem bus ca ram de sen vol ver o tra ba lho da
for ma mais di dá ti ca pos sí vel,  fa ci li tan do a ex po si-
ção do as sun to. Nes se sen ti do, em al gu mas par tes
do re la tó rio foi men ci o na do o trá fe go as su mi do pela 
con ces si o ná ria na pra ça de pe dá gio de Pa ra teí,
tam bém de no mi na do de ris co de trá fe go em Pa ra-
teí’, po rém nun ca ig no ran do que o ris co de trá fe go
se re fe re ao to tal pre vis to nas qua tro pra ças de pe -
dá gio du ran te o pe río do de con ces são (ver pa rá gra-
fo 19 des ta).

1 Eu ri co de Andra de Aze ve do e Ma ria Lú cia Maz zei de Alen car.
Con ces sões de Ser vi ços Pú bli cos: Co men tá rio às Leis nºs. 8.987
e 9.074 (Par te Ge ral), com as mo di fi ca ções in tro du zi das pela Lei
nº 9.648, de 27-5-98. São Pa u lo, Ed. Ma lhe i ros, 1998, p.40.
2 Ma ria Sylvia Za nel la Di Pi e tro. O Con tro le Exter no da Re gu la-
ção de Ser vi ços Pú bli cos. Arti go: O Equi lí brio Eco nô mi co-Fi nan-
ce i ro e o Con tro le das Agên ci as Re gu la do ras. Bra sí lia, Ed.
ISC-TCU, 2002, p.59.
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22. A fim de se ve ri fi car se a con ces si o ná ria
ob te ve ga nhos in de vi dos com a nova dis po si ção da
pra ça de Pa ra teí e com a cri a ção da pra ça de Ja ca-
reí, era ne ces sá rio iso lar o tre cho for ma do por es -
sas pra ças. Assim, os es tu dos fo ram re a li za dos ob -
je ti van do iden ti fi car os efe i tos e as con se qüên ci as
ad vin dos da nova con fi gu ra ção do com ple xo Pa ra-
teí-Ja ca reí, não se ten do como de sen vol ver o tra ba-
lho sem con si de rar o trá fe go in di ca do, na li ci ta ção,
na pra ça de Pa ra teí. Os da dos uti li za dos pela equi -
pe fo ram o trá fe go pre vis to e de sig na do pela pró pria
con ces si o ná rio na pra ça de Pa ra teí e os efe ti va-
men te re a li za dos nas pra ças de Pa ra teí, Mo re i ra
Cé sar e Ita ti a ia, to dos tam bém for ne ci dos pela No -
va Du tra.

23. Esse pro ce di men to de iso lar de ter mi na do
tre cho para fins de es tu do é prá ti ca co mum tan to por
par te da con ces si o ná rio quan to do en tão DNER (fun -
ção de po der con ce den te). Assim, quan do da pro pos-
ta de im plan ta ção de ca bi nes de blo que io em Vi ú va
Gra ça, a No va Du tra tam bém iso lou a pra ça para re a li-
zar seus es tu dos, re fe rin do-se in clu si ve ao ‘trá fe go
pre vis to na Pra ça de Vi ú va Gra ça ... era de ... ve í cu los
equi va len tes’ (fl. 14 do vo lu me 24). Entre tan to,
deve-se ci tar o pró prio caso de Pa ra teí/Ja ca reí em
que a No va Du tra, ao en ca mi nhar es cla re ci men tos so -
bre as al te ra ções nes se com ple xo, re me teu ao Tri bu-
nal o Ofí cio PR-55/2001 (fls. 251/256), de 4 de abril de
2001, quan do, en tre ou tras ques tões, ela res pon deu
qual foi o trá fe go ini ci al pre vis to para as qua tro pra ças
de pe dá gio lo ca li za das na ro do via sob sua ad mi nis-
tra ção.

24. De acor do com a con ces si o ná rio o trá fe go
ini ci al pre vis to para as 4 (qua tro) pra ças lo ca li za das
em Vi ú va Gra ça (Km207,70), Ita ti a ia (Km318,90),
Mo re i ra Cé sar (Km87,00) e Pa ra teí (Km180,00), não
foi al te ra do em re la ção ao Qu a dro 2 da Pro pos ta de 
Ta ri fa, apre sen ta do na li ci ta ção’ (fl. 251) (gri fa-
mos). O re fe ri do qua dro ori gi nal en con tra-se às fls.
257/258. Adi an te, no mes mo ex pe di en te, pode-se
ve ri fi car a se guin te as ser ti va: ‘com isso o per cen tu al
de acrés si mo de trá fe go po de rá va ri ar para mais ou
para me nos em re la ção aos 4,94% ini ci al men te pre -
vis to, fi can do man ti do o ris co de trá fe go da Pra ça
de Pa ra teí em re la ção à Pro pos ta de Ta ri fa’ (gri fa-
mos.) fl. 263). Do úl ti mo pa rá gra fo des sa mes ma fo -
lha trans cre ve-se a fra se: ’com isso é man ti do de
acor do com o con tra to, o ris co de trá fe go nas 4 Pra -
ças de Pe dá gio Ori gi na is’. Já à fl. 254 (no âm bi to do

ci ta do ofí cio), a No va Du tra afir ma que ‘pa ra a de fi ni-
ção da tar ja a ser apli ca da no es tu do de des mem bra-
men to das pra ças Pa ra te íX Ja ca reí, pro ce de mos a
um com ple to es tu do de trá fe go na re gião de in fluên-
cia do sis te ma’. Ora, o que se pro cu rou fa zer, con for-
me já dito no pa rá gra fo 22, foi um es tu do com ple to
do sis te ma. Ade ma is, como ob ser va do, a pró pria
con ces si o ná ria já tra ba lhou, in clu si ve nes te caso em 
apre ci a ção, com o de no mi na do ris co de trá fe go de
pra ça de pe dá gio.

25. A fim de di ri mir dú vi das por ven tu ra ain da
exis ten tes, ci ta mos a pro pos ta de tar ja da No va Du tra
na li ci ta ção. No tomo ‘II.2 – Estu do de Pro je ção do
Trá fe go’ cons ta o qua dro 1 de ta lhan do o vo lu me anu al
de trá fe go, por ca te go ria, de ve í cu lo, no ano 1, por
pra ça de pe dá gio e o qua dro 2, onde está dis cri mi na-
do o nú me ro de ve í cu los equi va len tes a se rem pe da-
gi a dos pela con ces si o ná rio por ano e por pra ça de
pe dá gio (fls. 39/40 do vo lu me 13). Por úl ti mo, deve
des ta car a se guin te in for ma ção da No va Du tra: ‘pa ra
com po si ção da re ce i ta de pe dá gio fo ram ana li sa dos
os vo lu mes de trá fe go exis ten tes e pre vi sí ve is nos
pos tos de co bran ça a se rem ope ra dos pela con ces si-
o ná rio’ (fl. 4] do vo lu me 13).

26. Com essa ex po si ção, en ten de mos res tar
cla ro que a equi pe de au di to ria uti li zou-se de da dos
con tra tu a is e ou tros afe ri dos ou me di dos e in for ma-
dos pela pró pria con ces si o ná ria para de sen vol ver
seus es tu dos e con clu ir so bre a per ti nên cia ou não
do va lor de des con to ofe re ci da aos usu ar zos da ro -
do via em vir tu de das mo di fi ca ções im ple men ta das
em re la ção às con di ções ori gi na is pac tu a dos to das
no con tra to de con ces são. Não se pode ana li sar os
re fle xos des sas al te ra ções con tra tu a is sem o cu i da-
do que o caso re quer, seja pela com ple xi da de do as -
sun to – exi gin do um exa me pro i bin do so bre tu do no
que se re fe re às con se qüên ci as des sas al te ra ções
para os usuá ri os e, ain da, a ma nu ten ção do con tra to
ce le bra do en tre as par tes, cuja a que bra do ter mo fir-
ma do pode in vi a bi li zar a cre di bi li da de dos fu tu ros
pro ces sos li ci ta tó ri os –, ou seja pela apre ci a ção pi o-
ne i ra da ma té ria, cujo re sul ta do, em sen do fa vo rá vel
à con ces si o ná ria, po de rá cri ar uma ju ris pru dên cia
di fil cil de ser ad mi nis tra da pelo po der con ce den te.
Além dis so, as si na le-se que a No va Du tra afir ma ter
re pa ros a fa zer ao Re la tó rio da Au di to ria no que res -
pe i ta aos pro ce di men tos téc ni cos que a equi pe do
TCU uti li zou para mo de lar o im pac to so bre o trá fe go
do com ple xo de Pa ra teí – Ja ca reí, e que che gou a
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va lo res mais ele va dos do que os mo de la dos e apre -
sen ta dos pela ces si o ná ria No va Du tra’ (gri fa mas) “fl.
29 do vo lu me 51).

27. Por tan to, en ten de mos que para a aná li se
das al te ra ções apre ci a das nes tes au tos não se deve
ater ex clu si va men te ao jogo ou em pre go de pa la vras,
mas sim na es sên cia dos fa tos.

28. Qu an to às per das de re ce i ta de vi das a in su-
fi ciên cia de trá fe go – to man do por base a quan ti da de
de ve í cu los equi va len tes in di ca da pela con ces si o ná-
rio na li ci ta ção –, isso, como men ci o na do, é ris co
dela, as su mi do em con tra to. Entre tan to, pode ela
com pen sar, con for me ar gu men ta do por ela mes mo,
per das de uma de ter mi na da pra ça de pe dá gio com
os acrés ci mos de trân si to de ou tras, até al can çar o
trá fe go li mi te cons tan te do ter mo con tra tu al. O que
não se pode é ace i tar que a con ces si o ná rio al te re,
jun to ao po der con ce den te, a con fi gu ra ção ori gi nal
da ro do via, mo di fi can do as con di ções de ris co pac -
tu a do, a fim de di mi nui-lo, ou até mes mo eli mi ná-lo,
em de tri men to de os usuá ri os te rem aces so a uma
tar ja me nor e mais jus ta pro por ci o na da pe las pos si-
bi li da des nor ma is de lu cro ou pre ju í zo afe tas a qual -
quer ne gó cio.

29. Por úl ti mo, cabe re gis trar que em ne nhum
mo men to a equi pe de au di to ria bus cou al te rar o
ris co de trá fe go as su mi do pela No va Du tra na li ci ta-
ção (au men tan do-o), pelo con trá rio, bus cou-se foi
man ter as con di ções pac tu a das ini ci al men te, evi -
tan do qual quer bur la ao cer ta me li ci ta tó rio, man -
ten do-se a li su ra do pro ces so. Para tan to, é im-
pres cin dí vel a cor re ção da ma triz de trá fé go, afim
de que ela re fli ta as mo di fi ca ções im ple men ta das
na ro do via. Se não se pro ce der des sa for ma, es -
tar-se-á dan do a con ces si o ná rio uma con fi gu ra ção
de pra ças de pe dá gio não exis ten te à épo ca da li ci-
ta ção, per mi tin do-a cap tar um trá fe go adi ci o nal
não dis po ní vel aos li ci tan tes no cer ta me, já des -
con ta do a par ce la re ver ti da aos usuá ri os em for ma
de des con to na tar ja do com ple xo Pa ra teí/ Jacareí.
Ora, se to das as li ci tan tes sou bes sem à épo ca da
Li ci ta ção que po de ri am mo di fi car os lo ca is onde
se si tu a vam as pra ças de pe dá gio sem ter que re -
pas sar aos usuá ri os toda a re ce i ta ad vin da da al te-
ra ção, cer ta men te suas pro je ções de fuga e im pe-
dân cia se ri am me no res, po den do, as sim, ter ofe re-
ci do tar jas in fe ri o res do que as ofer ta das di an te
das con di ções pre e xis ten tes.

II.2 – Va li da de dos Estu dos da Equi pe de Au di to-
ria

II.2.1 – Expo si ção dos ar gu men tos da con ces si o-
ná ria

30. A No va Du tra ale ga que ‘uma si mu la ção re a-
li za da pela Equi pe de Au di to ria do Tri bu nal de Con tas
da União em 2001 in di cou a pos si bi li da de de au men-
to de trá fe go de 75.292 mil ve í cu los equi va len tes em
de cor rên cia das mo di fi ca ções in tro du zi das no sis te-
ma de co bran ça no Com ple xo Pa ra teí-Ja ca reí em
acrés ci mo ao vo lu me de trá fe go que ori gi nou o des -
con to de 7.2% já con ce di do na ta ri fa (fl. 5 do vo lu me
51).

31. Já no item 2.7 (fl. 8 do vo lu me 51), a No va-
Du tra afir ma que ‘a equi pe de au di to ria con si de rou o
trá fe go pre vis to e o real como adi ci o na is ao li mi te de
ris co ori gi nal men te as su mi do pela con ces si o ná rio’.

11.2.2 – Aná li se dos ar gu men tos apre sen ta dos
pela con ces si o ná ria

32. Qu an to à pri me i ra ale ga ção (pa rá gra fo
30), en ten de mos que a sim ples Le i tu ra do itens ‘9.6
Esti ma ti va de ajus te do ris co de trá fe go ori gi nal as -
su mi do em Pa ra teí’ do re la tó rio de au di to ria (pará
gra fos 232 a 235,’ fls. 644/646) – par te do tex to do
qual a con ces si o ná rio re ti rou es ses ter mos – elu ci-
dam a ques tão.

33. No pa rá gra fo 232 (fl.644) está ex pres so de
for ma cla ra que fo ram uti li za dos os da dos efe ti vos de
trá fe go (na que le pon to já tra ta do no re la tó rio) com o
ob je ti vo de se es ti mar os per cen tu a is de ajus te do ris -
co as su mi do pela con ces si o ná ria. Nes se mes mo tre -
cho está en fa ti za do que se tra ta de ‘es ti ma ti vas por -
que fo ram fe i tas de for ma con ser va do ra, nos ter mos
dis pos tos no item ‘5.1.7 – Esti ma ti va de acrés ci mo de
trá fe go em Pa ra teí com re du ção de ris co’ (fls.
628/633).

34. Os grá fi cos 1, 2 e 3 (fls. 630/631), plo ta dos
com base em da dos da pró pria con ces si o ná rio, mos -
tram que a pra ça de Pa ra teí an tes do des mem bra-
men to apre sen ta va de cres ci mos acen tu a do dc trá fe-
go en quan to as ou tras pra ças con si de ra das (Mo re i ra
Cé sar Ita ti a ia) per ma ne ci am com trá fe go qua se cons -
tan tes. Assim, con for me dis pos to no pa rá gra fo 180 (fl. 
632), a uni da de téc ni ca uti li zou o cres ci men to de trá -
fe go nes tas duas úl ti mas pra ças, no pe río do ali es pe-
ci fi ca do, para pro je tar o trá fe go que Pa ra tei te ria caso
não hou ves se o des mem bra men to da pra ça, en fa ti-
zan do que essa era uma pre mis sa con ser va do ra.
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Obser ve–se que o co e fi ci en te de cor re la ção en tre a
ma triz de trá fe go de Pa ra teí e a re sul tan te da soma de
Mo re i ra Cé sar e Ita ti a ia foi de 0,743 (pa rá gra fo 176 do 
re la tó rio, fl. 629).

35. Portan to, a equi pe de au di to ria uti li zou-se de 
uma pro je ção con ser va do ra, po rém de fen sá vel – tan -
to do pon to de vis ta ma te má ti co e es ta tís ti co quan to
da ra zo a bi li da de – para con clu ir so bre a ma jo ra ção
das tar jas co bra das no com ple xo de Pa ra teí e Ja ca reí.
Caso se pro je tas se o trá fe go de Pa ra teí uti li zan do a
cur va de ten dên cia des ta pra ça (de crés ci mo cons tan-
te e acen tu a do) – de mons tra da no Grá fi co 2 (com da -
dos da pró pria No va Du tra) – ao in vés de con si de rar a
mé dia de cres ci men to de tra fe go das pra ças de Mo re-
i ra Cé sar e Ita ti a ia, o va lor da ta ri fa de pe dá gio a ser
re du zi do se ria ain da ma i or. Entre tan to, con for me dis -
pos to no men ci o na do pa rá gra fo 232, ‘de ve o po der
con ce den te, jun to à con ces si o ná ria, apre sen tar pro -
pos ta efe ti va de ajus te ba se a da em es tu dos téc ni cos
que a fun da men te’, o que cer ta men te fa ria com a ta ri-
fa a ser co bra da do usuá rio fos se ain da me nor.

36. Qu an to à ale ga ção des cri ta no pa rá gra fo 31
– ‘a equi pe de au di to ria con si de rou o trá fe go pre vis to
e o real como adi ci o na is ao li mi te de ris co ori gi nal-
men te as su mi do pela con ces si o ná ria’ –, a No va Du tra
faz a afir ma ção sem, con tu do, men ci o nar em que par-
te do re la tó rio ou qua is fo ram os cál cu los que cor ro-
bo ram essa as ser ti va. Da le i tu ra do item 6.4 do re la tó-
rio ((fls. 636/638), pode-se ob ser var que to dos os cál -
cu los que sub si di a ram a con clu são da equi pe de au -
di to ria quan to à ques tão da pra ça de Ja ca reí são per-
ti nen tes e jus ti fi ca dos e, ain da, fo ram fe i tos con si de-
ran do da dos re a is, da pró pria con ces si o ná ria. Ade -
ma is, como se pode ob ser var das ta be las 11 (fl. 632)
e 15 (fl.637), o acrés ci mo de trá fe go cal cu la do (4º co -
lu na) é ob ti do pela di fe ren ça en tre o trá fe go au fe ri do
pela con ces si o ná ria – pe da gi a do me nos a di fe ren ça
re ver ti da para a con ces são (con for me dis cri mi na do
nas res pec ti vas ta be las) – e o trá fe go pro je ta do cor ri-
gi do pelo cres ci men to mé dio das pra ças de Mo re i ra
Cé sar e Ita ti a ia.

37. Vale des ta car que para se ob ter o cres ci-
men to de 4,160 o re la ti vo ao des mem bra men to da
pra ça de Pa ra teí (ta be la 11, fl. 632), fo ram uti li za dos
da dos de trá fe go men sa is, in for ma dos pela No va-
Du tra, du ran te cada pe río do com ple to de um ano
em que a re fe ri da pra ça ope rou nes sa con di ção. Já
no que se re fe re ao im pac to da en tra da de ope ra ção
de Ja ca reí (10,62%; ta be la 15; fl. 637), fo ram uti li za-

dos pe río dos igua is aos dis po ní ve is para o es tu do a 
fim de evi tar sa zo na li da des (se tem bro a de zem bro
de 1999, se tem bro a de zem bro de 2000 e se tem bro
a de zem bro de 2001), haja vis ta a con ces si o ná ria
ter ini ci a do a ope ra ção nes ta pra ça so men te em 15
de agos to de 2001 (ver pa rá gra fo 197 do re la tó rio,fl.
636).

II.3 – Com pro me ti men to da Con ces si o ná ria com
as pro je ções as su mi das à épo ca da li ci ta ção

II.3.1 – Expo si ção dos ar gu men tos da con ces si o-
ná ria

38. A No va Du tra, no item 2.3 (fl. 6 do vo lu me
51), dis cor re que para ela bo rar as suas pro je ções
de trá fe go fo ram re a li za das si mu la ções con si de ran-
do as hi pó te ses de fuga e im pe dân cia ano a ano.
Afir ma, ain da, que ‘as me to do lo gi as dis po ní ve is
para ava li a ção e pro je ção de fu gas e im pe dân ci as
ca re cem de pre ci são pela ab so lu ta de fi ciên cia de
me di ções a res pe i to. Por isso mes mo, as hi pó te ses
não po dem ser con si de ra das como obri ga ções con -
tra tu a is e só ser vi ram para fi xar o ní vel de ris co da
de man da as su mi do pela li ci tan te’. A con ces si o ná ria
pros se gue re la ci o nan do, em sua vi são, as di fi cul da-
des para se pro je tar a ma triz de trá fe go à épo ca da
li ci ta ção.

39. Já o pro fes sor Antó nio Car los Cin tra do
Ama ral re la ci o na suas con clu sões às fls. 61/64 do vo -
lu me 51, en tre elas:

A. Nos con tra tos ad mi nis tra ti vos de du -
ra ção – como é o de con ces são de ser vi ço
pú bli co – o su ces so do con tra to de pen de
ba si ca men te do pla ne ja men to, eta pa ini ci al
do pro ces so de con tra ta ção.

B. O bom pla ne ja men to da con tra ta-
ção de pen de, por sua vez, do do mí nio que 
a Admi nis tra ção Pú bli ca e as li ci tan tes te -
nham so bre o ob je to que se pre ten de con -
tra tar, do mí nio esse de cor ren te da ex pe-
riên cia na exe cu ção de con tra tos com ob -
je to si mi lar.

C. As con ces sões de ser vi ço pú bli co
no Bra sil na dé ca da de 90 res sen ti ram-se
da fal ta de uma ex pe riên cia ade qua da, não
só por que fo ram ou tor ga das em uma re a li-
da de so ci al e eco nô mi ca nova, ca rac te ri za-
da por uma inu si ta da glo ba li za ção da eco-
no mia e acen tu a do de sen vol vi men to tec no-
ló gi co, mas tam bém por que se es ta va im-
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plan tan do um novo es que ma ju rí di co-nor-
ma ti vo.

D. Em con se qüên cia, os con tra tos de
con ces são de ser vi ço pú bli co de vem ser
exe cu ta dos com acen tu a do grau de fle xi bi li-
da de, não ca ben do o ape go, pelo me nos em 
ter mos ri go ro sos, ao prin cí pio ‘pac ta sunt
ser van da’.

II.3.2 – Aná li se dos ar gu men tos apre sen ta dos
pela con ces si o ná ria

40. A di fi cul da de nar ra da pela No va Du tra para
es ti mar a ma triz de trá fe go da con ces são cer ta men-
te es ta va pre sen te nos es tu dos das ou tras li ci tan tes,
como tam bém es ta ria para qual quer ou tra pre ten-
den te a as su mir a con ces são do ser vi ço pú bli co em
co men to. Todo em pre en di men to, prin ci pal men te em
fase de pro je to, apre sen ta in cer te zas di ver sas, so-
bre tu do quan to ao dis pên dio em cus tos ope ra ci o na-
is; ao va lor do mon tan te de in ves ti men tos (e quan do
será ne ces sá rio sua re a li za ção); à ga ran tia de que
os pre ços dos ser vi ços/pro du tos se rão pre ser va dos
em face da in fla ção; à de man da do pro du to/ser vi ço;
e ao re tor no do in ves ti men to. Nas con ces sões de ro -
do vi as fe de ra is, o in ves ti dor pri va do pra ti ca men te
não cor re ris co, pois so men te uma des sas va riá ve is
lis ta das não pos sui ga ran tia no con tra to de con ces-
são.

41. cus to ope ra ci o nal é fi xa do pela con ces si o-
ná ria em sua pro pos ta co mer ci al e per ma ne ce cons -
tan te ao lon go da con ces são, ape sar do avan ço tec -
no ló gi co que pro por ci o na a re du ção dele du ran te a
ex plo ra ção da ro do via. Assim, o con se qüen te ga nho
de pro du ti vi da de não é re pas sa do aos usuá ri os,
como ocor re em ou tros se to res (se tor elé tri co e de te -
le co mu ni ca ções e como será para as no vas con ces-
sões de ro do vi as fe de ra is (os edi ta is pos su em cláu -
su la que pre vê o re pas se do ga nho de pro du ti vi da de
quan do do re a jus te anu al do pe dá gio).

42. Nas pri me i ras con ces sões de ro do vi as fe de-
ra is, en tre elas a ad mi nis tra da pela No va Du tra, a con -
ces si o ná ria pos sui como obri ga ção cum prir um pro -
gra ma de in ves ti men to –Pro gra ma de Explo ra ção da
Ro do via (PER) – ela bo ra do pelo po der con ce den te
(dis cu ti do com as li ci tan te nos ter mos dos res pec ti vos
edi ta is) de ta lha do a ní vel de quan ti da de e ano para
re a li za ção das obras. Se para a exe cu ção de de ter mi-
na da obra for gas to ma i or quan ti da de de in su mos, os
usuá ri os – de for ma di re ta (re vi são) ou in di re ta (ade -

qua ção) – su por ta rão esse ônus a mais e, ain da, se
for ne ces sá rio an te ci par um in ves ti men to, acon te ce a
mes ma co i sa, ou seja, a con ces si o ná ria não pos sui
ris co quan to aos in ves ti men tos. Res sal te-se que os
pre ços dos in su mos para os in ves ti men tos são os in -
di ca dos pela con ces si o ná ria em sua pro pos ta, as sim
sen do, qua se não há ris co no que se re fe re a pre ços.

43. Os con tra tos de con ces são pos su em cláu -
su las de re a jus te de pre ço do pe dá gio. Assim, há uma 
ne u tra li za ção da per da do va lor da tar ja em re la ção a
des va lo ri za ção da mo e da na ci o nal. No pre sen te
caso, para os re a jus tes, são con si de ra dos ín di ces re -
la ti vos a ter ra pla na gem, pa vi men ta ção, obras de ar -
tes es pe ci a is e ser vi ços de con sul to ria, to dos da Fun -
da ção Ge tú lio Var gas (FGV). Exis tem, ain da, cláu su-
las que pre vê em o re e qui lí brio eco nô mi co-fi nan ce i ro
do con tra to na ocor rên cia de even tos de for ça ma i or
ou caso for tu i to. Como vis to, aqui tam bém não há ris -
co para a con ces si o ná ria.

44. A pos si bi li da de de não ocor rer o trá fe go pre -
vis to pela con ces si o ná ria em sua pro pos ta con sis te
em ris co ex clu si vo dela nos ter mos pre vis to no con tra-
to de con ces são. Nes ta ins tru ção já foi trans cri ta a
cláu su la 38 no pa rá gra fo 19, en tre tan to, a fim de res -
tar cla ro que a res pon sa bi li da de do ris co de trá fe go
cabe à con ces si o ná ria, cita-se a cláu su la 85 do edi tal:
‘85. A con ces si o ná ria as su mi rá, in te gral men te e para
to dos os efe i tos, o ris co de trân si to ine ren te à ex plo ra-
ção da Ro do via, nes te se in clu in do o ris co de re du ção
do vo lu me de trân si to, in clu si ve em de cor rên cia da
trans fe rên cia de trân si to para ou tras Ro do vi as’ (fl. 182 
do vo lu me 12). (gri fou-se)

45. Con for me se ob ser va, a No va Du tra, com
sua ale ga ção, de se ja ame ni zar o ris co de trá fe go (ou
até mes mo se isen tar dele), uma das pou cas in cer te-
zas que ela ge ren cia em seu ne gó cio. Qu al quer em -
pre en di men to pos sui ris co, no ramo pri va do o in ves ti-
dor arca com to dos eles, já nas con ces sões, haja vis -
ta se tra tar de pres ta ção de um ser vi ço pú bli co (su je i-
to ao prin cí pio da con ti nu i da de da pres ta ção), o ris co
é bas tan te ate nu a do para o con ces si o ná rio. No en-
tan to, ele exis te, está dis pos to de for ma cla ra no con -
tra to de con ces são e deve ser su por ta do ex clu si va-
men te pela em pre sa ou tor ga da do ser vi ço, nos ter -
mos pac tu a do.

46. Ao usuá rio da ro do via não pode ser atri bu í do
mais esse ônus, ou me lhor, ao usuá rio da ro do via
deve ser ofe re ci do um des con to pro por ci o nal a todo
trá fe go pe da gi a do a mais pela No va Du tra em vir tu de
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das mo di fi ca ções im ple men ta das na ro do via. Nes se
sen ti do, o que se pre ten de é que seja re pas sa do ao
usuá rio da ro do via Pre si den te Du tra, além do des con-
to já ofe re ci do em ra zão da nova pra ça de Ja ca reí
(R$0,30 à épo ca da au di to ria), des con to re fe ren te ao
acrés ci mo de trá fe go pe da gi a do pela con ces si o ná ria,
em Pa ra teí, de cor ren te de sua nova con fi gu ra ção,
não pre vis ta no edi tal de li ci ta ção (cer ca de mais
R$0,30). Obser ve que esse va lor, re la ti vo à tar ja bá si-
ca de pe dá gio, é fixo, ou seja, so men te re fle te o ga -
nho in de vi do da con ces si o ná ria com as mo di fi ca ções
im ple men ta das no com ple xo Pa ra teí-Ja ca reí. É bas -
tan te pla u sí vel que com o cres ci men to da ati vi da de
eco nô mi ca no País em pa ta ma res su pe ri o res ao atu -
al men te pre sen ci a do, au men te a quan ti da de de ve í-
cu los pe da gi a dos em Pa ra teí. Este sim é um ga nho
le gí ti mo (por tan to, não pre ci sa rá ser re ver ti do aos
usuá ri os) da con ces si o ná ria, pois ele é pro ve ni en te
da re cu pe ra ção de trá fe go – cuja de crés ci mo pro va-
vel men te se deve a di mi nu i ção da taxa de cres ci men-
to do PIB no Bra sil pre sen ci a do nos úl ti mos anos – e
não al te ra as con di ções pac tu a das na li ci ta ção.

47. Por con se guin te, ape sar de com pre en der-
mos as pon de ra ções do pro fes sor Antô nio Car los
Cin tra do Ama ral, so mos no sen ti do de que a fle xi bi li-
za ção do con tra to de con ces são pode ser da no so
para am bas as par tes, prin ci pal men te em se tra tan do
de um con tra to de lon ga du ra ção. É im pres cin dí vel
que tan to a con ces si o ná ria quan to o po der con ce den-
te e usuá ri os te nham cla re za so bre o que foi con tra ta-
do, in clu in do os di re i tos e de ve res das par tes. Ade ma-
is, em nos sa opi nião, o re fe ri do con tra to já foi bas tan-
te fle xi bi li ze do em seu nas ce dou ro, ou seja, na pró -
pria li ci ta ção, ao mi ni mi zar os ris cos do fu tu ro con ces-
si o ná rio, não ca ben do pro mo ver al te ra ções no úni co
pon to de ris co re la ci o na do no pa rá gra fo 40 a ser as -
su mi do pela con ces si o ná ria.

II.4 – O com ple xo Pa ra teí-Ja ca reí – le ga li da de
das al te ra ções e cor re ção dos va lo res de pe dá gi-
os

II.4.1 – Expo si ção dos ar gu men tos da con ces si o-
ná ria

48. A No va Du tra re la ta, no item 2.5 (fl. 7 do vo lu-
me 51), que a re for mu la ção do sis te ma de co bran ça
en tre São José dos Cam pos e São Pa u lo, com suas
con se qüên ci as, foi apro va do pelo DNER e TCU e que
o des con to ofe re ci do ao usuá rio em Ja ca reí não de ri-
vou de obri ga ção con tra tu al ou le gal, mas an tes de

uma for ma en con tra da para evi den ci ar uma van ta-
gem con cre ta para o usuá rio.

49. Já no item 2.6 (fls. 7/8 do vo lu me 51), a re -
cor ren te ar gu men ta que o acrés ci mo de trá fe go in cor-
po ra do ao flu xo de ca i xa, pela ade qua ção nº 6, de cor-
ren te das mo di fi ca ções im ple men ta das no com ple xo
Pa ra teí–Ja ca reí, além de te rem sido apro va das pelo
po der con ce den te e pelo TCU, ti ve ram efe i to ne u tro
em ter mos de ga nhos para a con ces si o ná ria.

II.4.2 – Aná li se dos ar gu men tos apre sen ta dos
pela con ces si o ná ria

50. A as ser ti va da con ces si o ná ria cons tan te no
pa rá gra fo 48 (apro va ção, por par te do DNER e TCU,
das mo di fi ca ções, e tam bém das res pec ti vas con se-
qüên ci as, im ple men ta das no tre cho da ro do via sob
aná li se), no que diz res pe i to ao TCU, não pro ce de. O
Tri bu nal, me di an te a De ci são nº 337/2001 – Ple ná rio
– en ten deu pela le ga li da de da im plan ta ção da nova
pra ça de pe dá gio em Ja ca reí, fri san do que ‘a de ci são
de fi ni ti va des ta Cor te, so bre a cor re ção dos va lo res
uti li za dos no flu xo de ca i xa, que em ba sa ram as re vi-
sões do con tra to de con ces são e afi xa ção das atu a is
ta ri fas de pe dá gio, so bre os pa râ me tros uti li za dos
para es ti mar o trá fe go nes sa nova pra ça de pe dá gio,
(…) será pro fe ri da após exa mes adi ci o na is opor tu na-
men te em pre en di dos’ (item 8.2). Ora, o re la tó rio de
au di to ria em co men to é o pro du to da uni da de téc ni ca
(con for me de ter mi na do no item 8.3 da ci ta da de ci são)
que au xi li a rá o Tri bu nal a con clu ir acer ca da per ti nên-
cia dos va lo res de pe dá gi os pra ti ca dos no re fe ri do
com ple xo.

51. No que se re fe re à afir ma ção dis pos ta no pa -
rá gra fo 49, pri me i ra men te, deve-se en fa ti zar que o
TCU, até o mo men to, não apre ci ou as mo di fi ca ções
ocor ri das em Pa ra teí (des mem bra men to da pra ça de
pe dá gio), até por que essa al te ra ção não foi sub me ti-
da ao Tri bu nal. O re la tó rio de au di to ria, no item ‘5.1.1
– Jus ti fi ca ti va para o des mem bra men to’ (fl. 618), des -
cre ve de ta lha da men te como se deu o des mem bra-
men to, in clu si ve abor dan do a jus ti fi ca ti va in ve rí di ca
da con ces si o ná ria para tal, cor ro bo ra da pelo en tão
DNER. Qu an do da au di to ria, pôde-se ve ri fi car in
loco, con tan do com a par ti ci pa ção de um ACE da Se -
cex/GO, es pe ci a tis ta em obras ro do viá ri as, que os ar -
gu men tos para o des mem bra men to não po de ri am ser 
ace i tos.

52. Em se gun do lu gar, es cla re ce-se no va men te
que o TCU so men te pro nun ci ou-se so bre a le ga li da-
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de da pra ça de Ja ca reí, fi can do para pos te ri or apre ci-
a ção a per ti nên cia do des con to ofe re ci do aos usuá ri-
os, ou con for me es ta be le ce a de ci são des ta Cor te de
Con tas, se be ne fi cio ofe re ci do aos usuá ri os, na for ma
de re du ção do pe dá gio, em ra zão da ins ta la ção de
nova pra ça em Ja ca reí/SP, foi cal cu la do na jus ta me -
di da para man ter inal te ra do o equi lí brio fi nan ce i ro do
con tra to, sem pro por ci o nar ga nhos in jus ti fi ca dos à
con ces si o ná ria ...‘ (gri fa mos) (item 8.3 de De ci são nº
337/2001 – Ple ná rio).

53. Por úl ti mo, o re sul ta do dos tra ba lhos im ple-
men ta dos pela equi pe de au di to ria na con ces são de -
mons tram que a con ces si o ná rio ob te ve ga nhos in-
just fi ca dos com as mo di fi ca ções re a li za das no com -
ple xo de Pa ra teí-Ja ca reí. Esses ga nhos, con for me
cons tam do men ci o na do re la tó rio, fo ram quant fi ca dos
em um acrés ci mo de trá fe go de 75.292 mil ve í cu los
equi va len tes – pro por ci o nan do uma re ce i ta adi ci o nal,
com a ta ri fa à épo ca na pra ça de Ja ca reí de R$2,20,
de R$165,6 mi lhões – que de ve ri am es tar sen do re -
ver ti dos para o flu xo de ca i xa em be ne fi cio da mo di ci-
da de da ta ri fa.

II.5 – Jus ti fi ca ti va da le gi ti mi da de do au men to de 
trá fe go e apro pri a ção des te pela No va Du tra

II.5.1 – Expo si ção dos ar gu men tos da con ces si o-
ná ria

54. A fim de jus ti fi car a le gi ti mi da de do au men to
de tra fe go cap ta do por ela e não re ver ti do aos usuá ri-
os, a No va Du tra, à fl. 16 do vo lu me 51, trans cre ve a
cláu su la 43 do con tra to de con ces são, que es ta be le-
ce que a con ces si o ná ria, ao seu úni co e ex clu si vo
cri té rio e res pon sa bi li da de, po de rá con ce der isen-
ções e des con tos ta ri fá ri os, bem as sim re a li zar pro-
mo ções ta ri fá ri as, in clu si ve pro ce den do re du ções sa -
zo na is em dias e ho ras de ba i xa de man da, sem que
isto, to da via, posa ge rar qual quer di re i to de a mes ma
so li ci tar com pen sa ção nos va lo res das ta ri fas’.

55. Adi an te, a re cor ren te, após ci tar cláu su las
con tra tu a is que ver sam so bre o ser vi ço ade qua do e
so bre a for ma de in ter pre ta ção do con tra to de con -
ces são, con clui à fl. 20 do vo lu me 51 que cons tam de
seu con tra to de ve res e di re i tos de con ces si o ná rio que 
‘to mam pre ce dên cia so bre a Pro pos ta de Ta ri fa e as
pro je ções de trá fe go’, en tre as qua is: de fe sa dos
usuá ri os bus can do a pres ta ção do ser vi ço ade qua do
me di an te a im plan ta ção de so lu ções que aten dam
aos ob je ti vos de re du ção da ta ri fa, de fe sa de sua vi a-
bi li da de em pre sa ri al, bus can do im pe dir que usuá ri os
se apro ve i tem dos ser vi ços de con ces si o ná ria e se
fur tem ao pa ga men to do pe dá gio, e ma nu ten ção de

seu po der de con cor rên cia com ou tras ro do vi as pe da-
gi a das.

56. Já às fls. 27/28 do vo lu me 51, a con ces si o-
ná ria re su me o seu po si ci o na men to acer ca des te
tema:

“(…)
c) É de ver do Po der Pú bli co usar a fa -

cul da de que a lei lhe con fe re para pre ser var
a se gu ran ça dos ci da dãos e a efi ciên cia do
uso dos re cur sos pú bli cos. Mas, são di re i tos
da con ces si o ná ria, que não con tra ri am esse 
de ver, e até con tri bu em para seu cum pri-
men to: (i) pro te ger-se con tra os usuá ri os
que apro ve i tam de seus ser vi ços e que fo-
gem do pa ga men to do pe dá gio, da mes ma
for ma que uma con ces si o ná ria do se tor elé -
tri co tem o di re i to de se pro te ger con tra li ga-
ções clan des ti nas; (ii) com pe tir com ou tras
ro tas al ter na ti vas ou me i os de trans por tes
me di an te a fle xi bi li da de ta ri fá ria su je i ta,
sem pre, ao teto do va lor con tra tu al; e (iii) es -
ti mu lar o uso mais in ten si vo da ro do via por
usuá ri os mar gi na is. Em face à di nâ mi ca e
cres cen te ur ba ni za ção da re gião atra ves sa-
da, a cur to pra zo a con ces são se tor na ria
in viá vel caso a Con ces si o ná ria No va Du tra
fos se obri ga da a ab sor ver o ônus da oci o si-
da de dos in ves ti men tos e da ca pa ci da de da
Ro do via co lo ca da à dis po si ção dos usuá ri-
os, sem ter o di re i to de ge ren ci ar seu ris co
me di an te le gí ti mas prá ti cas co mer ci as.

d) O prin cí pio fa cul ta ti vo de ofe re ci-
men to de des con tos, pre vis tos na an tes
trans cri ta Cláu su la 43 do con tra to de con-
ces são, re for ça esta idéia, uma vez que
qual quer des con to vai mo di fi car os fa to res,
pre vis tos no PER, de im pe dân cia, fu gas e
as con di ções de con cor rên cia com ou tras
ro tas ou sis te mas de trans por te.

e) Aci ma de tudo, deve pre va le cer a
ne ces si da de de pres ta ção de ser vi ço ade-
qua do para o usuá rio, que nes se caso en-
vol ve ma i or jus ti ça ta ri fá ria, no vas obras
(des mem bra men to e re a lo ca ções de pra-
ças) e mo di ci da de ta ri fá ria;

f) Os con ces si o ná ri os de vem ser es ti-
mu la dos a ado tar me di das vol ta das para a
des co ber ta de no vas, for mas de im plan tar
ma i or jus ti ça ta ri fá ria com mais usuá ri os pa -
gan do, con for me pre vis to no pró prio PER,
quan do ali se es ta be le ceu o ob je ti vo de
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trans for mar a ro do via em via ex pres sa.
Cabe fri sar que nes ses ca sos a Con ces si o-
ná ria nor mal men te en fren ta os ris cos ine-
ren tes à cons tru ção de uma nova pra ça de
pe dá gio e à re a ção ne ga ti va de usuá ri os
que em nada con tri bu í ram no pas sa do para
o uso da ro do via;

g) De vem ser evi ta dos me di das res tri ti-
vas às ini ci a ti vas das con ces si o ná ri as, na
bus ca de ele var o nú me ro de pa gan tes e,
as sim, fa zer jus ti ça ta ri fá ria, com o ob je ti vo
de se evi tar o ris co de se re pe tir o que tan -
tas ve zes acon te ceu no pas sa do, aqui e no
ex te ri or:

– con ce de-se;
– a con ces si o ná ria, ou por ca u sa da

ex ces si va ri gi dez da dis ci pli na ta ri fá ria, in-
clu si ve no que con cer ne às li mi ta ções aos
me i os de co bran ça, ou por ou tras ra zões
cujo exa me não cabe aqui efe tu ar, de i xa de
sa tis fa zer as exi gên ci as ne ces sá ri as ao bom 
fun ci o na men to dos ser vi ços;

– o Po der Con ce den te é obri ga do a re -
to mar sua pres ta ção di re ta, su por tan do,
com isso, pe sa dos ônus.

Mais tar de vem o Po der Con ce den te, no va-
men te, a ser obri ga do a re cor rer à con ces são. Esse
cír cu lo vi ci o so pre ci sa de ser evi ta do, me di an te a lú -
ci da com pre en são das pe cu li a ri da des do con tra to
de con ces são de ser vi ços pú bli cos’.

57. Fi nal men te, no item 4.4 (fl. 30 do vo lu me 51), 
a No va Du tra ex põe a con clu são de seu en ten di men to
acer ca des se tema:

.........................................................”
5º) o con tra to de con ces são, em ple no

vi gor, con fe re à Con ces si o ná ria o di re i to de
au fe rir toda a re ce i ta ge ra da pelo mo vi men-
to de ve í cu los si tu a do aba i xo da que le li mi te,
pois este é o pa râ me tro do equi lí brio eco nô-
mi co-fi nan ce i ro nos ter mos es ta be le ci dos
con tra tu al men te. Assim, não tem am pa ro
con tra tu al a pro pos ta de re du zir o va lor de
pe dá gio em ra zão do au men to de mo vi men-
to de ve í cu los ve ri fi ca do em uma de ter mi na-
da pra ça e que não re sul ta em acrés ci mo
que ex ce da vo lu me to tal de trá fe go’.

58. O pro fes sor Antô nio Car los Cin tra do Ama -
ral, em seu pa re cer, es bo çou sua con clu são nos ter -
mos ex pos tos pela No va Du tra (le tras E, F e G; fls.
62/63 do vo lu me 51).

II.5.2 – Aná li se dos ar gu men tos apre sen ta dos
pela con ces si o ná ria

59. A con ces si o ná ria, con for me dis põe o ar ti go
43 do con tra to de con ces são (trans cri to no pa rá gra-
fo 54 des ta), po de rá con ce der isen ções e des con to
ta ri fá ri os, en tre ou tras pro mo ções re la ci o na das no
ci ta do ar ti go, a seu úni co e ex clu si vo cri té rio e res-
pon sa bi li da de. Agin do as sim, a No va Du tra es ta rá
exer cen do sua com pe tên cia de em pre sa pri va da, al -
me jan do pos si vel men te, com essa ati tu de, ob ter
uma ma i or re ce i ta, ape sar do des con to ofer ta do, em 
vir tu de do au men to de de man da. Des sa for ma, a
con ces si o ná ria, a seu li vre cri té rio, sa cri fi ca um di re-
i to, sem con tu do ter, pos te ri or men te, a prer ro ga ti va
de bus car a re pa ra ção, por par te do po der con ce-
den te ou pe los usuá ri os, de vi do a di fe ren ça de ta ri fa
co bra da a me nor. Por isso se fala, na re fe ri da cláu -
su la, em res pon sa bi li da de da con ces si o ná ria.
Obser ve-se o ci ta do ar ti go (par te fi nal), no qual tal
en ten di men to é re for ça do: ‘…sem que isto, to da via,
pos sa ge rar qual quer di re i to de a mes ma so li ci tar
com pen sa ção nos va lo res das ta ri fas’ (gri fa mos).

60. No pre sen te caso, a con ces si o ná ria não se
uti li zou da prer ro ga ti va ex pos ta no men ci o na do ar ti go
43 do con tra to para au men tar o trá fe go pe da gi a do.
Con for me exa us ti va men te ex pli ca do no re la tó rio de
au di to ria e nes ta ins tru ção, o alu di do au men to é de -
cor ren te de al te ra ções na con fi gu ra ção ori gi nal de co -
bran ça de pe dá gio da ro do via.

61. No que se re fe re à bus ca pela No va Du tra da
pres ta ção de ser vi ço ade qua do (con for me de fi ni do
na Lei nº 8.987/95) no sen ti do de im plan tar so lu ções
que ob je ti vem re du ção da ta ri fa, en ten de mos ser isso
ple na men te le gí ti mo e ne ces sá rio, até por que os va -
lo res de pe dá gio não pa re cem es tar mó di cos em vir -
tu de das re vi sões e dos re a jus tes ta ri fá ri os im ple men-
ta dos (veja no qua dro a se guir com pa ra ção en tre os
va lo res de ta ri fa bá si ca de pe dá gio da No va Du tra –
data base de maio de 1995 – e os va lo res das ta ri fas
re vi sa das, re a jus ta das pela for ma pa ra mé tri ca con -
tra tu al e pela, in fla ção). Foi nes se sen ti do (bus ca da
mo di ci da de ta ri fá ria) que o Tri bu nal en ten deu pela le -
ga li da de da im plan ta ção da pra ça de pe dá gio em Ja -
ca reí, não de i xan do de con si de rar, tam bém, a ma i or
jus ti ça ta ri fá ria que essa al te ra ção iria acar re tar. Cou -
be à Se fid (De ci são nº 337/2001 – TCU – Ple ná rio,
item 8.3) ava li ar tec ni ca men te se o des con to ofe re ci-
do aos usuá ri os da ro do via foi cal cu la do na jus ta me -
di da para man ter inal te ra do o equi lí brio fi nan ce i ro do
con tra to, sem pro por ci o nar ga nhos in jus ti fi ca dos à
con ces si o ná ria. A equi pe de au di to ria cons ta tou que
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– de vi do as al te ra ções im ple men ta das na ro do via e
con si de ran do as con di ções as su mi das pela con ces-
si o ná ria na li ci ta ção – o des con to deve ser ma i or, ou
seja, di an te das mu dan ças im ple men ta das no com -
ple xo Pa ra teí-Ja ca reí e do atu al des con to ofer ta do
aos usuá ri os, a ta ri fa de pe dá gio co bra da nes se tre -
cho não está mó di ca.

62. Portan to, so mos do en ten di men to que o con -
ces si o ná rio, as sim como o po der con ce den te, deve
pro cu rar for mas de al can çar a mo di ci da de ta ri fá ria, a
fim de ofe re cer aos usuá ri os va lo res de pe dá gi os me -
no res aos pra ti ca dos. Entre tan to, as al ter na ti vas en -
con tra das não po dem ca u sar de se qui lí brio no con tra-
to fir ma do para ne nhu ma das par tes. Assim, todo trá -
fe go cap ta do de cor ren te das al te ra ções so fri das na
ro do via em re la ção às con di ções acor da das ori gi nal-
men te na li ci ta ção, seja di re to (pe da gi a do, por exem -
plo, em pra ça de pe dá gio nova) ou seja in di re ta men te
(re fle ti do em ou tras pra ças in flu en ci a das), deve ser
re ver ti do para mo di ci da de das ta ri fas.

63. Con clui-se, por con se guin te, que o con tra to
de con ces são con fe re à con ces si o ná rio o di re i to de
au fe rir toda a re ce i ta ge ra da pelo mo vi men to de ve í-
cu los si tu a do aba i xo do li mi te acor da do con tra tu al-
men te, des de que seja de cor ren te de atos não con trá-
ri os ao con tra to e não pro ve ni en tes de al te ra ções na
con fi gu ra ção ori gi nal da ro do via, sob cuja con di ção
ini ci al foi pac tu a do o ris co de trá fe go na con ces são.
Caso se pen se de for ma di fe ren te, nada im pe di rá que
a con ces si o ná ria im plan te quan tas pra ças de pe dá-
gio no vas que de se jar, bem como ins ta le ca bi nes de
blo que io em qual quer sa í da da ro do via, sem que essa
pos si bi li da de es te ja pre vis ta no con tra to de con ces-
são. Agin do as sim a con ces si o ná ria (sem a co i bi ção
do po der con ce den te), numa ex tra po la ção ao li mi te,
todo o ris co de trá fe go pac tu a do se ria eli mi na do, as -
se gu ran do, por tan to, à em pre sa ad mi nis tra do ra da
ro do via a ga ran tia de lu cro lí qui do e cer to e sem o di -
mi nu to ris co que é ine ren te à con ces são em co men to.

III – Con clu são

64. A No va Du tra, à fl. 30 do vo lu me 51 ex põe o
seu ple i to no sen ti do de que o Tri bu nal con si de re que
‘os re sul ta dos po si ti vos ob ti dos com a ins ta la ção da
nova pra ça de pe dá gio de Ja ca reí e com as mo di fi ca-
ções da pra ça de Pa ra teí, já ten do re ver ti do aos usuá -
ri os, nas for mas an tes ex pos tas, não pro por ci o na ram
ga nhos adi ci o na is in de vi dos à Con ces si o ná ria e por -
tan to não jus ti fi cam nem re que rem no vos ajus tes nos
va lo res do pe dá gio da que las pra ças’. Entre tan to, con -
for me en ten de mos res tar cla ro do re la tó rio de au di to-
ria e da aná li se re a li za da no do cu men to cons tan te do

vo lu me 51 dos pre sen tes au tos, o qual apre sen tou os
ar gu men tos da con ces si o ná ria para esse pe di do, a
re cor ren te, em vir tu de das al te ra ções im ple men ta das
na con fi gu ra ção ori gi nal da ro do via, ob te ve ga nhos
in jus ti fi ca dos e in de vi dos, os qua is de vem ser re pas-
sa dos in te gral men te aos usuá ri os con for me dis pos to
no men ci o na do re la tó rio da uni da de téc ni ca.

65. Di an te do ex pos to, sub me te mos os au tos à
con si de ra ção su pe ri or, pro pon do a ma nu ten ção in te-
gral da pro pos ta de en ca mi nha men to do re la tó rio de
au di to ria cons tan te às fls. 655/656.”

É o re la tó rio.

Voto

Su pe ra da a ques tão re la ti va à pos si bi li da de ju rí-
di ca de ins ta la ção de mais uma pra ça de pe dá gio na
Ro do via Pre si den te Du tra, no Mu ni cí pio de Ja ca-
reí/SP, como des do bra men to da pra ça de Pa ra teí/SP,
des de que man ti da a equa ção eco nô mi co-fi nan ce i ra
ini ci al do con tra to de con ces são, com a pre ser va ção
das ca rac te rís ti cas do ob je to li ci ta do, con for me as-
sen ta do na De ci são 337/2001 – Ple ná rio, res ta ago ra
exa mi nar a exa ti dão dos va lo res de pe dá gio vi gen tes,
que re fle tem as di ver sas re vi sões e ade qua ções ocor-
ri das des de o iní cio do con tra to de con ces são, com
ên fa se es pe ci al na re vi são que es ta be le ceu a im plan-
ta ção da nova pra ça.

Para tan to, foi ne ces sá rio exa mi nar to das as al -
te ra ções con tra tu a is ocor ri das des de a as si na tu ra do
con tra to de con ces são, ten do sido ela bo ra das pla ni-
lhas de flu xo de ca i xa es pe cí fi cas para cada re vi são
ou ade qua ção con tra tu al im ple men ta da des de o iní -
cio da con ces são.

Com base nes ses da dos, a equi pe da Se fid ve ri-
fi cou que, de for ma ge ral, as al te ra ções con tra tu a is
man ti ve ram inal te ra da a taxa in ter na de re to mo ori gi-
nal, ou seja, foi pre ser va do o equi lí brio eco nô mi co-fi-
nan ce i ro ori gi nal.

Os pro ble mas ob ser va dos nas ade qua ções 4 e
6 e na re vi são 6, não pos su em ma i or gra vi da de e fo -
ram re sol vi dos a con ten to.

De acor do com a Se fid, “na ade qua ção 4 hou ve
a in ci dên cia do fun do de apo io à pes qui sa (FAP,) so -
bre as re ce i tas aces só ri as, con tra ri an do pre vi são
con tra tu al, ain da, hou ve erro na alo ca ção dos tri bu tos
na pla ni lha de flu xo de ca i xa da con ces si o ná rio, es ses
fa tos le va ram a ade qua ção 4 a apre sen tar uma TIR
real de 17,55%, aba i xo da TIR con tra tu al de 17,58%,
sig ni fi can do uma pe que na per da de lu cra ti vi da de por
par te da con ces si o ná ria quan do da apro va ção des sa
ade qua ção.”
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Em re la ção à ade qua ção 6 e à re vi são 6, as si na-
la a equi pe de ins pe ção que “hou ve in ver são dos trá -
fe gos ori gi na is pro pos tos na li ci ta ção, ou seja, o trá fe-
go apre sen ta do como de Pa ra teí na ver da de era o de
Vi ú va Gra ça e vice-ver sa, tam bém o trá fe go de Mo re i-
ra Cé sar es ta va in ver ti do com o de Ita ti a ia. Como a
par tir des sa ade qua ção co me ça ram a in ci dir os des -
con tos na pra ça de Pa ra teí em jun ção da cri a ção da
nova pra ça de Ja ca reí, es ses des con tos pas sa ram a
in ci dir so bre o trá fe go apu ra do em Vi ú va Gra ça e não
em Pa ra teí, essa fa lha com pro me teu com ple ta men te
a re vi são 6 e ade qua ção 6. Po rém, qual quer in con sis-
tên cia ou erro apre sen ta do no flu xo de ca i xa das al te-
ra ções no con tra to po de rão ser cor ri gi das em fu tu ros
re vi sões e ade qua ções con tra tu a is sem pre ju í zo do
usuá rio da ro do via ou do in te res se pú bli co, haja vis ta
a di nâ mi ca da me to do lo gia em pre ga da para equi li-
brar eco nô mi co-fi nan ce i ra men te o con tra to. De vi do a
essa pe cu li a ri da de do mo de lo de flu xo de ca i xa, es sas
in co e rên ci as fo ram cor ri gi das em re vi sões e ade qua-
ções pos te ri o res.

Tam bém foi ve ri fi ca do que a con ces si o ná ria in -
clu iu as re ce i tas al ter na ti vas ob ti das com pas sa gem
de fi bra óti ca e pu bli ci da de no flu xo de ca i xa, a fim de
con tri bu ir para a mo di ci da de das ta ri fas, afas tan do a
pre o cu pa ção que mo ti vou a ins ta u ra ção do TC Nº
014.811/2000-0, já apre ci a do por esta Cor te.

Assim, res ta exa mi nar a ques tão re fe ren te ao
des lo ca men to da pra ça de pe dá gio de Pa ra teí Nor te e
ao des mem bra men to da pra ça de Pa ra teí, com a cri a-
ção da pra ça de Ja ca reí, au to ri za das nas ade qua-
ções 2 e 5, res pec ti va men te, com o con se qüen te im -
pac to so bre a ta ri fa de pe dá gio.

Ve ri fi cou-se que ape nas par te das re ce i tas adi -
ci o na is ar re ca da das nas no vas pra ças de Pa ra teí
Nor te e Ja ca reí es tão sen do efe ti va men te re ver ti das
ao flu xo de ca i xa do em pre en di men to, con tri bu in do,
por tal for ma, para a mo di ci da de da ta ri fa. Ocor re que
a for ma de cál cu lo ado ta da pela con ces si o ná ria para
me dir o trá fe go adi ci o nal e, con se qüen te men te, a re -
ce i ta adi ci o nal, cap ta ape nas par te des se trá fe go adi -
ci o nal. Ou tra par te, igual men te ex pres si va, re sul ta
ocul ta e está de fato sen do in de vi da men te apro pri a da
pela con ces si o ná ria.

O atu al mo de lo de cál cu lo com pa ra o trá fe go
atu al, sub me ti do a pe dá gio nas no vas pra ças de Ja -
ca reí e Pa ra teí Nor te, com o que efe ti va men te tran si ta
no lo cal da pra ça ori gi nal de Pa ra teí, me di do por meio 
de sen so res, no caso de Pa ra teí Nor te, ou pelo pró -
prio pe dá gio ar re ca da do em Pa ra teí Sul.

Entre tan to, o trá fe go atu al no lo cal da pra ça ori -
gi nal foi afe ta do, para ma i or, em de cor rên cia da al te-
ra ção da con fi gu ra ção das pra ças de pe dá gio. Isso
faz com que o acrés ci mo de trá fe go seja apa ren te-
men te mu i to me nor do que o re al men te ocor ri do.

A for ma cor re ta de efe tu ar o cál cu lo do adi ci o nal
de trá fe go pro du zi do pela mu dan ça na con fi gu ra ção
das pra ças é com pa rar o trá fe go atu al, pe da gi a do,
nas no vas pra ças, com o que se ria pe da gi a do se a
con fi gu ra ção da pra ça não ti ves se sido al te ra da.

Exa ta men te isso foi o que fez a uni da de téc ni ca,
em cri te ri o so es tu do, que se pode con si de rar até mu i-
to con ser va dor. Tal es tu do iden ti fi cou que além dos
trin ta cen ta vos de re du ção da ta ri fa do com ple xo Ja -
ca reí-Pa ra teí, ou tros trin ta cen ta vos de ve ri am ser
con ce di dos. O des con to de ve ria ser, em cál cu los mu i-
to con ser va do res, no mí ni mo o do bro do que foi con -
ce di do.

A equi pe de ins pe ção iden ti fi cou que, além da
re ce i ta pro vin da das no vas pra ças, da for ma atu al-
men te cal cu la da, a con ces si o ná ria está ob ten do ga -
nho que não está sen do re ver ti do para a mo di ci da de
da ta ri fa, re pre sen ta do pelo acrés ci mo de trá fe go na
pra ça ori gi nal de Pa ra teí es ti ma do em 13,33%. Com
isso, apon ta que, em vez do des con to de 7,2% atu al-
men te pra ti ca do, de ve ria es tar vi go ran do um des con-
to de 13,5%, o que se tra du zi ria, em mo e da cor ren te,
em des con to adi ci o nal em tomo de R$0,30 (trin ta
cen ta vos).

Essa dis tor ção foi ob ser va da pela equi pe da Se -
fid após de pa rar com o fato de que o acrés ci mo de trá -
fe go, que se es pe ra va ob ter a par tir do des lo ca men to
da pra ça de Pa ra teí Nor te, con for me os es tu dos pré -
vi os re a li za dos pela con ces si o ná ria, ne ces sá rio para
cus te ar os in ves ti men tos in cor ri dos nes sa nova pra ça
e, até mes mo, pro por ci o nar des con tos nas ta ri fas,
não se vi nha con cre ti zan do nos nú me ros cap ta dos
após o des lo ca men to da pra ça.

Esse re sul ta do ines pe ra do e não de se ja do le-
vou a equi pe a ques ti o nar as ra zões do des com pas so
da pre vi são ini ci al com os nú me ros me di dos pos te ri-
or men te.

Ve ri fi cou-se que, após três anos com ple tos de
me di ção, o acrés ci mo de trá fe go me di do está mu i to
aquém das ex pec ta ti vas ini ci a is, isto é, para uma pre -
vi são de 7,32% de in cre men to do trá fe go to tal e de
uma ne ces si da de de 4,94% de au men to para cus te ar
os in ves ti men tos re a li za dos, o au men to de trá fe go, da 
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for ma como me di do, al can ça va so men te o per cen tu al
de 3,24%.

A per sis tir essa di fe ren ça en tre o re a li za do e o
pro je ta do, a ta ri fa de pe dá gio terá de su bir para fa zer
face às des pe sas in cor ri das. Com isso, em vez de o
usuá rio ob ter des con to em ra zão do des lo ca men to da 
pra ça de Pa ra teí Nor te e do es pe ra do in cre men to de
.trá fe go, ele terá de ar car com par te dos cus tos das
obras re a li za das, por meio de au men to de ta ri fa.

Essa si tu a ção es drú xu la ain da não se ma te ri a li-
zou na ta ri fa so men te por que a frus tra ção de trá fe go
foi re gis tra da nos três pri me i ros anos de al te ra ção,
per ma ne cen do, con tu do, inal te ra das no flu xo de ca i-
xa as pro je ções ini ci a is de acrés ci mo para os de ma is
anos.

Isto sig ni fi ca que o flu xo de ca i xa da con ces são,
que ser ve de base para o cál cu lo da ta ri fa, re gis trou a
frus tra ção de trá fe go nos três pri me i ros anos após a
al te ra ção, o que pres si o na a ta ri fa para cima, mas ain -
da man tém as pro je ções ini ci a is para os de ma is anos
da con ces são, o que a pres si o na para ba i xo, a ex pli-
car o fato de a apa ren te frus tra ção de trá fe go não ha -
ver im pac ta do, ain da, a ta ri fa de pe dá gio para cima.

Pro cu ran do en con trar as ca u sas para tal in su-
ces so, ob ser vou a equi pe que a al te ra ção da lo ca li za-
ção do pos to de pe dá gio pro vo cou mu dan ças ex pres-
si vas no com por ta men to dos mo to ris tas que uti li zam
esse tre cho da ro do via.

Os usuá ri os que se di ri gi am ha bi tu al men te de
São Pa u lo para San ta Isa bel, Aru já, Mogi das Cru zes
e re gião e, na an ti ga con fi gu ra ção, sa íam da ro do via
an tes da pra ça de pe dá gio ori gi nal de Pa ra teí, ago ra,
com o des lo ca men to do pos to de pe dá gio para Pa ra-
teí Nor te, pas sa ram a ar car com o pa ga men to de pe -
dá gio. Com isso, ori gi nou-se a im pe dân cia so bre esse
flu xo de ve í cu los, ou seja, o de ses ti mu lo para o trá fe-
go na que le pon to da ro do via, em vir tu de da co bran ça
da ta ri fa.

Con tra ri a men te, hou ve es tí mu lo para o trá fe go
dos usuá ri os que par ti am des sas ci da des em di re ção
ao Rio de Ja ne i ro, pois na con fi gu ra ção ini ci al eles
pa ga vam pe dá gio em Pa ra teí ori gi nal e, ago ra, na
nova con fi gu ra ção, já não o pa gam.

Além dis so, hou ve a eli mi na ção da fuga de ve í-
cu los que ocor ria por meio dos aces sos para Aru já e
Mogi das Cru zes. Com efe i to, mu i to usuá ri os uti li za-
vam os aces sos de Aru já e Mogi para al can çar a ro do-

via Ayrton Sen na, que cor re pa ra le la à Via Du tra, re -
tor nan do à Du tra após a pra ça ori gi nal de Pa ra teí.

Eli mi nan do-se essa rota de fuga, com o des lo-
ca men to da pra ça, es ses usuá ri os, já ten do pago o
pe dá gio na pra ça de Pa ra teí Nor te, per ma ne cem na
ro do via, au men tan do o trá fe go me di do no lo cal ori gi-
nal da pra ça.

Idên ti ca si tu a ção ocor reu com a cri a ção da pra -
ça de Ja ca reí.

Mu i tos usuá ri os que vi nham pela Du tra, no sen -
ti do Rio/São Pa u lo, após Ja ca reí, po de ri am op tar por
pros se guir pela Ro do via Ayrton Sen na, sem ter pago
ne nhum pe dá gio des de a pra ça de Mo re i ra Cé sar.

Com a nova con fi gu ra ção, essa op ção pas sou a
não ser eco no mi ca men te in te res san te, haja vis ta que
ela só se apre sen ta para o usuá rio após o pa ga men to
do pe dá gio na pra ça de Ja ca reí. Em va lo res per cen tu-
a is, isso sig ni fi ca que, an tes, op tar pela Ayrton Sen na
era a op ção 20% mais cara e, ago ra, com a cri a ção da 
pra ça de Ja ca reí, pas sou a ser 76,2% mais dis pen di-
o so.

Com o des mem bra men to da pra ça de Pa ra teí,
em Pa ra teí/Ja ca reí, e a re du ção de ta ri fa apli ca da,
tam bém foi pos sí vel re du zir a im pe dân cia dos usuá ri-
os que tran si tam pela pra ça ori gi nal de Pa ra teí, au -
men tan do o trá fe go no lo cal pelo de ses tí mu lo da ado -
ção de ro tas de fuga.

Por tan to, o in cre men to de trá fe go, ocor ri do no
lo cal da pra ça ori gi nal de Pa ra teí, é de cor rên cia di re ta
dos des mem bra men tos efe tu a dos na pra ça ori gi nal
de Pa ra teí, com o des lo ca men to de Pa ra teí Nor te e a
cri a ção de Ja ca reí.

Isso pro pi ci ou, con for me re ve lou o cu i da do so
es tu do em pre en di do pela equi pe de ins pe ção, o
acrés ci mo de, no mí ni mo, 13,33% no trá fe go na pra ça
ori gi nal de Pa ra teí, sen do que o des lo ca men to de Pa -
ra teí Nor te es ta ria con tri bu in do com um au men te de
trá fe go da or dem de 4,16%, e a cri a ção de Ja ca reí es -
ta ria con tri bu in do com o au men to de 10,62%.

A con ces si o ná ria No va du tra não con tes tou a
me to do lo gia em pre ga da pela equi pe de ins pe ção,
para me dir o acrés ci mo de trá fe go na pra ça ori gi nal
de Pa ra teí, em ra zão das mo di fi ca ções im ple men ta-
das.

A em pre sa so men te ob ser vou que os re sul ta-
dos do mo de lo po de ri am ser apri mo ra dos com a uti li-
za ção de uma sé rie de da dos ma i or e, “para ma i or so -
li dez das con clu sões, o tra ba lho te ria de se em ba sar
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em pes qui sas de ori gem-des ti no, de pre fe rên cia re a li-
za das an tes e após as mu dan ças es ta be le ci das” (fls.
15 e 24 do vol. 51).

Como se vê, a pró pria in te res sa da re co nhe ce
que o des lo ca men to da pra ça de Pa ra teí Nor te e a cri -
a ção da pra ça de Ja ca reí con tri bu í ram para au men tar
o flu xo de ve í cu los que pas sam pelo lo cal da pra ça
ori gi nal de Pa ra teí.

No en tan to, sus ten ta a con ces si o ná ria que essa 
si tu a ção não é bas tan te para jus ti fi car a pro vi den cia
su ge ri da pela Se fid, no sen ti do de cor ri gir a ma triz de
trá fe go re fe ren te à pra ça de Pa ra teí, a fim de con tem-
plar o usuá rio com um des con to na ta ri fa pro por ci o nal
à re du ção do ris co de trá fe go apu ra da pelo mo de lo
es ta tís ti co.

Nes se pon to re si de, en tão, a di ver gên cia.

Con tra ri a men te à uni da de téc ni ca, a No va du tra
en ten de le gí ti ma a apro pri a ção do in cre men to de trá -
fe go me di do pela equi pe de ins pe ção, fun da men tan-
do-se, em sín te se, nos se guin tes ar gu men tos:

a) o ris co de trá fe go é in di vi sí vel, não
po den do ser par ti cu la ri za do para de ter mi na-
da pra ça de pe dá gio;

b) o ris co to tal de trá fe go ain da não foi
ul tra pas sa do;

c) é di re i to da con ces si o ná ria ado tar
to das as pro vi dên ci as para au men tar o nú-
me ro de usuá ri os pa gan tes, res trin gin do e
im pe din do as ro tas de fuga, tor nan do-se
mais com pe ti ti va com ou tras ro tas al ter na ti-
vas; e es ti mu lan do o uso in ten si vo da ro do-
via;

d) o ofe re ci men to de des con tos é prá-
ti ca op ta ti va; e

e) está es ta be le ci do no PER o ob je ti vo
de trans for mar a ro do via em via ex pres sa,
blo que an do-se to dos os seus aces sos.

A par dis so, tam bém foi jun ta do pa re cer emi ti-
do pelo pro fes sor Antô nio Car los Cin tra do Ama ral,
no qual de fen de a le ga li da de do des mem bra men to
nos ter mos pac tu a dos, haja vis ta que o ris co de trá -
fe go deve ser to ma do, em con jun to, para toda a ro -
do via e não para uma pra ça iso la da men te.

Nada se tem que ob je tar quan to ao ar gu men to
da em pre sa, no sen ti do de que o ris co de trá fe go é in -
di vi sí vel, de ven do ser to ma do para a ro do via como
um todo e não iso la da men te para cada pra ça de pe -
dá gio.

No en tan to, isso não in ter fe re, de ne nhum
modo, nas con clu sões a que che gou a equi pe de ins -
pe ção.

A uti li za ção de da dos in di vi du a li za dos de cada
pra ça de pe dá gio, para fins de apu ra ção do in cre men-
to de trá fe go na pra ça ori gi nal de Pa ra teí, não sig ni fi-
ca des co nhe cer que o ris co de trá fe go en glo ba toda a
ro do via.

Esse pro ce di men to foi ado ta do ape nas para iso -
lar o tre cho for ma do pe las pra ças de Pa ra teí e Ja ca-
reí, a fim de com pa rar o com por ta men to do seu trá fe-
go, com o com por ta men to do trá fe go nas ou tras pra -
ças, an tes e após as mu dan ças, e, a par tir dai, me dir
o im pac to no flu xo de ve í cu los que pas sam pela pra ça
ori gi nal de Pa ra teí, ge ra do após as mu dan ças na con -
fi gu ra ção ori gi nal das pra ças de pe dá gio.

Deve ser en fa ti za do, ain da, que os da dos in di vi-
du a li za dos por pra ça de pe dá gio, uti li za dos pela equi -
pe de ins pe ção, fo ram to dos for ne ci dos pela pró pria
em pre sa, se jam os da dos re a is de trá fe go se jam
aque les fi xa dos na pro pos ta apre sen ta da por oca sião
da li ci ta ção.

Ora, se hou ve sen sí vel mo di fi ca ção na con fi gu-
ra ção das pra ças de pe dá gio, para aten der in te res se
em pre sa ri al da con ces si o ná ria, bem como para me -
lhor vi a bi li zar a ope ra ção da ro do via, que al te rou
subs tan ci al men te o flu xo de ve í cu los que por ela tran -
si tam, par ti cu lar men te nos lo ca is ori gi na is das pra ças
de pe dá gio, de fi ni das na li ci ta ção e no con tra to, ge -
ran do ga nhos adi ci o na is con sis ten tes ou mes mo pre -
ju í zos para a con ces si o ná ria, é ne ces sá rio que haja o
con se qüen te ajus te no flu xo de ca i xa, a fim de man ter
inal te ra do o equi lí brio eco nô mi co-fi nan ce i ro ini ci al,
que não ope ra sem pre em des fa vor do usuá rio, mas
even tu al men te em seu be ne fí cio.

Com efe i to, em ne nhum mo men to se ques ti o na
a ob ser vân cia in fle xí vel da pre mis sa de que ne nhu ma
mo di fi ca ção im ple men ta da no con tra to de con ces são
pode ge rar ga nhos ou per das para a con ces si o ná ria.

Se, como es ti ma do pela equi pe de ins pe ção, e
até re co nhe ci do pela No va du tra, o des lo ca men to da
pra ça de Pa ra teí Nor te e a cri a ção da pra ça de Ja ca-
reí, acar re ta ram ex pres si vo au men to do flu xo de ve í-
cu los na pra ça ori gi nal de Pa ra teí, é obri ga ção le gal e
con tra tu al o ajus te pro por ci o nal no flu xo de ca i xa, a
fim de res ta be le cer a taxa in ter na de re tor no ori gi nal.

A ale ga ção de es tar a con ces si o ná ria aba i xo do
li mi te su pe ri or do ris co de trá fe go por ela mes mo pro -
pos to não pode ser vir de jus ti fi ca ti va para ela se apro -
pri ar de um in cre men to de trá fe go oca si o na do por al -
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te ra ção na con fi gu ra ção ori gi nal das pra ças de pe dá-
gio.

Nos ter mos do con tra to de con ces são, o ris co
de trá fe go con tra tu al, pro pos to pela con ces si o ná ria, é 
glo bal, para todo o pe río do de con ces são. Sua di vi-
são, ano a ano, é ope ra ção fri ta pela con ces si o ná ria
para fins me ra men te in for ma ti vos, sem ne nhu ma con -
se qüên cia ju rí di co-con tra tu al.

Ain da que não fos se glo bal, mas di vi di do ano a
ano e pra ça a pra ça, o ris co de trá fe go, de fi ni do con -
tra tu al men te, con fi gu ra a álea or di ná ria do ne gó cio,
não po den do a con ces si o ná ria pre ten der al te rar o
con tra to em ra zão do ina dim ple men to das me tas por
ela mes ma fi xa das. Além dis so, toda a al te ra ção de -
cor re da cri a ção ex tra or di ná ria da nova pra ça de pe -
dá gio, por al te ra ção de cláu su las con tra tu a is fun da-
men ta is, e não da ope ra ção nor mal da ro do via.

Ade ma is, como já as se ve ra do por oca sião da
ses são Ple ná ria de 6-6-01, quan do foi pro fe ri da a De -
ci são nº 337/2001, da mi nha re la to ria, as al te ra ções
na con fi gu ra ção ori gi nal das pra ças de pe dá gio são
ju ri di ca men te pos sí ve is, des de que im ple men ta das
vi san do ao in te res se pú bli co, tra du zi do pela ob ten ção
de efe ti vos ga nhos para os usuá ri os, pre fe ren ci al-
men te na for ma de re du ção de ta ri fa, de for ma a con -
cre ti zar o prin cí pio da mo di ci da de.

Afir ma-se aqui, pe remp to ri a men te, que a mo di-
fi ca ção da con fi gu ra ção ori gi nal das pra ças de pe dá-
gio não tem nem pode ter como ob je ti vo pro por ci o nar
no vos ga nhos à con ces si o ná ria, ou com pen sar a não
con se cu ção do vo lu me de trá fe go pro je ta do pela pró -
pria con ces si o ná ria.

To das es sas cir cuns tân ci as des fa vo rá ve is en-
fren ta das pela con ces si o ná ria são par te in te gran te e
ina fas tá vel do ris co do ne gó cio, não ge ran do, de for -
ma ne nhu ma, di re i to a com pen sa ções pelo po der pú -
bli co.

Qu an to ao fato de que a in cor po ra ção ao flu xo
de ca i xa do adi ci o nal de trá fe go ge ra do na pra ça ori gi-
nal de Pa ra teí, em ra zão do des lo ca men to da pra ça
de Pa ra teí Nor te, e do des mem bra men to que

ori gi nou a pra ça de Ja ca reí, im pli ca rá a re du ção
da ta ri fa atu al, ar gu men ta a con ces si o ná ria que, de
acor do com o con tra to, a con ces são de des con to se -
ria fa cul ta ti vo.

Não as sis te ra zão à con ces si o ná ria.
A con ces são de des con to, de or di ná rio, con fi gu-

ra ria mera li be ra li da de da con ces si o ná ria e, nes ses
ter mos, é prá ti ca que se cir cuns cre ve ao seu ex clu si-
vo dis cer ni men to em pre sa ri al. No en tan to, no caso

con cre to, não se tra ta de des con to pro pri a men te dito,
na sua ver da de i ra acep ção, mas, sim, de re du ção do
va lor da ta ri fa, como me di da de ma nu ten ção da equa -
ção eco nô mi co-fi nan ce i ra do con tra to.

A ade qua ção do mon tan te de re du ção da ta ri fa,
ini ci al men te fi xa da em R$0,30 (trin ta cen ta vos), deve
am pli ar-se, con for me os apro fun da dos es tu dos in te-
gran tes do pro ces so, e não se con fun de, ab so lu ta-
men te, com des con tos even tu a is, no ver da de i ro sen ti-
do, que ve nham a ser pra ti ca dos no âm bi to da po lí ti ca
co mer ci al da con ces si o ná ria.

No caso con cre to, a re du ção da ta ri fa é de cor-
ren te de im po si ção le gal e con tra tu al que obri ga a
ma nu ten ção do ini ci al equi lí brio eco nô mi co-fi nan ce i-
ro. Com efe i to, se im ple men ta da ra di cal mo di fi ca ção
con tra tu al que per mi tiu am pli ar o uni ver so de usuá ri-
os pa gan tes, o vo lu me adi ci o nal de trá fe go pe da gi a do
tem de ser obri ga to ri a men te re ver ti do para o usuá rio,
na for ma de des con to do pe dá gio ou de re a li za ção de
obras adi ci o na is, não po den do ser apro pri a do pela
con ces si o ná ria, sob pena de bur la a todo o pro ce di-
men to li ci ta tó rio re a li za do, cu jas cláu su las fi nan ce i ras
e eco nô mi cas es ta ri am fun da men tal men te al te ra das
em fa vor da con ces si o ná ria, ven ce do ra da li ci ta ção,
em an ta go nis mo com a for mu la ção das pro pos tas de
to dos os an ti gos li ci tan tes, cu jos ter mos se ri am de
todo di ver sos nes ta atu al si tu a ção.

A pro pó si to, no cor rer do pro ces so li ci ta tó rio, di -
ver sos con sór ci os par ti ci pan tes fi ze ram con sul tas for -
ma is ao DNER, in da gan do da pos si bi li da de da cons -
tru ção de no vas pra ças de pe dá gio du ran te o pra zo
de vi gên cia da con ces são. A res pos ta do po der con -
ce den te foi pe remp tó ria no sen ti do da im pos si bi li da de
de no vas pra ças.

Na oca sião da li ci ta ção para ex plo ra ção da Ro -
do via Pre si den te Du tra, o ob je to da li ci ta ção re sul tou
mu i to bem de li ne a do.Li ci tou-se a ex plo ra ção da ro do-
via por 25 anos com so men te aque las pra ças de pe -
dá gio e o con jun to das obras a se rem exe cu ta das.

Com base nes sa ne ga ti va ex plí ci ta de no vas
pra ças de pe dá gio do po der con ce den te é que to das
as li ci tan tes, in clu í da a No va Du tra, ela bo ra ram suas
pro pos tas e par ti ci pa ram da li ci ta ção. Admi tir a pos te-
ri o ri a cri a ção de no vas pra ças, em pro ve i to eco nô mi-
co ex clu si vo da con ces si o ná ria, ain da que par ci al,
cons ti tui fla gran te afron ta aos prin cí pi os que re gem a
li ci ta ção e a Admi nis tra ção Pú bli ca.

Assim, a cri a ção de nova pra ça ou a al te ra ção
das con di ções das pra ças exis ten tes só pode ser fe i ta
para aten der ao in te res se pú bli co, ma te ri a li za do no
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in te res se dos usuá ri os, e não para ge rar ga nhos ex -
tra or di ná ri os para a con ces si o ná ria, me di an te a re du-
ção das con di ções re a is de ris co da ex plo ra ção da ro -
do via.

Da mes ma for ma, o ob je ti vo pro gra má ti co, in se-
ri do pela con ces si o ná ria no Pro gra ma de Explo ra ção
da Ro do via, vol ta do a trans for má-la em via ex pres sa,
com o blo que io de to dos os seus aces sos, em nada
in ter fe re no prin cí pio ma i or de ma nu ten ção do equi lí-
brio eco nô mi co-fi nan ce i ro que im pe ra nos con tra tos
de con ces são.

Se a al te ra ção acar re tar ele va ção do trá fe go pe -
da gi a do, esse ga nho adi ci o nal de ve rá ser re ver ti do
para o usuá rio, de for ma que a con ces si o ná ria per ma-
ne ça com a taxa in ter na de re tor no ori gi nal. Da mes -
ma for ma, se hou ver al te ra ção im pos ta pelo Po der
Pú bli co, que re sul te em per da para a con ces si o ná ria,
terá ela di re i to à ma nu ten ção da equa ção eco nô mi-
co-fi nan ce i ra.

Qu an to ao ale ga do di re i to de a con ces si o ná ria
ado tar to das as pro vi dên ci as para au men tar o nú me-
ro de usuá ri os pa gan tes, esse di re i to ces sa no mo -
men to em que a pro vi dên cia ul tra pas sa os ter mos fi -
xa dos no con tra to, al te ran do suas con di ções ori gi na-
is. Ela pode fa zer tudo para au men tar o nú me ro de
usuá ri os pa gan tes, man ti das as con di ções ori gi na is
da ex plo ra ção da ro do via e do con tra to, re sul tan te de
pro ces so de li ci ta ção.

Fos sem ou tras as con di ções de ex plo ra ção da 
ro do via, cer ta men te as pro pos tas para sua ex plo ra-
ção se ri am di fe ren tes e tal vez ou tro con sór cio ti ves-
se sido o ven ce dor com con di ções mais van ta jo sas
para os usuá ri os. Não se pode, após o fim do cer ta-
me e o iní cio da ex plo ra ção, pro mo ver al te ra ções
ra di ca is das con di ções de ex plo ra ção da ro do via,
nem para be ne fi ci ar, nem para pre ju di car a li ci tan te
ven ce do ra.

Por es sas ra zões é que o Tri bu nal de Con tas da
União, no exer cí cio do con tro le ex ter no so bre os atos
pra ti ca dos pelo po der con ce den te, que au to ri za ram a
mu dan ça da con fi gu ra ção da pra ça ori gi nal de Pa ra-
teí, de ci diu que tais mu dan ças so men te se afi gu ram
lí ci tas e pos sí ve is se re a li za das no ex clu si vo in te res-
se pú bli co, com todo e qual quer ga nho de re ce i ta de -
las ad vin do re ver ti do in te gral men te para a mo di ci da-
de da ta ri fa.

Sem em bar go, é im por tan te res sal tar que a me -
to do lo gia em pre ga da pela equi pe de ins pe ção e os
quan ti ta ti vos de in cre men to de trá fe go por ela es ti ma-
dos não po dem ser to ma dos como de fi ni ti vos, mas,
ape nas, com pro ba tó ri os de que ocor reu au men to efe -

ti vo de trá fe go na pra ça ori gi nal de Pa ra teí em ra zão
da al te ra ção da con fi gu ra ção ori gi nal.

Cabe ao po der con ce den te, por meio da Agên -
cia Na ci o nal de Trans por tes Ter res tres, apro fun dar
a ques tão e de fi nir, não ape nas para o caso par ti cu-
lar da No va du tra, mas em ca rá ter ge ral, a for ma de
cál cu lo e de agre ga ção ao flu xo de ca i xa do adi ci o-
nal de trá fe go ge ra do nas pra ças ori gi na is, em de -
cor rên cia de mu dan ças em sua con fi gu ra ção ori gi-
nal, com o des mem bra men to, cri a ção de no vas pra -
ças ou ins ta la ção de ca bi nes de blo que io, de for ma
que ga ran ta ao usuá rio o re pas se do be ne fí cio pro -
por ci o na do, por meio da re du ção da ta ri fa, po den do
a ANTT uti li zar, como pon to de par ti da, se en ten der
con ve ni en te, os cri te ri o sos es tu dos re a li za dos pela
Se fid.

Por to das es sas ra zões, re sul ta que todo o in-
cre men to de trá fe go ge ra do por al te ra ções na con fi-
gu ra ção ori gi nal das pra ças de pe dá gio deve ser re -
ver ti do em be ne fi cio do usuá rio, a fim de re a li zar o
prin cí pio da mo di ci da de, de ven do a ANTT de sen vol-
ver me to do lo gia pró pria que dis ci pli ne a ques tão, con -
tem plan do for ma de cál cu lo que as se gu re o re pas se
in te gral para a mo di ci da de da ta ri fa dos ga nhos de
trá fe go, re sul tan tes da mo di fi ca ção ou da cri a ção de
pra ças de pe dá gio.

Deve a Agên cia es tar aten ta, ain da, aos prin cí-
pi os que nor te i am as con ces sões pú bli cas, es ta be le-
ci dos na Lei nº 8.987/95, apli can do-a a este caso con -
cre to e aos de ma is que se apre sen ta rem.

Por fim, é im por tan te res sal tar a gra vi da de da si -
tu a ção, ob ser va da pela equi pe de au di to ria, no sen ti-
do da au sên cia de con tro le do trá fe go ao lon go da ro -
do via por par te do Po der Pú bli co. Infor ma a equi pe
que, atu al men te, to das as me di ções são efe tu a das
ex clu si va men te pela con ces si o ná ria, sem ne nhu ma
crí ti ca por par te da ANTT.

Esse fato in vi a bi li za a fis ca li za ção, pois não ten -
do como cer ti fi car qual o trá fe go real da ro do via, o Po -
der Pú bli co não pode sa ber, com ab so lu ta cer te za, se 
a con ces si o ná ria está atin gin do ou su pe ran do o trá fe-
go pro je ta do con tra tu al men te, para fins de re pas sar
para o usuá rio, na for ma de me lho ri as adi ci o na is, os
va lo res ar re ca da dos com o trá fe go que su pe ra o flu xo
má xi mo de ve í cu los pro je ta do, con for me de ter mi na o
con tra to de con ces são.

Essa de fi ciên cia tor na-se ain da mais gra ve, no
caso do des mem bra men to da pra ça de Pa ra teí, pois
os trá fe gos pe da gi a dos na pra ça de Pa ra teí Nor te e
Ja ca reí são lan ça dos no flu xo de ca i xa pe los va lo res
re a is pe da gi a dos e even tu a is dis tor ções para me nor
nas me di ções do trá fe go pe da gi a do vão im pli car di re-
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ta men te o au men to da ta ri fa de pe dá gio ou a re du ção
do des con to.

Po tan to, é to tal men te per ti nen te a pro pos ta da
Se fid de de ter mi nar à ANTT que ado te me ca nis mos
“pró pri os de afe ri ção do trá fe go efe ti vo na ro do via, ou
con tra tá-los even tu al men te, con fron tan do es sas me -
di ções com as efe tu a das pela Con ces si o ná ria No va-
Du tra.”

Ante o ex pos to, voto por que o Tri bu nal ado te a
de ci são que ora sub me to a este Ple ná rio.

Sala das Ses sões, 4 de de zem bro de 2002. –
Wal ton Alen car Ro drí guez, Mi nis tro-Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A ma té ria,
ane xa da ao Avi so nº 97, de 2001, vai à Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le.

So bre a mesa, avi so que será lido pela Srª 1ª
Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Serys Slhes sa ren-
ko.

É lido o se guin te

Avi so nº 224 – GP/TCU

Bra sí lia, 27 de fe ve re i ro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Em aten ção ao ex pe di en te OF. SF Nº

106/2003, de 24-2-2003, por meio do qual essa Pre -
si dên cia en ca mi nha có pia de so li ci ta ção de in for ma-
ções da Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le do Se -
na do Fe de ral, acer ca do cum pri men to de de ter mi na-
ções des te Tri bu nal con ti das na De ci são nº 019/2000
– 2ª Câ ma ra, en ca mi nho a Vos sa Exce lên cia có pia
dos es cla re ci men tos pres ta dos pelo Re la tor, Se nhor
Mi nis tro Ubi ra tan Agui ar, bem como có pia do Acór -
dão nº 008/2003-TCU – 2ª Câ ma ra, pro fe ri do no
TC-600.223/1997-3, acom pa nha da de có pia do Re la-
tó rio e Voto que o fun da men ta ram.

Res sal to, nes ta opor tu ni da de, que es ses es cla-
re ci men tos fo ram en ca mi nha dos ao en tão Pre si den te
da Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le do Se na do
Fe de ral, Se na dor Amir Lan do, por meio do Avi so nº
118/GP-TCU, de 5-2-2003, có pia ane xa, em aten di-
men to ao Ofí cio nº 048/02-CFC, de 12-12-2002.

Res pe i to sa men te, – Val mir Cam pe lo, Pre si-
den te.

DESPACHO DO MINISTRO-RELATOR

De ter mi no seja o Ofí cio nº 48/02-CFC, en ca mi-
nha do pela Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le do
Se na do Fe de ral, jun ta do aos au tos do TC-
600.223/1997-3, para pos te ri or en vio à Pre si dên cia

des te Tri bu nal, com o se guin tes es cla re ci men tos a
se rem pres ta dos àque la Co mis são:

“Em res pos ta ao que si to ob je to da alí -
nea a –   cum pri men to pe los res pon sá ve is,
dos itens tra zi dos pela De ci são nº
019/2000-TCU-2ª Câ ma ra”, das con clu sões
do Voto do Re la tor, Se na dor Wel ling ton Ro -
ber to, es cla re ço que já fo ram re a li za das as
de vi das ci ta ções e au diên ci as dos res pon-
sá ve is pe las ir re gu la ri da des apon ta das na
re fe ri da De ci são, sen do que, in clu si ve, fo-
ram apre sen ta das as res pec ti vas ale ga ções
de de fe sa e ra zões de jus ti fi ca ti va.

Ten do em vis ta, no en tan to, que a Se-
cre ta ria Fe de ral de Con tro le Inter no – Ge rên-
cia Re gi o nal de Con tro le Inter no/RN – en vi ou
a este Tri bu nal re la tó ri os de fis ca li za ções re -
la ti vas aos Con vê ni os INDESP nº 218/95, nº
143/96 e nº 272/96, os qua is con clu í ram pela 
exis tên cia de su per fa tu ra men to nas obras de 
exe cu ção do gi ná sio po li es por ti vo edu ca ci o-
nal de Par na mi rim/RN, esta Cor te, me di an te
o Acór dão nº 008/2003-TCU-2ª Câ ma ra, de -
ter mi nou a re a li za ção, pela Se cre ta ria de
Con tro le Exter no do TCU no Rio Gran de do
Nor te, de nova ins pe ção nas obras do re fe ri-
do gi ná sio, de modo a ob ter la u do de ava li a-
ção dos ser vi ços exe cu ta dos e ana li sar a
com pa ti bi li da de dos va lo res pa gos e o cus to
de cons tru ção.

Qu an to ao que si to ob je to da alí nea b – 
po si ci o na men to do Mi nis té rio Pú bli co jun to
ao TCU quan to às ir re gu la ri da des iden ti fi ca-
das pela au di to ria e cu jas re co men da ções
não fo ram acom pa nha das pelo voto do Mi-
nis tro-Re la tor”, es cla re ço que não exis tiu
po si ci o na men to da que le ór gão quan do da
apre ci a ção da ma té ria pela De ci são nº
019/2000-TCU-2ª Câ ma ra, em face da não
obri ga to ri e da de de sua oi ti va em pro ces sos
de au di to ria.

As di ver gên ci as en tre o po si ci o na men-
to da Uni da de Téc ni ca e aque le exa ra do
com base no meu li vre con ven ci men to,
como Re la tor que pre si de o pro ces so, nos
ter mos do art. 157 do Re gi men to Inter no do
TCU, es tão de vi da men te jus ti fi ca das no
meu Voto pro fe ri do na De ci são nº
019/2000-TCU-2ª Câ ma ra.”

Ga bi ne te do Mi nis tro, 28 de ja ne i ro de 2003. –
Ubi ra tan Agui ar, Mi nis tro-Re la tor.
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Avi so nº 118 – GP/TCU

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Amir Lan do
Pre si den te da Co mis são de Fis ca li za ção
e Con tro le do Se na do Fe de ral
Bra sí lia-DF

Se nhor Pre si den te,

Em aten ção ao Ofí cio nº 48/02-CFC, de
12-12-2002, por meio do qual essa co mis são so li ci ta
in for ma ções so bre o re sul ta do de de ter mi na ções
des te Tri bu nal con ti das na De ci são nº 19/2000 – 2ª
Câ ma ra, en ca mi nho a Vos sa Exce lên cia có pia dos
es cla re ci men tos pres ta dos pelo Se nhor Mi nis tro-Re-
la tor Ubi ra tan Agui ar, bem como có pia do Acór dão nº
8/2003-TCU – 2ª Câ ma ra, pro fe ri do no TC nº
600.223/1997-3, acom pa nha do de có pia do re la tó rio
e voto que o fun da men tam.

Aten ci o sa men te, – Val mir Cam pe lo, Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A ma té ria,
ane xa da ao Avi so nº 18, de 2000, será des pa cha da à
Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le.

So bre a mesa, avi so que será lido pela Srª 1ª
Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Serys Slhes sa ren-
ko.

É lido o se guin te

Avi so nº 225 – GP/TCU

Bra sí lia, 28 de fe ve re i ro de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Jose Sar ney
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Bra si lía – Df

Se nhor Pre si den te,

Em aten ção ao OF. SF/01/03, de 13/1/2003, por
meio do qual o Se na do Fe de ral so li ci ta in for ma ções
re la ti vas ao Re que ri men to nº 12/98/CAE, de
19-5-1998, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos,
des sa Casa, in for mo a Vos sa Exce lên cia que o men -
ci o na do Re que ri men to deu ori gem, nes te Tri bu nal, ao 
pro ces so nº TC-003.973/1998-0, cujo ob je to era a
ave ri gua ção da mo vi men ta ção de re cur sos fe de ra is
re pas sa dos a tí tu lo de con vê ni os para o Go ver no do
Esta do de Ron dô nia.

Ocor re que, na mes ma épo ca, a Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le do Se na do Fe de ral so li ci tou
des ta Cor te de Con tas a de sig na ção de um Ana lis ta
para acom pa nhar, no pe río do de 28 de maio a 2 de ju -
nho de 1998, os tra ba lhos de uma Sub co mis são do
Se na do cons ti tu í da com o ob je ti vo de fis ca li zar tam -
bém re cur sos fe de ra is de cor ren tes de con vê ni os fir -
ma dos com o Esta do de Ron dô nia. A ma té ria, como
se vê, diz res pe i to ao mes mo as sun to tra ta do no Re -
que ri men to nº 12/9 8, su pra ci ta do, e en se jou, no âm -
bi to des te Tri bu nal, a cons ti tu i ção do pro ces so nº
TC-004.093/1998-4.

Ten do em vis ta a men ci o na da cor re la ção exis -
ten te en tre a ma té ria de in te res se da Co mis são – de
Assun tos Eco nô mi cos e a so li ci ta ção da Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le e, bus can do evi tar a du pli ci-
da de de es for ços num úni co ob je ti vo, o pro ces so nº
TC-003.973/1998-0 foi apen sa do ao pro ces so nº
TC-004.093/l998-4, por Des pa cho do Se nhor Mi nis-
tro-Re la tor.

O Ana lis ta do TCU de sig na do para acom pa nhar
os tra ba lhos da Sub co mis são do Se na do apre sen tou

Re la tó rio con ten do in for ma ções a res pe i to de sua
par te na ins pe ção. Em face dis so, o Mi nis tro-Re la tor
de ter mi nou a jun ta da do do cu men to aos au tos e o en -
vio da re fe ri da peça à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le do Se na do, com so li ci ta ção de in for ma ções
so bre a ne ces si da de ou não des te Tri bu nal dar pros -
se gui men to às ve ri fi ca ções con subs tan ci a das no
TC-003 .973/1998-0.

As de ter mi na ções aci ma re fe ri das fo ram de vi-
da men te cum pri das por in ter mé dio do Ofí cio nº
081/98/SECEX-RO, de 21/8/1998, re i te ra do pelo Ofí -
cio nº 048/2000, de 24/8/2000, cu jas có pi as se guem
em ane xo.

Não ten do ha vi do qual quer ma ni fes ta ção a res -
pe i to da di li gên cia des te Tri bu nal por par te da Co mis-
são de Fis ca li za ção e Con tro le des sa Casa Le gis la ti-
va, os pro ces sos fo ram ar qui va dos, por de ter mi na ção
do Re la tor, com ful cro no art. 11 da Lei nº 8.443/92.

Na opor tu ni da de, de se jan do que as in for ma-
ções cons tan tes des te Avi so te nham es cla re ci do
sa tis fa to ri a men te a ma té ria ob je to do OF. SF/01/03, 
de 13/1/2003, res sal to a Vos sa Exce lên cia que o
Tri bu nal de Con tas da União está à dis po si ção des -
sa Casa do Con gres so Na ci o nal para qua is quer ou -
tras pro vi dên ci as ou in for ma ções jul ga das ne ces-
sá ri as.

Res pe i to sa men te, – Val mir Cam pe lo, Pre si-
den te.

Ofí cio n° 081/98/SECEX-RO

Por to Ve lho-RO, de 21 de ou tu bro de 1998

A Sua Se nho ria, o Se nhor
Se na dor João Ro cha
Pre si den te da Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le
do Se na do Fe de ral
Pra ça dos 3 Po de res – Se na do Fe de ral
Cep 70165-900 – Bra si lía – DF

Se nhor Pre si den te,

Em cum pri men to ao des pa cho exa ra do pelo
Exmº. Sr. Mi nis tro Val mir Cam pe lo no pro ces so TC
004.093/98-4, que tra ta da de sig na ção de um téc ni-
co do TCU para acom pa nhar dos tra ba lhos des sa
Co mis são no Esta do de Ron dô nia, so li ci to de V. Sª
in for ma ções acer ca da ne ces si da de – ou não des ta
Cor te de Con tas de ter mi nar a re a li za ção das ve ri fi-
ca ções con subs tan ci a das nos men ci o na dos au tos,
a fim de se evi tar du pli ci da de de es for ços den tro de
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um mes mo ob je ti vo, apli can do, tam bém, via de con -
se qüên cia, a po lí ti ca de ra ci o na li da de e eco no mia
ad mi nis tra ti va ín si ta no art. 14 do De cre to-Lei  nº
200/67.

Por opor tu no, es tou en ca mi nhan do có pia do Re -
la tó rio de Fis ca li za ção, ela bo ra do pelo Ana lis ta de Fi -
nan ças e Con tro le Exter no des te Tri bu nal, Fá bio Luiz
Dou ra do Bar re to, que acom pa nhou os tra ba lhos da
Sub co mis são des ti na da a fis ca li zar os re cur sos fe de-
ra is re pas sa dos ao Esta do de Ron dô nia.

Infor mo, ain da, que o re fe ri do re la tó rio não foi
sub me ti do à apre ci a ção do Ple ná rio des ta Cor te.

Aten ci o sa men te, – Fá bio Arru da de Lima, Se -
cre tá rio de Con tro le Exter no.

Ofí cio nº 48/2000/SECEZ-RO

Por to Ve lho-RO, 24 de agos to de 2000

A Sua Se nho ria, o Se nhor
Se na dor Ro me ro Juca
Pre si den te da Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le
do Se na do Fe de ral
Pra ça dos 3 Po de res – Se na do Fe de ral
Cep 70165-900 – Bra si lía – DF

Se nhor Se na dor,

Em cum pri men to ao des pa cho exa ra do pelo
Exmo. Sr. Mi nis tro Val mir Cam pe lo no pro ces so TC
004.093/1998-4, que tra ta da de sig na ção de um téc -
ni co do TCU para acom pa nhar os tra ba lhos des sa
Co mis são no Esta do de Ron dô nia, so li ci to a V.Exª, in -
for ma ções acer ca da ne ces si da de ou não des ta Cor -
te de Con tas de ter mi nar a re a li za ção das ve ri fi ca ções
con subs tan ci a das nos men ci o na dos au tos, a fim de
se evi tar du pli ci da de de es for ços den tro de um mes -
mo ob je ti vo, ten do em vis ta que a su pra ci ta da ins pe-
ção já foi re a li za da, apli can do, tam bém, via de con se-
qüên cia, a po lí ti ca de ra ci o na li da de e eco no mia ad mi-
nis tra ti va ín si ta no art. 14 do De cre to-Lei nº 200/67.

Por opor tu no, en ca mi nho có pia do Re la tó rio de
Fis ca li za ção, ela bo ra do pelo Ana lis ta de Fi nan ças e
Con tro le Exter no des te Tri bu nal, Fá bio Luiz Dou ra do
Bar re to, que acom pa nhou, à épo ca, os tra ba lhos da
Sub co mis são des ti na da a fis ca li zar os re cur sos fe de-
ra is re pas sa dos ao Esta do de Ron dô nia.

Infor mo, ain da, que o re fe ri do re la tó rio não foi
sub me ti do à apre ci a ção do Ple ná rio des ta Cor te.

Aten ci o sa men te, – Fá bio Arru da de Lima,
Se cre tá rio de Con tro le Exter no.
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

I – Intro du ção

Cu i da-se de as pec tos res pe i tan tes às li ci ta ções
e aos con tra tos efe ti va dos com vis tas à exe cu ção de
obras em es tra das de ro da gem no Esta do de Ron dô-
nia para as qua is fo ram re pas sa dos re cur sos fi nan ce-
i ros fe de ra is no exer cí cio de 1997.

2. Fo mos de sig na do pela Por ta ria SECEX/RO
nº 18, de 28-5-98, para acom pa nhar, in loco, no pe río-
do de 28 de maio a 2 de ju nho do cor ren te, os tra ba-
lhos da Sub co mis são des ti na da a fis ca li zar os re cur-
sos fe de ra is re pas sa dos ao Esta do de Ron dô nia da
Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le do Se na do Fe -
de ral, em vis ta do des pa cho do Exmº Sr. Pre si den te
do Tri bu nal de Con tas da União au to ri zan do tal de sig-

na ção, em aten ção ao Of nº 017/CFC/98, de 22-5-98,
da que la Sub co mis são.

3. Por oca sião do iní cio dos di tos tra ba lhos, o gru -
po que acom pa nha va a Sub co mis são ci ta da, com pos-
to por ser vi do res do Se na do Fe de ral, do Tri bu nal de
Con tas do Esta do de Ron dô nia e por este ser vi dor do
Tri bu nal de Con tas da União, sub di vi diu-se em três
equi pes. No âm bi to da equi pe de que par ti ci pa mos, in -
cum bi da de fis ca li zar os re cur sos re pas sa dos para de -
ter mi na das obras em es tra das de ro da gem pre vi a-
men te se le ci o na das pela Sub co mis são, cou be-nos a
ta re fa de ana li sar e re gis trar em re la tó rio as pec tos ve ri-
fi ca dos ati nen tes à área de li ci ta ções e con tra tos.

4. Assim sen do, ana li sa mos no De par ta men to
de Estra das de Ro da gem do Go ver no do Esta do de
Ron dô nia – DER/RO os pro ces sos li ci ta tó ri os e de
pa ga men to re fe ren tes às se guin tes obras:
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II – DAS IRREGULARIDADES VERIFICADAS

I) Ces são do Con tra to nº 16/1994/PJ/DER-RO
com anuên cia da Admi nis tra ção e para em pre sa
in di ca da pela con tra ta da

5. De pa ra mos no pro ces so de pa ga men to do
Con tra to nº 16/1994/PJ/DER-RO, para pa vi men ta-
ção da RO-470 no tre cho BR-364 / Km 22,5, do cu-
men tos com pro ba tó ri os de ato de ges tão que se
cons ti tui si mul ta ne a men te em:

a) ces são de con tra to;
b) fuga ao pro ce di men to li ci ta tó rio,

pela fe i tu ra da men ci o na da ces são para a
em pre sa PLANURB – PLANEJAMENTO E
CONSTRUÇÕES Ltda. por in di ca ção da em -
pre sa até en tão con tra ta da, sem que ti ves-
se– sido ob ser va da a or dem de clas si fi ca-
ção ob ti da no per ti nen te pro ces so li ci ta tó rio.

6. A ata da quar ta re u nião da Co mis são Espe -
ci al de Li ci ta ção de Obras e Ma te ri al – CELOM da
Se cre ta ria Ge ral do Pla na flo ro, de cor ren te da Con-
cor rên cia Pú bli ca Inter na ci o nal nº 001/93, re gis tra à
fl. 53, no que con cer ne ao Lote 1, a clas si fi ca ção em 
pri me i ro lu gar, se gun do o cri té rio de me nor pre ço
es ta be le ci do para o jul ga men to das pro pos tas, a
em pre sa CONCIC ENGENHARIA S.A..

7. Des se modo, ce le brou-se com essa em pre sa,
em 16-8-94, o Con tra to nº 16/1994/PJ/DER-RO, de
fls. 86/91.

8. Su ce de que em 9-12-96, me di an te o ex pe di-
en te de fls. 93/94 do ane xo ao pre sen te, a em pre sa
CONCIC ENGENHARIA S.A., ale gan do de sin te res se
em dar con ti nu i da de à exe cu ção da obra con tra ta da,
pro pôs ao Sr. Di re tor-Ge ral do DER-RO a sub-ro ga-
ção “par ci al” dos ser vi ços ne ces sá ri os à con clu são da
obra para a em pre sa PLANURB – PLANEJAMENTO
E CONSTRUÇÕES Ltda., à vis ta de que tal em pre sa
es ta ria ins ta la da no mu ni cí pio do Ouro Pre to do Oes -
te, a pou cos qui lô me tros do iní cio da ro do via ob je to
do con tra to em foco.

9. O Asses sor Ju rí di co do DER-RO, na via do
do cu men to de fl. 95, com fun da men to – a nos so ver
des ca bi do, pelo que de mons tra re mos aba i xo – no art. 
72 da Lei nº 8.666/93, não ofe re ceu pa re cer des fa vo-
rá vel à ple i te a da sub-ro ga ção.

10. O di re tor do DER-RO, me di an te o Ofí cio nº
034l/GAB/DER-RO, de 6-1-97, à fl. 96, so li ci tou à em -
pre sa in di ca da pela até en tão con tra ta da a “do cu-
men ta ção ne ces sá ria do ato li ci ta tó rio da Con cor rên-
cia Inter na ci o nal nº 001/93-CELOM”, caso ti ves se in -

te res se em dar con ti nu i da de à exe cu ção da obra
man ten do os pre ços pro pos tos con for me pla ni lha de
pre ços ane xa ao dito Ofí cio, que não foi tra zi da aos
au tos do pro ces so ana li sa do, con for me se ve ri fi ca da
ob ser va ção da nu me ra ção dada pelo ca rim bo do
DER-RO a esta fl. 96 (nº 7.299) e à fl. 97, sua sub se-
qüen te (nº 7300).

11. Des sa ma ne i ra, ce le brou-se em 15-4-97 o
“Ter mo de Ces são e Sub-ro ga ção e Trans fe rên cia de
Res pon sa bi li da de” de fls. 98/100 en tre a em pre sa ce -
den te até en tão con tra ta da, CONCIC ENGENHARIA
S.A., e a em pre sa ces si o ná ria por ela in di ca da para
tan to, PLANURB – PLANEJAMENTO E
CONSTRUÇÕES Ltda., por meio do qual, como es ta-
be le ce a sua cláu su la se gun da,

“a ce den te cede, sub-roga e trans fe re as 
res pon sa bi li da des as su mi das quan do da as si-
na tu ra do Con tra to nº 016/94/PJ/DER-RO à
ces si o ná ria, par ci al men te, a par tir des sa data, 
to das as obri ga ções, di re i tos e de ve res de -
cor ren tes do alu di do ins tru men to e da Lei,
da se guin te for ma:

a) a ces si o ná ria, PLANURB –
PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES Ltda., 
fica res pon sá vel pela exe cu ção de 35,99%
(...) da obra, o equi va len te a R$l.642.313,73 
(um bi lhão se is cen tos e qua ren ta e dois mi -
lhões tre zen tos e tre ze re a is e se ten ta e três 
cen ta vos), dos ser vi ços de pa vi men ta ção
as fál ti ca e cons tru ção de obras de arte es-
pe ci a is no RO-470, tre cho en tre a
BR-364/Nova União, sub-tre cho en tre
BR-364/Km 22,5.”

12. De ob ser var o uso não mu i to apro pri a do dos
ter mos “cede, sub-roga e trans fe re (...) par ci al men te
(...) to das as obri ga ções, di re i tos e de ve res” no in tu i to
de ex pres sar que a par te até en tão exe cu ta da da obra 
não era ob je to do ato. A cláu su la ter ce i ra do Ter mo ci -
ta do es ta be le ce que “a ce den te con ti nua res pon sá vel
pe los ser vi ços já exe cu ta dos e re ce bi dos pelo DER –
RO, nos ter mos do Edi tal de do con tra to em epí gra fe,
e a ces si o ná ria as su me a res pon sa bi li da de pe los ser -
vi ços do ra van te exe cu ta dos, sub me ten do-se ao alu -
di do Edi tal e ao Con tra to nº 016/94/PJ/DER – RO”.
Vê-se, por tan to, que hou ve a ces são to tal do con tra-
to, e não de par te dele, como pode dar a en ten der
a trans cri ção aci ma.

13. O Di re tor-Ge ral do DER – RO, que subs cre ve
o Ter mo re fe ri do, ex pres sa, na for ma da cláu su la quar ta
des te úl ti mo, “sua anuên cia à ces são, sub-ro ga ção e
trans fe rên cia de res pon sa bi li da de”.
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14. Uma aná li se mais pro fun da da ques tão da
sub con tra ta ção, da ces são, da sub-ro ga ção e da
trans fe rên cia de res pon sa bi li da de em con tra tos ad mi-
nis tra ti vos, à luz da Lei nº 8.666/93, da dou tri na pá tria
e de de ci são to ma da pelo Tri bu nal de Con tas da
União, elu ci da as pec tos pou co ob ser va dos tan to pelo
Asses sor Ju rí di co do DER – RO como pelo Di re-
tor-Ge ral da que le de par ta men to, in vo lun ta ri a men te
ou não.

15. Após es tu dar mos a ques tão sob a óp ti ca de
di ver sos dou tri na do res, es po sa mos o en ten di men to
de Jes sé Tor res Pe re i ra Jú ni or, por re pu tá-lo o mais
con sis ten te e, tal vez por isso, co in ci den te com o teor
de de ci são do Egré gio Tri bu nal de Con tas da União
que ve re mos aba i xo.

O ci ta do au tor, co men tan do o art. 72 da lei, as -
sim se pro nun cia:

“(...) Por sub con tra ta ção deve en ten-
der-se o tres pas se da exe cu ção do con tra to
e, não, a ces são ou trans fe rên cia do pró prio
con tra to. Na sub con tra ta ção, a con tra ta da
in cum be ter ce i ro de re a li zar par tes da obra
ou ser vi ço que lhe foi con tra ta do pela Admi -
nis tra ção, sem exo ne rar-se das res pon sa bi-
li da des de cor ren tes do con tra to.

(...)
A na tu re za in tu i tu per so nae do con tra-

to pú bli co as so cia-se, nes te pas so, aos prin -
cí pi os es sen ci a is que re gem o de ver ge ral
de li ci tar (com pe ti ti vi da de, jul ga men to ob je ti-
vo, ad ju di ca ção com pul só ria ao au tor da
pro pos ta mais van ta jo sa, en tre ou tros) para
pro du zir, no tex to da Lei nº 8.666/93, vá ri as
nor mas ge ra is que, di re ta ou re fle xa men te,
im pe dem a sub con tra ta ção sem o as sen ti-
men to pré vio, no edi tal ou no con tra to, da
Admi nis tra ção, sob pena de vul ne ra rem-se
aque les prin cí pi os.

(...)

Em ver da de, a nor ma do art. 72 es ta be le ce
uma re gra ge ral e pre vê a sua ex ce ção. A re gra: o
con tra ta do não pode sub con tra tar. A ex ce ção: po de-
rá sub con tra tar se for em par te e des de que tal pos -
si bi li da de hou ves se sido pre vis ta no ato con vo ca tó-
rio e no con tra to, ve da da a in clu são, em re gu la men-
to, de au to ri za ção ge né ri ca para sub con tra tar, uma
vez que a sub con tra ta ção terá de ser ex pres sa-
men te ad mi ti da em cada con tra to, in clu si ve com
a fi xa ção de li mi te con di zen te com o ob je to des -
te.” (in Co men tá ri os à Lei das Li ci ta ções e Con tra-

ta ções da Admi nis tra ção Pú bli ca, Ed. Re no var, 3ª
ed., 1995, p. 450-452).

Impe ri o so é res sal tar que “a con ces são des sa
au to ri za ção de pen de rá das cir cuns tân ci as e da na -
tu re za do con tra to” (Mar çal Jus ten Fi lho, in Co men-
tá ri os à Lei de Li ci ta ções e Con tra tos Admi nis tra ti-
vos, Ed. Aide, 3ª ed., 1994, p. 433) e da sua con for-
mi da de com o prin cí pio cons ti tu ci o nal da mo ra li da-
de ad mi nis tra ti va, “com pos ta por re gras de boa ad -
mi nis tra ção” (Hely Lo pes Me i rel les, in Di re i to Admi nis-
tra ti vo Bra si le i ro, Ed. Ma lhe i ros, 20ª ed., 1995, p. 84).

Asse ve ra José Tor res Pe re i ra Jú ni or, fi na li zan do
seu co men tá rio ao art. 72 e, no en se jo, abor dan do as
ques tões da sub-ro ga ção e da ces são:

“Tal tra ta men to não dis cre pa da que le
que o di re i to pri va do dis pen sa a fi gu ras apa -
ren ta das da sub con tra ta ção, que são a
sub-ro ga ção e a ces são.

Qu an to à pri me i ra, ex trai-se dos arts.
985 a 990 do Có di go Ci vil que po de rá re sul-
tar de con ven ção ou lei, ja ma is da von ta de
uni la te ral de um dos con tra en tes e con tra o
in te res se do ou tro ou do ter ce i ro (adap tan-
do-se a re la ção tri an gu lar da sub-ro ga ção
aos cer ta mes li ci ta tó ri os, o ter ce i ro se ria o
con jun to dos de ma is li ci tan tes, que ve ri am
fra u da do o seu di re i to a uma com pe ti ção
iso nô mi ca pelo con cí lio da sub con tra ta ção
im pre vis ta e de sa u to ri za da).

Na ces são de cré di to, ao cre dor é fa cul ta do
ce der o seu cré di to ‘se a isso não se opu ser a na tu-
re za da obri ga ção, a lei ou a con ven ção com o
de ve dor ’ (CC, art. 1.065). Trans plan tan do a hi pó te-
se para o re gi me ju rí di co dos con tra tos pú bli cos,
cons ta ta-se que à ces são do con tra to opõe-se a
na tu re za in tu i tu per so nae dele, a lei e o con tra to,
este se, no caso con cre to, não con ti ver cláu su la
que a au to ri ze (e lá in se ri da pela anuên cia da
Admi nis tra ção, no in te res se da ade qua da exe cu-
ção do con tra to) (...)“ (Op. cit., pág. 452-453)

E des fe chan do a ques tão ao co men tar o art. 78,
VI, da lei:

“O in ci so con tem pla seis hi pó te ses de
in gres so de ter ce i ro na re la ção con tra tu al es -
ta be le ci da en tre o con tra ta do e a Admi nis tra-
ção, con si de ran do-as, to das, mo ti vo para res -
ci são do con tra to, se ao de sam pa ro de pre vi-
são des te ou do edi tal: sub con tra ta ção, as so-
ci a ção, ces são, fu são, ci são e in cor po ra ção.

(...)

Mar ço  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  19 03925    261ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003 



O fato de o tex to re fe rir-se a sub con tra ta ção e
ces são to ta is me re ceu, na vi gên cia do De cre to-Lei nº
2.300/86, que as fa zia igual men te, se ve ra re pro va-
ção dou tri ná ria, que in qui na va de in cons ti tu ci o nal a
dis po si ção par tin do da pre mis sa de que a lei não
po de ria ad mi ti-las, fos se quan to à exe cu ção ou ao
con tra to, sem mal fe rir o prin cí pio da igual da de e o
pró prio de ver ge ral de li ci tar, já que trans fe rên cia to tal
car re ga, im plí ci ta, a idéia de que o con tra ta do po de ria
re pas sar para ter ce i ro, que se quer par ti ci pa ra do cer -
ta me, a exe cu ção do con tra to ou este mes mo, em sua 
in te gra li da de.

Ja ma is nos pa re ceu que fos se essa a in ten ção
do tex to re vo ga do, como não será a da lei nova. Ao
re fe rir-se à sub con tra ta ção da exe cu ção do con tra to
e à ces são des te em ca rá ter in te gral, o de cre to-lei,
an tes, e a lei, ago ra, al me ja vam e que rem, tão-só,
pre ve nir-lhes a ocor rên cia, para di zer que se, con-
quan to de sa u to ri za das, acon te ce rem, cons ti tu i rão
mo ti vo para a res ci são do con tra to (e, pois, ine fi cá-
cia do sub con tra to ou da ces são). As nor mas não
pre ten di am, com a alu são, ad mi tir que o edi tal ou o
con tra to pu des se pre ver a sub con tra ta ção e a ces-
são par ci a is, que é a mes ma: res ci são do con tra to.

É a úni ca in ter pre ta ção que se com pa de ce com
os prin cí pi os cons ti tu ci o na is re gen tes da ma té ria, que
res ta ri am de fi ni ti va men te ali e na dos se nor ma in fra cons-
ti tu ci o nal au to ri zas se a Admi nis tra ção a ad mi tir, em
seus edi ta is e con tra tos, que ter ce i ro alhe io à com pe ti-
ção li ci ta tó ria pu des se subs ti tu ir-se in te gral men te ao
ven ce dor do tor ne io.” (Op. cit., pág. 473-474)

16. Com mu i ta pro pri e da de o Egré gio Tri bu nal de
Con tas da União jul gou o pro ces so TC nº
525.138/89-0 ver san do esse as sun to e, a nos so ver,
ado tan do a tese aqui de fen di da, de ter mi nou ao Tri -
bu nal Re gi o nal do Tra ba lho – 1ª Re gião o se guin te:

“não per mi tir a in clu são de cláu su las
que ou tor guem ao con tra ta do o di re i to de
ces são do ins tru men to con tra tu al a ou trem,
por en se jar bur la ao pro ce di men to li ci ta tó rio”
(TCU, Ata nº 11, de 28-3-90, Ple ná rio, pu bli-
ca da no DOU em 26-4-90.)

17. É nos so en ten di men to, pos tos tais ele men-
tos, que o Di re tor-Ge ral do DER –  RO te ria de re cu sar
a pro pos ta de ces são, sub-ro ga ção e trans fe rên cia de 
res pon sa bi li da de fe i ta pela con tra ta da, exi gin do a
con ti nu i da de da exe cu ção da obra ou res cin din do o
con tra to, ob ser van do nes sa úl ti ma hi pó te se os arts.
78 e 79 da Lei nº 8.666/93.

18. O ato de ces são ora apre ci a do com por ta, to -
da via, duas ir re gu la ri da des cen tra is. A pri me i ra de las,

exa mi na da aci ma, con sis te na ace i ta ção do des cum-
pri men to das obri ga ções as su mi das pela em pre sa
ori gi nal men te con tra ta da me di an te anuên cia com
ces são de con tra to. A se gun da, que re pu ta mos de
ma i or gra vi da de, re si de no cri té rio uti li za do para de -
ter mi nar qual se ria a em pre i te i ra que da ria con ti nu i-
da de à exe cu ção do con tra to.

19. Em que pese a ile ga li da de da ces são do con -
tra to aci ma de fen di da, pen sa mos que a prin ci pal e mais
gra ve ir re gu la ri da de exis ten te no ato de ges tão ora im -
pug na do, con sis te na anuên cia pela Admi nis tra ção com 
a con ti nu a ção da exe cu ção da obra por em pre sa in di ca-
da pela em pre i te i ra até en tão con tra ta da, sem a ob ser-
vân cia obri ga tó ria, or dem de clas si fi ca ção das em pre-
sas no per ti nen te pro ce di men to li ci ta tó rio.

20. É sa bi do que a li ci ta ção não tem por úni ca
fi na li da de a se le ção da pro pos ta mais van ta jo sa
para o con tra to de in te res se da Admi nis tra ção.
Como en si na o no tá vel Hely Lo pes Mi e i rel les, ela visa
tam bém a “pro pi ci ar igua is opor tu ni da des aos que
de se jam con tra tar com o Po der Pú bli co, den tro dos
pa drões pre vi a men te es ta be le ci dos pela Admi nis-
tra ção” (In Li ci ta ção e Con tra to Admi nis tra ti vo., Ed.
Ma lhe i ros, 11ª ed., 1996, pág. 23).

Pre ce i tua o art. 37, XXI, da Cons ti tu i ção Fe de ral
que “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 que as se-
gu re igual da de de con di ções a to dos os con cor ren tes”.

21. Em vis ta dis so, ha ven do res ci são de con -
tra to de obra – a nos so ver ca bí vel no caso em es tu-
do se não cum pri das as obri ga ções pela con tra ta da
em ra zão de even tu al não-ace i ta ção da pro pos ta de 
ces são pelo Di re tor-Ge ral do DER – RO – fica a
Admi nis tra ção vin cu la da a ape nas duas pos si bi li-
da des para o fim de nova con tra ta ção da exe cu ção
do res tan te da obra:

a) a fe i tu ra de nova li ci ta ção (re gra ge -
ral pre vis ta no dis po si ti vo cons ti tu ci o nal su -
pra men ci o na do); ou

b) a con tra ta ção di re ta me di an te dis-
pen sa de li ci ta ção fun da da no art. 24, XI, da 
Lei nº 8.666/93 (uma das res sal vas es pe ci fi-
ca das na le gis la ção a que se re por ta va o
mes mo dis po si ti vo cons ti tu ci o nal), nas con-
di ções de ter mi na das por esse dis po si ti vo,
trans cri to aba i xo:

“Art. 24. E dis pen sá vel a li ci ta ção:
..............................................................
XI – na con tra ta ção re ma nes cen te de

obra, ser vi ço ou for ne ci men to, em con se-
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qüên cia de res ci são con tra tu al, des de que
aten di da a or dem de clas si fi ca ção da li ci-
ta ção an te ri or e ace i tas as mes mas con -
di ções ofe re ci das pelo li ci tan te ven ce dor,
in clu si ve quan to ao pre ço de vi da men te cor -
ri gi do; (…)“ (gri fa mos)

22. Assim, a con tra ta ção de ou tra em pre sa sem
novo pro ce di men to li ci ta tó rio so men te po de ria ha ver
me di an te: a) a res ci são do con tra to an te ri or; e b) a ob -
ser vân cia da or dem de clas si fi ca ção da Con cor rên cia
Pú bli ca Inter na ci o nal nº 001/93 no to can te ao seu
Lote 1. Nes se caso, a nova con tra ta ção es ta ria le gi ti-
ma da pela li ci ta ção an te ri or.

23. Da aná li se da ata da quar ta re u nião da
CELOM, para aná li se e jul ga men to das pro pos tas de
pre ços, ve ri fi ca-se, às fls. 53/54, a se guin te or dem de
clas si fi ca ção das três pro pos tas de me nor pre ço para
o Lote 1, cor res pon den te ao tre cho ob je to do con tra to
em pa u ta:

– Inclu in do-se as de ma is pro pos tas para o Lote
1 re gis tra das na ata da ter ce i ra re u nião da CELOM,
de fls. 38/46, ob tém-se a clas si fi ca ção de to dos os
con cor ren tes, cu jas ra zões so ci a is abre vi a mos:

24. Como se nota na or dem de clas si fi ca ção su -
pra, a em pre sa in di ca da pela até en tão con tra ta da
para dar con ti nu i da de à obra, PLANURB –
PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES Ltda., foi clas -
si fi ca da em sex to lu gar no men ci o na do cer ta me. Por -
tan to, so men te po de ria le gi ti mar-se sua con tra ta ção
caso to das as em pre sas clas si fi ca das en tre o se gun-
do e o quin to lu gar ex pres sas sem de sin te res se, re -
nun ci an do à sua ex pec ta ti va de di re i to as se gu ra da
pelo art. 24, XI. da Lei nº 8.666/93.

25. No en tan to, tudo in di ca que tais em pre sas
se quer fo ram con ta ta das pelo Di re tor-Ge ral do
DER-RO, como se de pre en de da ine xis tên cia nos au -
tos de ex pe di en tes que isso com pro vem e, es pe ci al-
men te, do ex pe di en te de fl. 96, por meio do qual o alu -
di do Di re tor con vi da a em pre sa PLANURB para “dar
con ti nu i da de a (sic) exe cu ção da obra”, “face a (sic)
in di ca ção da Empre sa CONCIC – Enge nha ria S/A”.

26. É, des se modo, ine gá vel que o con ta to es ta-
be le ci do com a em pre sa PLANURB de cor reu da in di-
ca ção da em pre sa CONCIC, e não, como de ter mi na a 
Lei, da ob ser vân cia da or dem de clas si fi ca ção da li ci-
ta ção per ti nen te se gui da do de sin te res se ma ni fes ta-
do pe las em pre sas clas si fi ca das en tre o se gun do e o
quin to lu gar na que le cer ta me.

27. Por in te res san te, é de no tar que tan to a em -
pre sa ori gi nal men te con tra ta da como sua in di ca da
para ces si o ná ria do re fe ri do con tra to são se di a das
em Sal va dor-BA, como se ve ri fi ca, res pec ti va men te,
nos ca be ça lhos das car tas co mer ci a is de fl. 93 e de fl.
97.

28. No in tu i to de dar ares de le gi ti mi da de ao ato
ora im pug na do, po der-se-à ar gu men tar. em vis ta do
con te ú do da car ta co mer ci al en vi a da pela em pre sa
CONCIC, de fls. 93/94, que o con ta to fe i to com a em -
pre sa in di ca da foi mo ti va do pela exis tên cia nas pro xi-
mi da des da obra de ma qui na ria a ela per ten cen te –
ins ta la da que es ta va à épo ca na BR-364, se gun do o
re fe ri do ex pe di en te – o que evi ta ria no vas des pe sas
de mo bi li za ção.

Os even tu a is cus tos de mo bi li za ção de nova
em pre sa ha ve ri am que ser pa gos, ao me nos em par -
te, com os re cur sos ori un dos das san ções pe cu niá ri-
as im pos tas à em pre sa até en tão con tra ta da, caso ela 
se re cu sas se a con ti nu ar a obra di an te da res pos ta
ne ga ti va do Di re tor-Ge ral do DER-RO à sua so li ci ta-
ção de ces são da obra. Para isso, cabe à Admi nis tra-
ção, à luz do arts. 40, III, e 55, VII, da Lei nº 8.666/93,
im por me di an te in di ca ção no edi tal e cláu su la con tra-
tu al tais san ções para ina dim ple men to das obri ga-
ções as su mi das, que, con ve ni en te men te es ta be le ci-
das, evi ta ri am pre ju í zos de or dem fi nan ce i ra
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Cum pre aqui as si na lar que o con tra to em foco
pre vê (f1. 91) mul ta de 10% so bre o va lor do con tra to
“pela ine xe cu ção to tal ou par ci al da obra”, mais do
que o bas tan te para cus te ar nova mo bi li za ção.

Ade ma is, não se pode jus ti fi car com tais ar gu-
men tos a in fra ção tan to ao prin cí pio li ci ta tó rio da
igual da de de opor tu ni da des en tre os li ci tan tes como
à nor ma cons ti tu ci o nal da obri ga to ri e da de da fe i tu ra
de li ci ta ção para con tra ta ção, res sal va dos os ca sos
es pe ci fi ca dos na le gis la ção. O pro ce di men to li ci ta tó-
rio é exem plo tí pi co de ato ad mi nis tra ti vo vin cu la do,
sen do por tan to de fe so à Admi nis tra ção fa zer o que
não está pre vis to na Lei.

ii) Se gun da ces são do Con tra to nº
16/1994/PJ/DER-RO com anuên cia da Admi nis-
tra ção e para em pre sa que se quer par ti ci pou da
Con cor rên cia Pú bli ca Inter na ci o nal nº 001/93 –
CELOM (Lote 1)

29. De pa ra mos tam bém no pro ces so de pa ga-
men to do Con tra to nº 16/1994/PJ/DER-RO, para pa vi-
men ta ção da RO-470 no tre cho BR-364 / Km 22,5,
do cu men tos com pro ba tó ri os de ato de ges tão que
se cons ti tui si mul ta ne a men te em:

a) se gun da ces são do dito con tra to
(em vis ta da pri me i ra ces são ha vi da, de que 
tra ta mos no tó pi co pre ce den te), des ta fe i ta
da até en tão ces si o ná ria PLANURB

- PLANEJAMENTO E
CONSTRUÇÕES Ltda. para a em pre sa GM
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO Ltda.,

b) fuga ao pro ce di men to li ci ta tó rio,
dado que a nova ces si o ná ria não par ti ci pou
da Con cor rên cia Pú bli ca Inter na ci o nal nº
001/93 – CELOM (Lote 1).

30. Na via do ex pe di en te de fl. 102, a em pre sa
PLANURB – PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES
Ltda., ale gan do de sin te res se em dar con ti nu i da de à
exe cu ção da obra con tra ta da, pro pôs ao Sr. Di re-
tor-Ge ral do DER-RO a sub-ro ga ção do con tra to da
obra “em fa vor da em pre sa GM ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO Ltda.”

31. O Asses sor Ju rí di co do DER-RO, no pa re cer
de fls. 103/107, con si de rou re gu lar a ple i te a da sub-ro -
ga ção.

32. O di re tor do DER-RO, me di an te o Ofi cio nº
621/GAB/DER-RO, de 16.04.98, à fl. 108, so li ci tou à
em pre sa in di ca da pela até en tão con tra ta da a “do cu-
men ta ção de ha bi li ta ção re fe ren te ao Edi tal de Con -

cor rên cia Pú bli ca nº 001/93-CPLO”, caso ti ves se in te-
res se em dar con ti nu i da de à exe cu ção da obra.

33. Des sa ma ne i ra, ce le brou-se em 30.04.98 o
“Ter mo de Ces são e Sub-ro ga ção e Trans fe rên cia de
Res pon sa bi li da de” de fls. 110/112 en tre a em pre sa
ce den te até en tão con tra ta da, PLANURB –
PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES Ltda., e a em -
pre sa ces si o ná ria por ela in di ca da para tan to, em pre-
sa GM ENGENHARIA E CONSTRUÇAO Ltda.

34. O Di re tor-Ge ral do DER-RO, que subs cre ve o 
Ter mo re fe ri do, ex pres sa, na for ma da cláu su la quar ta
des te úl ti mo, “sua anuên cia à ces são, sub-ro ga ção e
trans fe rên cia de res pon sa bi li da de”

iii) Sub-ro ga ção do Con tra to nº 13/1994/PJ/DER-RO
com anuên cia da Admi nis tra ção e para em pre sa in -
di ca da pela con tra ta da

35.A mes ma ir re gu la ri da de ha vi da na exe cu ção
da obra re la ti va ao Con tra to nº 16/1994/PJ/DER-RO,
abor da da no tó pi co pre ce den te, ocor reu no Con tra to
nº 14/1994/PJ/DER-RO, para pa vi men ta ção da
RO-470 no tre cho Km 22,5 / Km 45, De pa ra mos no
seu pro ces so de pa ga men to o ex pe di en te de fl. 113,
por meio do qual a em pre sa TERPAV
CONSTRUTORA Ltda., so li ci ta a sub-ro ga ção do
con tra to à em pre sa TERMAC - TERRAPLENAGEM E 
PAV1MENTAÇAO Ltda..

36.A ata da quar ta re u nião da Co mis são Espe -
ci al de Li ci ta ção de Obras e Ma te ri al – CELOM da Se -
cre ta ria Ge ral do Pla na fo ro, de cor ren te da Con cor-
rên cia Pú bli ca Inter na ci o nal nº 001/93, re gis tra às fls.
53/54 a or dem de clas si fi ca ção re la ti va ao Lote 2 dos
li ci tan tes se gun do o cri té rio de me nor pre ço es ta be le-
ci do para o jul ga men to das pro pos tas. Com bi nan do
tal ata, que re gis tra va a des clas si fi ca ção da em pre sa
TERPAV, com o des pa cho cons tan te no do cu men to
de fls. 59/60, por meio do qual foi re clas si fi ca da essa
em pre sa, che ga-se à clas si fi ca ção de fi ni ti va, a sa ber:
1º lu gar: TERPAV – CONSTRUTORA Ltda.; 2º lu gar:
CONCIC ENGENHARIA S.A.; 3º lu gar: PLANURB
-PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO Ltda.; 4º lu gar:
MAQ-SERV MÁQUINAS. TERRAPLANAGEM,
PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS Ltda.

37.A fl. 6.887 do re fe ri do pro ces so (fl. 103 do
pre sen te), ime di a ta men te pos te ri or à que re gis tra a
in di ca ção da em pre sa TERPAC pela até en tão con tra-
ta da, fl.6886 (fl. 102), tem-se o Ter mo de sub-ro ga ção
per ti nen te, as si na do pelo Di re tor-Ge ral do DER- RO.
Em vis ta dis so, nada obs tan te a ine xis tên cia de do cu-
men to pelo qual haja ma ni fes ta ção for mal da ace i ta-
ção des sa in di ca ção, não cons ta dos au tos qual quer
re gis tro de con ta to com as em pre sas clas si fi ca das
en tre o se gun do e o quar to lu gar, que te ri am pre ce-
dên cia para a con tra ta ção, con so an te a or dem de
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clas si fi ca ção aba i xo, de cor ren te das pro pos tas re gis-
tra das na ata da ter ce i ra re u nião da CELOM, de fls.
38/46:

38. Assim, pelo que in di cam os au tos, hou ve a
ace i ta ção da in di ca ção alu di da pelo Di re tor Ge ral do
DER-RO e, por con se guin te, a mes ma ir re gu la ri da de
apon ta da no tó pi co pre ce den te.

Iv) Sub-ro ga ção de con tra tos com anuên cia da
Admi nis tra ção

39. Os con tra tos aba i xo ar ro la dos, pos to te nha
sido ob ser va da a or dem de clas si fi ca ção de cada um
dos res pec ti vos pro ces sos li ci ta tó ri os, fo ram sub-ro -
ga dos, o que por si só, em face das ra zões apre sen ta-
das nos itens 14 a 16 do pre sen te, con sis te em ir re gu-
la ri da de for mal.

40. O pro ce di men to cor re to ante o de sin te res se
das em pre sas con tra ta das em dar con ti nu i da de à

exe cu ção dos res pec ti vos con tra tos te ria sido a res ci-
são con tra tu al  – ami gá vel ou não, de acor do com as
pres cri ções exis ten tes nos arts. 78 a 80 da Lei nº
8.666/93 – e a ce le bra ção de novo con tra to me di an te
novo pro ce di men to li ci ta tó rio ou dis pen sa de li ci ta ção
nos ter mos do art. 24, XI, da Lei nº 8.666/93, como vi -
mos no item 21 do pre sen te.

III – CONCLUSÃO

A luz dos au tos e das aná li ses ex pos tas aci ma,
é for ço so con clu ir que:

a) o ex pe di en te de fl. 96 do ane xo ao
pre sen te evi den cia a con tra ta ção da em pre-
sa Pla nurb – Pla ne ja men to E Cons tru ções
Ltda. para dar con ti nu i da de à obra re la ti va
ao Con tra to nº l6/l994/PJ/DER-RO por in di-
ca ção da em pre sa CONCIC ENGENHARIA
S.A., o que ca rac te ri za fuga ao pro ce di men-
to li ci ta tó rio (itens 5 a 28);

b)  os ex pe di en tes de fls. 102 e 108 evi-
den ci am a con tra ta ção da em pre sa PLANURB 
- PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES Ltda.,
para dar con ti nu i da de à obra re la ti va ao Con-
tra to nº 16/1994/PJ/DER-RO por in di ca ção da
em pre sa CONCIC ENGENHARIA S.A., o que
ca rac te ri za fuga ao pro ce di men to li ci ta tó rio
(itens 29 a 34),

c) a ine xis tên cia nos au tos de ex pe di en-
tes que com pro vem a fe i tu ra de con ta tos para
con tra ta ção das em pre sas me lhor clas si fi ca-
das na li ci ta ção per ti nen te con sis te em for te in -
dí cio de con tra ta ção da em pre sa Ter mac –
Ter ra ple na gem E Pa vi mi en ta çao Ltda. para dar 
con ti nu i da de à obra re la ti va ao Con tra to nº
13/1994/PJ/DER-RO por in di ca ção da em pre-
sa TERPAV CONSTRUTORA Ltda., o que ca-
rac te ri za fuga ao pro ce di men to li ci ta tó rio (itens
35 a 38);

d) a fe i tu ra de sub-ro ga ção para con tra-
ta ção, de fato, de em pre sa clas si fi ca da em se -
gun do lu gar na li ci ta ção ati nen te para dar con -
ti nu i da de às obras re la ti vas aos con tra tos nº
27/96/PJ/DER-RO, 14/1994/PJ/DER-RO e
15/1994/PJ/DER-RO, ao in vés de res ci são se -
gui da de con tra ta ção di re ta me di an te a dis pen-
sa de li ci ta ção pre vis ta no art. 24, XI, con sis tiu
em ir re gu la ri da de de ca rá ter for mal (item 39).

Por to Ve lho-RO, 9 de ju nho de 1998. – Fá bio
Luiz Dou ra do Bar re to _ Ana lis ta de Fi nan ças e
Con tro le Exter no do qua dro de ser vi do res do Tri bu-
nal de Con tas da União, Mat. 3.510-6.

Mar ço  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  19 03929    265ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003 



O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A ma té ria,
ane xa da ao Di ver sos nº 14, de 1998, será des pa cha-
da à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le.

So bre a mesa, avi sos que se rão li dos pela Srª 1ª 
Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Serys Slhes sa ren-
ko.

São li dos os se guin tes

Avi so nº227-OP/TCU

Bra sí lia, 28 de fe ve re i ro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Acu so o re ce bi men to do Ofi cio nº 135 (SF), de

25-2-2003, por meio do qual o Se na do Fe de ral en ca-
mi nha có pia do Pa re cer nº 35, de 2003, da Co mis são
de Fis ca li za ção e Con tro le des sa Casa, so li ci tan do
in for ma ções re la ti vas à De ci são nº 696/2000 - Ple ná-
rio, pro fe ri da no pro ces so nº TC-008.796/2000-6, e in -
for mo a Vos sa Exce lên cia que o en ca mi nhei à Se cre-
ta ria-Ge ral de Con tro le Exter no des te Tri bu nal, para
ado ção das pro vi dên ci as ne ces sá ri as ao seu aten di-
men to.

Res pe i to sa men te, – Val mir Cam pe lo, Pre si-
den te.

Avi so nº 260-GP/TCU

Bra sí lia, 14 de mar ço dc 2003

A Sua Exe ce lên cia o Se nhor
Se na dor Jose Sar ney
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Bra si lía – DF

Se nhor Pre si den te,
Em aten ção ao Ofí cio nº 135 (SF), de

25-2-2003, por meio do qual essa Pre si dên cia en ca-
mi nhou o Pa re cer nº 35, de 2003, da Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le des sa Casa Le gis la ti va in da-
gan do so bre os mo ti vos que de man da ram um tem po
bas tan te elás ti co en tre a cons ta ta ção das ir re gu la ri-
da des e a De ci são-TCU nº 696/2000, es cla re ço, de
iní cio, que so men te é pos sí vel a for mu la ção de ju í zo
con clu si vo pelo co me ti men to de ir re gu la ri da des ou
ile ga li da des após a de ci são de fi ni ti va de mé ri to por
par te do Tri bu nal.

É im pe ri o sa, em to dos os ca sos, a ob ser vân-
cia do prin cí pio da pre sun ção de ino cên cia, pelo
qual os in dí ci os são ob je to de in ves ti ga ção e as ir re-
gu la ri da des ou ile ga li da des co me ti das por par te de
qua is quer res pon sá ve is são efe ti va men te re co nhe-
ci das após o jul ga men to. Até que este ocor ra, os au -
tos pas sam por di ver sas eta pas pre li mi na res, tais
como, a ins tru ção pro ces su al, a co le ta de in for ma-

ções, a re a li za ção das in ves ti ga ções ne ces sá ri as,
iden ti fi ca ção do fato, do agen te e do nexo ca u sal.
So men te após co li gi dos es ses ele men tos e es ta be-
le ci da a re la ção ló gi co-ju rí di ca en tre eles, é que os
in dí ci os se trans for mam em cer te za ca paz de mo ti-
var uma de ci são con de na tó ria.

No caso con cre to ob je to do in te res se da Co mis-
são de Fis ca li za ção e Con tro le, deve ser res sal ta do
que o lap so de tem po de cor ri do para a ins tru ção pro-
ces su al e as de ma is fa ses que cul mi na ram com a De-
ci são nº 696/2000 jus ti fi ca-se, ple na men te, ten do em
vis ta a com bi na ção de fa to res re le van tes e ne ces sá ri-
os.

Há que se con si de rar o gran de nú me ro de va -
riá ve is en fren ta das na fase ins tru tó ria da ma té ria
des de o iní cio das in ves ti ga ções por par te do TCU.
No pre sen te caso, fo ram ave ri gua dos con tra tos com 
vin te e seis em pre sas. O re sul ta do ob ti do com es-
sas aná li ses en se jou pro pos ta de au diên cia (1c seis 
ges to res con si de ra dos res pon sá ve is por mais de
dez in dí ci os de ir re gu la ri da des. Além dis so, é im por-
tan te en fa ti zar a com ple xi da de da pró pria na tu re za
das ma té ri as tra ta das.

Assim, em de cor rên cia do ele va do nú me ro de
res pon sá ve is pe las men ci o na das ir re gu la ri da des
in ves ti ga das nos di ver sos con tra tos e, con si de ran-
do tam bém os con se qüen tes e ine vi tá ve is des do-
bra men tos ocor ri dos no en ca mi nha men to do caso
em ques tão, foi ne ces sá rio con ci li ar to das es sas
par ti cu la ri da des com os pro ce di men tos ten den tes
a as se gu rar os di re i tos cons ti tu ci o na is ine ren tes à
am pla de fe sa, ao con tra di tó rio e ao de vi do pro ces-
so le gal.

Espe ran do que as in for ma ções e jus ti fi ca ti vas
apre sen ta das a Vos sa Exce lên cia te nham es cla re ci-
do, sa tis fa to ri a men te, as dú vi das con subs tan ci a das
nas con clu sões do Re la tor do Pa re cer nº 35/2002,
apro va do pela Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le
do Se na do Fe de ral, res sal to que o Tri bu nal de Con -
tas da União co lo ca-se à dis po si ção des sa Casa Le -
gis la ti va para ou tros es cla re ci men tos que se fa çam
ne ces sá ri os.

Res pe i to sa men te, _ Val mir Cam pe lo, Pre si-
den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A ma té-
ria, ane xa da ao Avi so nº 161, de 2000, será des pa-
cha da à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le.

So bre a mesa, avi so que será lido pela Srª 1ª
Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Serys Slhes sa ren-
ko.

É lido o se guin te:
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Avi so nº 228 - GP/TCU

Bra sí lia, 28 de fe ve re i ro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Acu so o re ce bi men to do Ofi cio nº 134 (SF), de

25-2-2003, por meio do qual o Se na do Fe de ral en ca-
mi nha có pia do Pa re cer nº 36, de 2003, da Co mis são
de Fis ca li za ção e Con tro le des sa Casa, so li ci tan do
in for ma ções so bre as pro vi dên ci as re la ti vas ao cum -
pri men to das de ter mi na ções cons tan tes da De ci são
nº 596/2000 - Ple ná rio, pro fe ri da no pro ces so nº
TC-010.989/1999-4, e in for mo a Vos sa Exce lên cia
que o en ca mi nhei à Se cre ta ria-Ge ral de Con tro le
Exter no des te Tri bu nal, para ado ção das pro vi dên ci as
ne ces sá ri as ao seu aten di men to.

Res pe i to sa men te, – Val mir Cam pe lo, Pre si-
den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A ma té-
ria, ane xa da ao Avi so nº 139, de 2000, será des pa-
cha da à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se
à

ORDEM DO DIA

Item 1:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 84, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 84, de 2002, que abre cré di to
ex tra or di ná rio, em fa vor do Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal, no va lor de dez mi-
lhões de re a is, para os fins que es pe ci fi ca,
ten do

Pa re cer pro fe ri do em Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli-
cos e Fis ca li za ção: Re la to ra: De pu ta da La u-
ra Car ne i ro (PFL-RJ), pre li mi nar men te pelo
aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o-
na is de re le vân cia e ur gên cia, pela ade qua-
ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria, e quan to ao
mé ri to, fa vo rá vel.

Re la tor Re vi sor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia
da ses são de li be ra ti va or di ná ria do dia 13 do cor ren-
te, quan do teve a sua apre ci a ção adi a da para hoje,
por so li ci ta ção do Re la tor Re vi sor, Se na dor Jo nas
Pi nhe i ro, para a ela bo ra ção do pa re cer.

O Re la tor Re vi sor, Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, en -
ca mi nhou à Mesa pa re cer, que será pu bli ca do na for -
ma re gi men tal.

É o se guin te o pa re cer:

PARECER Nº 137,DE 2003

De Ple ná rio so bre a Me di da Pro vi só-
ria nº 84, de 2002, que “abre cré di to ex tra-
or di ná rio, no va lor de R$ 10.000.000,00,
em fa vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci-
o nal, para os fins que es pe ci fi ca “.

Re la tor:Se na dor Jo nas Pi nhe i ro

I. Re la tó rio

I.1. Da Me di da Pro vi só ria

A Me di da Pro vi só ria nº 84, de 2002 (MP nº
84/2002), abre cré di to ex tra or di ná rio ao Orça men to
da Se gu ri da de So ci al de 2002, no va lor de
R$10.000.000,00, em fa vor do Mi nis té rio da Inte gra-
ção Na ci o nal, para aten der a des pe sas emer gen ci a-
is de de fe sa ci vil no Esta do do Rio de Ja ne i ro, so-
bre tu do no Mu ni cí pio de Angra dos Reis, “atin gi do
por for tes chu vas, que pro vo ca ram inun da ções, des -
mo ro na men tos e per da de vi das hu ma nas, de i xan do
de sa bri ga das cen te nas de fa mí li as”.

Os re cur sos ne ces sá ri os para o aten di men to
des sas des pe sas de cor re rão do can ce la men to par ci-
al de do ta ções or ça men tá ri as con sig na das na Re ser-
va de Con tin gên cia.

Não fo ram apre sen ta das emen das à MP nº
84/02.

I.2. Da Cons ti tu ci o na li da de

Não fo ram de tec ta dos óbi ces cons ti tu ci o na is
que se pos sam opor às pro vi dên ci as da das pela MP 
nº 84/2003. Isso por que to das se afi gu ram de acor -
do com as nor mas cons ti tu ci o na is vi gen tes, par ti cu-
lar men te com as pre vis tas nos arts. 165 a 169, que
tra tam dos or ça men tos pú bli cos.

De ou tra pane, são iden ti fi ca dos os pres su pos-
tos de re le vân cia e ur gên cia pela ime di a ta ne ces si da-
de de as sis tên cia às fa mí li as ví ti mas de ca la mi da de.
Pa re ce evi den te que, nes se caso, a im ple men ta ção
das ações não po dem sub me ter-se à na tu ral len ti dão
do pro ces so le gis la ti vo or di ná rio, mes mo con si de ra-
dos os me ca nis mos cons ti tu ci o na is que dão ao Pre si-
den te da Re pú bli ca a prer ro ga ti va para so li ci tar, ao
Con gres so Na ci o nal, ur gên cia na apre ci a ção de pro -
je tos de sua ini ci a ti va (C.F., art. 64, § lº). Por tan to, a
me di da pro vi só ria é o ins tru men to de que dis põe o
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Che fe do Po der Exe cu ti vo para acu dir, de ime di a to, si -
tu a ções des sa na tu re za.

I.3. Da Ade qua ção Fi nan ce i ra e Orça men tá ria

A MP nº 84/2002 de mons tra-se ade qua da
tan to do pon to de vis ta fi nan ce i ro quan to do or ça-
men tá rio. Há su fi ciên cia de re cur sos que lhe pos -
sam acor rer às pro vi dên ci as da das, uma vez que
se pro mo ve o can ce la men to de do ta ções or ça-
men tá ri as em mon tan te su fi ci en te à aber tu ra do
novo cré di to.

Cabe ob ser var, que o can ce la men to de par ce la
da Re ser va de Con tin gên cia, no va lor de R$
10.000.000,00, como fon te de fi nan ci a men to do cré -
di to, im pli ca re du ção do su pe rá vit pri má rio, pre vis to
no art. 18 da lei de di re tri zes or ça men tá ri as para o
exer cí cio fi nan ce i ro de 2002 — Lei nº 10.266, de 24
de ju lho de 2001, LDO/2002. Isso ocor re pelo fato de
a do ta ção cons tan te da Re ser va en con trar-se clas si fi-
ca da como des pe sa fi nan ce i ra. Assim, sua uti li za ção
em des pe sa pri má ria ele va o va lor des ta e, como con -
se qüên cia, re duz o su pe rá vit pri má rio.

Não obs tan te esse fato, ve ri fi ca-se que o exer cí-
cio fi nan ce i ro de 2002 en cer rou-se em 31 de de zem-
bro de 2002 e da dos pre li mi na res apre sen ta dos pelo
Ban co Cen tral pre vê em o cum pri men to da meta de
su pe rá vit es ta be le ci do na LDO/2002. Des sa for ma,
pode-se con clu ir que o Po der Exe cu ti vo já im ple men-
tou as me di das ne ces sá ri as à com pen sa ção dos va -
lo res uti li za dos da Re ser va de Con tin gên cia, não
com pro me ten do a ob ten ção das me tas de su pe rá vit
cons tan tes da LDO/2002.

I.4. Do Enca mi nha men to da MP nº 84/2002
Qu an to à for ma de en ca mi nha men to da MP nº

84/2002 ao Con gres so Na ci o nal, cabe as si na lar es ta-
rem cum pri das as con di ções pre vis tas no § lº do art.
2ºda Re so lu ção nº1, de 2002-CN, se gun do o qual o
tex to de me di da pro vi só ria há de ser en ca mi nha do a
este Po der, fa zen do-se acom pa nhar da res pec ti va
men sa gem e do do cu men to em que se ex po nha a
mo ti va ção do ato.

I.5. Do Mé ri to

O mé ri to das re gras con ti das na me di da pro vi-
só ria sob aná li se en con tra-se ma ni fes to nas ações
por ela al ber ga das, uma vez que é de ver do se tor
pú bli co o pron to aten di men to em si tu a ções emer-
gen ci a is como as se apre sen tam no mu ni cí pio de
Angra dos Reis, no Esta do do Rio de Ja ne i ro, em
vir tu de das for tes chu va que de i xa ram cen te nas de
fa mí li as de sa bri ga das.

II. Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, e por con si de rar que a Me di-
da Pro vi só ria nº 84, de 2002, aten de aos pres su pos-
tos de re le vân cia e ur gên cia; en con tra-se for mu la da
em ter mos que não ili dem dis po si ções cons ti tu ci o na-
is; ma ni fes ta evi den tes mé ri tos, o nos so voto é: i) pela
cons ti tu ci o na li da de, re le vân cia e ur gên cia da me di da
pro vi só ria; ii) pela ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce-
i ra do cré di to ex tra or di ná rio; e iii) pela apro va ção, no
mé ri to, da Me di da Pro vi só ria, exa ta men te nos ter mos
em que foi pu bli ca da e en ca mi nha da ao Con gres so
Na ci o nal.

Sala das Ses sões, 18 de mar ço de 2003. _ Se -
na dor Jo nas Pi nhe i ro, Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª
de se ja usar da pa la vra? (Pa u sa.)

Com a pa la vra o Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Como Re -

la tor. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, só
gos ta ria de pe dir des cul pa. Eu não es ta va pre pa ra do
para re la tar esta me di da pro vi só ria, por que eu não a
co nhe cia.

Entre tan to, é uma me di da pro vi só ria mu i to sim -
ples, ela bo ra da de vi do a um fato já bas tan te co nhe ci-
do de todo o Bra sil: as for tes chu vas que atin gi ram
Angra dos Reis, pro vo can do inun da ções, des mo ro na-
men tos, per da de vi das hu ma nas, de i xan do de sa bri-
ga das cen te nas de fa mí li as. Fo ram des ti na dos ao Mu -
ni cí pio R$10 mi lhões, que, evi den te men te, já fo ram
gas tos.

So mos a fa vor de sua apro va ção, sob o pon to de 
vis ta da sua cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni-
ca le gis la ti va, e tam bém quan to ao mé ri to.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O pa re cer
é fa vo rá vel.

Na for ma re gi men tal, va mos pas sar à vo ta ção
da ad mis si bi li da de da me di da pro vi só ria, pela sua re -
le vân cia e ur gên cia.

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.
Em dis cus são o mé ri to da me di da pro vi só ria.

(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.)
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Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te ma té ria apro va da:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 84, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa-
vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal,
no va lor de R$10.000.000,00, para os fins
que es pe ci fi ca.

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

Art. 1º Fica aber to cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$10.000.000,00 (dez mi lhões de re a is), em fa vor
do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, para aten der à
pro gra ma ção cons tan te do Ane xo I des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão da anu la ção par ci al da
Re ser va de Con tin gên cia, con for me in di ca do no Ane -
xo II des ta lei.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 72, DE 1999

Dis cus são, em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 72, de 1999, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Car los Pa tro cí nio, que
al te ra a Cons ti tu i ção Fe de ral para de fi nir que os ve tos
pre si den ci a is se rão apre ci a dos em re u niões se pa ra-
das das duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal, ten do

Pa re cer sob nº 29, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Jef fer son Pé res, fa vo rá vel, com a Emen da nº 1-CCJ,
de re da ção, que apre sen ta.

A Pre si dên cia es cla re ce ao ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia, du ran te
cin co ses sões de li be ra ti vas, em fase de dis cus são
em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe re ci das
emen das as si na das por, no mí ni mo, um ter ço da
com po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de 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 Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 120, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do in ci so III do art. 279,
com bi na do com o art. 372 do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, o adi a men to da dis cus são da PEC
nº 72/99, de au to ria do Se na dor Car los Pa tro cí nio e
ou tros, que al te ra a Cons ti tu i ção Fe de ral para de fi nir
que os ve tos pre si den ci a is se rão apre ci a dos em re u-
niões se pa ra das das duas Ca sas do Con gres so Na ci-
o nal, a fim de que seja fe i ta na Ses são do dia 30 de
abril vin dou ro.

Sala das Ses sões, 18 de mar ço de 2003. – Se -
na dor Tião Vi a na, Lí der do Blo co Par la men tar de
Apo io ao Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria sai da Ordem do Dia da pre sen te ses -

são e vol ta rá na data so li ci ta da.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 3:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
342, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 342, de 2001, que re no va a con ces-
são da Rá dio Emis so ra Ata la ia Ltda. na ci da de de Gu -
a ra pu a va (PR), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.345, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Alva ro Dias,
fa vo rá vel, com abs ten ção da Se na do ra Ma ri na Sil va.

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 342, DE 2001

(Nº 898/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da Rá dio Emis so ra Ata la ia 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 Gu a ra-
pu a va, Esta do do Pa ra ná.

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

cre to s/nº, de 23 de maio de 2000, que re no va por dez
anos, par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são da
Rá dio Emis so ra Ata la ia Ltda., para ex plo rar, sem di re-
i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de Gu a ra pu a va, Esta do do
Pa ra ná.

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 4:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 343, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 343, de 2001 (nº
899/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da
Rá dio Ca tu ri té Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na
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ci da de de Cam pi na Gran de, Esta do da Pa -
ra í ba, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 482, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ney Su as su na.

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 343, DE 2001

(nº 899/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da Rá dio Ca tu ri té 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 Cam pi na Gran de,
Esta do da Pa ra í ba.

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

cre to s/nº, de 23 de maio de 2000, que re no va por dez
anos, a par tir de 1º de no vem bro de 1993, a con ces-
são da Rá dio Ca tu ri té Ltda., para ex plo rar sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di lo di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Cam pi na Gran de, Esta do
da Pa ra í ba.

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 5:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 344, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 344, de 2001 (nº
900/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da
Rá dio São João do Su do es te do Pa ra ná
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 São
João, Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.317, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Alva ro Dias, com abs ten ção do Se -
na dor Ge ral do Cân di do.

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 344, DE 2001

 (Nº 900/2001, na Câ ma ra do dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da Rá dio São João do Su do es te do
Pa ra ná 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 São João, Esta do do Pa ra ná.

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

cre to s/nº, de 28 de abril de 2000, que re no va por dez
anos, a par tir de 27 de ju nho de 1996, a con ces são da 
Rá dio São João do So do es te do Pa ra ná Ltda. Para
ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de São
João, Esta do do Pa ra ná.

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 6:

REQUERIMENTO Nº 67, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que-
ri men to nº 67, de 2003, so li ci tan do, nos
ter mos re gi men ta is, o so bres ta men to do
Pro je to de Lei do Se na do nº 565, de 1999, 
a fim de aguar dar o pro nun ci a men to da
Câ ma ra dos De pu ta dos so bre o Pro je to
de Lei do Se na do nº 22, de 1996, na que la
Casa.

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 fi ca rá na Se cre ta ria-Ge ral da Mesa

com tra mi ta ção so bres ta da, aguar dan do de li be ra ção
da Câ ma ra dos De pu ta dos so bre o Pro je to de Lei do
Se na do nº 22, de 1996.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Esgo ta-
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.
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Pas sa-se à apre ci a ção do Re que ri men to nº
113, de 2003, de ur gên cia, lido no Expe di en te para o
Pro je to de Re so lu ção nº 6, 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.
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. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria de so li ci tar que 
o pro je to de re so lu ção ad vin do da Men sa gem nº 54
pu des se ser in clu í do na Ordem do Dia da ses são de
ama nhã, uma vez que, na quin ta-fe i ra, não ha ve rá
ses são de li be ra ti va em fun ção do acor do fe i to no Co -
lé gio de Lí de res, re la ci o na do ao de ba te da re for ma da
Pre vi dên cia So ci al.

É uma men sa gem im por tan te, por que tra ta do
em prés ti mo de US$500 mi lhões do Ban co Mun di al,
ab so lu ta men te es sen ci al para au men tar as re ser vas
do País, es pe ci al men te nes se ce ná rio de ins ta bi li da-
de. As pro vi dên ci as es tão sen do to ma das no sen ti do
da li be ra ção dos re cur sos do Fun do Mo ne tá rio para
im pe dir qual quer tipo de es pe cu la ção ou tur bu lên cia
em re la ção à mo e da na ci o nal, que vem se va lo ri-
zan do – o dó lar vem ce den do. Isso aju da rá mu i to no 
con tro le da in fla ção e, evi den te men te, na ob ser vân-
cia de to dos os de ma is com po nen tes do qua dro ma -
cro e co nô mi co, que vem evo lu in do po si ti va men te
nes se ce ná rio.

Por tan to, essa se ria mais uma men sa gem im -
por tan te, para a qual gos ta ria de so li ci tar ur gên cia,
para que pu dés se mos votá-la ama nhã.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Arthur Vir gí lio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, o PSDB está in te i ra-
men te de acor do com a pro pos ta do Lí der do Go -
ver no, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te. Nes ta hora de 
gra vís si ma po si ção in ter na ci o nal e di an te do pre-
sen te qua dro na ci o nal, em que o Go ver no do Pre -
si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va mos tra-se ca u te-
lo so, re a fir man do seus com pro mis sos com a ma-
nu ten ção de con tra tos com o Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal, no mo men to em que o Go ver no do
PT age com todo o apre ço pela or to do xia, que é

equi va len te ao bom sen so hoje, o PSDB não po-
de ria fal tar com a sua res pon sa bi li da de para com
o País e nem com a sua so li da ri e da de. Por tan to,
está com ple ta men te de acor do em man ter para
quar ta-fe i ra a vo ta ção pro pos ta pelo Lí der Alo i zio
Mer ca dan te.

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.
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, que ro fa zer nos sos, do PFL, os ar gu-
men tos usa dos pelo Se na dor Arthur Vir gí lio. Na quin -
ta-fe i ra, será fe i ta a ex po si ção de S. Exª o Mi nis tro da
Pre vi dên cia, que aqui tra rá a pro pos ta do Go ver no so -
bre a re for ma da Pre vi dên cia – por tan to, não ha ve rá
ses são de li be ra ti va. E esse em prés ti mo de US$500
mi lhões do Bird é fun da men tal, como dis se o Se na dor
Arthur Vir gí lio, prin ci pal men te nes te mo men to de
pers pec ti va de guer ra.

Des se modo, es ta mos in te i ra men te de acor do
no sen ti do de que a vo ta ção des sa ma té ria se pro -
ce da na ses são de li be ra ti va de quar ta-fe i ra, ama -
nhã.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Jef fer son Pé res, pelo PDT.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Como
Lí der.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o PDT
está in te i ra men te de acor do, pe las ra zões adu zi das
pe los ora do res que me an te ce de ram.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Ha ven do
en ten di men to en tre as Li de ran ças, a ma té ria a que se 
re fe re o re que ri men to de ur gên cia apro va do cons ta rá
da Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va or di ná ria de
ama nhã.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Co lo co
em apre ci a ção o Re que ri men to nº 118, de 2003, de
ur gên cia, lido no Expe di en te para o Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 9, 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.
A ma té ria a que se re fe re o re que ri men to apro -

va do só cons ta rá da Ordem do Dia com o pa re cer da
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) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:
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Ofí cio nº 73 – GLDPT

Bra sí lia-DF, 18 de mar ço de 2003

Se nhor Pre si den te,
Em aten ção ao Of. SF nº 42/2003 in di co o Se na-

dor Edu ar do Su plicy, como su plen te, re pre sen tan do
do Blo co de Apo io ao Go ver no no Con se lho de Éti ca e
De co ro Par la men tar do Se na do.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Tião Vi a na, Lí der
do Par ti do dos Tra ba lha do res e do Blo co de Apo io ao
Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a

mesa, pro je tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio,
Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 71, DE 2003

Alte ra a Lei nº 8.689, de 27 de ju lho
de 1993, que dis põe so bre a ex tin ção do
Insti tu to Na ci o nal de Assis tên cia Mé di ca
da Pre vi dên cia So ci al (INAMPS) e dá ou -
tras pro vi dên ci as, para que a pres ta ção
de con tas dos ges to res do Sis te ma Úni-
co de Sa ú de (SUS) ao Po der Le gis la ti vo
es ten da-se à es fe ra fe de ral de go ver no.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 12 da Lei nº 8.689, de 27 de ju lho

de 1993, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 12. O ges tor do Sis te ma Uni co de
Sa ú de, em cada es fe ra de go ver no, apre-
sen ta rá, tri mes tral men te, ao con se lho de sa -
ú de cor res pon den te e, res pec ti va men te, em
au diên cia pú bli ca, às câ ma ras de ve re a do-
res, às as sem bléi as le gis la ti vas e às duas
Ca sas do Con gres so Na ci o nal re la tó rio cir -
cuns tan ci a do re fe ren te a sua atu a ção na-
que le pe río do.

Pa rá gra fo úni co. O re la tó rio de ve rá des-
ta car, den tre ou tras, in for ma ções so bre mon-
tan te e fon te de re cur sos apli ca dos, au di to ri as
con clu í das ou ini ci a das no pe río do e ofer ta e
pro du ção de ser vi ços na rede as sis ten ci al
pró pria, con tra ta da ou con ve ni a da.” (NR)

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

Jus ti fi ca ção

O pa pel de con tro la dor ex ter no dos atos do Po -
der Exe cu ti vo fi gu ra en tre as mais im por tan tes fun-
ções de sem pe nha das pelo Po der Le gis la ti vo em um
re gi me de mo crá ti co, ape sar de nem sem pre ter o seu
va lor re co nhe ci do pelo gran de pú bli co. As ações fis -
ca li za do ras das duas ca sas do Con gres so Na ci o nal
têm ma i or vi si bi li da de por meio das co mis sões par la-
men ta res de in qué ri to, mas suas atu a ções vão mu i to
além e en vol vem ou tros ins tru men tos pró pri os do Le -
gis la ti vo, como re que ri men to de in for ma ções, de po i-
men tos, apre ci a ção dos pla nos plu ri a nu a is, da lei de
di re tri zes or ça men tá ri as e da lei de or ça men to anu al.

Ade ma is, é da com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal “fis ca li zar e con tro lar, di re ta men te,
ou por qual quer de suas Ca sas, os atos do Po der
Exe cu ti vo, in clu í dos os da ad mi nis tra ção in di re ta”
(Cons ti tu i ção Fe de ral, art. 49, X).

A Lei nº 8.689, de 27 de ju lho de 1993, em seu
art. 12, dis põe so bre o con tro le ex ter no das ati vi da des
de ges tão do Sis te ma Úni co de Sa ú de (SUS), a ser
exer ci do pelo Po der Le gis la ti vo, por meio das câ ma-
ras de ve re a do res e as sem bléi as le gis la ti vas, e por
ou tros seg men tos da so ci e da de, re pre sen ta dos pe los
con se lhos de sa ú de. O con tro le se dá me di an te a
apre ci a ção de re la tó rio tri mes tral, en vi a do pelo ges tor
do SUS em cada es fe ra de go ver no, e pela re a li za ção
de au diên ci as pú bli cas.

O Con gres so Na ci o nal, como re pre sen tan te do
Po der Le gis la ti vo Fe de ral, não foi in clu í do en tre os re -
cep to res dos re la tó ri os, de for ma que o ges tor fe de ral
do SUS - o Mi nis tro da Sa ú de - não pres ta, con tas das 
ati vi da des do Sis te ma ao Po der Le gis la ti vo de modo
sis te má ti co e di re to, con for me pre vis to para as ou tras
es fe ras de go ver no.

Não há jus ti fi ca ti va para exi mir o Mi nis tro da Sa ú-
de da obri ga ção de apre sen tar o re la tó rio so bre a si tu a-
ção do SUS ao Le gis la ti vo, prin ci pal men te se con si de-
rar mos que ele é o ges tor mais im por tan te do SUS ao
co or de nar suas ati vi da des em âm bi to na ci o nal.

O Con gres so Na ci o nal é quem apro va o or ça-
men to da União para a sa ú de e deve, por tan to, ser
ade qua da men te in for ma do so bre o an da men to da
apli ca ção dos re cur sos. Sua tí mi da par ti ci pa ção no
acom pa nha men to das ati vi da des do SUS foi apon ta-
da pela 11ª Con fe rên cia Na ci o nal da Sa ú de como
uma das ca u sas de di ver sos pro ble mas de tec ta dos
no se tor.
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O pro je to de lei que sub me to à apre ci a ção dos
no bres co le gas tem por in tu i to cor ri gir essa dis tor ção
e apri mo rar a ação con tro la do ra do Po der Le gis la ti vo
na área da sa ú de ao es ta be le cer um ca nal de diá lo go
per ma nen te com o ges tor do SUS na es fe ra fe de ral.

Sala das Ses sões, 18 de mar ço de 2003. – Tião
Vi a na.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.689, DE 27 DE JULHO DE 1993

Dis põe so bre a ex tin ção do Insti tu to
Na ci o nal de Assis tên cia Mé di ca da Pre vi-
dên cia So ci al (INAMPS) e dá ou tras pro-
vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 12. O ges tor do Sis te ma Úni co de Sa ú de em 

cada es fe ra de go ver no apre sen ta rá, tri mes tral men te,
ao con se lho de sa ú de cor res pon den te e em au diên-
cia pú bli ca nas câ ma ras de ve re a do res e nas as sem-
bléi as le gis la ti vas res pec ti vas, para aná li se e am pla
di vul ga ção, re la tó rio de ta lha do con ten do, den tre ou -
tros, da dos so bre o mon tan te e a fon te de re cur sos
apli ca dos, as au di to ri as con clu í das ou ini ci a das no
pe río do, bem como so bre a ofer ta e pro du ção de ser -
vi ços na rede as sis ten ci al pró pria, con tra ta da ou con -
ve ni a da.
....................................................................................

(Às Co mis sões de Fis ca li za ção e Con -
tro le e de Assun tos So ci a is, ca ben do à úl ti-
ma a de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 72, DE 2003

Alte ra a Lei nº 8.987, de 13 de fe ve-
re i ro de 1995 - Lei da Con ces são do Ser -
vi ço Pú bli co -, para ve dar a sus pen são
do for ne ci men to de ser vi ço pú bli co es-
sen ci al por ina dim ple men to do usuá rio
nos ca sos que men ci o na, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 6º da Lei nº 8.987, de 13 de fe ve re i-

ro de 1995, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te pa -
rá gra fo:

Art 6º ....................................................
..............................................................
§ 4º Qu an do se tra tar de ser vi ço pú bli-

co es sen ci al, não se apli ca o dis pos to no in -
ci so II do § 3º des te ar ti go, para as fa mí li as

com ren da men sal per ca pi ta de até um sa -
lá rio mí ni mo. (NR)

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

Jus ti fi ca ção

A sus pen são do for ne ci men to de ser vi ço pú bli-
co es sen ci al por ina dim ple men to do usuá rio é um
pro ce di men to ar ca i co e inad mis sí vel, por quan to fere
a dig ni da de hu ma na, fun da men to cons ti tu ci o nal do
Esta do bra si le i ro.

Ade ma is, em caso de in ter rup ção por fal ta de
pa ga men to, ele é ex pos to ao ri dí cu lo e ao cons tran gi-
men to, por tan to in frin ge o art. 42 da Lei nº 8.078, de
11 de se tem bro de 1990 (Có di go de De fe sa do Con -
su mi dor).

É in dis cu tí vel que as con ces si o ná ri as de ser vi-
ços pú bli cos es sen ci a is de vem en gen drar me ca nis-
mos para o par ce la men to dos dé bi tos. Se per sis tir o
ina dim ple men to, exis ti rá, ain da, a via ju di ci al.

Por úl ti mo, é de re al çar que o Egré gio Su pe ri or
Tri bu nal de Jus ti ça (STJ) já se ma ni fes tou acer ca da
ma té ria, de ci din do, por una ni mi da de, que “o for ne ci-
men to de água, por se tra tar de ser vi ço pú bli co fun da-
men tal, es sen ci al e vi tal ao ser hu ma no, não po der
ser sus pen so pelo atra so no pa ga men to das res pec ti-
vas ta ri fas, já que o Po der Pú bli co dis põe dos me i os
ca bí ve is para a co bran ça dos dé bi tos dos usuá ri os”.

Isto pos to, es pe ra mos con tar com o apo io dos
ilus tres Par la men ta res para a apro va ção des ta pro-
pos ta que, se con ver ti da em lei, po de rá be ne fi ci ar a
po pu la ção mais ca ren te.

Sala das Ses sões, 18 de mar ço de 2003. –
Ger son Ca ma ta.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

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. 175 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:
....................................................................................

Art. 6º Toda con ces são ou per mis são pres su-
põe a pres ta ção de ser vi ço ade qua do ao ple no
aten di men to dos usuá ri os, con for me es ta be le ci do
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nes ta lei, nas nor mas per ti nen tes e no res pec ti vo
con tra to.

§ 1º Ser vi ço ade qua do é o que sa tis faz as con -
di ções de re gu la ri da de, con ti nu i da de, efi ciên cia, se -
gu ran ça, atu a li da de, ge ne ra li da de, cor te sia na sua
pres ta ção e mo di ci da de das ta ri fas.

§ 2º A atu a li da de com pre en de a mo der ni da de
das téc ni cas, do equi pa men to e das ins ta la ções e a
sua con ser va ção, bem como a me lho ria e ex pan são
do ser vi ço.

§ 3º Não se ca rac te ri za como des con ti nu i da de
do ser vi ço a sua in ter rup ção em si tu a ção de emer -
gên cia ou após pré vio avi so, quan do:

I – mo ti va da por ra zões de or dem téc ni ca ou de
se gu ran ça das ins ta la ções; e,

II – por ina dim ple men to do usuá rio, con si de ra do
o in te res se da co le ti vi da de.
....................................................................................

Lei nº 8.078, de 11 de se tem bro de 1990  (Có di-
go de De fe sa do Con su mi dor)
....................................................................................

Art. 42. Na co bran ça de dé bi tos, o con su mi dor
ina dim plen te não será ex pos to a ri dí cu lo, nem será
sub me ti do a qual quer tipo de cons tran gi men to ou
ame a ça.

Pa rá gra fo úni co. O con su mi dor co bra do em
quan tia in de vi da tem di re i to à re pe ti ção do in dé bi to,
por va lor igual ao do bro do que pa gou em ex ces so,
acres ci do de cor re ção mo ne tá ria e ju ros le ga is, sal -
vo hi pó te se de en ga no jus ti fi cá vel.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os pro je-
tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às co mis sões
com pe ten tes.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 121, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, que o PLS nº 

630, de 1999, de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
seja de sa pen sa do dos PLSs nº 391 e 399, de 1999,
de au to ria, res pec ti va men te, dos Se na do res Ma gui to
Vi le la e Pe dro Piva, por ver sar so bre ma té ria dis tin ta
da que la tra ta da por es ses pro je tos.

Jus ti fi ca ção

O art. 258 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral es ta be le ce ser lí ci to efe tu ar a tra mi ta ção con jun ta de
pro je tos de lei que re gu lem a mes ma ma té ria.

Com ful cro em tal ar ti go, fo ram apro va dos os re -
que ri men tos nº 340, de 1999, e nº 784, de 1999, am -
bos de au to ria do Se na dor Osmar Dias, para que os
PLSs nº 391, 399 e 630, de 1999, tra mi tem em con -
jun to, por ver sa rem so bre al te ra ções no Có di go Bra si-
le i ro de Ae ro náu ti ca.

Ain da que seja pos sí vel de tec tar que os três
PLSs vi sam a al te rar o men ci o na do Có di go, cum pre
as si na lar, após aná li se mais acu ra da, que o PLS nº
630, de 1999, tem pro pos ta di ver sa dos de ma is.

De fato, o PLS nº 630, de 1999, de au to ria do
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, acres cen ta um ar ti go ao
Có di go Bra si le i ro de Ae ro náu ti ca para que “os be ne fí-
ci os de cor ren tes da aqui si ção de pas sa gens aé re as
com re cur sos or ça men tá ri os se jam re ver ti dos para a
ad mi nis tra ção pú bli ca”.

Os ou tros dois, por sua vez, – de au to ria, res -
pec ti va men te, dos Se na do res Ma gui to Vi le la e Pe dro
Piva – têm ou tra fi na li da de: “al te ram os arts. 21 e 232
do men ci o na do có di go, com o ob je ti vo de pro i bir o
uso de ta ba co a bor do de ae ro na ves bra si le i ras”.

Em vir tu de da di ver si da de da fi na li da de do PLS
nº 630, de 1999, esse me re ce, em nos so en ten der,
ser de sa pen sa do dos de ma is, e ter tra je tó ria pró pria.

Sala das Ses sões, 18 de mar ço de 2003. – Del-
cí dio Ama ral.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re que ri-
men to lido será pu bli ca do e in clu í do em Ordem do Dia 
opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vol ta-se à 
lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Alme i da Lima.
O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Pro nun cia o

se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, de acor do com o com -
pro mis so que as su mi di an te das Srªs e dos Srs. Se na-
do res no pri me i ro pro nun ci a men to que fiz aqui da tri -
bu na des ta Casa, apre sen ta rei, nos pró xi mos trin ta
dias, uma pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que
visa, de for ma pro fun da e du ra dou ra – es pe ro –, à re -
for ma do Esta do bra si le i ro.

Tra ta-se, sem dú vi da al gu ma, de uma gran de
em pre i ta da que, por cer to, em bo ra já ve nha tra ba-
lhan do nes se tema há al gum tem po, ca re ce de um
apro fun da men to que leve em con ta não ape nas o Di -
re i to Com pa ra do, so bre tu do no que diz res pe i to à Te-
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o ria Ge ral do Fe de ra lis mo, mas tam bém os di ver sos
pro nun ci a men tos que têm sido fe i tos ao lon go da nos -
sa His tó ria, no Par la men to e em ou tras ins tân ci as de
po der, a exem plo do Po der Ju di ciá rio, mais de per to o
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, so bre a es tru tu ra fe de ra ti-
va do País. 

Vol to a esse tema até mes mo como for ma pre -
pa ra tó ria para a apre sen ta ção des sa PEC a que me
re fe ri, so bre tu do com o ob je ti vo de abrir o de ba te com 
V. Exªs e, logo de po is, com toda a so ci e da de bra si le i-
ra. O nos so in te res se é exa ta men te ofe re cer essa
con tri bu i ção, sem des cu i dar do dia-a-dia do pro ces so
le gis la ti vo, que rege a tra mi ta ção nes ta Casa e no
Con gres so, do qual to dos te mos que par ti ci par, sem
de i xar de le var em con ta a es tru tu ra po lí ti co-ju rí di ca
de que o Bra sil ne ces si ta para me lhor atin gir os seus
ob je ti vos, prin ci pal men te o de me lhor aten der o povo
bra si le i ro.

Vol to à tri bu na para tra zer esse tema, como faço a
cada se ma na, na oca sião em que re gis tro a Mar cha a
Bra sí lia, re a li za da pe los Pre fe i tos na se ma na pas sa da,
para cla mar por mais au to no mia e por con di ções ju rí di-
cas e – por que não di zer – eco nô mi co-fi nan ce i ras para
me lhor aten der as suas mu ni ci pa li da des.

Den tro des se tema, fa rei a le i tu ra de um ou tro
ar ti go, que tive a opor tu ni da de de es cre ver quan do do 
re tor no de uma vi a gem de 35 dias aos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca, re a li za da logo após a mi nha sa í da da
Pre fe i tu ra de Ara ca ju. Fiz essa vi a gem na com pa nhia
de dois ou tros ex-Pre fe i tos: o atu al Go ver na dor de
Ala go as, Ro nal do Les sa, e o atu al Go ver na dor do
Espí ri to San to, ex-Pre fe i to de Vi tó ria e ex-Se na dor,
Dr. Pa u lo Har tung. Esse ar ti go data exa ta men te de 18 
de maio de 1997, numa de mons tra ção de que se tra ta
de um tema can den te, um tema per ma nen te, para o
qual esta Casa e o Con gres so Na ci o nal pre ci sam se
vol tar. É con vic ção pró pria que che ga re mos ao de-
sen vol vi men to que al me ja mos para o nos so País, as -
sim como os Esta dos Uni dos da Amé ri ca che ga ram,
pela ado ção de um mo de lo fe de ra ti vo que con tem ple
a des cen tra li za ção das com pe tên ci as, a cri a ção de
ou tras ins tân ci as de po der e a des cen tra li za ção das
fun ções des ses mes mos po de res.

O ar ti go a que me re fi ro tem como tí tu lo “Po der
Lo cal”, e diz:

Afir ma mos em ou tro ar ti go que a Fe-
de ra ção Ame ri ca na não se tra ta de uma
sim ples fic ção ju rí di ca, mas, es sen ci al men-
te, de um re gi me de go ver no que está pre -
sen te e vi sí vel nas re la ções en tre os vá ri os
ní ve is de go ver no (União, Esta dos, Con da-

dos e Mu ni cí pi os) e na vida de cada ci da dão
ame ri ca no.

A fe de ra ção é de mo crá ti ca, des cen tra-
li za da como toda fe de ra ção deve ser, e pro -
pul so ra do de sen vol vi men to da que le país.
Ela se ca rac te ri za mu i to bem pela vir tu de de 
de i xar que os go ver nos dos Esta dos mem-
bros e os go ver nos lo ca is se au to go ver nem
e en con trem a so lu ção para os seus pro ble-
mas a par tir de de ci sões po lí ti co-ad mi nis tra-
ti vas to ma das di re ta men te pe los go ver nan-
tes des ses ní ve is e, so bre tu do, de for ma di -
re ta pelo pró prio povo, se nhor todo-so be ra-
no do seu des ti no, atra vés das con sul tas po -
pu la res e ele i ções que são per ma nen tes na -
que le país.

O go ver no da união não anu la os go-
ver nos lo ca is, pois não toma para si atri bu i-
ções e com pe tên ci as que não lhe são pró-
pri as. Por esta ra zão, pas sa a ad mi nis trar as 
ques tões de Esta do, so be ra nia e uni da de
na ci o nal com mais efi ciên cia e ra pi dez. Em
ou tras pa la vras, Esta dos e Mu ni cí pi os não
são in vi a bi li za dos ou atra pa lha dos pelo go-
ver no fe de ral, nem os ci da dãos nas suas re -
la ções com o Esta do (en ti da de po lí ti ca), ou
mes mo en tre si, fi cam à mer cê de de ci sões
que nun ca são to ma das, ou sob a égi de de
le gis la ções an ti qua das e ob so le tas que não
ser vem mais aos seus in te res ses.

De nada va lem es tas ob ser va ções co -
lhi das na vi a gem que fiz àque le país – além
do en si na men to que re ce bi na es co la de Di -
re i to e na es co la da vi vên cia po lí ti ca como
De pu ta do Esta du al em duas Le gis la tu ras,
ad vo ga do mi li tan te por mais de 20 anos e
Pre fe i to de Ara ca ju, Ca pi tal de Ser gi pe – se
não es ta be le cer mos um pa ra le lo com o
Esta do bra si le i ro. Embo ra, pela sim ples ex -
po si ção des sa re a li da de, per ce be-se a ne-
ces si da de ur gen te de uma pro fun da re for ma
do Esta do em nos so País, a fim de nos
cons ti tu ir mos em um Esta do mo der no, ágil
e, so bre tu do, efi ci en te, com os go ver nos e o 
pró prio povo uti li zan do-se de ins tru men tos
po de ro sos e ca pa zes de pro mo ve rem a
trans for ma ção da fi si o no mia de sub de sen-
vol vi men to que agri de nos so povo.

É pre ci so com pre en der que não po de-
mos ter um Con gres so Na ci o nal, que pas sa
dez anos ela bo ran do e emen dan do uma
Cons ti tu i ção Fe de ral e, mes mo as sim não o
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faz, sen do atro pe la do por ele i ções ca su ís ti-
cas, cri ses de Esta do, es cân da los de cor-
rup ções, e um Pre si den te com po de res le-
gis la ti vos, emi tin do di a ri a men te, em mé dia,
duas a três Me di das Pro vi só ri as so bre as-
sun tos que num re gi me ver da de i ra men te
FEDERATIVO não se ri am se quer da sua al -
ça da, quan do mu i to dos Esta dos, mas que,
na ver da de, de vem ser dos go ver nos lo ca is.
E as sim o faz pela omis são de um Con gres-
so que não con se gue de sobs tru ir a sua pa -
u ta de de li be ra ções e ofe re cer ao Go ver no e 
à so ci e da de os ins tru men tos le ga is que pre -
ci sa mos.

Esta dos e mu ni cí pi os ame ri ca nos, além
da am pla au to no mia ad mi nis tra ti va que pos-
su em, têm o di re i to de se or ga ni za rem po li ti-
ca men te da for ma que lhes con vém. Se em
um mu ni cí pio, por exem plo, o povo de se jar a
fi gu ra de um Pre fe i to ad mi nis tran do a ci da de,
as sim de fi nem, caso con trá rio, es co lhem um
Pre fe i to com po de res li mi ta dos e o Con se lho
Mu ni ci pal (Câ ma ra de Ve re a do res) es co lhe
um Ma na ger City (Ge ren te da Ci da de) com a 
fun ção de ad mi nis tra dor, as sim acon te cen do
com a jus ti ça lo cal, a po lí cia, o xe ri fe, os tri bu-
tos, en fim, o povo é li vre para de fi nir como de -
se ja ser go ver na do, quan to ele deve pa gar de 
tri bu tos ou como deve ser a edu ca ção dos fi-
lhos, sem nor mas de ca rá ter na ci o nal es ta be-
le cen do amar ras e con tra ri an do es pe ci fi ci da-
des, além de cas trar a in te li gên cia e cri a ti vi da-
de lo ca is.

É pos sí vel trans for mar mos o nos so
País, afi nal, não es ta mos con de na dos a pas -
sar o res to de nos sas vi das e a das fu tu ras
ge ra ções com a mar ca do sub de sen vol vi men-
to, ape nas pelo con for mis mo ou imo bi lis mo
da que les que pen sam que a nos sa ori gem,
en quan to Na ção e Esta do nos con de nem a
ser imu tá ve is.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, esse é
um ar ti go que es cre vi em 19 de maio de 1997, mos -
tran do nos sas con vic ções po lí ti co-ju rí di cas da ne-
ces si da de de ins tru men ta li zar mos o Esta do bra si le i-
ro para po der con tem plar os in te res ses dos Go ver-
nos lo ca is que, por sua vez, es ta rão con tem plan do
os in te res ses da po pu la ção ca ren te, mas na pro xi-
mi da de dele para co bran ças ne ces sá ri as.

Dis se e re pi to que não que re mos Esta dos e Mu -
ni cí pi os au tô no mos ape nas como diz a le tra da nos sa

Cons ti tu i ção Fe de ral, quan do diz que o Esta do e o
Mu ni cí pio são au tô no mos, por que o Esta do tem a
com pe tên cia para ins ti tu ir sua pró pria Cons ti tu i ção
Esta du al e o Mu ni cí pio tem a com pe tên cia para ins ti-
tu ir sua lei ma i or, que é a Lei Orgâ ni ca do Mu ni cí pio.
Não. Esta mos ven do hoje na Cons ti tu i ção Fe de ral
que, en quan to ele diz que com pe te aos Esta dos e aos 
Mu ni cí pi os ela bo ra rem suas leis ma i o res, na ver da de,
es ta be le ce uma sé rie de prin cí pi os que, de fato, não
são de ca rá ter na ci o nal, mas de ca rá ter fe de ra ti vo.
São prin cí pi os que es ta be le cem a ma ne i ra como o
Esta do deve ser or ga ni za do ad mi nis tra ti va men te; es -
ta be le cem como o Mu ni cí pio deve ser or ga ni za do ad -
mi nis tra ti va men te.

E se eles pos su em au to no mia, a ca pa ci da de de
se auto-ad mi nis trar e au to de ter mi nar, di zer como
deve ser a sua or ga ni za ção ad mi nis tra ti va, se ria atri -
bu i ção do Po der cons ti tu in te lo cal ou o po der de ri va-
do, por meio da Assem bléia Le gis la ti va ou das Câ ma-
ras Mu ni ci pa is de Ve re a do res, e não da Cons ti tu i ção
Fe de ral es ta be le cer como se or ga ni za a má qui na fe -
de ral e, ao mes mo tem po, es ta be le cer prin cí pi os que
de vem ser ado ta dos pe los Esta dos e pe los Mu ni cí pi-
os bra si le i ros, re ti ran do-lhes toda a au to no mia, a li-
ber da de de se au to go ver nar; de se auto-or ga ni zar; de 
es ta be le cer a ma ne i ra como de vem e de se jam re sol-
ver os seus pro ble mas.

Dis se e re pi to: vi ve mos em um País com di men-
sões con ti nen ta is, em que, a par tir de Bra sí lia, o Con -
gres so Na ci o nal não tem a ca pa ci da de hu ma na de
edi tar uma lei que diga res pe i to aos in te res ses lo ca is
para es ta be le cer re la ções en tre pes so as de na tu re za
lo cal; um ins tru men to le gis la ti vo que ve nha a aten der
a Esta dos e Mu ni cí pi os do nor te e do sul do País, com 
ca rac te rís ti cas com ple ta men te di fe ren tes. É pre ci so
que Esta dos e Mu ni cí pi os te nham com pe tên cia para
po der es ta be le cer as suas nor mas.

O con cur so pú bli co, na Cons ti tu i ção Fe de ral,
não deve ser uma nor ma de ca rá ter fe de ral, mas
tão-so men te na ci o nal. Le gis la ção so bre li ci ta ção pú -
bli ca, cada Esta do pre ci sa ter exa ta men te a sua, pois
ao Go ver no da União com pe te le gis lar so bre li ci ta ção
pú bli ca quan do dis ser res pe i to ao gas to do di nhe i ro
pre vis to no Orça men to da União.

O Esta do de Ser gi pe, que tem os seus re cur sos,
as sim como os Esta dos do Ama zo nas e da Ba hia,
pelo seu or ça men to, de vem dis por e es ta be le cer uma
le gis la ção so bre li ci ta ções pú bli cas a par tir do pró prio
Esta do, ou seja, a ma ne i ra como ele deve gas tar os
seus re cur sos pela sua au to no mia e não como de cor-
rên cia de uma in ge rên cia do Go ver no da União.
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Por ou tro lado, ape nas a tí tu lo de exem plo que
pos sa ilus trar me lhor o nos so pro nun ci a men to, sa in-
do até do cam po aca dê mi co para o mais prá ti co, a fim
de que haja uma com pre en são me lhor, so bre tu do do
povo bra si le i ro di an te da opor tu ni da de que nós te mos
de fa lar para todo País pela emis so ra do Se na do, de
rá dio e de te le vi são, mos trar que é pre ci so que a re -
for ma tri bu tá ria con tem ple a Fe de ra ção – Esta dos,
Mu ni cí pi os e o pró prio Dis tri to Fe de ral. Qu an do o Go -
ver no da União ela bo rar o or ça men to, deve des ti nar
re cur sos para os gran des pro je tos na ci o na is.

Dis se e re pi to: não é pos sí vel que Mu ni cí pi os
dis tan tes do Pla nal to Cen tral de pen dam, para a cons -
tru ção de um pos to de sa ú de ou de uma es co la pri -
má ria, de re pas se de di nhe i ro do Orça men to da
União, pois sa be mos que, quan do isso acon te ce, o di -
nhe i ro se tor na mais caro, prin ci pal men te em de cor-
rên cia da cor rup ção que o Con gres so Na ci o nal já le -
van tou e cons ta dos re la tó ri os das Co mis sões Par la-
men ta res de Inqué ri to.

Não se tra ta, por tan to, de uma no vi da de, mas
da ne ces si da de que o Go ver no da União pos sui de
cri ar es tru tu ras de fis ca li za ção nos Esta dos. Para
isso, é pre ci so a ex ten são do Tri bu nal de Con tas da
União ao Esta dos, para es ta be le cer a fis ca li za ção,
por exem plo, da cons tru ção de uma es co la lá no pe -
que ni no Mu ni cí pio do nos so Se na dor Au gus to Bo te-
lho, no Esta do de Ro ra i ma.

Hoje é im pos sí vel que isso acon te ça. Na se ma-
na pas sa do, em um apar te ao Se na dor Mar ce lo Cri -
vel la, tive a opor tu ni da de de tra zer um exem plo que
co mu men te cha mo de a te o ria do mel e da gar ra fa,
pois o que exis te hoje é exa ta men te esta or ga ni za ção
tri bu tá ria: os re cur sos saem dos Mu ni cí pi os e dos
Esta dos e vão para a União e, me di an te o or ça men to,
são de vol vi dos aos Esta dos e Mu ni cí pi os. Sa be mos
que nes se va i vém pe las di ver sas ins tân ci as, a cor rup-
ção cor rói, des trói os re cur sos que, na ver da de, de ve-
ri am che gar até a base para o aten di men to da po pu la-
ção.

Se co lo car mos aqui dez gar ra fas va zi as e uma
che ia de mel e se fi zer mos a trans fe rên cia des se mel
da pri me i ra gar ra fa para a se gun da e da se gun da
para a ter ce i ra e da ter ce i ra para a quar ta, quan do
che gar mos à dé ci ma, não exis ti rá mais mel. É as sim
que acon te ce com o di nhe i ro do Orça men to da União. 
Não tra go aqui ne nhu ma no vi da de, por que este Con -
gres so está can sa do de sa ber dis so, pois cons ta dos
re la tó ri os das Co mis sões Par la men ta res de Inqué ri to.
É pre ci so, pois, pro mo ver mos a re for ma no mo de lo fe -
de ra ti vo, ado ta do hoje pelo País por que te nho cer te-
za, Se na dor Gil ber to Mes tri nho, re pre sen tan te do

que ri do Esta do do Ama zo nas, que, quan do as sim
acon te cer, te re mos con di ções de mos trar à po pu la-
ção bra si le i ra que um País rico, como rica é a Ama zô-
nia onde V. Exª mora, não pode con vi ver com a po bre-
za e a mi sé ria de gran de par ce la de bra si le i ros. Te-
mos um país rico cuja po pu la ção é pa cí fi ca por na tu-
re za. Te mos uma úni ca cul tu ra, uma úni ca lín gua,
sem gue tos, sem con fli tos in ter nos. So mos um povo
não dado a guer ras. Por ser mos um país rico, não po -
de mos con ce ber que vi vam nes se es ta do de mi sé ria
exa ta men te aque les que são ex clu í dos e que são mi -
lhões e mi lhões em nos so País.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res,
mais uma vez - não sei se de for ma re pe ti ti va ou até
mes ma en fa do nha, se de for ma aca dê mi ca ou prá ti ca
-, vol to à tri bu na para abor dar esse tema, mas te nham
cer te za, usan do uma ex pres são da im pren sa grá fi ca,
de que a PEC se en con tra no pre lo. Ela está sen do
ela bo ra da, está sen do for ja da. Te rei a pre o cu pa ção
de ou vir V. Exªs. e de co lo car a PEC à dis cus são na ci-
o nal. Não te re mos o me nor re ce io de ir ao de ba te fora
do Con gres so Na ci o nal, por que en ten do tra tar-se de
um tema da mais alta im por tân cia para a na ção bra si-
le i ra. A vida aqui no Con gres so Na ci o nal dá vá ri os
exem plos de mi lha res de pro pos tas que tra mi tam
nes ta Casa há mais de dez anos, e a po pu la ção bra si-
le i ra não tem a fe li ci da de de vê-las edi ta das para
aten der aos seus in te res ses, aos seus an se i os nas
re la ções que di a ri a men te são es ta be le ci das.

Ouço di a ri a men te fa lar da cri mi na li da de e de
pro ble mas gra vís si mos que atu al men te en fren tam,
so bre tu do, o sul e o su des te do Bra sil. É pre ci so que a
po pu la ção que nos vê e nos ouve nes te ins tan te sa i ba
que não se age ape nas com me di das emer gen ci a is.
Qu an do acon te ce um cri me de cla mor na ci o nal, pen -
sa-se logo em con vo car as For ças Arma das, pen-
sa-se na pena ca pi tal, pen sa-se na mu dan ça da lei de 
exe cu ções pe na is, pen sa-se tam bém na mu dan ça do
Có di go Pe nal. Na ver da de, é ne ces sá rio dis cu tir am -
pla men te o tema a par tir da von ta de po lí ti ca dos Go -
ver nos lo ca is, a fim de que ob te nham as con di ções
ne ces sá ri as para efe ti var po lí ti cas de se gu ran ça pú -
bli ca que ve nham aten der ao ma i or an se io do povo,
que é a tran qüi li da de.

Qu e ro con clu ir meu pro nun ci a men to, Sr. Pre si-
den te, Srªs. e Srs. Se na do res, di zen do a V. Exªs. que,
se vi ve mos num país de ex ten são ter ri to ri al con ti nen-
tal, pre ci sa mos ur gen te men te, em bo ra co nhe ça as
po si ções con trá ri as, pro mo ver a des cen tra li za ção
das fun ções e da com pe tên cia le gis la ti va das di ver-
sas es fe ras de po der e tam bém es ta be le cer nova ge -
o gra fia para o nos so ter ri tó rio, nova di vi são ter ri to ri al.
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Te mos exem plos mar can tes de di vi são, como o
Esta do do Mato Gros so do Sul e o Esta do do To can-
tins. Não po de mos ad mi tir que um país de di men são
ter ri to ri al idên ti ca à dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca,
que pos sui hoje 50 Esta dos mem bros, pos sua ape -
nas 26 Esta dos e o Dis tri to Fe de ral.

A Su í ça, que é uma fe de ra ção, ape sar de ter um
ter ri tó rio idên ti co ao do meu pe que ni no Esta do de
Ser gi pe, o me nor da Fe de ra ção, pos sui cer ca de 26
can tões, nú me ro que cor res pon de ao dos Esta dos
bra si le i ros em nos sa or ga ni za ção. É pre ci so en con-
trar mos a fór mu la, e a fór mu la exis te. O que não po -
de mos é ad mi tir aque la ve lha can ti le na de di zer que a
cri a ção de Esta dos no Bra sil re pre sen ta rá des pe sas,
dé fi cits in ter nos e que, por tan to, não po de mos as su-
mir essa po si ção po lí ti co-ad mi nis tra ti va.

É um gran de equí vo co, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, ter mos exa ta men te a si tu a ção em
que se en con tra. É pre ci so, por um lado, di mi nu ir a
pre sen ça do Esta do na eco no mia, como es ta be le ce o 
mo de lo que aí se en con tra, mas o que na ver da de
pre ci sa mos mes mo é di mi nu ir o ta ma nho do Esta do
ad mi nis tra ti vo, do Esta do que cria ape nas ins tân ci as
de po der, que se am plia, que pro cu ra gas tar os seus
re cur sos nas ati vi da des meio e não na ati vi da de fim.
Di mi nu ir a es tru tu ra do Esta do bra si le i ro para pos si bi-
li tar a sua re di vi são ter ri to ri al, é isso que de fen de mos,
não ape nas no que diz res pe i to à Cons ti tu i ção e às
ins tân ci as de po der, mas tam bém ao ter ri tó rio bra si le-
i ro. A par tir daí, te nho e tra go aqui as mi nhas con vic-
ções de que pas sa re mos a ter um País de sen vol vi do,
aten den do me lhor a nos sa po pu la ção.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Alme i da
Lima, 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. Ney Su as su na.

O SR. PRESIDENTE (Ney Su as su na) – Com a
pa la vra o no bre Se na dor Gil ber to Mes tri nho.

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Sr.ªs
e Srs. Se na do res, ini ci al men te que ro ex pres sar mi-
nha sa tis fa ção em as so mar a esta tri bu na, pela pri -
me i ra vez nes ta le gis la tu ra, e re gis trar meus ca lo ro-
sos cum pri men tos a mais de cin qüen ta no vos Se na-
do ras e Se na do res, que re pre sen tam a von ta de po -
pu lar de seus Esta dos, ao mes mo tem po em que for -
mu lo vo tos de um fe liz de sem pe nho de seus man da-
tos vol ta dos para o bem co mum.

E é di an te de um au di tó rio as sim, Sr. Pre si den te,
que pre ten do ex por as mi nhas pre o cu pa ções com al -

guns fa tos da re a li da de bra si le i ra e con vi dar meus
emi nen tes pa res para uma re fle xão so bre o uso da Bi-
o tec no lo gia na agri cul tu ra bra si le i ra, um tema cuja re -
le vân cia e en ca mi nha men to se rão, cer ta men te, en ri-
que ci dos cer ta men te com suas idéi as e su ges tões,
con tri bu in do as sim para o avan ço do pro ces so de de -
sen vol vi men to, for ta le ci men to da nos sa eco no mia e
me lho ria das con di ções de vida do nos so povo, es pe-
ci al men te de seg men tos que se de di cam às ati vi da-
des do cam po.

To dos sa be mos que a Hu ma ni da de avan ça no
co nhe ci men to fre qüen te men te em pro por ções ge o-
mé tri cas em re la ção a ou tras ati vi da des, no en fren ta-
men to de enig mas e na bus ca de res pos tas para
ques tões que po vo am nos so co ti di a no. Tais avan ços,
en gen dra dos em al gu mas so ci e da des e ci vi li za ções,
mu i tas ve zes re sul tam na am pli a ção das de si gual da-
des en tre as na ções, exi gin do por par te, so bre tu do
dos pa í ses emer gen tes, es for ços adi ci o na is para
acom pa nhar e usu fru ir os be ne fí ci os da evo lu ção do
co nhe ci men to e da ino va ção tec no ló gi ca.

É um pe no so de sa fio com pa ti bi li zar o avan ço da
ciên cia com as ati vi da des eco nô mi cas e as re la ções de
mer ca do, es pe ci al men te para pa í ses como o Bra sil,
onde é pre cá rio, his to ri ca men te, o in ves ti men to em pes -
qui sa e seu apro ve i ta men to no aper fe i ço a men to e qua li-
fi ca ção in dus tri al e co mer ci al. Te mos pago um pre ço
mu i to alto ao des cu i dar des sa de ci si va equa ção, cor-
ren do a re bo que de so lu ções para pro ble mas que bem
po de ría mos equa ci o nar pela via do in ves ti men to no sa -
ber. É clás si co, na his tó ria re cen te do País, o exem plo
da Infor má ti ca, o las ti má vel equí vo co do re gi me di ta to ri-
al da “re den to ra”, em sua ten ta ti va de im por uma re ser-
va de mer ca do para o se tor – res pal da do, sa bi da men te,
nos in te res ses de cer tos em pre sá ri os e apo i a do pelo
opor tu nis mo po lí ti co de al guns seg men tos – e que aca -
bou tra zen do gra ves pre ju í zos cu jos re fle xos se es ten-
dem até os nos sos dias.

Com a dis se mi na ção e a de mo cra ti za ção da in -
for má ti ca no li mi ar do novo mi lê nio, a nova onda de
co nhe ci men to já é a Bi o tec no lo gia. Os eco no mis tas
con ven ci o na is que ain da con si de ram como fa to res de 
pro du ção a ter ra, o tra ba lho e o ca pi tal pre ci sam se
atu a li zar, como re co men da o fu tu ró lo go e fi ló so fo
Alvin Tof fler, pois o co nhe ci men to não é ape nas um
fa tor de pro du ção, mas um subs ti tu to res tan te. Ora,
as so lu ções de bi o tec no lo gia são ado ta das cada vez
mais pe los pa í ses de sen vol vi dos – nos sos con cor-
ren tes di re tos, es pe ci al men te na pro du ção e mer ca do
agrí co la. E mais, os ali men tos ge ne ti ca men te mo di fi-
ca dos são con su mi dos por mais de 55% da po pu la-
ção mun di al, pro du tos com pro va da men te se gu ros na
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óti ca dos seus efe i tos na sa ú de hu ma na e no meio
am bi en te. É por isso, Sr. Pre si den te, que é pre o cu-
pan te e ca re ce de sen ti do a pro i bi ção do cul ti vo e o
de ses tí mu lo à pes qui sa dos pro du tos ge ne ti ca men te
mo di fi ca dos no Bra sil.

Os cha ma dos ali men tos trans gê ni cos re sul tam de
di ver sos or ga nis mos al te ra dos atra vés de téc ni cas la bo-
ra to ri a is de Enge nha ria Ge né ti ca e pos su em no seu ge -
no ma ge nes de ou tra es pé cie. Esses or ga nis mos pas-
sam a ter ca rac te rís ti cas de ou tros or ga nis mos no seu
acer vo ge né ti co. Os ge nes são trans fe ri dos de uma es -
pé cie para ou tra e es sas ma ni pu la ções po dem aper fe i-
ço ar, subs ti tu ir, des tru ir, mu dar ou de sa ti var os ge nes,
pois to dos os or ga nis mos vi vos têm um có di go mo le cu lar
que de fi ne as suas ca rac te rís ti cas. Esse có di go, a que se
dá o nome de ge no ma, foi sub me ti do a um re cen te, sis te-
má ti co e abran gen te es tu do – o Pro je to Ge no ma – com
re sul ta dos com pa rá ve is às gran des re vo lu ções da his tó-
ria da Hu ma ni da de.

Os ali men tos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos
(AGMs) são aque les em que o ge no ma foi al te ra do.
Essa al te ra ção pode ocor rer de for ma na tu ral, con for-
me de mons tra Char les Dar win em sua te o ria evo lu ci-
o nis ta, ou ar ti fi ci al, atra vés da Enge nha ria Ge né ti ca.
E qual é a di fe ren ça bá si ca en tre os ali men tos con -
ven ci o na is e os ge ne ti ca men te mo di fi ca dos? Des de
os pri mór di os da agri cul tu ra, pas san do pe los re gis-
tros bí bli cos das vár ze as do Nilo, os ho mens vêm
aper fe i ço an do as cul tu ras atra vés da se le ção de se -
men tes que ofe re cem me lho res re sul ta dos, tan to no
sa bor como no va lor nu tri ti vo e eco nô mi co. Essa se le-
ção de se men tes de cor re da cru za e re cru za de di fe-
ren tes va ri e da des, que nada mais é do que a ma ni pu-
la ção ge né ti ca em seus pri mór di os de sa ber e uti li za-
ção. Tra ta-se de um pa ci en te mé to do de ten ta ti va e
erro a ser vi ço do pro gres so e do be ne fí cio so ci al. Um
gene es pe cí fi co, en tre os mi lha res exis ten tes em um
to ma te, para dar um exem plo, pode ser iden ti fi ca do e
in se ri do numa plan ta, vi san do o apri mo ra men to da
qua li da de e a dis pen sa de pes ti ci das, ca u sa do res de
mu i tas des gra ças, sem pre ju di car os itens de nu tri ção
e da sa ú de da plan ta que re ce beu o gene.

Antes das so lu ções da Enge nha ria Ge né ti ca, te -
mos ex pe ri men ta do as se qüe las da cha ma da “Re vo lu-
ção Ver de” ini ci a da a par tir do pós-guer ra com au to ri za-
ção in ten si va de agro tó xi cos para re du zir as pra gas e
au men tar a pro du ti vi da de, mas ca u san do es tra gos à
sa ú de hu ma na e ao meio-am bi en te. A in dús tria que res -
pal dou a “Gre en Re vo lu ti on” se tor nou po de ro sa e
hoje mo vi men ta cer ca de US$40 bi lhões. Só no Bra sil,
os ne gó ci os de agro tó xi cos al can çam a ci fra de U$2,5
bi lhões, e es ses cus tos, no en tan to, não são ca pa zes de 

re du zir as pra gas que ata cam as sa fras con ven ci o na is
no mun do in te i ro e que já re ce be ram mais de três mi -
lhões de to ne la das de agro tó xi cos clo ra dos – sem con -
tar os fos fa ta dos. Os da nos con se qüen tes, al guns ir re-
ver sí ve is, já al can ça ram a ca de ia ge né ti ca hu ma na e o
meio am bi en te, so bre tu do o solo e os ele men tos aqüí fe-
ros. É com pre en sí vel – à luz dos in te res ses do mer ca do
– que essa in dús tria ve ne no sa se le van te con tra as so -
lu ções da bi o tec no lo gia. Na Chi na, onde o al go dão ge -
ne ti ca men te mo di fi ca do subs ti tui a es pé cie con ven ci o-
nal com 80% de au men to mé dio da pro du ti vi da de, foi fe -
cha do um hos pi tal que cu i da va das ví ti mas dos pes ti ci-
das e agro tó xi cos.

Até hoje, em to dos os es tu dos re a li za dos com
ali men tos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos, ne nhum in dí-
cio foi en con tra do de que sa fras des ses pro du tos
apre sen ta ram ris cos es pe ci a is, de acor do com o de -
po i men to de R. Ja mes Cook, pro fes sor de pa to lo gia
de plan tas na Uni ver si da de do Esta do de Was hing ton
e mem bro da Aca de mia Ame ri ca na de Ciên ci as, uma
re fe rên cia ins ti tu ci o nal e ci en tí fi ca para aca dê mi cos e
es tu di o sos da mo der ni da de. Se gun do da dos da
OMS, Orga ni za ção Mun di al da Sa ú de, os ali men tos
ge ne ti ca men te mo di fi ca dos hoje dis po ní ve is fo ram
mais tes ta dos do que qual quer ou tro em toda a His tó-
ria. No mun do in te i ro, fo ram re a li za dos cer ca de 25 mil 
tes tes em mais de 60 cul tu ras em 45 pa í ses. Antes de
se rem apro va dos para uso, os ali men tos ge ne ti ca-
men te mo di fi ca dos são ava li a dos sob di re tri zes da
pró pria Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de (OMS), da
Orga ni za ção para a Ali men ta ção e Agri cul tu ra (FAO),
da Orga ni za ção de Co o pe ra ção e de De sen vol vi men-
to Eco nô mi co (OECD) e do Re gu la men to Eu ro peu
para No vos Ali men tos, en tre ou tros. Os ci en tis tas e as 
au to ri da des sa ni tá ri as os com pa ram com os ali men-
tos tra di ci o na is e de ter mi nam se exis tem di fe ren ças
em ter mos de va lor nu tri ti vo e pro pri e da des para a sa-
ú de, o efe i to so bre a sa ú de hu ma na. Ain da de acor do
com o de po i men to de Ma u ri ce Hof numg, che fe da
uni da de de pro gra ma ção mo le cu lar e to xi co lo gia ge -
né ti ca,do Insti tu to Pas te ur, em Pa ris, não há re gis tro
de aci den tes com or ga nis mos ge ne ti ca men te mo di fi-
ca dos e seus de ri va dos nu tri ci o na is – nem mes mo
um úni co caso em mais de três dé ca das de pes qui sas
e 8 anos de uso co mer ci al. Por tan to, des de que as di -
re tri zes se jam se gui das, pode-se con clu ir que eles
são se gu ros.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PPS – RR) – Se -
na dor Gil ber to Mes tri nho, per mi te V. Exª um apar te?

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Pois não, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.
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O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PPS – RR) – Se -
na dor Gil ber to Mes tri nho, de se jo cum pri men tá-lo
pela co ra gem de abor dar um tema tão atu al e po lê mi-
co como é a ques tão dos trans gê ni cos. Qu e ro di zer
que é re al men te de ca u sar es pé cie como tan ta gen te
se le van ta con tra a tec no lo gia. Pa re ce até que es ta-
mos em ou tra épo ca, quan do se con de na vam tan tos
ci en tis tas só por que o que eles des co bri am pa re cia
ser su pers ti ção ou fe i ti ça ria. V. Exª abor da uma ques -
tão fun da men tal, quan do diz que por trás des sa guer -
ra está a in dús tria dos agro tó xi cos, pois ha ven do os
trans gê ni cos, evi den te men te que se usa rão me nos
agro tó xi cos, ca u san do pre ju í zo a essa in dús tria. Por -
tan to, como mé di co e como ho mem que acre di ta na
ciên cia e na tec no lo gia, que ro apla u di-lo, por que V.
Exª acla rou esta dis cus são: Será que o pro du to ge ne-
ti ca men te mo di fi ca do é uma co i sa do mal? Será que
ca u sa rá da nos à sa ú de? Por tan to, é fun da men tal que 
os Se na do res não se pre ci pi tem aqui, e o Go ver no
Fe de ral mu i to me nos, em pro i bir sim ples men te o uso
de trans gê ni cos no País. De se jo apla u dir o pro nun ci a-
men to de V. Exª. Estou a seu lado nes ta ques tão.

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, agra de ço o apar te
de V.Exª. Na con ti nu i da de do dis cur so, con ta rei tal vez
as ra zões ma i o res por que isso ocor re e, so bre tu do,
os equí vo cos do Bra sil nes se pro ces so.

Mo ti vos não fal tam para res pon der por que a
ado ção de bi o tec no lo gia na agri cul tu ra e na sil vi cul tu-
ra é in dis pen sá vel. Nós, da Ama zô nia, pa de ce mos as
con se qüên ci as do des ca so com o co nhe ci men to e o
in ves ti men to tec no ló gi co, numa épo ca em que éra-
mos os úni cos for ne ce do res de bor ra cha, opor tu ni da-
de em que co la bo ra mos para o mun do an dar mais rá -
pi do e as sép ti co, por con ta dos pne u má ti cos e das lu -
vas hi po dér mi cas pro du zi das com a goma elás ti ca
ama zô ni ca no iní cio do sé cu lo pas sa do. Não fo mos
ca pa zes de ge rar uma es tru tu ra de be ne fi ci a men to e
um par que in dus tri al para pe re ni zar essa ri que za. Os
in gle ses, aten tos a essa al ter na ti va, le va ram as se-
men tes da He vea bra si li en sis para seus la bo ra tó ri os
de bi o ge né ti ca em Kew Gar dens, aper fe i ço a ram a
es pé cie e a cul ti va ram ra ci o nal men te em seus do mí-
ni os tro pi ca is asiá ti cos. Com o au men to da pro du ti vi-
da de, con quis ta ram um in cre men to de 60% em sua
eco no mia de en tão, en quan to a Ama zô nia vol tou à
con di ção pre cá ria de por to de le nha, re sul ta do do
des cu i do com o co nhe ci men to e o in ves ti men to tec -
no ló gi co.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – Per mi-
te V. Exª um apar te, no bre Se na dor Gil ber to Mes tri-
nho?

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Con ce do um apar te ao Se na dor Le o mar Qu in ta ni-
lha. Em se gui da, con ce do o apar te ao Se na dor Mão
San ta.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – Se na-
dor Gil ber to Mes tri nho, não tive a fe li ci da de de ou vir
por in te i ro o pro nun ci a men to que V. Exª está con du-
zin do com raro bri lho nes ta Casa. Ha vía mos con ver-
sa do an tes, quan do V. Exª co men tou que iria tra zer à
dis cus são este as sun to mo men to so, im por tan te e
mo der no: a ques tão dos trans gê ni cos. Par ti cu lar men-
te, Se na dor, che go a acre di tar que a po lê mi ca em tor -
no dos trans gê ni cos e esse ver da de i ro al vo ro ço que o 
as sun to pro vo ca de ri va mu i to mais da ques tão eco nô-
mi ca do que da de na tu re za ci en tí fi ca. Tive o en se jo
de re a li zar nes ta Casa, há dois anos, um se mi ná rio
que en vol veu seg men tos da so ci e da de ci vil or ga ni za-
da, pro du to res, co o pe ra ti vas, em pre en de do res, in clu-
si ve a Igre ja, para dis cu tir a clo na gem e os trans gê ni-
cos. Um ci en tis ta do Re i no Uni do com pa re ceu a esse
se mi ná rio e dis se tex tu al men te, para to dos ou vi rem,
que era mu i to mais pe ri go so atra ves sar uma ave ni da
da nos sa ca pi tal do que con su mir pro du tos trans gê ni-
cos. O que que ria di zer é que cada caso é um caso. O
caso da soja trans gê ni ca é hoje mo ti vo de mu i ta dis -
cus são; está cha man do a aten ção até mes mo do Go -
ver no, em ra zão da ex pres si va sa fra des te ano. Pro-
du to res do Rio Gran de do Sul es tão bus can do prin ci-
pal men te re du zir os seus cus tos de pro du ção – o que
a soja trans gê ni ca per mi te. Então se ria im pe ra ti vo
que ana li sás se mos a opi nião de um dos mais im por-
tan tes, mais sig ni fi ca ti vos ins ti tu tos de pes qui sas que
o Bra sil tem, que é a Embra pa, cu jos téc ni cos e ci en-
tis tas, ex tre ma men te pre pa ra dos, exer ce ram so bre a
ma té ria um exa me pro fun do e apre sen ta ram para o
Mi nis té rio da Sa ú de e para o Mi nis té rio da Agri cul tu ra
va ri e da des de soja trans gê ni cas que po de ri am ser le -
va das da pro du ção para o con su mo. Emi nen te Se na-
dor, hoje, em todo o mun do, há mais de 40 mi lhões de
hec ta res cul ti va dos com pro du tos trans gê ni cos.

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– 59,5 mi lhões, para ser exa to.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – Veja
como meu dado está atra sa do. Se des cu i dar mos,
ama nhã ha ve rá uma área mu i to ma i or sen do cul ti va-
da. V. Exª traz o as sun to, em hora opor tu na, para que
pos sa mos par ti ci par, efe ti va men te, da dis cus são de
um pro ble ma al ta men te sig ni fi ca ti vo, prin ci pal men te
para o Bra sil, que tem uma vo ca ção na tu ral para pro -
du zir e pre ci sa apro ve i tar esse po ten ci al para ti rar o
País do ato le i ro e per mi tir que os nos sos pro du to res
te nham com pe ti ti vi da de no mer ca do na ci o nal e in ter-
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na ci o nal. Pa ra béns pelo belo tra ba lho que traz, com
mi nha so li da ri e da de para que pos sa mos am pli ar
essa dis cus são.

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Obri ga do, Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, mas não
pre ci sa mos fa zer mis té rio nem pro cu rar en ti da des
para re sol ver a ques tão dos trans gê ni cos. Nes ta
Casa, en con tra-se pre sen te, para nos sa hon ra, o au -
tor da lei de bi os se gu ran ça, o emi nen te Se na dor Mar -
co Ma ci el, que tam bém, por co in ci dên cia, no exer cí-
cio da Pre si dên cia da Re pú bli ca, re gu la men tou a cri -
a ção da Co mis são Téc ni ca Na ci o nal de Bi os se gu ran-
ça, que pre vê to dos os ca sos. É um es ta tu to cla ro, em
que a so ci e da de e o mun do ci en tí fi co es tão re pre sen-
ta dos. Só que, de uns tem pos para cá, re sol ve ram ig -
no rar a CNTBio (Co mis são Téc ni ca Na ci o nal de Bi os-
se gu ran ça). O Iba ma (Insti tu to Bra si le i ro do Meio
Ambi en te e Re cur sos Na tu ra is Re no vá ve is) pas sou a
ter mais au to ri da de do que a CNTBio. E o Bra sil está
nis so. Mais adi an te, va mos fa lar so bre isso.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Con ce de-me V.
Exª um apar te?

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Con ce do apar te, com mu i to pra zer, ao meu co le ga
de Par ti do, Se na dor Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Gil ber-
to Mes tri nho, o pro nun ci a men to de V. Exª nos per mi te
mu dar seu nome: é Mes trão ago ra. Com mu i ta sa be-
do ria, V. Exª está co men tan do um dos as sun tos mais
im por tan tes no mun do mo der no. Como mé di co – e
aqui nes ta Casa há cin co mé di cos: Se na do res Anto -
nio Car los Ma ga lhães, Mo za ril do Ca val can ti, Pa pa léo
Paes, Tião Vi a na e eu pró prio – e Pro fes sor de Bi o lo-
gia que sou, que ro di zer da im por tân cia dis so no mun -
do. Já foi ana li sa do o lado da agri cul tu ra, mas que ro
ana li sar o lado mé di co. A ci rur gia de trans plan te teve
no pas sa do obs tá cu los e crí ti cas, en tre tan to ela avan -
çou mu i to – in clu si ve no meu Pi a uí já se faz trans plan-
te de co ra ção com êxi to. Mas, ape sar dos avan ços, os 
trans plan tes en fren tam gran des di fi cul da des no Bra sil
e no mun do para en con trar ór gãos. A sa í da para essa
si tu a ção é jus ta men te o es tu do dos trans gê ni cos.
Enten de mos que o tema de ve ria ser uma ca de i ra das
ciên ci as mé di cas. Hoje, te mos es tu dos no sen ti do de
o por co trans gê ni co for ne cer ór gãos para trans plan te.
Mo di fi cam-se os ge nes dos su í nos para se ob te rem
os ór gãos para trans plan te. Ain da há o pro ble ma da
re je i ção, mas há pers pec ti vas para mi lha res de pa ci-
en tes de ob te rem gran des chan ces de êxi to na ci rur-
gia; o ca mi nho para a vi tó ria é cer to. O es tu do do
trans gê ni co nos pos si bi li ta rá esse avan ço. Cum pri-
men to V. Exª e de se jo que seu pro nun ci a men to seja

uma ins pi ra ção para que nas fa cul da des de ciên cia e
de sa ú de se es tu dem os trans gê ni cos.

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Mu i to obri ga do, Se na dor Mão San ta, que, com sua
au to ri da de mé di ca, com pre en de bem a im por tân cia
dos trans gê ni cos na vida mo der na.

Por fal ta de pes qui sa em bi o tec no lo gia, a cada
ano, cer ca de 40% das sa fras de ali men tos são per di-
das por con se qüên cia da ação de in se tos e fun gos,
ou por se rem pe re cí ve is, pro ble mas so lú ve is pela
Enge nha ria Ge né ti ca. Espe ci a lis tas em nu tri ção di-
zem que plan tas ge ne ti ca men te mo di fi ca das tam bém
se rão ne ces sá ri as para au men tar a pro du ção de ce -
re a is, a fim de aten der à de man da de ali men tos, em
es pe ci al nos pa í ses pe ri fé ri cos.

O Pro gra ma Fome Zero, que pre ci sa, ur gen te-
men te, trans for mar-se em um pro gra ma da so ci e da de
para ser ma te ri a li za do, mu i to ga nha ria se in cor po ras-
se as in for ma ções e ex pe riên ci as con sa gra das da
Embra pa - cujo ban co de ger mo plas ma é um dos ma i-
o res do Pla ne ta - e de ou tras ins ti tu i ções si mi la res
que ofe re cem so lu ções no se tor.

Será que o Bra sil pre ten de en cer rar a ques tão
dos trans gê ni cos por de cre to como fez a Igre ja Ca tó li-
ca com as te ses de Ga li leu e Co pér ni co? É pre ci so
mo bi li zar a so ci e da de como um todo na di re ção do
de ba te de sa pa i xo na do e com a par ti ci pa ção efe ti va
de to dos os seg men tos e ato res so ci a is, in clu in do, ob -
vi a men te, as em pre sas ao lado das ins ti tu i ções de
pes qui sas, agri cul to res, es pe ci al men te os mul ti pli ca-
do res de se men tes, os ex por ta do res e os con su mi do-
res do co ti di a no. Sem te o lo gia nem ide o lo gia, to dos
es ses se to res de vem ser ou vi dos para que haja le gi ti-
mi da de das de ci sões, to ma das ne ces sa ri a men te a
par tir de fa tos e evi dên ci as ci en tí fi cas com pro va das,
e ja ma is fun da das em hi pó te ses, sub ter fú gi os e her -
me nêu ti cas ten den ci o sas, ide o ló gi cas dos opor tu nis-
tas de plan tão.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Se na dor
Gil ber to Mes tri nho, V. Exª me con ce de um apar te?

O Sr. Ju vên cio Dias (PMDB – MT) – Tam bém
peço a V. Exª o apar te, Se na dor Gil ber to Mes tri nho.

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Con ce do o apar te ao Se na dor Ney Su as su na e,
pos te ri or men te, ao Se na dor Ju vên cio Dias.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – No bre Se -
na dor Gil ber to Mes tri nho, que ro me so li da ri zar com V.
Exª e fa lar da opor tu ni da de do dis cur so que faz em
um mo men to em que pa re ce que per de mos a ori en ta-
ção. Os nos sos con cor ren tes usam trans gê ni cos a
tor to e a di re i to há anos. O mi lho de Mi nas Ge ra is foi
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trans por ta do para os Esta dos Uni dos, mis tu ra do, e
tem mu i to mais pro te í na. Aqui, ao con trá rio, mu i tos,
em di ver sas re giões do Bra sil, acu sam con cor ren tes,
por ca u sa do bi cu do, que aca bou com o nos so al go-
dão, da fer ru gem, que aca bou com a nos sa la ran ja,
da vas sou ra-de-bru xa, que aca bou com o nos so ca -
cau, fa lam das nos sas se rin gue i ras, que fo ram me lho-
ra das e trans por ta das para ou tros con ti nen tes. Mas
pa re ce que esta é a ame a ça mais sé ria que te mos: de 
re pen te, a nos sa men ta li da de pas sou a ser do mi na da
pela ide o lo gia de gru pos que de vem es tar a ser vi ço
de al guém. Não é pos sí vel essa pos tu ra em uma hora
des sas, em que se re du zem os agro tó xi cos, au men-
ta-se a pro du ti vi da de e o ali men to não pos sui ne-
nhum com pro van te ne ga ti vo, como têm de mons tra do
os la bo ra tó ri os. Aliás, fa bri cam fa ri nha com trans gê ni-
cos para a Eu ro pa e os Esta dos Uni dos. Por tan to, eu
não con si go en ten der como le gis la mos con tra nós
mes mos e nos auto-re gra mos de uma for ma que não
dá para com pre en der, na con tra mão do que está
acon te cen do no mun do. Te nho cer te za de que, em
seu dis cur so, V. Exª de i xa rá cla ras as ra zões que es -
tão por trás de toda essa mo vi men ta ção, por que não
é pos sí vel que, de pura e es pon tâ nea von ta de bra si le-
i ra, as co i sas acon te çam como es tão acon te cen do.

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– No bre Se na dor Ney Su as su na, a po lí ti ca bra si le i ra,
em cer tos seg men tos, nem sem pre é ado ta da de
acor do com as con ve niên ci as do País. Ela é ado ta da
mais por im po si ção in ter na ci o nal. Vêm as de ter mi na-
ções que têm de ser cum pri das aqui e elas são re li gi-
o sa men te cum pri das, sem re sis tên cia.

Há or ga nis mos nos sos do mi na dos por en ti da-
des in ter na ci o na is que dão as or dens e es ta be le cem
po lí ti cas. É por isso que fi ca mos em si tu a ção como
esta. La men ta vel men te, isso tem acon te ci do; mas,
por ou tro lado, fe liz men te, a so ci e da de está des per-
tan do e ad qui rin do lu zes. Ela en con tra rá ca mi nhos
para mos trar aqui lo que é con ve ni en te ao País. Te mos
de ado tar uma po lí ti ca que seja con ve ni en te ao Bra sil.
No caso es pe cí fi co, uma po lí ti ca con ve ni en te ao Bra -
sil e não aos ven de do res de agro tó xi co.

Con ce do o apar te ao Se na dor Ju vên cio da Fon -
se ca.

O Sr. Ju vên cio da Fon se ca (PMDB – MS) –
Se na dor Gil ber to Mes tri nho, pedi o apar te a V.Exª por 
dois mo ti vos. Pri me i ro, para di zer a V. Exª do meu
gran de or gu lho de ter V. Exª como um dos Se na do res,
hoje, no Se na do Fe de ral, com essa cons ciên cia dos
in te res ses na ci o na is, com essa cons ciên cia de que a
bi o tec no lo gia é um ca mi nho mu i to for te que pre ci sa-
mos, de uma vez por to das, al can çar. Tam bém te nho

fe i to pro nun ci a men tos nes se sen ti do, e V. Exª, com
esta ri que za ma i or de ar gu men tos que traz, está cada 
vez mais aju dan do para que este País, de uma vez
por to das, le van te o véu da ques tão da bi o tec no lo gia.
Pa ra béns pelo pro nun ci a men to! O se gun do mo ti vo do 
meu apar te é in for mar, como Pre si den te do Con se lho
de Éti ca, per mi tin do V. Exª que as sim o faça, que ha -
ve rá re u nião do Con se lho às 17 ho ras 30 mi nu tos.
Gos ta ria que to dos os Srs. Se na do res, ti tu la res e su -
plen tes, do Con se lho de Éti ca es ti ves sem co nos co
da qui a sete mi nu tos, para que pos sa mos apre ci ar a
pa u ta de hoje. Mu i to obri ga do.

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Agra de ço-lhe o apar te, Se na dor Ju vên cio da Fon -
se ca. Peço ape nas que me con fi ra um pou co de to le-
rân cia, para que pos sa con clu ir meu dis cur so com
pre sen ça de Par la men ta res no ple ná rio.

O Sr. Hé lio Cos ta (PMDB – MG) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor Gil ber to Mes tri-
nho?

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Com mu i ta hon ra, ilus tre Se na dor Hé lio Cos ta.

O Sr. Hé lio Cos ta (PMDB – MG) – Obri ga do,
Se na dor. Um im por tan te jor nal de Mi nas Ge ra is, O
Esta do de Mi nas, pu bli ca, em sua edi ção de hoje, um 
ar ti go as si na do pelo ex-Se na dor Mu ri lo Ba da ró, onde
ele faz uma com pa ra ção dos três gran des atra sos
pro vo ca dos no pas sa do ao Bra sil por for ça da que les
que que rem evi tar o pro gres so a toda for ma. Re fe-
re-se, es pe ci al e ini ci al men te, à cam pa nha O pe tró-
leo é nos so, que aca bou atra san do o Bra sil por não
ter tec no lo gia para fa zer a per fu ra ção de po ços de pe -
tró leo em águas pro fun das; de po is, à re ser va de mer -
ca do na in for má ti ca, que atra sou o Bra sil em vin te
anos, e ago ra, diz ele, que rem atra sar o Bra sil na agri -
cul tu ra com a bi o tec no lo gia, com os trans gê ni cos.
Cito esse ar ti go por que está ri go ro sa men te de acor do
com a pre o cu pa ção de V. Exª, uma vez que o Bra sil
pre ci sa des sa tec no lo gia e cer ta men te só po de rá ser
com pe ti ti vo na me di da em que es te ja den tro dos pa -
râ me tros atu a is da bi o tec no lo gia in ter na ci o nal.

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Mu i to obri ga do, Se na dor Hé lio Cos ta. Isso de mons-
tra que a so ci e da de bra si le i ra, so bre tu do a in te li gên-
cia bra si le i ra, está des per tan do para essa re a li da de e 
as pes so as já es tão ten do co ra gem de en fren tar o
pro ble ma e di zer ho nes ta men te o que pen sa a res pe i-
to dele. O po li ci a men to que ha via an tes e que ain da
exis te em de ter mi na dos seg men tos da Impren sa é
mu i to gran de para to dos aque les que se le van tam
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con tra es ses ab sur dos que são im pos tos à eco no mia
bra si le i ra.

O Sr. Mar co Ma ci el (PFL – PE) – Per mi te-me V.
Exª um apar te, no bre Se na dor Gil ber to Mes tri nho?

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Para mim, é um mo ti vo de or gu lho, Se na dor Mar co
Ma ci el, ou vir o apar te de V. Exª.

O Sr. Mar co Ma ci el (PFL – PE) – É uma sa tis fa-
ção mu i to gran de po der ouvi-lo nes ta tar de, vez que V.
Exª fere as sun to ex tre ma men te opor tu no e que me re-
ce a aná li se so bre tu do do Con gres so Na ci o nal, como
o gran de fó rum dos pro ble mas na ci o na is. Hou ve um
pre si den te ame ri ca no, Wo o drow Wil son, que dis se,
cer ta fe i ta, que o Con gres so tem uma trí pli ce fun ção:
le gis lar, fis ca li zar e ser so bre tu do um gran de fó rum
das ques tões do país. Essa fun ção está sen do exer ci-
ta da hoje por in ter mé dio do dis cur so de V. Exª, por que
a ques tão dos trans gê ni cos, a meu ver, está as so ci a da
a uma ques tão ma i or, que é uma gran de re vo lu ção ci -
en tí fi ca e tec no ló gi ca que vive o mun do. Tal vez a ma i or
mar ca po si ti va das úl ti mas dé ca das do sé cu lo XX e so -
bre tu do dos pri me i ros anos des te novo mi lê nio te nha
sido essa re vo lu ção ci en tí fi ca e tec no ló gi ca, que está
mu dan do os pa ra dig mas e con cor ren do para fa zer
com que pos sa mos en con trar sa í das, al ter na ti vas,
para al guns dos pro ble mas com os qua is se de fron ta a
hu ma ni da de. Cer ta men te a ques tão dos trans gê ni cos
me re ce uma re fle xão do Se na do, do Con gres so Na ci o-
nal, uma gran de dis cus são na ci o nal, por que es ta mos
numa fase de ace le ra ção his tó ri ca tal que não po de-
mos per der opor tu ni da des. Re cen te men te, um ci en tis-
ta po lí ti co ita li a no, Nor ber to Bob bio, dis se, ao lan çar o
seu se gun do li vro de me mó ri as, uma fra se que gra vei
e con si de ro mu i to opor tu na. Ao lan çar o li vro O Tem po
da Me mó ria, ele dis se que o mun do já se di vi diu en tre
na ções fra cas e for tes, en tre na ções ri cas e po bres, e
ago ra o mun do vai se di vi dir en tre os que sa bem e os
que não sa bem. Com isso, ele quer cer ta men te di zer
que, cada vez mais, a com po nen te edu ca ção/ciên cia e 
tec no lo gia será fun da men tal para ver te brar o des ti no
de uma na ção. O Bra sil não pode per der es pa ço nes te
mo men to, não pode de i xar de es tar aten to a es sas
trans for ma ções que ocor rem no mun do e não pode
tam bém de i xar de se pre pa rar, por meio de es tu dos,
de pes qui sas e so bre tu do da for ma ção de téc ni cos e
ci en tis tas nes sa área tão im por tan te para o pro gres so
do nos so povo. Se na dor Gil ber to Mes tri nho, digo isso
por que es tou con ven ci do de que a ques tão dos trans -
gê ni cos pre ci sa ser ade qua da men te en ca mi nha da e
re sol vi da. La men to que o Go ver no do Pre si den te Lula
ain da não te nha ado ta do uma con du ta cla ra com re la-
ção a este tema, por que, como V. Exª re cor dou, fui au -

tor do pro je to de lei que se con ver teu na cha ma da Lei
de Bi os se gu ran ça, a Lei nº 8.974, que en trou em vi gor
no iní cio de 1995. Acre di to que a lei, ao dis por so bre a
cri a ção de uma co mis são ha bi li ta da a dar pa re cer so -
bre es sas ques tões, cri ou con di ções para que fos sem
de vi da men te di lu ci da das. Con tu do, tal não ocor reu.
Aliás, V. Exª cha ma a aten ção para o fato de que, la -
men ta vel men te, a co mis são cri a da para esse fim não
está ten do seus pa re ce res de vi da men te aca ta dos, o
que não con cor re para que essa ques tão seja es cla re-
ci da. Não que ro me alon gar em con si de ra ções, pois
vejo que V. Exª en con tra-se na par te ini ci al do seu dis -
cur so, mas acre di to que a ma ni fes ta ção de V. Exª cer -
ta men te nos aju da rá a en con trar o ca mi nho cor re to, o
ca mi nho que faça com que o Bra sil seja co e tâ neo des -
sas gran des trans for ma ções mun di a is, re cor ren do,
por tan to, a tec no lo gi as que já es tão com pro va da men-
te a ser vi ço do ho mem e do seu de sen vol vi men to, a
ser vi ço da so lu ção dos agu dos pro ble mas com os qua -
is se de fron ta a hu ma ni da de, so bre tu do aque les li ga-
dos à me lho ria da qua li da de de vida do ci da dão e à
me lho ria da di e ta ali men tar de pa í ses como o Bra sil,
que de se jam ain da ven cer suas enor mes de si gual da-
des in te res pa ci a is e in ter pes so a is. Con gra tu lo-me com 
V. Exª pelo pro nun ci a men to, e oxa lá sua voz pos sa não 
so men te re per cu tir nes ta Casa, mas ve nha al can çar
tam bém ou tras áre as do Go ver no, e, quem sabe, a
par tir daí se dê um tra ta men to ade qua do à ques tão
dos trans gê ni cos no Bra sil.

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB - AM) – 
Agra de ço o eru di to apar te do emi nen te Se na dor Mar -
co Ma ci el, que bem apre sen tou o tema, co nhe ce dor
pro fun do que é da ques tão da bi os se gu ran ça e dos
trans gê ni cos no nos so País.

Como di zia, não po de mos en tre gar à uma co-
mis são mi nis te ri al ou a uma fac ção ide o ló gi ca da so -
ci e da de os des ti nos e in te res ses do País, nem ado tar
a pos tu ra da aves truz em re la ção à ma ni fes ta ção de
cen te nas de ci en tis tas e aca dê mi cos de todo o mun -
do e de ins ti tu i ções acre di ta das, como a Orga ni za ção
das Na ções Uni das para a Agri cul tu ra e Ali men ta ção
(FAO), a Aca de mia Na ci o nal de Ciên ci as da Chi na, a
Co mis são Ci en tí fi ca do Par la men to da União Eu ro-
péia, a Orga ni za ção Mun di al da Sa ú de (OMS) e o po -
si ci o na men to as su mi do por sete aca de mi as de ciên -
ci as, en tre as qua is a Ro yal So ci ety bri tâ ni ca, a Aca -
de mia Na ci o nal de Ciên ci as dos Esta dos Uni dos e a
Aca de mia Bra si le i ra de Ciên ci as, que já se ma ni fes ta-
ram so bre o as sun to e têm ates ta do a se gu ran ça ali -
men tar dos pro du tos trans gê ni cos hoje co mer ci a li za-
dos nos pa í ses ci vi li za dos.

03948 Qu ar ta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2003MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL284     



A po si ção bra si le i ra, a pro pó si to dos pro du tos
ge ne ti ca men te mo di fi ca dos, além de ves ga e equi vo-
ca da, ame a ça efe ti va men te os in te res ses di re tos de
par ce las efe ti vas da so ci e da de. A sa fra “Ma ra do na”,
como é co nhe ci da a soja trans gê ni ca que vem con tra-
ban de a da da Argen ti na - lem bra da aqui pelo Se na dor
pelo Esta do do To can tins -, este ano re pre sen ta ria R$ 
6 bi lhões para a eco no mia do Rio Gran de do Sul, num
País em que fo ram cor ta dos R$ 14 bi lhões do Orça -
men to, com re fle xos, in clu si ve, no Pro gra ma Fome
Zero. Mes mo que a de ci são fi nal para esse im pas se
seja pela ex por ta ção, como ne go ci ar ex ter na men te
um pro du to em que o Go ver no bra si le i ro im pri me o
es tig ma de ile ga li da de? A Chi na vai sus pen der a im -
por ta ção da soja até que haja um po si ci o na men to fi -
nal para a ques tão.

Ra ci o cí nio se me lhan te apli ca-se ao al go dão, in -
su mo vi tal da in dús tria têx til bra si le i ra, que mal se re -
com pôs dos es tra gos ca u sa dos em sua com pe ti ti vi-
da de in ter na ci o nal com a aber tu ra ines pe ra da da
eco no mia no iní cio dos anos 90. Com a pro i bi ção do
cul ti vo das se men tes trans gê ni cas, va mos co me çar a
im por tar al go dão e te ci dos a par tir dos pró xi mos
anos, pois Esta dos Uni dos, Chi na, Índia, Áfri ca do Sul 
e até o Egi to co lo ca rão no mer ca do pro du tos mais
eco nô mi cos, mais com pe ti ti vos e de me lhor qua li da-
de para o tra ba lho in dus tri al, re sul tan tes das se men-
tes trans gê ni cas, que são re sis ten tes a in se tos – o
que é mu i to im por tan te. O Nor des te, his tó ri co pro du-
tor de al go dão, e, mais re cen te men te, o cer ra do
mato-gros sen se es ta rão ex clu í dos do mer ca do, ge-
ran do, por con ta dis so, o au men to das ta xas de em po-
bre ci men to, de sem pre go, vi o lên cia e êxo do ru ral.
Vale lem brar que, no cul ti vo tra di ci o nal de al go dão,
cada sa fra exi ge 11 fu mi ga ções de agro tó xi cos, en -
quan to a sa fra de se men te mo di fi ca da trans gê ni ca, o
al go dão BT, exi ge ape nas uma fu mi ga ção. Foi por
isso que o hos pi tal chi nês fe chou. Ago ra, é in com pre-
en sí vel, é in te res san te, che ga até a ser con tra di tó rio e
meio ri dí cu lo pro i bir mos aqui o cul ti vo do al go dão
trans gê ni co e im por tar mos al go dão trans gê ni co da
Chi na, da Áfri ca do Sul e de ou tros pa í ses.

Fal ta a per cep ção, Sr. Pre si den te, de que exis te
uma cam pa nha in ter na ci o nal con tra a li be ra ção dos
trans gê ni cos no Bra sil, com uma fi na li da de es sen ci al-
men te ge o po lí ti ca: evi tar, prin ci pal men te, que o Bra sil,
nes te iní cio de mi lê nio, pas se a li de rar o ran king mun di-
al de for ne ce dor de pro du tos agrí co las. E que não seja
per di do um mer ca do de US$2,5 bi lhões, que é quan to
re pre sen ta o nos so mer ca do para os agro tó xi cos.

Não po de mos, Srªs e Srs. Se na do res, fi car re -
féns de uma or ga ni za ção fi nan ci a da pela União Eu ro-

péia e que se atre ve a di zer o que de ve mos e não de -
ve mos plan tar, o que po de mos e não po de mos ti rar
da Flo res ta Ama zô ni ca, e ou tras in tro mis sões ina ce i-
tá ve is.

O Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, que não
é res pon sá vel por esse im pas se, ha ve rá de aten tar
para um po si ci o na men to co e ren te com seu com pro-
mis so de bra si li da de e de bus ca de ca mi nhos só li dos,
so be ra nos e pro mis so res para o Bra sil, re cu san do a
op ção pelo atra so e pela ex clu são dos nos sos pro du-
tos nos mer ca dos mun di a is.

Não po de mos fe char os olhos para o fato de que 
100% da soja ar gen ti na seja trans gê ni ca. E, há pou -
cos dias, li um ar ti go de um de fen sor do com ba te aos
trans gê ni cos, di zen do que o Bra sil au men tou a sua
ex por ta ção para a Eu ro pa de soja por que não pro duz
trans gê ni cos. Não foi, não! A Argen ti na só pro duz
trans gê ni cos, mas au men tou sua po si ção, nes tes três 
anos, de 19 mi lhões para 32 mi lhões de to ne la das, e
ven de qua se tudo para a Eu ro pa. Então, isso é con -
ver sa fi a da! Pois bem, a soja trans gê ni ca da Argen ti-
na tem cres cen te ace i ta ção no mer ca do in ter no e na -
ci o nal. Se ten ta por cen to da soja dos Esta dos Uni dos
é trans gê ni ca. E, no mun do in te i ro, 58,9 mi lhões de
hec ta res já são des ti na dos ao cul ti vo des ses pro du-
tos, com ta xas de cres cen tes de uti li za ção de agro tó-
xi cos e com pro du ti vi da de su pe ri or ao cul ti vo con ven-
ci o nal. É mu i to me lhor com ba ter os fun gos e as bac té-
ri as que ata cam as cul tu ras agrí co las com ele men tos
bi o ló gi cos do que com pro du tos quí mi cos.Admi ra-me
como tais de fen so res, os que são con tra os trans gê ni-
cos, re be lam-se con tra essa ação ex clu si va men te bi -
o ló gi ca, que o ho mem faz des de an tes de Cris to.
Antes de Cris to, o ho mem já fa zia vi nho, pão e que i-
jos, que são pro du tos trans gê ni cos e que, na que le
tem po, eram fe i tos sem a ra ci o na li da de do sa ber, pois 
não ha via ain da a in dús tria de agro tó xi cos e nem mer -
ca do para ela.

Nas pra te le i ras dos su per mer ca dos glo ba is,
mais de 600 pro du tos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos
são ad qui ri dos para o con su mo com es tri tas nor mas
de bi os se gu ran ça. Os di a bé ti cos, por exem plo – o di a-
be tes é uma do en ça que atin ge mi lha res de pes so as
–, ti ve ram sua ex pec ta ti va de vida am pli a da com a in -
su li na trans gê ni ca. A in su li na com que se tra ta os di a-
bé ti cos hoje é trans gê ni ca e sal va ou pro lon ga vi das.
Sem fa lar nas vá ri as va ci nas da mo der ni da de, que
são to das trans gê ni cas e não ca u sam ne nhum mal,
mas, ao con trá rio, com ba tem do en ças.

Tam bém fi ze ram mo vi men to con tra o des co bri-
dor da va ci na da va río la no sé cu lo XVIII e de po is com
Oswal do Cruz, no Rio de Ja ne i ro, quan do hou ve até a
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re vol ta da va ci na. Esses fa tos ocor rem por que fe rem
in te res ses. E, in fe liz men te, o nos so País tem so fri do
do mi na ção cons tan te em vá ri os as pec tos.

Mas va mos adi an te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Se na dor Gil ber to Mes tri nho, aler to que o tem po de V.
Exª já está es go ta do.

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Estou ter mi nan do, Sr. Pre si den te. É que esse pro -
ble ma de trans gê ni cos é tão dis cu ti do e tão lon go,
que te mos de de mo rar um pou co mais.

A Lei de Bi os se gu ran ça do Bra sil é uma das
mais avan ça das do mun do e con tem pla to das as me -
di das a se rem ado ta das no uso e apro ve i ta men to dos
pro du tos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos. A Co mis são
Téc ni ca Na ci o nal de Bi os se gu ran ça, a CNTBio, cuja
com po si ção é al ta men te qua li fi ca da e re pre sen ta ti va
dos in te res ses na ci o na is, foi re gu la men ta da e es tru-
tu ra da pelo emi nen te Se na dor Mar co Ma ci el, quan do
no exer cí cio da Pre si dên cia da Re pu bli ca, de ven do
ser pres ti gi a da e for ta le ci da, e cum pri rá, como tem
cum pri do des de 1996, com se ri e da de e se gu ran ça,
as atri bu i ções que lhe fo ram con fe ri das. É tam bém de
vi tal im por tân cia que seja dada ao con su mi dor bra si-
le i ro e aos me i os de co mu ni ca ção a in for ma ção pre ci-
sa so bre as van ta gens da ado ção da bi o tec no lo gia,
uti li zan do a mais ri go ro sa e con fiá vel base ci en tí fi ca,
com ên fa se nos as pec tos de bi os se gu ran ça.

Qu an do go ver nei pela úl ti ma vez o Ama zo nas,
tive a opor tu ni da de de co nhe cer al gu mas ex pe riên ci-
as da bi o tec no lo gia no Bra sil e no ex te ri or. Cer ta vez,
em 1993, con ver san do com um di ri gen te do bo ard de 
en ge nha ria ge né ti ca de uma im por tan te uni ver si da de
ame ri ca na so bre as po ten ci a li da des ge né ti cas do
Ama zo nas e a bi o pi ra ta ria exis ten te, ouvi o se guin te:
“Go ver na dor, co nhe ço uma em pre sa no Esta do tal
que so men te com uma bac té ria da sua ter ra ga ran tiu
um fa tu ra men to anu al de US$1 bi lhão”.

E pen sar que 50% da bi o di ver si da de do Pla ne ta
en con tra-se na flo res ta tro pi cal, com 250 mil es pé ci es
de plan tas co nhe ci das, sen do 30% po ten ci al men te
co mes tí ve is!

Lem bro Alvin Tof fler, que con tou, para ilus trar a
ne ces si da de de ade qua ção do co nhe ci men to, que
hou ve uma tri bo nos Esta dos Uni dos que se es pe ci a-
li za ra em fa zer ca no as para to das as tri bos da vi zi-
nhan ça. Tra ta va-se de uma es pe ci a li da de se cu lar, a
úni ca ati vi da de eco nô mi ca que de sen vol via. De um
dia para o ou tro, o rio que pas sa va em fren te às tri bos
foi des vi a do para a cons tru ção de uma hi dre lé tri ca e
per deu sua na ve ga bi li da de. Não ha ve ria mais água,

não ha ve ria mais rio, e fa bri car ca no as de i xou de ter
qual quer sen ti do.

Re ce io, Srªs e Srs. Se na do res, que per ca mos o
bon de da his tó ria, e que num fu tu ro pró xi mo, per sis-
tin do a al ter na ti va da agri cul tu ra con ven ci o nal, não te -
nha mos mer ca do nem op ção de ne gó ci os, trans for-
man do o Bra sil num gi gan tes co fa bri can te de ca no as
sem rio para na ve gar.

A de ci são ju di ci al que hoje pro í be o plan tio de
se men tes trans gê ni cas ain da não foi re for mu la da em
par te pe los re fle xos da pre sen ça do Iba ma no pa pel
ab sur do de co ad ju van te do Gre en pe a ce con tra a
União Fe de ral. Esse fato es ta pa fúr dio pro vo cou des -
con fi an ça da pró pria jus ti ça e da opi nião pú bli ca e fa -
vo re ceu aber ta men te dois se to res: os pro du to res de
agro tó xi cos e os com pe ti do res do Bra sil no mer ca do
de com mo di ti es. De que bra, in fe liz men te, a de mo ra
des sa de fi ni ção está de ses ti mu lan do as pes qui sas e
fa zen do com que os jo vens ci en tis tas aban do nem ou
per cam o in te res se por um tema tão re le van te e pro -
mis sor para não se en vol ve rem em ati vi da des cu jos
re sul ta dos são ta xa dos de ile ga is pe las au to ri da des
bra si le i ras. Toda essa ce le u ma, Sr. Pre si den te, só não 
fa vo re ce o prin ci pal in te res sa do: o Bra sil.

Fi nal men te, para que pos sa mos avan çar na su -
pe ra ção des se im pas se, é pre ci so de sen ca de ar al gu-
mas ações pro po si ti vas, aber tas à apre ci a ção das
Srªs e Srs. Se na do res. Antes, é pre ci so re a fir mar os
com pro mis sos da Agen da 21, de que o Bra sil é um
dos pri me i ros sig na tá ri os e que foi de ba ti da e apro va-
da por este Con gres so Na ci o nal.

Cabe, por tan to: mo bi li zar as as so ci a ções ci en tí-
fi cas na ci o na is para as ses so rar a to ma da de po si ção
do Go ver no; con so li dar ins ti tu ci o nal men te e for ta le-
cer a Co mis são Téc ni ca Na ci o nal de Bi o tec no lo gia,
CNTBio, como ins tân cia téc ni ca e au to ri da de ci en tí fi-
ca no as sun to, in cen ti van do sua in ter lo cu ção e in te ra-
ti vi da de per ma nen te com os Mi nis té ri os da Agri cul tu-
ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to*, do Meio Ambi en te e
do De sen vol vi men to Agrá rio*; pro pi ci ar con di ções ci -
en tí fi cas e téc ni cas ao Go ver no bra si le i ro para um po -
si ci o na men to co e ren te e con sis ten te em re la ção ao
Pro to co lo do Ca na dá; e, em nome do des ti no do País
e da re pa ra ção dos equí vo cos his tó ri cos de nos sos
go ver nan tes, in ves tir ma ci ça men te na pes qui sa ci en-
tí fi ca e na ino va ção tec no ló gi ca para trans for mar a
imen si da de do nos so pa tri mô nio na tu ral, de fi ni ti va-
men te, na ne ces sá ria e ina diá vel pros pe ri da de so ci al.

Mu i to obri ga do.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR GILBERTO MESTRINHO
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

Arti go do Se na dor Mu ri lo Ba da ró,
no jor nal Esta do de Mi nas, do dia 18-3-03

VANGUARDEIROS DO ATRASO
Mu ri lo Ba da ró - 

Pre si den te da Aca de mia Mi ne i ra de Le tras

Com a de ci são go ver na men tal de im pe dir a
plan ta ção de pro du tos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos no 
Bra sil no Bra sil, as es quer das bra si le i ras de vem es tar
fes te jan do o tri-cam pe o na to da ma ra to na do atra so,
com pe ti ção em que se têm mos tra do inex ce dí ve is.
São três dis pu tas ven ci das em des fa vor do Bra sil, de
sua po lí ti ca eco nô mi ca e de seu de sen vol vi men to. A
pri me i ra, na dé ca da de 50, ao im por re ser vas à ex plo-
ra ção do pe tró leo abun dan te nas cos tas e no ter ri tó rio
na ci o nal, me di an te vi go ro sa cam pa nha do “pe tró leo é 
nos so”, atra san do o Bra sil em mais de 40 anos. Sem
pos su ir tec no lo gia para atu ar em águas pro fun das no
oce a no, sem pre pa ro téc ni co para ope rar re fi na ri as
de alta pro du ti vi da de, fi ca mos nos ali men tan do de
slo gans, en quan to ou tros pa í ses re je i ta ram po lí ti cas
xe nó fo bas para avan çar na ex plo ra ção de suas ja zi-
das.

O re sul ta do é co nhe ci do. Ain da não con se gui-
mos auto-su fi ciên cia e a pre sen ça de em pre sas es -
tran ge i ras em nada di mi nu iu nos sa in de pen dên cia.
No mun do glo ba li za do e sem fron te i ras de hoje, o de -
sas tre da po lí ti ca ca nhes tra da Pe tro brás está re fle tin-
do na de pen dên cia que nos sa eco no mia ain da man -
tém com re la ção ao pe tró leo e seus de ri va dos. Em
1950 os van guar de i ros do atra so ven ce ram o Bra sil
no cam pe o na to do pro gres so. A se gun da ma ra to na
do atra so ven ci da pe las es quer das bra si le i ras, aco li-
ta das por na ci o na lis tas de fa cha da que, ao con trá rio
do dis cur so, atu am como po de ro sos agen tes de in te-
res ses em pre sa ri a is, foi quan do da im plan ta ção da
po lí ti ca de in for má ti ca, re tar dan do nos so de sen vol vi-
men to em uma dé ca da. Essa dé ca da per di da é o tro -
féu al can ça do pe los van guar de i ros do atra so, es pé cie
de ani mal bi fron te que ad vo ga po si ções em de fe sa da 
in dús tria bra si le i ra en quan to fun ci o na como lo bis ta,
de em pre sá ri os es tran ge i ros.

Sob a capa de pro te ger a in dús tria na ci o nal,
des pre pa ra da e ca ren te de tec no lo gia para um mí ni-
mo de ca pa ci da de com pe ti ti va, es ses gru pa men tos
ju rás si cos com tem pe ro ide o ló gi co bar ra ram to das as 

ten ta ti vas de atra ir o ca pi tal in ter na ci o nal para fa zer
do Bra sil par ce i ro do su cu len to mer ca do mun di al da
in for má ti ca. Con se gui mos su pe rar essa fa lá cia na ci o-
na lis ta e en tra mos na dis pu ta, com os gra va mes de
ter pela fren te com pe ti do res mais avan ça dos. A ou tra
ma ra to na do atra so, ain da em ple na dis pu ta, é a que
pre ten de im pe dir a plan ta ção de pro du tos ge ne ti ca-
men te mo di fi ca dos, os fa mo sos trans gê ni cos, de que
as plan ta ções de soja são o pro tó ti po em evi dên cia.
Nos so va ci lan te go ver no con ti nua sem re sol ver essa
ques tão cru ci al para a agri cul tu ra bra si le i ra. O com ba-
te aos trans gê ni cos é ou tra bur la con tra a boa-fé dos
bra si le i ros. Tra ta-se de mo nu men tal far sa sus ci ta da
por ONGs e mul ti na ci o na is eu ro péi as para im pe dir o
de sen vol vi men to des sa mo der na téc ni ca, para a qual
não es tão pre pa ra das e em con di ções de en fren tar os 
Esta dos Uni dos e ou tros pa í ses. O epi só dio re ve la do
pela im pren sa de es ta rem in te gran tes do MST plan -
tan do soja trans gê ni ca põe a nu a mo nu men tal con -
tra di ção vi vi da pelo país. Há em es fe ras go ver na men-
ta is, com ex ten sões para o ju di ciá rio, ar di lo sa tra ma
para im pe dir pos sa o Bra sil in gres sar nes sa nova era
da mo der na agri cul tu ra.

Enquan to a Argen ti na e vi zi nhos apro fun dam-se
e avan çam no es tu do para apro ve i ta men to des sas
tec no lo gi as, es ta mos sen do ven ci dos pe los

van guar de i ros do atra so, im pe din do pela ação
de par la men ta res, or ga ni za ções não go ver na men ta is
man ti das por em pre sas eu ro péi as, ino cen tes úte is e
as se me lha dos, a en tra da do país nes se ren do so ne -
gó cio, cu jos fru tos são o em pre go no cam po e o au -
men to de di vi sas com as ex por ta ções. Não há pro va
ci en tí fi ca de que trans gê ni cos ca u sam qual quer dano
à sa ú de ou ao am bi en te. São ape nas ma no bras de
cu nho ide o ló gi co para man ter os ní ve is do atra so de
que tan to se uti li zam. Aos ven ce do res, as ba ta tas
trans gê ni cas. Às fa vas a eco no mia bra si le i ra e o em -
pre go para mi lha res de tra ba lha do res ru ra is.

Du ran te o dis cur so do Sr. Gil ber to
Mes tri nho, o Sr. Ney Su as su na, de i xa a ca -
de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. 
Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) —
So bre a mesa. Re que ri men tos que pas so a ler.

São li dos os se guin tes

REQUERIMENTO Nº 122, DE 2003

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

Jus ti fi ca ção

Bas ta ria se cun dar as pa la vras do ilus tre re pre-
sen tan te al ter no do Bra sil no Con se lho de Se gu ran ça
da ONU, em ba i xa dor Luiz Tupy Cal das de Mou ra,
quan do afir mou, em 18 de fe ve re i ro do cor ren te ano,
que “O Bra sil tem ins ta do o Ira que a cum prir in te gral-
men te as re so lu ções per ti nen tes do Con se lho de Se -
gu ran ça, em es pe ci al a Re so lu ção nº 1.441, a fim de
ga ran tir a com ple ta eli mi na ção de to das as ar mas de
des tru i ção em mas sa e ou tras ar mas pro i bi das, e
apo ia os es for ços adi ci o na is re a li za dos no âm bi to da
Orga ni za ção em prol de uma so lu ção pa cí fi ca para a
ques tão.

A Re so lu ção nº 1.441 ofe re ce mar co nor ma ti vo
cu jas pos si bi li da des de vem ser in te gral men te ex plo-
ra das. (...)

A esse res pe i to, fo ram apre sen ta das di ver sas
su ges tões pe los mem bros do Con se lho, em es pe ci al
Fran ça, Rús sia e Ale ma nha. Apo i a mos os ob je ti vos
con ti dos nas re fe ri das ini ci a ti vas.

É pos sí vel uma so lu ção pa cí fi ca para a cri se.
Ain da exis te es pe ran ça de paz. De ve mos in sis tir

em al can çá-la.”
Nas úl ti mas se ma nas hou ve um acir ra men to de

po si ções, de am bos os la dos. Fran ça e Ale ma nha es -
tão cada vez mais con vic tas de que “nada hoje em dia 
jus ti fi ca a guer ra”. Tam bém com as sen to per ma nen te
no Con se lho de Se gu ran ça, Rús sia e Chi na ad vo gam
que é pre ci so per se ve rar nos me ca nis mos pre vis tos
na re fe ri da re so lu ção, pois os avan ços fe i tos até aqui
mos tram que os ca na is de ne go ci a ção não se es go ta-
ram.

Apro ve i ta mos para ex ter nar nos sa con vic ção de 
que a re cen te ele i ção dos no vos di ri gen tes chi ne ses,
os se nho res Hu Jin tao e Wen Ji a bao, para pre si den te
e pre mi er res pec ti va men te, em nada al te re a po si ção
des se im por tan te ali a do dos que pro pug nam que se
ba i xem as ar mas em fa vor do diá lo go.

O Bra sil sem pre atu ou na cena in ter na ci o nal
com equi lí brio e bom sen so, om bre an do-se com
aque les que bus cam o en ten di men to para di ri mir
suas di fe ren ças. Nos qua tro can tos do mun do o que

se ouve é um unís so no cla mor de paz. Então que se
dê aos ins pe to res em de sar ma men to o tem po ne ces-
sá rio para que le vem a cabo sua mis são e afas tem em 
de fi ni ti vo o pe ri go do con fron to ar ma do na que la re -
gião, pou pan do a vida de mi lha res de pes so as.

Te mos vis to os Esta dos Uni dos ado ta rem dois
pe sos e duas me di das quan do o que está em jogo é a
pre o cu pa ção com a de fe sa de seus in te res ses po lí ti-
cos no Ori en te, não se tra ta de afron tar seus cri té ri os,
mas sim de for ta le cer o fiel da ba lan ça.

Sala das Ses sões, 18 de mar ço de 2003. _ Tião
Vi a na _ Alo í zio Mer ca dan te.

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

REQUERIMENTO Nº 123, DE 2003

Se nhor Pre si den te
Re que re mos, nos ter mos do dis pos to no ar ti go

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

Jus ti fi ca ção

Bas ta ria se cun dar as pa la vras do ilus tre re pre-
sen tan te al ter no do Bra sil no Con se lho de Se gu ran ça
da ONU, em ba i xa dor Luiz Tupy Cal das de Mou ra,
quan do afir mou, em 18 de fe ve re i ro do cor ren te ano,
que O Bra sil tem ins ta do o Ira que a cum prir in te gral-
men te as re so lu ções per ti nen tes do Con se lho de Se -
gu ran ça, em es pe ci al a re so lu ção 1.441, a fim de ga -
ran tir a com ple ta eli mi na ção de to das as ar mas de
des tru i ção em mas sa e ou tras ar mas pro i bi das, e
apo ia os es for ços adi ci o na is re a li za dos no âm bi to da
Orga ni za ção em prol de uma so lu ção pa cí fi ca para a
ques tão.

A re so lu ção 1.441 ofe re ce mar co nor ma ti vo cu -
jas pos si bi li da des de vem ser in te gral men te ex plo ra-
das. [...]

A esse res pe i to, fo ram apre sen ta das di ver sas
su ges tões pe los mem bros do Con se lho, em es pe ci al
Fran ça, Rús sia e Ale ma nha. Apo i a mos os ob je ti vos
con ti dos nas re fe ri das ini ci a ti vas.

É pos sí vel uma so lu ção pa cí fi ca para a cri se.
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Ain da exis te es pe ran ça de paz. De ve mos in sis tir
em al can çá-la.”

Nas úl ti mas se ma nas hou ve um acir ra men to de
po si ções, de am bos os la dos. Fran ça e Ale ma nha es tão
cada vez mais con vic tas de que “nada hoje em dia jus ti fi-
ca a guer ra”. Tam bém com as sen to per ma nen te no Con -
se lho de Se gu ran ça, Rús sia e Chi na ad vo gam que é pre -
ci so per se ve rar nos me ca nis mos pre vis tos na re fe ri da re -
so lu ção, pois os avan ços fe i tos até aqui mos tram que os
ca na is de ne go ci a ção não se es go ta ram.

Apro ve i ta mos para ex ter nar nos sa con vic ção de 
que a re cen te ele i ção dos no vos di ri gen tes chi ne ses,
os se nho res Hu Jin tao e Wen Ji a bao, para pre si den te
e pre mi er res pec ti va men te, em nada al te re a po si ção
des se im por tan te ali a do dos que pro pug nam que se
ba i xem as ar mas em fa vor do diá lo go.

O Bra sil sem pre atu ou na cena in ter na ci o nal
com equi lí brio e bom sen so, om bre an do-se com
aque les que bus cam o en ten di men to para di ri mir
suas di fe ren ças. Nos qua tro can tos do mun do o que
se ouve é um unís so no cla mor de paz. Então que se
dê aos ins pe to res em de sar ma men to o tem po ne ces-
sá rio para que le vem a cabo sua mis são e afas tem em
de fi ni ti vo o pe ri go do con fron to ar ma do na que la re -
gião, pou pan do a vida de mi lha res de pes so as.

Te mos vis to os Esta dos Uni dos ado ta rem dois
pe sos e duas me di das quan do o que está em jogo é a
pre o cu pa ção com a de fe sa de seus in te res ses po lí ti-
cos no Ori en te, não se tra ta de afron tar seus cri té ri os,
mas sim de for ta le cer o fiel da ba lan ça.

Sala das Ses sões, 18 de mar ço de 2003. – Se -
na dor Tião Vi a na, PT/AC – Se na dor Alo í zio Mer ca-
dan te, PT/SP.

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

REQUERIMENTO Nº 124, DE 2003

Re que re mos, nos ter mos do dis pos to no ar ti go
222 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, após
ma ni fes ta ção da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal, que o Se na do Fe de ral for mu le um
voto de apla u so jun to ao go ver no da Fe de ra ção Rus sa,
na pes soa de seu Pre si den te, o Exce len tís si mo Se nhor
Vla di mir Pu tin, por in te grar o mo vi men to de opo si ção à
de ci são dos Esta dos Uni dos de de cla rar guer ra ao Ira-
que, apon tan do a cren ça nas ges tões di plo má ti cas e o
apo io in con di ci o nal dos bra si le i ros para que se ob te nha
uma so lu ção pa cí fi ca para o im pas se.

Jus ti fi ca ção

Bas ta ria se cun dar as pa la vras do ilus tre re pre-
sen tan te al ter no do Bra sil no Con se lho de Se gu ran ça

da ONU, em ba i xa dor Luiz Tupy Cal das de Mou ra,
quan do afir mou, em 18 de fe ve re i ro do cor ren te ano,
que “O Bra sil tem ins ta do o Ira que a cum prir in te gral-
men te as re so lu ções per ti nen tes do Con se lho de Se gu-
ran ça, em es pe ci al a re so lu ção 1.441, a fim de ga ran tir
a com ple ta eli mi na ção de to das as ar mas de des tru i ção
em mas sa e ou tras ar mas pro i bi das, e apóia os es for-
ços adi ci o na is re a li za dos  no âm bi to da Orga ni za ção
em prol de uma so lu ção pa cí fi ca para a ques tão.

A re so lu ção 1.441 ofe re ce mar co nor ma ti vo cu -
jas pos si bi li da des de vem ser in te gral men te ex plo ra-
das. (...)

A esse res pe i to, fo ram apre sen ta das di ver sas
su ges tões pe los mem bros do Con se lho, em es pe ci al
Fran ça, Rús sia e Ale ma nha. Apo i a mos os ob je ti vos
con ti dos nas re fe ri das ini ci a ti vas.

É pos sí vel uma so lu ção pa cí fi ca para a cri se.
Ain da exis te es pe ran ça de paz. De ve mos in sis tir

em al can çá-la.”
Nas úl ti mas se ma nas hou ve um acir ra men to de

po si ções, de am bos os la dos. Fran ça e Ale ma nha es tão
cada vez mais con vic tas de que “nada hoje em  dia jus ti-
fi ca a guer ra”. Tam bém com as sen to per ma nen te no
Con se lho de Se gu ran ça, Rús sia e Chi na ad vo gam que
é pre ci so per se ve rar nos me ca nis mos pre vis tos na re fe-
ri da re so lu ção, pois os avan ços fe i tos até aqui mos tram
que os ca na is de ne go ci a ção não se es go ta ram.

Apro ve i ta mos para ex ter nar nos sa con vic ção de 
que a re cen te ele i ção dos no vos di ri gen tes chi ne ses,
os se nho res Hu Jin tao e Wen Ji a bao, para pre si den te
e pre mi er res pec ti va men te, em nada al te re a po si ção
des se im por tan te ali a do dos que pro pug nam que se
ba i xem as ar mas em fa vor do diá lo go.

O Bra sil sem pre atu ou na cena in ter na ci o nal
com equi lí brio e bom sen so, om bre an do-se com
aque les que bus cam o en ten di men to para di ri mir
suas di fe ren ças. Nos qua tro can tos do mun do o que
se ouve é um unís so no cla mor de paz. Então que se
dê aos ins pe to res em de sar ma men to o tem po ne ces-
sá rio para que le vem a cabo sua mis são e afas tem em 
de fi ni ti vo o pe ri go do con fron to ar ma do na que la re -
gião, pou pan do a vida de mi lha res de pes so as.

Te mos vis to os Esta dos Uni dos ado ta rem dois
pe sos e duas me di das quan do o que está em jogo é a
pre o cu pa ção com a de fe sa de seus in te res ses po lí ti-
cos no Ori en te, não se tra ta de afron tar seus cri té ri os,
mas sim de for ta le cer o fiel da ba lan ça.

Sala das Ses sões, 18 de mar ço de 2003. – Tião
Vi a na, PT/AC. – Alo í zio Mer ca dan te, PT/SP.

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal).
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REQUERIMENTO Nº 125, DE 2003

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

Jus ti fi ca ção

Bas ta ria se cun dar as pa la vras do ilus tre re pre-
sen tan te al ter no do Bra sil no Con se lho de Se gu ran ça
da ONU, Emba i xa dor Luiz Tupy Cal das de Mou ra,
quan do afir mou, em 18 de fe ve re i ro do cor ren te ano,
que “O Bra sil tem ins ta do o Ira que a cum prir in te gral-
men te as re so lu ções per ti nen tes do Con se lho de Se -
gu ran ça, em es pe ci al a Re so lu ção nº 1.441, a fim de
ga ran tir a com ple ta eli mi na ção de to das as ar mas de
des tru i ção em mas sa e ou tras ar mas pro i bi das, e
apóia os es for ços adi ci o na is re a li za dos no âm bi to da
Orga ni za ção em prol de uma so lu ção pa cí fi ca para a
ques tão.

A Re so lu ção nº 1.441 ofe re ce mar co nor ma ti vo
cu jas pos si bi li da des de vem ser in te gral men te ex plo-
ra das. [...]

A esse res pe i to, fo ram apre sen ta das di ver sas
su ges tões pe los mem bros do Con se lho, em es pe ci al
Fran ça, Rús sia e Ale ma nha. Apo i a mos os ob je ti vos
con ti dos nas re fe ri das ini ci a ti vas.

É pos sí vel uma so lu ção pa cí fi ca para a cri se.
Ain da exis te es pe ran ça de paz. De ve mos in sis tir

em al can çá-la.”
Nas úl ti mas se ma nas hou ve um acir ra men to de

po si ções, de am bos os la dos. Fran ça e Ale ma nha es-
tão cada vez mais con vic tas de que “nada hoje em dia
jus ti fi ca a guer ra”. Tam bém com as sen to per ma nen te
no Con se lho de Se gu ran ça, Rús sia e Chi na ad vo gam
que é pre ci so per se ve rar nos me ca nis mos pre vis tos na 
re fe ri da re so lu ção, pois os avan ços fe i tos até aqui mos -
tram que os ca na is de ne go ci a ção não se es go ta ram.

Apro ve i ta mos para ex ter nar nos sa con vic ção de 
que a re cen te ele i ção dos no vos di ri gen tes chi ne ses,
os Se nho res Hu Jin tao e Wen Ji a bao, para Pre si den te
e Pre mi er res pec ti va men te, em nada al te re a po si ção
des se im por tan te ali a do dos que pro pug nam que se
ba i xem as ar mas em fa vor do diá lo go.

O Bra sil sem pre atu ou na cena in ter na ci o nal
com equi lí brio e bom sen so, om bre an do-se com
aque les que bus cam o en ten di men to para di ri mir
suas di fe ren ças. Nos qua tro can tos do mun do o que
se ouve é um unís so no cla mor de paz. Então que se
dê aos ins pe to res em de sar ma men to o tem po ne ces-
sá rio para que le vem a cabo sua mis são e afas tem em 
de fi ni ti vo o pe ri go do con fron to ar ma do na que la re -
gião, pou pan do a vida de mi lha res de pes so as.

Te mos vis to os Esta dos Uni dos ado ta rem dois
pe sos e duas me di das quan do o que está em jogo é a
pre o cu pa ção com a de fe sa de seus in te res ses po lí ti-
cos no Ori en te, não se tra ta de afron tar seus cri té ri os,
mas sim de for ta le cer o fiel da ba lan ça.

Sala das Ses sões, 18 de mar ço de 2003. –  Tião
Vi a na, PT/AC.  – Alo í zio Mer ca dan te, PT/SP.

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Os re que ri men tos li dos vão à Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra a V. Exª por um mi nu to.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT. Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Mu i to
obri ga da, Sr. Pre si den te. A re vis ta Exa me , de mar ço
de 2003, traz um ar ti go in ti tu la do “Os ma lu cos de Lu -
cas do Rio Ver de”. Lu cas do Rio Ver de é um mu ni cí pio
de Mato Gros so, si tu a do à be i ra da BR–163. Em ou tro
mo men to, vol ta re mos a dis cu tir a ne ces si da de e a im -
por tân cia da BR–163 e de toda a pro du ção que a cir -
cun da.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor José Sar ney,
pela Li de ran ça do PMDB, por 20 mi nu tos, para co mu-
ni ca ção de in te res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14, 
II, b, do Re gi men to Inter no.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Como Lí -
der.) – Sr. Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, não de -
se jo uti li zar os 20 mi nu tos re gi men ta is; pro cu ra rei ser
bre ve. Estou na tri bu na ape nas por um de ver de cons -
ciên cia, para vol tar a um tema de que já tra tei nes ta
Casa: o tema da guer ra.

Evi den te men te, es ta mos num mo men to que
con si de ro um dos pi o res mo men tos da his tó ria do sé -
cu lo XXI, quan do o Pre si den te dos Esta dos Uni dos,
Sr. Ge or ge Bush, anun cia ao mun do não so men te o
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uso da vi o lên cia con tra o Ira que, não so men te a guer -
ra, mas tam bém o fim de um pro ces so cons tru í do há
mais de 2 sé cu los en tre as na ções para uma con vi-
vên cia pa cí fi ca.

A pa la vra do Pre si den te Bush foi mu i to di re ta:
“Se as Na ções Uni das não cum prem com o seu de -
ver, os Esta dos Uni dos vão cum prir com o seu”. É
essa fra se a ex pres são da lei da for ça, a pri mi ti va lei
da sel va, hoje com ar mas ex tre ma men te so fis ti ca das.
Ele quis di zer que hoje te mos, pela pri me i ra vez na
his tó ria da hu ma ni da de, um di ta dor mun di al, não um
di ta dor de um de ter mi na do país, mas aque le que dita
qua is são as nor mas pe las qua is o mun do in te i ro deve
con du zir-se. Mais ain da, que é o juiz do que está cer to
e er ra do, aci ma das Na ções Uni das. E não está só.
De sen vol ven do esse mes mo pen sa men to, o se nhor
Ge or ge Will es cre veu hoje no The Was hing ton Post:
“A guer ra con tra o Ira que já es cla re ceu uma co i sa, a
ONU não é uma boa idéia mal im ple men ta da, é uma
má idéia.” O Pre si den te Ge or ge W. Bush, há 2 dias,
re pe tiu: “Qu an do se tra ta de nos sa se gu ran ça não
pre ci sa mos da per mis são de nin guém”. Já o
Vice-Pre si den te dos Esta dos Uni dos afir ma: “Nun ca
an tes na his tó ria a or dem in ter na ci o nal de se gu ran ça
foi tão fa vo rá vel aos in te res ses e ide a is ame ri ca nos.
Isso re quer uma li de ran ça po lí ti ca ame ri ca na, em vez
da que la das Na ções Uni das.”

De ve mos re fle tir so bre es sas fra ses que di zem
tudo so bre uma eta pa da hu ma ni da de em que a von -
ta de de um ho mem só im põe-se ine xo ra vel men te
para todo o Mun do. É a des tru i ção de um ar ca bou ço
ju rí di co in ter na ci o nal cons tru í do por meio de um or -
ga nis mo que os pró pri os ame ri ca nos con ce be ram e
cri a ram.

Vou re cor dar o que dis se em meu dis cur so an te-
ri or nes ta Casa. Foi Wo o drow Wil son quem con ce beu
a Liga das Na ções no seu fa mo so dis cur so dos 14
Pon tos.

Ro o se velt foi quem con ce beu a paz du ra dou ra
in ter na ci o nal atra vés das Na ções Uni das, des de o
Tra ta do do Atlân ti co, quem deu o nome de Na ções
Uni das, quem ofe re ceu e fi nan ci ou o seu pro je to de
cons tru ção em Nova Ior que. Ei se nho wer, em 1956,
na cri se do Ca nal de Suez, ve tou o uso da “for ça na
so lu ção dos con fli tos in ter na ci o na is”.

Nos Esta dos Uni dos mes mo, a opi nião pú bli ca
se move. As pes qui sas de opi nião pú bli ca mos tram o
pro fun do des con for to com a apre sen ta ção por Co lin
Po well de do cu men tos fal si fi ca dos so bre o Ira que.

Isso des mo ra li za um país lí der mun di al. A CIA, di zem
os ame ri ca nos, não só não po dia de i xar de sa ber a
ver da de, como não po dia in du zir um ho mem da res -
pe i ta bi li da de de Po well a fa zer isso.

A eco no mia ame ri ca na, com os gas tos do Pre si-
den te Bush, des mo ro na; todo su pe rá vit acu mu la do
pelo ex-Pre si den te Clin ton de sa pa re ceu e hoje os
Esta dos Uni dos vol tam à mes ma si tu a ção de dé fi cit
que sem pre teve. Hoje, 61% dos ame ri ca nos es tão in -
sa tis fe i tos com o go ver no e sua eco no mia e so men te
23% acham que ela vai bem.

Sr. Pre si den te, hoje pas sei a vis ta nos edi to ri-
a is de todo o mun do so bre a ati tu de do Pre si den te
Bush. O Le Mon de de hoje cha ma a aten ção para o
fra cas so da di plo ma cia ame ri ca na. Diz o jor nal: há
cer ca de um mês, quan do um di plo ma ta ame ri ca no
re nun ci ou à car re i ra, o rom pi men to do go ver no
ame ri ca no com a opi nião pú bli ca mun di al ain da não 
che ga ra aos ex tre mos dos úl ti mos dias, e sua ati tu-
de pôde ser in ter pre ta da como um des com pas so
iso la do, uma ati tu de pes so al e ra di cal. Hoje é um
fato con su ma do: o úni co apo io que o Eixo — Espa -
nha, Ingla ter ra e Esta dos Uni dos — con se guiu no
Con se lho de Se gu ran ça foi o da Bul gá ria. Fora dele,
tam bém sob ma ci ço pro tes to po pu lar, es tão Ja pão,
Aus trá lia e Por tu gal.

O The New York Ti mes, gran de e in flu en te jor -
nal ame ri ca no, diz: o dis cur so de Bush com pa ra Sad -
dam e Hi tler, o es for ço pela paz com o pac to de Mu ni-
que. A com pa ra ção é ri dí cu la; e o acor do de 38 foi jus -
ta men te a sub mis são de Ingla ter ra e Fran ça ao ul ti-
ma to ale mão, ao ace i tar a in va são de um país que es -
ta va no seu can to por um exér ci to com ob je ti vos eco -
nô mi cos (no caso, a in dús tria bé li ca tche ca). Mu ni que
é a vi tó ria da guer ra, como se ria Nova Ior que se a di -
plo ma cia ame ri ca na ti ves se ga nho.

E mais: a der ro ta de Na po leão para Ku tu zov,
como a dos tro i a nos para os gre gos (lem bra da pelo
The New York Ti mes) de veu-se à hú bris – que era
como os gre gos cha ma vam aque la so ber ba, com as
pes so as se com pa ran do aos de u ses, aci ma dos ho -
mens: não con vém brin car com a idéia de que não há
li mi tes para o po der. A vi tó ria de Bush so bre o Ira que
não está no pla no da dú vi da pos sí vel, mas as con se-
qüên ci as, para os Esta dos Uni dos e para o mun do, do 
de sa fio à so ci e da de das na ções, à von ta de ma ci ça da 
po pu la ção mun di al, po dem ser mu i to di fe ren tes do
que ima gi na a so ber ba.
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O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Con ce-
de-me V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Pois não,
Se na dor Ger son Ca ma ta.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Pre si-
den te José Sar ney, V. Exª, no pro nun ci a men to pas -
sa do – eu pre ten dia in clu si ve apar teá-lo e não o fiz
por que seu pro nun ci a men to flu ía de uma ma ne i ra
tão ló gi ca e tão agra dá vel que se ria uma agres são
um apar te –, dis se que li ri ca men te ia ex por al gu mas
idéi as – an te ci pan do o que está acon te cen do hoje,
por si nal – e que tal vez não fos se ou vi do. Mas acho
in te res san te ob ser var, para aque les que acom pa-
nham a re cen te his tó ria do Bra sil, que há dois pre si-
den tes nas Amé ri cas que de vem ser ou vi dos numa
hora des tas: Nos Esta dos Uni dos, o ex-pre si den te
Jimmy Car ter, que tem atu a do no mun do in te i ro,
des de a Con fe rên cia de Hel sin que até ago ra, já
como ex-pre si den te, no que V. Exª tam bém o imi ta,
ou ele imi ta V. Exª. E V. Exª tem au to ri da de para fa lar
so bre este as sun to. Re cor do-me da cor ri da atô mi ca
en tre Bra sil e Argen ti na. Os mi li ta res bra si le i ros ti -
nham um ní ti do pro je to nu cle ar para che ga rem a ar-
te fa tos bé li cos nu cle a res, as sim como os ar gen ti-
nos. V. Exª ini ci ou, em seu go ver no, o mo vi men to
para cri ar o Mer co sul sen do o pri me i ro Pre si den te
bra si le i ro a vi si tar as ins ta la ções nu cle a res da
Argen ti na. V. Exª re tri bu iu. Con vi dou o Pre si den te
da Argen ti na para vi si tar as ins ta la ções nu cle a res
da Ma ri nha do Bra sil. Dali se fez o Mer co sul. Bra sil e
Argen ti na pa ra ram com aque la cor ri da es tú pi da
para fa ze rem um acor do nu cle ar em fa vor do uso da
ener gia atô mi ca para a paz. V. Exª deu um gran de
pas so, no qual nin guém acre di tou e que hoje é uma
re a li da de: em vez da cor ri da ar ma men tis ta e da cor-
ri da nu cle ar, o Bra sil e a Argen ti na de ram as mãos
no Mer co sul. Hou ve ou tro epi só dio do Go ver no de
V. Exª: o pro ble ma en tre o Peru e o Equa dor. V. Exª
ime di a ta men te en vi ou ob ser va do res bra si le i ros, re -
u niu o gru po do Rio e o Bra sil foi o ga ran ti dor do
acor do as si na do e, até hoje, aque les dois Pa í ses
nun ca mais en tra ram em con fli to. V. Exª, que no
Cone Sul e na Pre si dên cia do Bra sil atu ou para que
não hou ves se con fli tos na Amé ri ca do Sul, tem au -
to ri da de mo ral pe ran te o mun do e as Amé ri cas para
ex pres sar sua opi nião, prin ci pal men te pelo ca be dal
que acu mu lou du ran te todo esse tem po no exer cí-
cio do Go ver no do Bra sil em fa vor da paz na Amé ri-
ca La ti na.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Mu i to
obri ga do pela ge ne ro si da de do apar te de V. Exª, so -
bre tu do ao re cor dar o tra ba lho que pro cu ra mos fa zer,
a con tri bu i ção que de mos, jun ta men te com o Pre si-
den te Raúl Alfon sín, para as se gu rar aqui, na Amé ri ca
do Sul, uma área de paz.

Qu e ro lem brar tam bém que pro pus, quan do
Pre si den te da Re pú bli ca, às Na ções Uni das, re so lu-
ção que foi apro va da nes se sen ti do – hou ve ape nas
uma abs ten ção dos Esta dos Uni dos -, con si de ran do
o Atlân ti co Sul zona de paz. Essa tam bém foi uma ini -
ci a ti va to ma da na que le tem po.

Assim, es tou sen do co e ren te com as mi nhas
idéi as e com a mi nha pró pria vida.

Não que ro alon gar-me por que não que ro to -
mar o tem po à Se na do ra Pa trí cia Go mes, bri lhan te
Se na do ra do Ce a rá que está ins cri ta para fa lar em
se gui da.

Eu gos ta ria de con clu ir ape nas mos tran do aos 
Srs. Se na do res o que cer ta men te cho cou a to dos
nós, ao mun do in te i ro: essa fo to gra fia, pu bli ca da
nos jor na is de todo o mun do, dos três Lí de res anun -
ci an do a guer ra, a vi o lên cia e a des tru i ção das Na -
ções Uni das sor rin do, como se es ti ves sem em uma
fes ta de ani ver sá rio, em um mo men to de con gra tu-
la ções ou, como di zi am os in gle ses quan do ocu pa-
vam a Índia, como se es ti ves sem ca mi nhan do para
uma ca ça da de ti gres, o seu es por te pre di le to na -
que la épo ca.

Para fi na li zar que ro ape nas re pe tir as pa la vras
que há pou co pro fe riu o Papa so bre a de ci são de ir o
Sr. Ge or ge Bush à guer ra. Dis se Sua San ti da de: “Os
que se lan çam à guer ra vão res pon der pe ran te Deus
e suas cons ciên ci as”.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Sar -
ney, o Sr. Mo za ril do Ca val can ti 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) – Sr. Pre si den te José Sar ney, a Casa se sen te
brin da da, mais uma vez, por um pro nun ci a men to de
V. Exª no va men te em fa vor da paz, o que nos de i xa a
to dos en gran de ci dos.

Por ces são da Se na do ra Pa trí cia Go mes, que
fará sua es tréia na pró xi ma quar ta-fe i ra, dia 26, usa rá
a pa la vra o Sr. Ney Su as su na.
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S. Exa dis põe de até 20 mi nu tos.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pro nun-
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, exis te mais de uma 
for ma de guer ra e eu fa la rei da guer ra tri bu tá ria. A car -
ga tri bu tá ria bra si le i ra, que sem pre foi alta, não pára
de cres cer.

Sr. Pre si den te, en quan to o Pro du to Inter no Bru -
to (PIB) au men tou, em va lo res no mi na is, 1,7 nos 8
anos do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so, a ar -
re ca da ção tri bu tá ria ge ral au men tou 2,5.

A car ga tri bu tá ria era equi va len te a 28,6% do
PIB em 1994, caiu para 27,3% em 1996, vol tan do a
cres cer con ti nu a men te até atin gir os as tro nô mi cos
36,45% do PIB bra si le i ro no ano pas sa do.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, este re cor-
de his tó ri co nos põe em um pa ta mar ocu pa do por
pou quís si mos pa í ses de sen vol vi dos. De acor do com
o IBPT (Insti tu to Bra si le i ro de Pla ne ja men to Tri bu tá-
rio), nos sa atu al car ga tri bu tá ria, em re la ção ao PIB,
só é ul tra pas sa da pela Su é cia (47% do PIB) e, em al -
guns dé ci mos, pela Ale ma nha (com 36,7%).

Fi ca mos, as sim, com uma car ga pro por ci o nal-
men te ma i or que a dos de ma is, como Esta dos Uni dos
e Espa nha (29% do PIB), ou Mé xi co e Chi le (22% do
PIB).

Srªs e Srs Se na do res, não há dú vi da de que essa 
imen sa car ga as fi xia nos sa pro du ção, im pe de a eco -
no mia de cres cer, de ge rar em pre gos, de es ta be le cer
um ci clo vir tu o so, em que mu i tos dos ma les so ci a is
bra si le i ros se ri am, efe ti va men te, su pe ra dos. Não pre -
ten do, en tre tan to, Sr. Pre si den te, tão-so men te res sal-
tar com este pro nun ci a men to a ne ces si da de de di mi-
nu ir mos os pe sa dos en car gos tri bu tá ri os que re ca em
so bre o se tor pro du ti vo.

A cons ciên cia da acen tu a da dis tor ção do nos so
sis te ma tri bu tá rio leva-nos, ne ces sa ri a men te, a com -
pre en der as di fi cul da des das em pre sas bra si le i ras
em so bre vi ver sob tão ex ces si vas exi gên ci as fis ca is.

Eis uma di fí cil e, mu i tas ve zes, in gló ria luta à
qual são lan ça das as nos sas em pre sas. É uma ver da-
de i ra guer ra que, fre qüen te men te, em um mun do glo -
ba li za do, es tão con cor ren do em con di ções bas tan te
des fa vo rá ve is com em pre sas de ou tros pa í ses, tan to
no mer ca do ex ter no como no in ter no.

A ina dim plên cia no pa ga men to de tri bu tos tão
ele va dos faz par te do dia-a-dia das em pre sas bra si le-
i ras, so bre tu do das pe que nas e mi cro em pre sas –
quan do elas não re cor rem, se ja mos fran cos, ao ex pe-
di en te, in de se já vel para to dos, da so ne ga ção.

Nes se con tex to, mos trou-se de gran de re le vân-
cia o lan ça men to, no ano de 2000, do Pro gra ma de
Re cu pe ra ção Fis cal (Re fis), por meio do qual cer ca
de 129 mil pes so as ju rí di cas – são mi lha res, mi lha res,
cen te nas de mi lha res de em pre gos, re pre sen ta dos
por es sas 129 mil em pre sas – as su mi ram seus dé bi-
tos para com a Re ce i ta Fe de ral e para com o Insti tu to
Na ci o nal de Se gu ri da de So ci al (INSS), fa zen do jus a
um re gi me es pe ci al de con so li da ção e par ce la men to
dos mes mos.

Pa re ce que o Go ver no acha, às ve zes, que é
mais fá cil cri ar em pre sa nova do que sal var as já exis -
ten tes.

As em pre sas op tan tes pelo Re fis pas sa ram a lo -
grar os be ne fí ci os de uma si tu a ção fis cal re gu la ri za-
da. Para o Go ver no, o es for ço das em pre sas ins cri tas
para man te rem seus tri bu tos em dia foi pelo me nos
tão im por tan te quan to o pa ga men to da dí vi da con so li-
da da.

Os re sul ta dos ma ni fes ta ram-se em ex pres si vo
au men to na ar re ca da ção, tan to para os tri bu tos ad mi-
nis tra dos pela Re ce i ta Fe de ral quan to para as con tri-
bu i ções da Pre vi dên cia.

Assim é que foi ar re ca da do, so men te por con ta
do pa ga men to do Re fis, 1 bi lhão, 810 mi lhões de re a is,
em 2001, e 1 bi lhão, 790 mi lhões de re a is, em 2002. De 
acor do com a opi nião do ana lis ta eco nô mi co Luís Nas -
sif, em ar ti go pu bli ca do na Fo lha de S.Pa u lo em 1º de
fe ve re i ro, é ra zoá vel “su por que a re gu la ri za ção do
pa ga men to de im pos tos pos si vel men te per mi tiu um
au men to adi ci o nal da ar re ca da ção no mí ni mo dez ve -
zes su pe ri or ao que foi pago ao Re fis”.

Mu i tas em pre sas, no en tan to, Sr. Pre si den te,
Sras e Srs Se na do res, fo ram sen do ex clu í das do pro -
gra ma por des cum pri men to de suas re gras. Por que
de i xa ram de fazê-lo, se a ini ci a ti va em re co nhe cer
seus dé bi tos, sem pos si bi li da de de con tes tá-los pos -
te ri or men te, foi de las mes mas?

A lú ci da aná li se de Luís Nas sif re cor da-nos que
o Re fis foi ins ti tu í do em um mo men to de con fi an ça na
re cu pe ra ção da eco no mia. Entre tan to, a con jun tu ra
eco nô mi ca de grin go lou com a cri se e mu i tas em pre-
sas não con se gui ram pa gar a soma do Re fis mais os
no vos tri bu tos. E não pa ga ram por que não pu de ram.

Po de ría mos acres cen tar que a car ga tri bu tá ria,
já ele va da, man te ve-se em cons tan te cres ci men to
nes se mes mo pe río do, su bin do, em re la ção ao PIB,
mais de três pon tos per cen tu a is en tre os anos de
2000 e 2002.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, o Bra sil ne -
ces si ta que suas em pre sas so bre vi vam, pro du zin do
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ri que zas, ge ran do em pre gos e, in clu si ve, pa gan do
im pos tos em pro por ção ra zoá vel, de modo com pa tí-
vel com a sua ca pa ci da de con tri bu ti va.*

E aí vem um fato in te res san te! Essas em pre sas,
quan do fis ca li za das, de pa ra ram-se com os fis ca is tra -
zen do a re la ção, Sr. Pre si den te, dos che ques tri bu ta-
dos pelo Impos to so bre Che ques, que só pas sou a vi -
go rar como lei o ano pas sa do. Mas nos qua tro úl ti mos
anos o Impos to de Ren da vi nha fa zen do o le van ta-
men to e, na fis ca li za ção, pede que se com pro ve,
como se ser vis se para fis ca li za ção uma lei que não
es ta va em vi gor. É uma ano ma lia. Esses da dos não
de ve ri am es tar sen do usa dos por que essa lei não
exis tia para esse fim. O Se na dor está fa lan do para
pro te ger o so ne ga dor? Não! Está fa lan do para que a
lei seja cum pri da, até por que os pró pri os da dos não
são re a is. Um mes mo va lor apli ca do e re a pli ca do gera
no CPMF uma quan tia que pa re ce so ne ga ção, mas
não é. Ago ra por que dar a es ses fis ca is es ses da dos
e es ses pa râ me tros se isso não tem co ber tu ra le gal?
Eu não con si go en ten der; a im pres são é que quer se
ti rar o san gue, o suor e as lá gri mas do em pre sa ri a do,
que sus ten ta toda a má qui na pú bli ca.

Por to das es sas ra zões é im por tan te a der ru ba-
da do veto apos to pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que Car do so à me di da pro vi só ria que pro mo ve a
aber tu ra do Re fis. Ape sar de essa me di da ter tra du zi-
do um am plo en ten di men to en tre os par ti dos, o
ex-Pre si den te ve tou-a face ao pe di do da equi pe de
tran si ção do novo Go ver no.

Srªs. e Srs. Se na do res, a re a ber tu ra am pla do
Pro gra ma de Re cu pe ra ção Fis cal é fun da men tal para 
que mu i tas em pre sas, prin ci pal men te as pe que nas e
as mi cro em pre sas, so bre vi vam den tro da le ga li da de
tri bu tá ria. Isso é bom para elas mes mas, para o Go -
ver no, que ga nha rá em ar re ca da ção, e para toda a
so ci e da de.

As con di ções para tal re a ber tu ra de vem ser re e-
xa mi na das com es pe ci al aten ção, con si de ran do-se
as no vas con di ções con jun tu ra is da eco no mia para
que se pos sa am pli ar o aces so das mi cro em pre sas a
esse pro gra ma.

Con cla ma mos, por tais ra zões, os no bres Se na-
do res, tan to os go ver nis tas como os de opo si ção, a
nos unir em tor no des sa jus ta ban de i ra do em pre sa ri-
a do na ci o nal.

Jun ta men te com a am pla re for ma fis cal que se
avi zi nha, es ta re mos, com a re a ber tu ra do Re fis, dan -
do um im por tan te pas so para a le ga li da de, para a so -
bre vi vên cia e para a sa ú de da eco no mia bra si le i ra,
prin ci pal men te das pe que nas e mi cro em pre sas, em
uma or dem tri bu tá ria que se mos tre com pa tí vel com

nos sas ne ces si da des de pro gres so eco nô mi co e so -
ci al.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Jef fer son
Pé res. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Le o nel
Pa van, do PSDB de San ta Ca ta ri na. S. Exª dis põe do
tem po que res ta até o fi nal da ses são, ou seja, de zes-
se te mi nu tos.

O SR. LEONEL PAVAN  (PSDB – SC. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, tal vez não exis ta,
no âm bi to da po lí ti ca bra si le i ra, sen ti men to com ma i or
dose de emo ti vi da de do que aque le a unir pre fe i tos e
suas co mu ni da des.

É nos Mu ni cí pi os, já dis se al guém, que vi vem os 
ci da dãos. Ali for mam fa mí li as, ali tra ba lham, ali es tu-
dam, ali se di ver tem, ali bus cam con cre ti zar seus so -
nhos. E os pre fe i tos tam bém vi vem nos Mu ni cí pi os; ali 
tra tam de iden ti fi car os an se i os dos ci da dãos, de sen-
vol vem ações que jul gam pri o ri tá ri as e a eles pres tam
con tas. Pois é essa pro xi mi da de e essa re la ção de
par ce ria e de co bran ça mú tu as que fa zem a for ça do
mu ni ci pa lis mo no Bra sil. Afi nal, se têm a prer ro ga ti va
do con ta to pes so al com os ci da dãos têm tam bém os
pre fe i tos a res pon sa bi li da de de dar sa tis fa ções a uma 
sé rie de en tes que pro por ci o nam o ne ces sá rio con -
tro le de suas ações en tre ou tros a Câ ma ra de Ve re a-
do res, o Mi nis té rio Pú bli co Mu ni ci pal, os Con se lhos
Co mu ni tá ri os, as Asso ci a ções de Mo ra do res e mais
que tudo o ho mem co mum das ruas.

Infe liz men te, por mo ti vos his tó ri cos que não
cabe aqui des cre ver, a le gis la ção tri bu tá ria bra si le i ra
não ofe re ce à qua se to ta li da de dos Mu ni cí pi os, con di-
ções de ar car in te gral men te com as des pe sas ne ces-
sá ri as ao bem-es tar de suas po pu la ções.

Por isso, to dos sa be mos, há mu i to tem po foi es -
ta be le ci do um me ca nis mo que per mi te aos Mu ni cí pi-
os ao me nos ate nu ar suas di fi cul da des fi nan ce i ras: a
as si na tu ra de con vê ni os com os Go ver nos Esta du a is
e, prin ci pal men te, com o Go ver no Fe de ral, nas mais
di ver sas áre as e nos mais di ver sos Mi nis té ri os.

É evi den te, Srªs. e Srs. Se na do res, que tal aju da
não sai de gra ça. Afi nal, an tes de re ce ber os re cur sos,
mu i tas ve zes in su fi ci en tes, os pre fe i tos pas sam por
ver da de i ras via cru cis. São ver da de i ras vias-sa cras
para os pre fe i tos che ga rem até Bra sí lia e bus ca rem
re cur sos. Gas tam di nhe i ro, qua se sem pre às cus tas
de ou tras ações im por tan tes para o Mu ni cí pio, na ela -
bo ra ção de pro je tos. Com o ob je ti vo de sen si bi li zar os 
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Par la men ta res e as au to ri da des do Po der Exe cu ti vo,
fa zem vi a gens a Bra sí lia, vi a gens que de vem ser de -
vi da men te jus ti fi ca das à po pu la ção e aos ve re a do res.
Até que, quan do têm sor te, com pe tên cia e tal vez uma 
pe que na aju da di vi na, con se guem ver vi a bi li za dos os
con vê ni os que lhes per mi ti rão exe cu tar as obras e os
ser vi ços ne ces sá ri os.

O mais im por tan te, po rém, é que a par tir daí são 
ge ra das le gí ti mas ex pec ta ti vas no seio da po pu la ção.
Até por que, cum pre res sal tar que a par tir daí os Mu ni-
cí pi os dis põem de um ins tru men to por es cri to, uma
ga ran tia da re a li za ção das obras e ser vi ços.

Por tudo isso, Sr. Pre si den te, é que fi quei sur -
pre so com a pu bli ca ção do De cre to nº 4.594, de 13 de 
fe ve re i ro de 2003, que im pe de a re a li za ção de gran de
par te das des pe sas ins cri tas em Res tos a Pa gar no
exer cí cio de 2002. Mes mo em si tu a ções - ve jam bem
as Srªs. e os Srs. Se na do res - em que já ha via con tra-
tos fir ma dos.

O im pac to da me di da é fá cil de ava li ar, por que
esse de cre to ra su ra, im pe de, eli mi na qual quer tipo de 
com pro mis so com os mu ní ci pes, mes mo os que já ti -
nham con tra tos fir ma dos. Te nho re ce bi do dos pre fe i-
tos de di ver sos Mu ni cí pi os de San ta Ca ta ri na men sa-
gens que re la tam a in cre du li da de e o es pan to fren te à 
si tu a ção. E es tou cer to de que o mes mo sen ti men to
está pre sen te hoje no co ra ção de pre fe i tos de mu i tos
ou tros Mu ni cí pi os em to dos os Esta dos do Bra sil.
Cer ta men te, os pre fe i tos do Bra sil in te i ro es tão per di-
dos de po is de que foi as si na do e pu bli ca do o De cre to
4.594.

Ora, Sr. Pre si den te, a quem in te res sa a si tu a-
ção? A quem in te res sa, por exem plo, que, de po is de
ga ran tir a um con jun to de ci da dãos, com base num
con vê nio fir ma do en tre o Mu ni cí pio e o Go ver no Fe -
de ral, que a rua onde mo ram se ria as fal ta da, um pre -
fe i to pas se por men ti ro so?

Cre io que isso não in te res sa a nin guém, por que
o des gas te im pos to aos pre fe i tos, em vir tu de de uma
si tu a ção que não pro vo ca ram, é, an tes de tudo, um
gol pe no mu ni ci pa lis mo, mo vi men to que tan to vem
con tri bu in do para o de sen vol vi men to da de mo cra cia
em nos so País.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
es pe ro que o Go ver no Fe de ral te nha o bom sen so de
se pa rar o joio do tri go e, na apli ca ção do De cre to
4.594, iden ti fi car as obras e ser vi ços que efe ti va men-
te re pre sen tam o in te res se da co mu ni da de. Nes se
sen ti do, cabe aler tar que o De cre to nº 4.594, em seu
art. 5º, pre vê o me ca nis mo que per mi ti rá a con ti nu i da-
de das obras e ser vi ços ina diá ve is. Dis põe o re fe ri do
ar ti go que os “Mi nis tros de Esta do do Pla ne ja men to,

Orça men to e Ges tão e da Fa zen da po de rão au to ri zar,
me di an te por ta ria in ter mi nis te ri al, por so li ci ta ção cir -
cuns tan ci a da do res pec ti vo mi nis tro se to ri al ou di ri-
gen te má xi mo de ór gão da Pre si dên cia da Re pú bli ca,
a re a li za ção de des pe sas que não aten dam às dis po-
si ções pre vis tas nes te De cre to”.

Se se diz que não ha ve rá li be ra ção de re cur so
para as obras por que não fo ram li ci ta das, por que hou -
ve cor tes, por que não têm con di ções, por que não tem 
di nhe i ro, o art. 5º abre uma bre cha, ao dis por que os
Mi nis tros po dem au to ri zar a re a li za ção de obra. Isso
está me che i ran do mal! Pode ha ver apa dri nha men to
para de ter mi na dos mu ni cí pi os em de tri men to de ou -
tros pre fe i tos. Isso me lem bra con tra tos, como os de
se gu ro, em que há um ar ti go, com le tra mi u di nha, que 
nin guém con se gue ler, que dá uma bre cha para ne gar
a ga ran tia à po pu la ção ou àque le que ge ral men te
pre ci sa do be ne fí cio.

O art. 5º do De cre to 4.594 dis põe que os Mi nis-
tros po dem li be rar o di nhe i ro quan do qui se rem.
Então, por que o de cre to? Qu e ro que os Srs. Se na do-
res pres tem bas tan te aten ção, a fim de que isso não
ve nha a ser usa do em be ne fí cio do par ti do A em de tri-
men to do par ti do B. Espe ro que os se nho res pre fe i tos
que per cor re ram os cor re do res dos mi nis té ri os, que
pro cu ra ram os de pu ta dos fe de ra is, que fo ram aos ga -
bi ne tes dos Se na do res, que fo ram pro cu rar apo io às
suas emen das não se jam de cep ci o na dos. Mu i tos Se -
na do res per de ram o apo io de al guns pre fe i tos por ga -
ran ti rem ver bas a uns e a ou tros não, e ago ra vêem
seus be ne fi ciá ri os per de rem to tal men te os re cur sos.

Gos ta ria de de i xar esse aler ta, por que, se exis te
bre cha no art. 5º, po de re mos, de re pen te, re a li zar um
tra ba lho. Pre fe i tos que vi e ram de to dos os lu ga res do
Bra sil a fim de con ver sar com o Pre si den te e com os
Mi nis tros le va ram para casa pra ti ca men te um “não”.
Ou vi ram os Mi nis tros e o Pre si den te di ze rem que o
go ver no pas sa do de i xou o País en di vi da do, que de i-
xou uma “he ran ça mal di ta”. Fo ram para casa sem ne -
nhu ma es pe ran ça, acre di tan do que o go ver no pas sa-
do, os De pu ta dos e Se na do res da le gis la tu ra pas sa-
da os en ga na ram. Na ver da de, exis te um ar ti go que
abre uma fen da enor me, a fim de li be rar re cur sos
quan do de se ja rem.

O Sr. Alme i da Lima (PDT – SE) – V.Exª me per -
mi te um apar te, no bre Se na dor Le o nel Pa van?

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Pois
não, no bre Se na dor Alme i da Lima.

O Sr. Alme i da Lima (PDT – SE) – Se na dor Le o-
nel Pa van, peço o apar te a V. Exª a fim de ma ni fes-
tar-lhe mi nha so li da ri e da de, di zer-lhe da opor tu ni da-
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de do pro nun ci a men to e trans mi tir-lhe a es pe ran ça
que te nho de ver em bre ve o País vi ven do um ou tro
mo de lo de fe de ra ção, que ve nha a re pre sen tar a au -
to no mia dos mu ni cí pi os, e não a cos tu me i ra hu mi lha-
ção de pre fe i tos que saem de suas se des, com des -
pe sas para a mu ni ci pa li da de, aqui che gam em bus ca
dos re cur sos fe de ra is e vol tam com as mãos aba nan-
do, va zi as, sem con di ções de aten der aos ple i tos da
co mu ni da de que ad mi nis tram. Por tan to, a mi nha es -
pe ran ça é ver o Go ver no Fe de ral so be ra no, au tô no-
mo, com seus re cur sos, com seus pla nos na ci o na is e
ver os Esta dos e Mu ni cí pi os com au to no mia. Eu di ria
até mais, gos ta ria de ver os Esta dos e Mu ni cí pi os
den tro da sua com pe tên cia fun ci o nal, com a sua so -
be ra nia, em igual da de de con di ções, po den do ple i te-
ar os re cur sos ne ces sá ri os para fa zer va ler a von ta de
dos seus mu ní ci pes e co es ta du a nos. Por tan to, a mi -
nha so li da ri e da de a V. Exª. De i xo re gis tra da a mi nha
es pe ran ça de, em bre ve, ver mos essa si tu a ção com -
ple ta men te mo di fi ca da. Mu i to obri ga do.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Obri ga-
do pela sua par ti ci pa ção, Se na dor Alme i da Lima.

Os Se na do res que as su mi ram o man da to re-
cen te men te e os mais an ti gos per cor rem os Mi nis té ri-
os, re ce bem pro je tos e re ce bem pre fe i tos to dos os
dias. Aqui não se pára de tra ba lhar. De ma nhã à no i te,
os Se na do res ten tam aten der às suas ba ses, aten der
aos pre fe i tos. Qu an do con se guem co lo car no Orça -
men to um re cur so para de ter mi na do mu ni cí pio, para
aten der de ter mi na do pre fe i to, vê todo o seu so nho
des fe i to, per de todo o tra ba lho re a li za do no seu ga bi-
ne te, no ple ná rio, nos mi nis té ri os. Vê tudo isso aca bar
com uma sim ples “ca ne ta da”.

Nes se ar ti go a que me re fe ri, eu vejo uma luz no
fim do tú nel, uma es pe ran ça para con ti nu ar mos a
bus car os re cur sos. Ou isso é para be ne fi ci ar apa dri-
nha do? Qu e i ra Deus que isso não acon te ça. Não es -
ta mos aqui fa zen do um dis cur so mais for te por ser -
mos da Opo si ção, por ser mos do PSDB. Não! Esta -
mos aqui aler tan do os Se na do res e até os De pu ta-
dos, nós que tra ba lha mos di re to, de ma nhã à no i te,
que per cor rer mos cor re do res, bus can do re cur sos
para os mu ni cí pi os, para que pres tem aten ção ao art.
5º do De cre to 4.594.

Mu i tas pes so as di zem que ago ra so mos da
Opo si ção, an tes éra mos do Go ver no, de fen día mos
Fer nan do Hen ri que Car do so e ago ra que re mos ver o
bar co afun dar. Qu e ro di zer que não é isso. Esta mos
aqui aler tan do os Se na do res, os De pu ta dos, os pre -

fe i tos e até o pró prio Pre si den te, por que não acre di to
que o Pre si den te es te ja agin do com má in ten ção. Ao
con trá rio, pelo que es ta mos ven do, pelo seu bom tra -
ba lho, pe los seus pro nun ci a men tos, pela sua alta po -
pu la ri da de, acre di ta mos que ele está agin do com a
ma i or trans pa rên cia pos sí vel e quer aten der a to dos
os par ti dos e a to dos os pre fe i tos do Bra sil. Espe ra-
mos que re al men te as sim seja. Mas so mos obri ga dos
a aler tar os Pre fe i tos e os Se na do res, se é que al guns
já não sa bi am, de que exis te uma fór mu la de tra ba-
lhar mos ain da mais para ga ran tir os re cur sos para os
nos sos Mu ni cí pi os.

Espe ro, Sr. Pre si den te, que, ao con trá rio de re -
pre sen tar um sim ples ar ti fí cio de fuga e re gra ge ral,
esse ar ti go seja o ins tru men to que não per mi ti rá a
prá ti ca de in jus ti ça. So men te as sim, te nho cer te za,
es ta re mos con tri bu in do para for ta le cer o mu ni ci pa lis-
mo no Bra sil. E se usás se mos os pre fe i tos, as li de ran-
ças das nos sas ci da des e por meio de les le van tás se-
mos as pes so as que re al men te ne ces si tam de ali-
men tos, as pes so as fa min tas, tal vez ti vés se mos um
pro je to mais am plo e mais ga ran ti do com re fe rên cia
ao Pro gra ma Fome Zero. Se não tra ba lhar mos com
os pre fe i tos, com aque les que co nhe cem o seu povo,
a sua gen te e os Mu ni cí pi os, fa re mos um Go ver no
cen tra li za do e lon ge do povo, da que les que re al men te
go ver nam a sua ci da de.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te:

OF. Nº 66/03 – GLPFL

Bra sí lia, 17 de mar ço de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co o Se na dor José

Jor ge para exer cer a fun ção de Vice-Lí der do Par ti do
da Fren te Li be ral – PFL do Se na do Fe de ral.

Cor di al men te, – Se na dor José Agri pi no, Lí der
do PFL no Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O ofí cio lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Não há mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Val mir Ama ral e Jef fer son
Pé res en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli-
ca dos na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to
Inter no.
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S. Exªs se rão aten di dos.

O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs Se na do res, des de a dé ca da de 
1950, quan do foi im plan ta da de fi ni ti va men te no Bra -
sil, a in dús tria au to mo ti va ope rou ver da de i ra re vo lu-
ção em nos sa eco no mia. Mi lha res de em pre gos fo -
ram ge ra dos no País, prin ci pal men te em São Pa u lo,
onde se ins ta la ram mais de 90% das in dús tri as de au -
to pe ças e gran de par te das mon ta do ras. Des sa for -
ma, tan to no Bra sil como no res tan te do mun do in dus-
tri a li za do, es ta be le ceu-se, des de o sé cu lo pas sa do,
uma es tre i ta re la ção en tre a sa ú de eco nô mi ca de um
país e a for ça de sua in dús tria au to mo bi lís ti ca.

Logo, as su ces si vas cri ses eco nô mi cas que o
Bra sil en fren tou nos anos 80 e 90 não po de ri am de i-
xar de in flu en ci ar o de sem pe nho de nos so plan tel in -
dus tri al. A in dús tria au to mo ti va bra si le i ra foi uma das
mais afe ta das e atra ves sa uma sé ria cri se que já se
pro lon ga há vá ri os anos. De mis sões, re pas se de pre -
ços ao con su mi dor, pá ti os lo ta dos, re du ção da pro du-
ção e que das nas ven das são al guns dos re fle xos no -
ci vos dos maus tem pos que o se tor au to mo ti vo vem
en fren tan do.

O mo men to de li ca do vi vi do pe las mon ta do ras
ins ta la das no Bra sil tem re fle xos ine vi tá ve is na in dús-
tria de au to pe ças, uma vez que as pe ças au to mo ti vas
res pon dem por dois ter ços do va lor mé dio de um ve í-
cu lo. Nos úl ti mos anos, esse se tor vem en fren tan do
pro ble mas sé ri os, tan to em ter mos es tru tu ra is quan to
em ter mos fi nan ce i ros.

No ano re tra sa do, por exem plo, es pe ra va-se um
cres ci men to mé dio de 10% para as em pre sas for ne-
ce do ras de au to pe ças. Po rém fa to res como a cri se
ener gé ti ca e o au men to da taxa de ju ros afe ta ram for-
te men te o se tor, que pra ti ca men te não cres ceu em
2001. A bem da ver da de, des de 1997 a in dús tria de
au to pe ças amar ga dé fi cits co mer ci a is anu a is, ape sar
do sig ni fi ca ti vo vo lu me de ex por ta ções: em 2002, o
Bra sil em bar cou para o ex te ri or 3,88 bi lhões de dó la-
res em au to pe ças, so bre tu do para os Esta dos Uni-
dos, Mé xi co, Ale ma nha e Argen ti na. As im por ta ções,
en tre tan to, so ma ram 3,98 bi lhões de dó la res, e o se -
tor fe chou o ano de 2002 re gis tran do dé fi cit de 98 mi -
lhões de dó la res.

A que da do fa tu ra men to do se tor é ain da mais
pre o cu pan te. A in dús tria de au to pe ças vem ex pe ri-
men tan do per das bru ta is em seu fa tu ra men to há cin -
co anos con se cu ti vos. Em 1997, os for ne ce do res fa -
tu ra ram 17,5 bi lhões de dó la res. Em 2000, esse va lor

já ha via des pen ca do para 12 bi lhões de dó la res. A
que da con ti nu ou pe los anos se guin tes – de for ma
mais ame na, é ver da de, mas as pers pec ti vas para
2003 são de que os lu cros con ti nu em aquém do es pe-
ra do.

As gran des des va lo ri za ções so fri das por nos sa
mo e da em dois mo men tos, em fe ve re i ro de 1999 e no
se gun do se mes tre de 2002, as sim como a cri se eco -
nô mi ca na Argen ti na, um de nos sos ma i o res im por ta-
do res, des fe ri ram du ros gol pes na in dús tria au to mo ti-
va. Gran des mon ta do ras de pe ne tra ção mun di al,
como a Audi, vi ram suas ven das no Bra sil des pen ca-
rem em 2002, com que da de qua se 15% no fa tu ra-
men to.

Em ou tras pa la vras, se nho ras e se nho res: a cri -
se está ins ta la da há bas tan te tem po, e, se nada for fe -
i to, a ten dên cia, in fe liz men te, é de que a si tu a ção per -
ma ne ça nes se pé. Os for ne ce do res lo ca is de au to pe-
ças es tão ope ran do no li mi te, às por tas do pre ju í zo e
do fe cha men to. É evi den te que a in dús tria ne ces si ta
de re for mas ur gen tes e ina diá ve is, para es ca par da
cri se e re cu pe rar o di na mis mo.

Sim, são ne ces sá ri as re for mas. Mas que re for-
mas? E de quem deve par tir a ini ci a ti va de tais mu -
dan ças?

Cre io que as pro pos tas de vem sur gir de duas
fren tes. Uma de las, evi den te men te, é a pró pria in dús-
tria. Há al te ra ções es tru tu ra is que so men te os pró pri-
os for ne ce do res de pe ças au to mo ti vas po dem em-
pre en der.

Faz-se ne ces sá ria, em pri me i ro lu gar, uma
gran de re mo de la ção da cul tu ra or ga ni za ci o nal do se -
tor. Essa re for ma cul tu ral deve en vol ver, ne ces sa ri a-
men te, o aban do no da es tru tu ra pi ra mi dal que o se tor
de au to pe ças ado ta no pre sen te. Já se com pro vou
que essa não é a en ge nha ria or ga ni za ci o nal mais
ade qua da para en fren tar os de sa fi os do mer ca do au -
to mo ti vo mo der no. Ado tar uma es tru tu ra mais fle xí vel,
em que os for ne ce do res de au to pe ças pos sam adap -
tar-se com mais ra pi dez a mu dan ças no com por ta-
men to de cli en tes, con cor ren tes, go ver nos e mer ca-
dos, é uma das pri o ri da des do se tor.

Acom pa nhar de per to os mais re cen tes avan ços
tec no ló gi cos deve ser ou tra pri o ri da de da in dús tria de
au to pe ças. So men te em pre sas com tec no lo gia de pon -
ta con se gui rão in se rir-se no mer ca do em uma es ca la
efe ti va men te glo bal. No caso es pe cí fi co do Bra sil, essa
pre o cu pa ção ain da não é tão des ta ca da, de vi do às pe -
cu li a ri da des de nos so mer ca do: ele va da ca pa ci da de
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oci o sa; pro du ção vol ta da, em gran de par te, a ve í cu los
di tos po pu la res; e pre do mí nio de pe que nos for ne ce do-
res de atu a ção lo cal. Ain da as sim, o sur gi men to anu al
de no vos mo de los exi ge gran des in ves ti men tos em ino -
va ção e de sen vol vi men to tec no ló gi co.

Em ou tras pa la vras: nos sa in dús tria de au to-
pe ças vive a ne ces si da de ina diá vel de ade quar-se
com pres te za às no vas exi gên ci as do mer ca do, sob
pena de com pro me ter a com pe ti ti vi da de do se tor
au to mo ti vo na ci o nal. Os for ne ce do res de vem em -
pre en der re for mas es tru tu ra is no se tor, pois as so -
lu ções tra di ci o na is – re pas se de pre ços ao cli en te,
re du ção da pro du ção, cor te de pes so al – al can ça-
ram seu li mi te e não re sol vem mais os pro ble mas
des sa in dús tria.

Afir mei an te ri or men te que ha via duas fren tes res -
pon sá ve is por apre sen tar pro pos tas para o se tor de au -
to pe ças. A se gun da des sas fren tes, é cla ro, deve ser o
po der pú bli co. O Exe cu ti vo já ace na com mu dan ças im -
por tan tes para a in dús tria, no ta da men te a re for ma tri bu-
tá ria, que in flu en ci a rá pro fun da men te a ar re ca da ção de
im pos tos no País. Como to dos sa be mos, a fa cul da de
que cada Esta do tem de es ta be le cer re gras para o
ICMS, por exem plo, foi res pon sá vel por aqui lo que se
con ven ci o nou cha mar de “guer ra fis cal”, em que as uni -
da des da fe de ra ção di gla di am-se – jus ti fi ca da men te,
pode-se di zer – para atra ir as mon ta do ras de se jo sas de
cons tru ir no vas fá bri cas no País. Cabe a nós, Con gres-
sis tas, ga ran tir que as no vas re gras tri bu tá ri as tra tem a
ques tão de for ma se re na e ra ci o nal e, des sa for ma,
con tri bu am para a di mi nu i ção de nos sas pro fun das de -
si gual da des re gi o na is.

É pre ci so, igual men te, bus car for mas se gu ras
de es ti mu lar a in dús tria au to mo bi lís ti ca no ter ri tó rio
na ci o nal. É lí ci to afir mar que as con di ções eco nô mi-
cas atu a is não fa vo re cem, em ab so lu to, o de sen vol-
vi men to do se tor au to mo ti vo. Obter ma gros lu cros
aci ma das ta xas de ju ros pra ti ca das atu al men te
tem-se cons ti tu í do em ato do mais puro he ro ís mo. A
de man da tam bém está pre ju di ca da, de vi do à que da
gra du al do po der aqui si ti vo e à má dis tri bu i ção de
ren da, que im pe dem a ex pan são do mer ca do con -
su mi dor e a am pli a ção da ca pa ci da de de com pra da
po pu la ção.

Sr. Pre si den te, Srªs Se na do ras e Srs. Se na do-
res, sa be mos da de li ca da si tu a ção de nos sas fi nan-
ças e do es for ço do go ver no para su pe rar to dos os
obs tá cu los ao de sen vol vi men to do País. Vi ve mos um
pe río do em que to dos de vem con tri bu ir com sua par -

ce la de sa cri fí cio, para que o Bra sil se tor ne mais jus to
e me nos de si gual. Po rém não po de mos de i xar de
emi tir o aler ta: nos sa in dús tria – e já não me re fi ro
ape nas à in dús tria au to mo ti va, mas ao se tor in dus tri al
como um todo – não será ca paz de se de sen vol ver a
con ten to se po lí ti cas de in cen ti vo à pro du ção não fo -
rem re a ti va das o quan to an tes.

To dos que re mos que o Bra sil vol te a cres cer a
ta xas anu a is sig ni fi ca ti vas. Para isso, é im pres cin dí vel
que en vi de mos to dos os es for ços, nes ta Casa e nos
de ma is cen tros de de ci são do País, para es ti mu lar a
pro du ti vi da de da in dús tria au to mo ti va e de ou tros se -
to res in dus tri a is de pon ta, ga ran tin do para o Bra sil
uma po si ção des ta ca da na eco no mia mun di al e um
meio so ci al jus to, com mais em pre go, mais ren da e
mais con for to para a po pu la ção.

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na mi to lo gia gre -
ga, Cas san dra, fi lha de Pría mo e Hé cu ba, reis de
Tróia, pa gou caro por re sis tir às in ves ti das amo ro sas
de Apo lo. O des pe i ta do deus cas ti gou-a com a sina
trá gi ca de fa zer pro fe ci as a que nin guém dava ou vi-
dos. Angus ti a da, ela va ti ci nou que Pá ris, fa vo ri to de
Afro di te e rap tor de He le na, ra i nha la ce de mô nia, co -
lo ca ria o povo tro i a no à mer cê da fú ria in ve jo sa de
Hera e Pa las Ate na, acar re tan do a re ta li a ção san-
gren ta de uma liga mi li tar de re i nos gre gos. To dos ri -
ram, nin guém a le vou a sé rio.

Nes tes dias de in se gu ran ça, an gús tia e de so la-
ção, quan do cri mi no sos im põem a lei-do-mais-for te à
po pu la ção de sam pa ra da do Rio e de ou tras ci da des
bra si le i ras e um juiz é exe cu ta do por si cá ri os do nar -
co trá fi co, a len da da prin ce sa tro i a na e do seu povo
im pru den te veio-me à me mó ria com a le i tu ra de A es -
ca la da da in se gu ran ça, pre ci o sa co le tâ nea de ar ti-
gos que a pro fes so ra, jor na lis ta, es cri to ra, pre si den-
te-fun da do ra do an ti go Ban co Na ci o nal da Ha bi ta ção
(BNH), ex-de pu ta da es ta du al e fe de ral pelo Rio de Ja -
ne i ro San dra Ca val can ti pu bli cou na im pren sa, ao
lon go de 24 anos. A obra vem en ri que ci da com um
pre fá cio do fi ló so fo Antô nio Paim. 

Nes se quar to de sé cu lo, com lu ci dez e co ra-
gem, San dra per se ve rou na de nún cia dos er ros de
con cep ção, es tru tu ra ção e fun ci o na men to da Se gu-
ran ça Pú bli ca. Du ran te o mes mo pe río do, as au to ri da-
des in sis ti ram em fa zer-lhe ou vi dos de mer ca dor tro i-

03962 Qu ar ta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2003MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL298     



a no, com re sul ta dos que, ago ra, não po dem mais ser
var ri dos para ba i xo do ta pe te, tão mons tru o sas tor na-
ram-se as es ta tís ti cas de as sal tos, es tu pros, se qües-
tros e as sas si na tos, en tre mu i tos ou tros cri mes im pu-
nes que es ma gam a ci da da nia.

Sr. Pre si den te, tra ça do di da ti ca men te por San -
dra, o di ag nós ti co des ses er ros é de fá cil com pre en-
são. Já a his tó ria do seu acú mu lo é ab sur da men te
lon ga. Tudo co me çou no auge da di ta du ra mi li tar, com 
um con jun to de de cre tos-leis de 1969 e 1970 que
mer gu lha ram as Po lí ci as Mi li ta res em uma som bria
con tra di ção. De um lado, pas sa ram elas a mo no po li-
zar o po li ci a men to os ten si vo. De ou tro, trans for ma-
ram-se em or ga nis mos pa ra mi li ta res com a mis são
pre cí pua de au xi li ar as For ças Arma das no com ba te à 
sub ver são po lí ti ca. Re sul ta do: as du plas cos me-e-da-
mião, fa mi li a ri za das com a co mu ni da de, re co nhe ci-
das pela vi zi nhan ça, aten tas a qual quer sus pe i to,
aban do na ram as ruas. Os guar das no tur nos re co lhe-
ram-se aos quar téis. Todo o tem po da cor po ra ção
pas sou a ser de di ca do aos exer cí ci os mi li ta res, à or -
dem uni da, à pro te ção de pré di os pú bli cos e de al tas
au to ri da des. Gu ar das nas ruas, só os de trân si to, con -
cen tra dos no vo raz mis ter de mul tar car ros mal es ta ci-
o na dos... Qu an to à Po lí cia Ci vil, im pe di da de atu ar os -
ten si va e pre ven ti va men te, ela caiu na ro ti na bu ro crá-
ti ca do in qué ri to e li mi tou-se a um inó cuo pa pel re a ti-
vo, con trá rio à ve lha sa be do ria de que po lí cia boa é
aque la que con se gue “che gar an tes do cri me”. Des de
en tão, as vá ri as “po lí ci as ad je ti vas” — fe de ral, ci vil,
mi li tar — per de ram-se em uma acir ra da, não raro vi o-
len ta, dis pu ta de ci ú mes e in te res ses cor po ra ti vos.

Ele i ta pelo povo do Rio à Assem bléia Na ci o nal
Cons ti tu in te de 1987/88, San dra pe le jou, sem su ces-
so, para li vrar o Bra sil des sa he ran ça ma ca bra. Mais
for tes que a ra zão, os lob bi es se mo bi li za ram como
nun ca e ga nha ram a pa ra da. Co ro néis da PM pre ser-
va ram o sta tus mi li tar de suas dra go nas. De le ga dos
de po lí cia ve ta ram qual quer mu dan ça no pa pe ló rio do 
in qué ri to e ain da con se gui ram equi pa ra ção sa la ri al e
fun ci o nal aos pro mo to res pú bli cos. Na base da pi râ-
mi de, fi ca ram os po li ci a is hu mil des, mal re mu ne ra-
dos, de se qui pa dos, na mira do cri me or ga ni za do e
sob a pres são se du to ra do nar co trá fi co. O ci da dão co -
mum foi de i xa do à mar gem de qual quer pro te ção.
Tudo como dan tes. “Fi cou as sim con sa gra do o erro
que per sis te até hoje [...] As duas po lí ci as es tão vi -
ven do, há anos, na mais per fe i ta de sar mo nia. Nem

mes mo seus sis te mas de rá dio fa lam en tre si!", de -
nun cia a au to ra às pá gi nas 248 e 249.

Re i te ran do que a efi cá cia “do po li ci a men to re-
pou sa em duas li nhas bá si cas — a vi gi lân cia os ten si-
va, per ma nen te, ro ti ne i ra e a in ves ti ga ção in te li gen te,
téc ni ca, bem equi pa da —”, San dra põe o dedo na fe ri-
da e acon se lha a úni ca al ter na ti va ca bí vel: “A Cons ti-
tu i ção [...] pre ci sa ser ime di a ta men te al te ra da. O cer -
to se ria pre ser var ape nas o tex to do ca put do art.144,
até a pa la vra ‘pa tri mô nio’; trans for mar em pa rá gra fo
úni co o atu al pa rá gra fo 7º; e su pri mir to dos os de ma is,
que po de rão fi gu rar pos te ri or men te em le gis la ção or -
di ná ria es pe cí fi ca”. Tudo com um úni co ob je ti vo: “a
pro te ção à vida e ao pa tri mô nio dos ci da dãos”. De
tudo isso, Sr. Pre si den te, fica uma li ção: Exér ci to na
rua não é so lu ção ver da de i ra men te du ra dou ra, pois
foi a mi li ta ri za ção da po lí cia que nos jo gou no atu al
im pas se.

Sr. Pre si den te, Srª e Srs. Se na do res, en tre 2000
e 2002, o go ver no FHC re a giu ao cla mor da opi nião
pú bli ca e das man che tes san gren tas com ba las de
fes tim: três ver sões de um pla no de Se gu ran ça Pú bli-
ca que não saiu do pa pel. Enquan to isso, o Con gres-
so, pa ra li sa do pela guer ra das cor po ra ções, mul ti pli-
cou co mis sões es pe ci a is, mas de i xou que cen te nas
de pro je tos de lei e emen das cons ti tu ci o na is so bre o
tema con ti nu as sem tra mi tan do a pas so de cá ga do.
Será que os úl ti mos e ter rí ve is acon te ci men tos vão
pro du zir mais um des ses es pas mos in con se qüen tes?
Ou será que o go ver no Lula vai agar rar a opor tu ni da-
de de que brar a “mal di ção de Cas san dra” que im pe de
as li ções e ad ver tên ci as de San dra Ca val can ti de se
trans for ma rem em gui as se gu ros para as po lí ti cas pú -
bli cas de pro te ção à ci da da nia? Afi nal, até quan do se -
re mos obri ga dos a en dos sar sua me lan có li ca cons ta-
ta ção de que, no Bra sil, “só o cri me está bem or ga ni-
za do”?

Apro ve i to para enal te cer a ini ci a ti va da Edi to ra
Expres são e Cul tu ra, que pu bli cou a obra de San dra
Ca val can ti em pa pel-jor nal, com drás ti ca re du ção do
seu pre ço de ven da. Um exem plo que pre ci sa ser imi -
ta do por to dos os edi to res des te País sem le i to res.

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

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

ORDEM DO DIA

1
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do Re que ri men to nº 106, de 2003 - art. 336,”II”)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so-
lu ção nº 1, 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 71, de 2003, Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá),
que al te ra a Re so lu ção nº 66, de 2002, para in clu ir o
item “Des pe sas Ge ra is” nas con di ções fi nan ce i ras da
ope ra ção de cré di to a ser fir ma da com o Export De ve-
lop ment of Ca na da - EDC e re ti fi car a de fi ni ção de
“Amor ti za ção” no em prés ti mo a ser fir ma do com o
Ban co BNP Pa ri bas S/A e o Bank Le u mi Le-Isra el
B.M.

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.

2
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos d
 Re que ri men to nº 107, de 2003 - art. 336,”II”)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so-
lu ção nº 3, de 2003, de au to ria do Se na dor Cé sar Bor -
ges, que res ta be le ce a Re so lu ção nº 20, de 2001, res -
ta be le ci da pela Re so lu ção nº 25, de 2002, am bas do
Se na do Fe de ral, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 84, de 2003, da Co-
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor
Jo nas Pi nhe i ro.

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.

3
PROJETO DE RESOLUÇÃO N º 6, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
Re que ri men to nº 113, de 2003 - art. 336, ”II”)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so-
lu ção nº 6, 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 83, de 2003, Re la tor: Se na dor Fer nan do Be -
zer ra), que au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
a con tra tar a ope ra ção de cré di to ex ter no 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 até qui nhen tos e cin co mi -

lhões e cin qüen ta mil dó la res dos Esta dos Uni dos da 
Amé ri ca, re fe ren te ao pri me i ro em prés ti mo pro gra-
má ti co para re for mas re la ti vas ao de sen vol vi men to
hu ma no.

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.

4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 16, DE 2002
(Vo ta ção No mi nal)

Vo ta ção, em se gun do tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 16, de 2002, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti,
que al te ra o in ci so I do art. 159 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral (cria per cen tu al do IR e IPI para apli ca ção de re -
cur sos em Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no Su pe ri or
lo ca li za das na Ama zô nia Le gal), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 886, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Luiz Otá vio.

5
MENSAGEM Nº 60, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, da Men sa gem nº 60,
de 2003 (nº 60/2003, na ori gem), pela qual o Pre si-
den te da Re pú bli ca so li ci ta a re ti ra da da Men sa gem
nº 140, de 2002 (nº 350/2002, na ori gem), in di can do o 
se nhor Ânge lo Andrea Ma ta raz zo, para, cu mu la ti va-
men te com o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à
Re pú bli ca Ita li a na, exer cer o de Emba i xa dor do Bra sil
jun to à Re pú bli ca da Albâ nia.

6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 66, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 66, de 2001 (nº 1.670/96, na Casa de ori -
gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
dis põe so bre o in cen ti vo a ser pres ta do pelo Po der
Pú bli co à cri a ção, con so li da ção e ca pa ci ta ção de co -
o pe ra ti vas ou de as so ci a ções que men ci o na, e acres -
cen ta dis po si ti vos ao art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de
ju nho de 1993, ten do

Pa re ce res sob nºs 1.277 e 1.278, de 2002, das
Co mis sões

- de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Osmar Dias, fa vo rá vel, com a Emen da nº
1-CCJ, que apre sen ta; e

- de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Be ní cio
Sam pa io, fa vo rá vel.
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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.

7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 14, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 14, de 2002 (nº 659/99, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre a agri cul tu ra or gâ ni ca, al te ra
dis po si ti vos da Lei nº 7.802, de 11 de ju lho de 1989, e
dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 15, de 2003, da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor Jo nas Pi-
nhe i ro, fa vo rá vel, com a Emen da nº 1-CAE, que apre -
sen ta.

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.

8
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 345, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 345, de 2001 (nº 903/2001, na Câ ma-
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Empre sa Rá dio Inde pen den 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 Aqui da u a na, Esta do de Mato
Gros so do Sul, ten do

Pa re cer sob nº 220, de 2002, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca, fa -
vo rá vel, com abs ten ções dos Se na do res Edu ar do
Su plicy e Ge ral do Cân di do.

9
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 377, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 377, de 2001 (nº 302/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a per -
mis são ou tor ga da à Rá dio Ita puã de Rio Cla ro Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Rio Cla ro, Esta do de
São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.447, de 2001, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu
Tuma.

10
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 393, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 393, de 2001, que re no va a con ces-
são da Rá dio São João Del Rei S/A para ex plo rar ser -

vi ço de ra di o di fu são so no ra na ci da de de São João
Del Rei-MG, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 129, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra.

11
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 767, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 767, de 2002, que ou tor ga per mis são
à Ama zô nia Cabo Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di-
o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Gu a ja rá-Mi rim - RO, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 99, de 2003, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor Se na dor Val dir Ra upp.

12
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 768, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 768, de 2002, que ou tor ga con ces-
são à Ama zô nia Cabo 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 Por to
Ve lho - RO, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 100, de 2003, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor Se na dor Val dir Ra upp.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 32 
mi nu tos.)

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
DO SENADO FEDERAL

SENADOR JOSÉ SARNEY

Ter ça-Fe i ra

15:30 hs Ordem do Dia

16:30 hs Go ver na dor Aé cio Ne ves, Go ver na dor do
Esta do de Mi nas Ge ra is

18:30 hs Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, De pu ta do
Au gus to Nar des e de ma is in te gran tes da Fren te Par -
la men tar da Mi cro-Empre sa
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Ata da 20ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria,
em 19 de março de 2003

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

Pre si dên cia dos Srs.: José Sar ney, Edu ar do Si que i ra Cam pos,
Ro meu Tuma e He rá cli to For tes

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

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

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

O Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma, pro -
ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PROJETOS RECEBIDOS

 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 14, de 2003
(nº 1.978/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga con ces são à Fun da ção
Edu ca ti va de Co mu ni ca ções de Pe dre i ra para exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci -
da de de Ampa ro, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 15, de
2003 (nº 1.998/2002, 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 San ta Fé de Cro a 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 Cro a ta, Esta do
do Ce a rá;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 16, de 2003
(nº 2.005/2002, 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 Cul -
tu ral e Edu ca ti va Ser ro Azul 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 Ita bi ra, Esta do de Mi nas Ge ra is;

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

– 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;
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 14, DE 2003

(Nº 1.978/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Fun da çao Edu ca ti va de Co mu ni ca-
ções de Pe dre i ra  para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci -
da de de Ampa ro, Esta do de São Pa u lo.

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

cre to s/nº, de 15 de ja ne i ro de 2002, que ou tor ga con -
ces são à Fun da ção Edu ca ti va de Co mu ni ca ções de
Pe dre i ra para exe cu tar, por quin ze anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci -
da de de Ampa ro, Esta do de São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 29, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223. da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 15 de ja ne i ro de 2002, que “Ou tor ga con ces-
são às en ti da des que men ci o na, para exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são, com fins ex clu si va men te edu ca ti-
vos, e dá ou tras pro vi dên ci as”. As en ti da des men ci o-
na das são as se guin tes:

1 – Fun da ção Fun de sul, na ci da de de Por to Se -
gu ro-BA,

2 – Uni ver si da de Esta du al do Su do es te da Ba -
hia – UESB, na ci da de de Vi tó ria da Con quis ta-BA;

3 – Fun da ção LMFC Edu ca ti va e Cul tu ral, na ci -
da de de Três Ma ri as- MG;

4 – Fun da ção Edu ca ti va de Co mu ni ca ções de
Pe dre i ra, na ci da de de Ampe ro-SP;

5 – Fun da ção Cul tu ral Pa dre Luiz Bart ho lo meu,
na ci da de de Pi ras su nun ga-SP; e

6 – UNISANTA – Uni ver si da de San ta Ce cí lia, na 
ci da de de São Vi cen te-SP.

Bra sí lia, 21 de ja ne i ro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 773 EM

Bra sí lia, 5 de de zem bro de 200

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 

in ci so pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de con -

ces são às en ti da des aba i xo re la ci o na das, para exe-
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, com 
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, nas lo ca li da des e
Uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

• Fun da ção Fun de sul, na ci da de de Por to Se gu-
ro, Esta do da Ba hia (Pro ces so nº 53000.00360210);

• Uni ver si da de Esta du al do Su do es te da Ba hia – 
UESB, na ci da de de Vi tó ria da Con quis ta, Esta do da
Ba hia (Pro ces so nº 53000.003568/01);

• Fun da ção LMFC Edu ca ti va e Cul tu ral, na ci da-
de de Três Ma ri as, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so
nº 53710.0000200/03);

• Fun da ção Edu ca ti va de Co mu ni ca ções de Pe-
dre i ra, na ci da de de Ampa ro, Esta do de São Pa u lo
(Pro ces so nº 53000.000961/01 );

• Fun da ção Cul tu ral “Pa dre Luiz Bart ho lo meu”,
na ci da de de Pi ras su nun ga, Esta do de São Pa u lo
(Pro ces so nº 53000.001948/01);

• UNISANTA – Uni ver si da de San ta Ce cí lia, na
ci da de de São Vi cen te, Esta do de São Pa u lo (Pro ces-
so nº 53830.001202/00). 

2. De acor do com o ar ti go 14, § 2º,do De cre-
to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967,e com o § 1º 
do ar ti go 13 do Re gu la men to de Ser vi ços de Ra di o-
di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de
ou tu bro de1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo 
De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, não
de pen de rá de edi tal a ou tor ga para exe cu ção de ser-
vi ço de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca-
ti vos.

3. Cum pre res sal tar que os pe di dos se en con-
tram de vi da men te ins tru í dos, de acor do com a le gis-
la ção apli cá vel, de mons tran do pos su í rem as en ti da-
des as qua li fi ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser -
vi ço.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do ar ti go
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ano de ou tor ga so-
men te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do
Con gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi-
nha do o re fe ri do ato, acom pa nha do dos pro ces sos
cor res pon den tes.

Res pe i to san ten te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 2002

Ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na, para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são, com fins ex clu si va men te
edu ca ti vos, e dá ou tras pro vi dên ci as.
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O Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, no exer cí cio do
car go de Pre si den te da Re pú bli ca, usan do das atri bu i-
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, ca-
put, da cons ti tu i ção, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de 1962, e ten do cm vis ta o dis pos to no art.
14, § 2º, do De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de
1967, e no § 1º do art. 13 do Re gu la men to de Ser vi ços
de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de
31 de ou tu bro de 1963, de cre ta:

Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des
aba i xo men ci o na das, para exe cu tar, pelo pra zo de
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va-
men te edu ca ti vos:

I – Fun da ção Fun de sul, na ci da de de Por to Se -
gu ro, Esta do da Ba hia (Pro ces so nº 53000.
03602/01);

II – Uni ver si da de Esta du al do Su do es te da Ba -
hia – UESB, na ci da de de Vi tó ria da Con quis ta, Esta -
do da Ba hia (Pro ces so nº 53000.003568/01);

III – Fun da ção LMFC Edu ca ti va E Cul tu ral, na
ci da de de Três Ma nas, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro -
ces so nº 53710000200/00);

IV – Fun da ção Edu ca ti va de Co mu ni ca ções de
Pe dre i ra, na ci da de de Ampa ro, Esta do de São Pa u lo
(Pro ces so nº 253000.000961/01);

V – Fun da ção Cul tu ral “Pa dre Luiz Bart ho lo-
meu”, na ci da de de Pi ras su nun ga, Esta do de São Pa -
u lo (Pro ces so nº 53000.001948/01); 

VI – UNISANTA – Uni ver si da de  San ta Ce cí lia,
na ci da de de São Vi cen te, Esta do de São Pa u lo (Pro -
ces so nº 253830.001202/00).

Pa rá gra fo úni co. As con ces sões ora ou tor ga das
re ger-se-ão pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pe las ou tor ga das.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Os con tra tos de cor ren tes des tas con ces-
sões de ve rão ser as si na dos den tro de ses sen ta dias,
a con tar da data da pu bli ca ção da de li be ra ção de que
tra ta o art. 2º, sob pena de tor na rem-se nu los, de ple -
no di re i to, os atos de ou tor ga.

Art. 4º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 15 de ja ne i ro de 2002; 181º da Inde-
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – Mar co Ma ci el.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS

DE RADIODIFUSÃO

PARECER Nº 174/2001

REFERÊNCIA: Pro ces so  nº 53000.000961/01

INTERESSADA: Fun da ção Edu ca ti va de Co mu ni ca-
ções de Pe dre i ra.

ASSUNTO: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são.

EMENTA: Inde pen de de edi tal a ou tor ga para ser vi-
ço de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti-
vos.
Aten di men to das exi gên ci as es ta be le ci das no Re gu-
la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são e na Por ta ria
Inter mi nis te ri al nº 651/99.
CON CLU SÃO: Pelo de fe ri men to.

I – Os Fa tos

A Fun da ção Edu ca ti va de Co mu ni ca ções de Pe -
dre i ra, com sede na ci da de de Pe dre i ra, Esta do de
São Pa u lo, re quer lhe seja ou tor ga da con ces são para 
exe cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima-
gens, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de
de Ampa ro, São Pa u lo, me di an te a uti li za ção do ca nal
31 E, pre vis to no Pla no Bá si co de Dis tri bu i ção de Ca -
na is do re fe ri do ser vi ço.

2. Tra ta-se de fun da ção de di re i to pri va do, sem
fins lu cra ti vos, com au to no mia pa tri mo ni al, ad mi nis-
tra ti va e fi nan ce i ra, cujo ob je ti vo prin ci pal é pro mo ver,
me di an te con ces são ou per mis são, pro gra mas in for-
ma ti vos, cul tu ra is e re cre a ti vos por te le vi são, rá dio e
ou tros me i os de co mu ni ca ção.

3. Para aten der aos re qui si tos es ta be le ci dos
pela le gis la ção de ra di o di fu são, a en ti da de apre sen-
tou toda a do cu men ta ção per ti nen te.

4. A es cri tu ra pú bli ca com o es ta tu to so ci al da
en ti da de en con tra-se de vi da men te ma tri cu la da no
Re gis tro Ci vil de Pes so as Ju rí di cas, mi cro fil ma do,
sob o nº 9.194, aos 14 dias do mês de ju nho de 2000,
na ci da de de Pe dre i ra, São Pa u lo, aten den do a to dos
os re qui si tos dis pos tos no Có di go Ci vil Bra si le i ro e na
le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são.

5. O car go de Di re tor Pre si den te, que terá man -
da to de três anos, con for me ar ti go 16, do Esta tu to da
Fun da ção, está ocu pa do pelo Sr. Antô nio José Pi res,
ca ben do a ele a re pre sen ta ção ati va e pas si va da
Fun da ção, nos atos de sua ad mi nis tra ção.
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6. Estão pre vis tos tam bém, os car gos de Di re tor
Vice-Pre si den te, ocu pa do pelo Sr. José Ri car do La-
za ri ni e de Di re tor Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro, ocu pa-
do pelo Sr. Air ton Pin tor.

II – Do Mé ri to

7. A ou tor ga de per mis são, con ces são e au to ri-
za ção para exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são so no ra
e de sons e ima gens está ad mi ti da na Cons ti tu i ção
Fe de ral (art. 21, in ci so XII, alí nea a).

8. É tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223,
que atri bui ao Po der Exe cu ti vo com pe tên cia para ou -
tor gar con ces são, per mis são e au to ri za ção para o re -
fe ri do ser vi ço, ao tem po em que con di ci o na a efi cá cia
do cor res pon den te ato à de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal.

9. O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu-
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu-
bro de 1963, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi 
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, pu bli ca do no DOU de 26 sub se qüen te, dis pen-
sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi ço de
ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

“Art. 13. .................................................
(...)
§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou-

tor ga para exe cu ção de Ser vi ços de Ra di o di-
fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos”. ....

10. A do cu men ta ção ins tru tó ria con cer nen te à
en ti da de e aos seus di re to res está em or dem. A en -
ti da de en ca mi nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria
Inter mi nis te ri al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli-
ca da no DOU, de 19 de abril de 1999.

11. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-Lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for-
me de cla ra ções fir ma das por eles e jun ta das às fls.
93, 96 e 98 dos pre sen tes au tos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha-
dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são para pros se gui men to.

O ato de ou tor ga dar-se-á por de cre to pre si den-
ci al, em ra zão de se tra tar do ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens, con for me dis põe a le gis la ção es -
pe cí fi ca.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces-
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga será apre ci a do, con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

É o pa re cer sub cen su ra.
Bra sí lia, de ju lho de 2001. – Fer nan do Sam pa-

io Net to, Asses sor Ju rí di co. De acor do. À con si de ra-
ção do Sr. Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.Bra sí lia, 6 ju lho de 2001. –
Na po leão Va la da res, Co or de na dor-Ge ral de Ou tor-
ga. À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de Ser vi ços de
Ra di o di fu são. Bra sí lia, 7 de agos to de 2001. – Anto-
nio Car los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou -
tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Enca mi nhem-se os au tos à dou ta Con -
sul to ria Ju rí di ca, para pros se gui men to.

Bra sí lia, 7 de agos to de 2001. – Pa u lo Me ni cuc ci,
Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 15, DE 2003

(Nº 1.998/2002, 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 San ta Fé de Cro a tá a exe-
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Cro a tá, Esta do do Ce a rá.

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

ta ria nº 797, de 14 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria San ta Fé de Cro a tá a exe -
cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cro a tá,
Esta do do Ce a rá.

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

MENSAGEM Nº 143, 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:
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1 – Por ta ria nº 784, de 14 de de zem bro de 2001
– Cen tro So ci al, Edu ca ci o nal e Cul tu ral da Zona Nor -
te, na ci da de de Juiz de Fora – MG;

2 – Por ta ria nº 793, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Sal ga-
di nho – PB, na ci da de de Sal ga di nho – PB;

3 – Por ta ria nº 794, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Infor ma-
ção Li vre de João Ne i va, na ci da de de João Ne i va –
ES;

4 – Por ta ria nº 795, de 114 de de zem bro de
2001 – Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria Li ber da de
92,1 FM, na ci da de de Iba ti ba – ES;

5 – Por ta ria nº 796, de 14 de de zem bro de 2001
– 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, na ci da de de Fa ria
Le mos – MG;

6 – Por ta ria nº 797, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria San ta Fé de Cro a tá, na ci -
da de de Cro a tá – CE;

7 – Por ta ria nº 799, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção dos Ami gos do Me mo ri al do Con se lhe i-
ro Pe dro Ba tis ta, na ci da de de San ta Brí gi da – BA;

8 – Por ta ria nº 800, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção São Se bas tião de Rá dio e Co mu ni ca-
ção, na ci da de de Nova Ser ra na – MG; e

9 – Por ta ria nº 820, de 21 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria de Ira ce ma – RR, 
na ci da de de Ira ce ma – RR.

Bra sí lia, 5 de mar ço de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 78 EM

Bra sí lia, 25 de ja ne i ro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de

ou tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta-
ção para que a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá ria
San ta Fé de Cro a tá, na ci da de de Cro a tá, Esta do
do Ce a ra, 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 seg-
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 53650.000568/99, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca-
ci o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to
do pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos
le ga is so men te após de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal, a teor do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 797,  DE 14 DE DEZEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53650.000568/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria San ta
Fé de Cro a tá, com sede na Rua Co ro nel Ra i mun do
Melo nº 172, Cen tro, na ci da de de Cro a tá, Esta do do
Ce a rá, 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 04°24’48”S e lon gi tu de em
40°54’10”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.– Pi men ta da Ve i ga.
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RELATÓRIO Nº 429/2001-DOSR/SSR/MC 

RE FE RÊN CIA:   Pro ces so nº 53.650.000.568/99, de 
31-3-99.
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 San ta Fé
de Cro a tá, lo ca li da de de Cro a tá, Esta do do Ce a rá.

I – Introdução

1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria San ta Fé de Cro a tá,
ins cri ta no CGC sob o nú me ro 02.273.232/0001-49,
no Esta do do Ce a rá, com sede na Rua Cel. Ra i mun do
Melo, 172, Cen tro, Ci da de de Cro a tá, CE, 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 22 de mar ço de
1999, 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 9 de se tem bro de 1999, Se ção 3, que con tem pla o
lo gra dou ro 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 nº 2/98) está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– Ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– De cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, em face 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;

– Infor 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 1 a 196 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 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Tor qua to Braz, s/nº,
Ci da de de Cro a tá, Esta do do Ce a rá, de co or de na-
das ge o grá fi cas em 04º24’48” S de la ti tu de e
40º54’10” 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 9-9-99,
Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 108, 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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– Infor 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 al te ra ção es ta-
tu tá ria e apre sen ta ção do su bi tem 6.7, in ci sos II, IV, V
e VIII, e pos te ri or men te o su bi tem 6.11, (Pro je to Téc -
ni co), da Nor ma 2/98, fls. 110, 138, 155, 178 e 186).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 163, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– Iden ti fi ca ção da en ti da de;

– Os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -
ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

– Ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– Di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 174 e 175.15.

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 San ta Fé de Cro a ta

– qua dro di re ti vo
Pre si den te Fran cis co Uchoa Ma ce do
Vice-Pre si den te Fran cis co Lu ci a no Fa ri as
1ª Se cre tá ria             Ana Te re za Ro dri gues Bar bo sa
2ª Se cre tá ria Ane ris ne i de Uchôa Ma ce do de Ara gão
1º Te sou re i ro          Sô nia Ma ria de Fa ri as Ro dri gues
2º Te sou re i ro       Ma ria L. Ve ras Fa ri as
Su plen te                     Antô nia Alves do Nas ci men to
Su plen te                      Ma ria Au ze ni do Nas ci men to
Su plen te                          José Vi e i ra do Nas ci men to

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Tor qua to Braz, s/nº, Ci da de de Cro a tá,
Esta do do Ce a rá

– co or de na das ge o grá fi cas

04°24’48”S de la ti tu de e 40°54’10”W de lon gi-
tu de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 163 e
“Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 174 e 175, que se re fe re à lo ca li za-
ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria San ta Fé de Cro a tá, no sen ti do de con ce der-lhe
a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten-
di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53.650.000.568/99, de 31 de mar ço
de 1999.

Bra sí lia, 22 de no vem bro de 2001.– Éri ca Alves 
Dias, Re la to ra da con clu são ju rí di ca – Re gi na Apa re-
ci da Mon te i ro, Re la to ra da con clu são Téc ni ca .

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do

De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 23 de no vem bro de 2001. – Ha mil tom
de Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio

de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 26 de no vem bro de 2001. – Anto nio
Car los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor-
ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 16, DE 2003

(Nº 2.005/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ti va Ser ro
Azul 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 Ita bi ra, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 249, de 5 de mar ço de 2002, que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ti va Ser ro Azul
para exe cu tar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci -
da de de Ita bi ra, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 256, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49. in ci so XII com bi na do com 

o § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral sub me to à
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as acom pa nha das
de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para exe cu-
tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, con -
for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 562, de 18 de se tem bro de 2001
– Fun da ção Go ver na dor Ma no el de Cas tro, na ci da de
de Mo ra da Nova – CE;

2 – Por ta ria nº 563, de 18 de se tem bro de 2001
– Fun da ção Rá dio FM Edu ca do ra Ita guary Nos sa Se -
nho ra da Con ce i ção, na ci da de de Cur ra li nho-PA;

3 – Por ta ria nº 584, de 10 de ou tu bro de 2001 –
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de Vir gi nó po lis, na ci -
da de de Vir gi nó po lis-MG;

4 – Por ta ria nº 586, de 10 de ou tu bro de 2001 –
Fun da ção Uni ver si da de de Pas so Fun do, na ci da de
de Ca ra zi nho-RS;

5 – Por ta ria nº 537, de 10 de ou tu bro de 2001 –
Fun da ção Uni ver si da de de Pas so Fun do, na ci da de
de Pas so Fun do-RS;

6 – Por ta ria nº 588, de 10 de ou tu bro de 2001 –
Fun da ção Uni ver si da de de Pas so Fun do, na ci da de
de Pal me i ra das Mis sões-RS;

7 – Por ta ria nº 742, de 6 de de zem bro de 2001 –
Fun da ção Mu ni ci pal de Cul tu ra, La zer e Turis mo –
FUMCULT, na ci da de de Con go nhas-MG;

8 – Por ta ria nº 129, de 5 de fe ve re i ro de 2002 –
Fun da ção Qu i lom bo, na ci da de de Pe ne do-AL;

9 – Por ta ria nº 130, de 5 de fe ve re i ro de 2002 –
Fun da ção Qu i lom bo, na Pal me i ra dos Índi os-AL;

10 – Por ta ria nº 132, de 5 de fe ve re i ro de 2002 –
Fun da ção Rá dio FM Edu ca do ra Ita guary Nos sa Se -
nho ra da Con ce i ção, na ci da de de Mu a ná – PA;

11 – Fun da ção Rá dio FM Edu ca do ra Ita guary
Nos sa Se nho ra da Con ce i ção, na ci da de de Mu a ná –
PA;

11 – Por ta ria nº 186, de 19 de fe ve re i ro de 2002
– Fun da ção Ci da des His tó ri cas, na ci da de de Pa ra í ba
do Sul – PI;

12– Por ta ria nº 188, de 19 de fe ve re i ro de 2002
– Fun da ção Qu i lom bo, na ci da de de União dos Pal -
ma res-AL;

13 – Por ta ria nº 248, de 5 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cla ret, na ci da de de Ba ta ta is – SP;

14 – Por ta ria nº 249, de 5 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ti va Ser ro Azul, na ci da de
de Ita bi ra-MG;

15 – Por ta ria nº 250, de 5 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Uni ver so, na ci da de de Apa re ci da de Go iâ-
nia-GO;

16 – Por ta ria nº 414, de 20 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cân di do Gar cia, na ci da de de Umu a ra-
ma-PR; e 

17 – Por ta ria nº 415, de 20 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Ama zô nia Viva, na ci -
da de de Be lém – PA.

Bra sí lia, 11 de abril de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 267 EM

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o Pro ces so

Admi nis tra ti vo nº 53000.00009212002, de in te res se
da Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ti va Ser ro Azul, ob je to
de per mis são para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va-
men te edu ca ti vos, na ci da de de Ita bi ra, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

2. De acor do com o art. 13, § 1º, do Re gu la men-
to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re -
da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 24
de de zem bro de 1996, não de pen de rá de edi tal a ou -
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tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

3. Cum pre res sal tar que o pe di do se en con tra
de vi da men te ins tru í do, de acor do com le gis la ção a
apli cá vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi-
ca ções exi gi das para a exe cu ção do que me le vou a
ou tor gar a per mis são, nos ter mos da in clu sa por ta ria.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o-
nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato, acom pa nha do do pro ces so que me deu ori gem.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 249 , DE 5 DE MARÇO DE 2002.

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções con si de ran do o dis pos to no
art. 13, § 1º, do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o-
di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de
ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo
De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, e ten -
do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53000.000092/2002, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Cul tu ral
e Edu ca ti va Ser ro Azul 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 Ita bi ra,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º A per mis são ora ou tor ga da re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções as su mi-
das pela ou tor ga da.

Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

– Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro de Esta do das Co -
mu ni ca ções.

PARECER Nº 28/2002

REFERÊNCIA: Pro ces so nº 53000.000092/02

INTERESSADA: Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ti va
Ser ro Azul

ASSUNTO: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são

EMENTA: Inde pen de de edi tal a ou tor ga para ser vi-
ço de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti-
vos.

Aten di men to das exi gên ci as es ta be le ci das no Re gu-
la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são e na Por ta ria
Inter mi nis te ri al nº 651/99.

CONCLUSÃO: Pelo de fe ri men to

I – Os Fa tos

A Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ti va Ser ro Azul,
com sede na ci da de de Ita bi ra, Esta do de Mi nas Ge -
ra is, re quer lhe seja ou tor ga da per mis são para exe cu-
tar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na-
que la ci da de, me di an te a uti li za ção do ca nal 293 E,
pre vis to no Pla no Bá si co de Dis tri bu i ção de Ca na is do 
re fe ri do ser vi ço.

2. Tra ta-se de fun da ção de di re i to pri va do, sem
fins lu cra ti vos, com au to no mia pa tri mo ni al, ad mi nis-
tra ti va e fi nan ce i ra, cujo ob je ti vo prin ci pal é pro mo ver,
me di an te con ces são ou per mis são, pro gra mas in for-
ma ti vos, cul tu ra is e re cre a ti vos pela TV e ou tros me i-
os de co mu ni ca ção.

3. Para aten der aos re qui si tos es ta be le ci dos
pela le gis la ção de ra di o di fu são, a en ti da de apre sen-
tou toda a do cu men ta ção per ti nen te.

4. A es cri tu ra pú bli ca com o es ta tu to so ci al da
en ti da de en con tra-se de vi da men te ma tri cu la da no
Re gis tro Ci vil de Pes so as Ju rí di cas, Li vro “A-10”, sob
o nº 3.712, aos 18 dias do mês de de zem bro de 2001,
na ci da de de Ita bi ra, Mi nas Ge ra is, aten den do a to dos
os re qui si tos dis pos tos no Có di go Ci vil Bra si le i ro e na
le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são.

5. O car go de Di re tor Pre si den te, que terá man -
da to de du ra ção de qua tro anos, de acor do o ar ti go 6º
do Esta tu to da en ti da de, está ocu pa do pela SRA.
Cân di da Iza bel Cam pos Mo ra es, ca ben do a ela a re -
pre sen ta ção ati va e pas si va da Fun da ção, nos atos
de sua ad mi nis tra ção.

6. Estão pre vis tos tam bém os car gos de Di re tor
Se cre tá rio, ocu pa do pela SRA. Ma ria Emí dia Cam pos
de Mo ra es e de Di re tor Te sou re i ro, ocu pa do pelo Sr.
Sil vé rio Bra gan ça.

II – Do Mé ri to

7. A ou tor ga de per mis são, con ces são e au to ri-
za ção para exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são so no ra
e de sons e ima gens está ad mi ti da na Cons ti tu i ção
Fe de ral (art. 21, in ci so XII, alí nea a). 

8. É tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223, que
atri bui ao Po der Exe cu ti vo com pe tên cia para ou tor gar
con ces são, per mis são e au to ri za ção para o re fe ri do ser -
vi ço ao tem po em que con di ci o na a efi cá cia do cor res-
pon den te ato à de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal.
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9. O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu-
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu-
bro de 1963, em seu art. 13, com a re da ção que lhe
foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 
1996, pu bli ca do no DOU, de 26 sub se qüen te, dis pen-
sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi ço de 
ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

“Art. 13. .................................................
(...)
§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou-

tor ga para exe cu ção de Ser vi ços de Ra di o di-
fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.” .....

10. A do cu men ta ção ins tru tó ria con cer nen te à
en ti da de e aos seus di re to res está em or dem. A en ti-
da de en ca mi nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria
Inter mi nis te ri al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli-
ca da no DOU, de 19 de abril de 1999.

11. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-Lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for-
me de cla ra ções fir ma das por eles, jun ta das às fls. 15,
22 e 30 dos pre sen tes au tos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha-
dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são para pros se gui men to.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces-
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga será apre ci a do con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

É o pa re cer sub cen su ra.
Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2002. – Fer nan do

Sam pa io Net to, Asses sor Ju rí di co.
De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re tor do De -

par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2002. – Ana cle to

Ro dri gues Cor de i ro, Co or de na dor-Ge ral de Ou tor-
ga Subs ti tu to .

À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2002. – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Di re tor do De par ta men to de
Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Enca mi nhem-se os au tos à dou ta Con sul to ria
Ju rí di ca, para pros se gui men to

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2002. – Anto nio
Car los Tar de li, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o-
di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 17, DE 2003

(Nº 2.066/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

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

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

ta ria nº 787, de 14 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Cam po Re don-
do/RN a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu-
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Cam po Re don do, Esta do do Rio Gran de do
Nor te.

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

MENSAGEM Nº 156, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII com bi na do com 

o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, de Expo si ções de 
Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca-
ções, 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 782, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Mo ra do res de Boa Vis -
ta, na ci da de de Olho d’Água das Flo res – AL

2 – Por ta ria nº 783, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Co ru ri pe na
ci da de de Co ru ri pe – AL;

3 – Por ta ria nº 785, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ta pe ra Fa lan do Mais Alto,
na ci da de de São José da Ta pe ra – AL;

4 – na ci da de de São Ga bri el – RS;
5 – Por ta ria nº 787, de 14 de de zem bro de 2001

– Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Cam po Re don-
do/RN, na ci da de de Cam po Re don do – RN;

6 – Por ta ria nº 789, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos da Vida, na ci da de
de Cor de i ro – RJ;
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7 – Por ta ria nº 791, de 14 de de zem bro de 2001
–Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu-
ral e Artís ti co de Rio Bo ni to do lgua çu, na ci da de de
Rio Bo ni to do lgua çu – PR; e

8 – Por ta ria nº 792, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Bon fim Espe ran ça -ABESPE, na ci da de
de Bon fim – MG

 Bra sí lia., 11 de mar ço de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.

MC nº 69 EM

Bra sí lia, 25 de ja ne i ro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de
Cam po Re don do/RN, na. ci da de e Cam po Re don do;
Esta do do Rio Gran de do Nor te, ex plo ro 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 53780.000129/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.5.Em con -
for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o na is e le ga is, a
ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre sen te pro ces so,
pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so men te após de li-
be ra ção do Con gres so Na ci o nal,a teor do § 3º, do art.
223, da Cons ti tu i ção Fe de ral

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 787 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de atas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53730.000129198, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá-
ria de Cam po Re don do/RN, com sede na Rua Vi val do
Pe re i ra, s/nº – Cen tro, na ci da de do Cam po Re don do,
Esta do do Rio Gran de do No i te, a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria pelo pra zo do 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 1991, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos o 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 06º14’33" e lon gi tu de em
36º10’59”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 li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 319/2001-DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Pro ces so nº 53.780.000.129/98, de
14-8-1998.

OBJETO: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

INTERESSADO: Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de
Cam po Re don do – ARCCR, lo ca li da de de Cam po
Re don do, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

I – Introdução

1. A Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Cam po
Re don do – ARCCR, ins cri ta no CNPJ sob o nú me ro
12.981.494/0001-11, Esta do do Rio Gran de do Nor te,
com sede na Rua Vi val do Pe re i ra, s/nº , Cen tro, Ci da-
de de Cam po Re don do – RN, 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 12-8-1998, subs cri to por re pre-
sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex plo ra-
ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca-
li da de que in di ca.
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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
5-11-1998, Se ção 3, que con tem pla a lo ca li da de
onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como 
o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es 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 – Relatório

• 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 01, 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 nº 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, em face dos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-

ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 05 a 161 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 – Relatório

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Vi val do Pe re i ra, s/nº ,
Cen tro, Ci da de de Cam po Re don do, Esta do do Rio
Gran de do Nor te, de co or de na das ge o grá fi cas em
06°14’33”S de la ti tu de e 36°10’59”W de lon gi tu de,
con so an tes os da dos cons tan tes no avi so no DOU de
5-11-1998, Se ção 03.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 66 e 69 a 72, de no mi na do de
“Ro te i ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção
da do cu men ta ção elen ca da no su bi tem 6.7 in ci sos I
e II da Nor ma nº 02/98 , al te ra ção es ta tu tá ria, com -
pro van te de vá li da exis tên cia das Enti da des que ma -
ni fes ta ram apo io à ini ci a ti va da re que ren te, bem
como do su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co) da Nor ma
nº 02/98 (fls. 73 a 161).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 79, 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;
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– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo ca-
li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de
com a Nor ma nº  02/98, em es pe ci al as exi gên ci as
ins cri tas em seu item 6.11, fo lhas 162 e 163.

15. É o re la tó rio.

IV – Conclusão/Opinamento

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 Rá dio Co mu ni tá ria de Cam po Re don do
– ARCCR.

qua dro di re ti vo
Pre si den te: José Val té cio Ana mi non das
Vice-Pre si den te: Alu i zio Antu nes Pe nha
1º Se cre tá rio: José Wal qui res Ana mi non das
2º Se cre tá rio: ker gi nal do Ro cha de Sou za
1º Te sou re i ro: Ma no el Jo ven ti no Fi lho
2º Te sou re i ro: Edi son Fer re i ra de Ara ú jo
– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e
es tú dio

Rua Vi val do Pe re i ra, s/nº, Cen tro, Ci da de de
Cam po Re don do, Esta do do Rio Gran de do Nor te;

co or de na das ge o grá fi cas
06º 14’ 33” S de la ti tu de e 36º 10’ 59” W de lon gi-

tu de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 79 e “Ro te i ro de
Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”, fls.
162 e 163, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Rá dio
Co mu ni tá ria de Cam po Re don do – ARCCR, no sen ti-

do de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a
ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
na lo ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções cir-
cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53.780.000.129/98, de 14 de agos to de 1998.

Bra sí lia, 21 de se tem bro de 2001.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do

De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 26 de se tem bro de 2001. – Ha mil ton
de Ma ga lhães Mes qui ta,  Co or de na dor-Ge ral.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 18, DE 2003

(Nº 2.203/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

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 quên-
cia mo du la da na ci da de de Ivi nhe ma,
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 362, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são à Rá dio FM S. L. Ltda., para ex plo rar, por
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Ivi nhe ma, 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.

MENSAGEM Nº 298, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do com

o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha das de 
Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, per mis sões para ex plo rar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi-
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ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 286, de 19 de mar ço de 2002 –
Me di na FM Ltda.,, na ci da de de Me di na-MG;

2 – Por ta ria nº 288, de 19 de mar ço de 2002 Fu -
tu ra FM Mi nas Ci da de de Mon te San to Ltda.,, na ci da-
de de Mon te San to de Mi nas-MG;

3 – Por ta ria nº 310, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma de Co mu ni ca ção Ca mar go Gon çal ves Ltda.,, 
na ci da de de Pri ma ve ra do Les te-MT;

4 – Por ta ria nº 311, de 19 de mar ço de 2002 –
Con ti nen tal Co mu ni ca ções Ltda.,, na ci da de de São
José do Xin gu-MT;

5 – Por ta ria nº 319, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Edu ca do ra Nova Ge ra ção Ltda.,, na ci da de de
Nova Bra si lân dia-MT;

6 – Por ta ria nº 344, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Rio Ver de Ltda.,, na ci da de de Ba e pen di-MG;

7 – Por ta ria nº 345, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma de Rá dio Di fu so ra Astol fo Du tra Ltda.,, na ci -
da de de Astol fo Du tra-MG;

8 – Por ta ria nº 358, de 19 de mar ço de 2002 –
Empre sa de Ra di o di fu são Elec tra Vox FM Ltda.,, na
ci da de de Antô nio Dias-MG;

9 – Por ta ria nº 359, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Pi o ne i ra Andre lân dia Ltda.,, na ci da de de
Andre lân dia-MG;

10 – Por ta ria nº 360, de 19 de mar ço de 2002 –
TV Nor te Ltda.,, na ci da de de Açu ce na-MG;

11 – Por ta ria nº 362, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio FM S.L. Ltda.,, na ci da de de Ivi nhe ma-MS;

12 – Por ta ria nº 363, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Ri o par den se de Co mu ni ca ção Ltda.,, na ci -
da de de Ri bas do Rio Par do-MS;

13 – Por ta ria nº 365, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio FM de Co mu ni ca ção Fru tal Ltda.,, na ci da de de 
Fru tal-MG e;

14 – Por ta ria nº 378, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Som da Ter ra Ltda.,, na ci da de de Po xo réo-MT.

Bra sí lia, 24 de abril de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 404 EM

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
18/2000-SSR/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma
es ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da, na ci da de de Ivi nhe ma, Esta do de Mato
GrOSSO do Sul.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de

1997, al te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de -
zem bro de 1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção
de ha bi li ta ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela
ou tor ga das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân-
cia da Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le -
gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a
Rá dio FM S.L. Ltda.,, ob te ve a ma i or pon tu a ção do
va lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi -
tal, to man do-se as sim a ven ce do ra da Con cor rên cia,
con for me ato da mes ma Co mis são, que ho mo lo guei,
ha ven do por bem ou tor gar a per mis são, na for ma da
Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du-
zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 362, DE 19 DE MARÇO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53670.000900/2000, Con -
cor rên cia nº 18/2000-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são á Rá dio FM S.L.
Ltda.,, para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos. sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Ivi nhe ma.
Esta do de Mato Gros so do Sul.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni-
ca ções, leis sub se qüen tes re gu la men tos e obri -
ga ções as su mi das pela ou tor ga da em suas pro-
pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 19, DE 2003

(Nº 1.956/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
ao Sis te ma Inte ra ti va de Co mu ni ca ção
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Ara ran guá, 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 422, de 7 de agos to de 2001, que ou tor ga per -
mis são ao Sis te ma Inte ra ti va de Co mu ni ca ção Ltda.,
para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Ara ran guá, Esta do de San ta
Ca ta ri na.

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

MENSAGEM Nº 993, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões
para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da, con for me os se guin tes atos e
en ti da des:

1 – Por ta ria nº 360, de 5 de ju lho de 2001 – Stu -
dio G Co mu ni ca ção e Mar ke ting Ltda.,, na ci da de de
Ja taí-GO.

2 – Por ta ria nº 361, de 5 de ju lho de 2001 – Stu -
dio G Co mu ni ca ção e Mar ke ting Ltda.,, na ci da de de
Ja ra guá-GO.

3 – Por ta ria nº 362, de 5 de ju lho de 2001 – Rá -
dio Pon tal do Su do es te Go i a no FM Ltda.,, na ci da de
de Acre ú na-GO;

4 – Por ta ria nº 364, de 5 de ju lho de 2001 – Rá -
dio JK FM Ltda.,, na ci da de de Ta gua tin ga-DF;

5 – Por ta ria nº 365, de 5 de ju lho de 2001 – Sis -
te ma La ge a do de Co mu ni ca ção Ltda.,, na ci da de de
Go iâ nia-GO;

6 – Por ta ria nº 370, de 5 de ju lho de 2001 – Rá -
dio Ser ra na FM Ltda.,, na ci da de de Dias D’Ávila-BA;

7 – Por ta ria nº 422, de 7 de agos to de 2001 –
Sis te ma Inte ra ti va de Co mu ni ca ção Ltda.,, na ci da de
de Ara ran guá-SC;

8 – Por ta ria nº 428, de 7 de agos to de 2001 –
So ci e da de Eco nô mi ca de Co mu ni ca ção Ltda.,, na ci -
da de de Blu me nau-SC;

9 – Por ta ria nº 430, de 7 de agos to de 2001 –
SM Co mu ni ca ções Ltda.,, na ci da de de Pe dro Ca ná-
rio-ES;

10– Por ta ria nº 431, de 7 de agos to de 2001 –
SM Co mu ni ca ções Ltda.,, na ci da de de Pi nhe i ros-ES;

11 – Por ta ria nº 432, de 7 de agos to de 2001 –
Empre sa de Co mu ni ca ção Inter na ci o nal Lula., na ci -
da de de Ita jaí-SC;

12 – Por ta ria nº 437, de 7 de agos to de 2001 –
RB – Rá dio e Te le vi são Ltda.,, na ci da de de Eco po-
ran ga-ES:

13 – Por ta ria nº 438, de 7 de agos to de 2001 –
Rede Vi tó ria Ré gia de Rá dio Ltda.,, na ci da de de Por -
to Ve lho-RO;

14– Por ta ria nº 448, de 7 de agos to de 2001 –
SM Co mu ni ca ções Ltda.,, na ci da de de Anchi e ta-ES;
e

15 – Por ta ria nº 450, de 7 de agos to de 2001 –
CV – Rá dio e Te le vi são Ltda.,, na ci da de de Jo in vil-
le-SC.

Bra sí lia, 17 de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 515 EM

Bra sí lia, 22 de agos to de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e

re gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de-
ter mi nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
159/97-SSR/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma
es ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da, na ci da de de Ara ran guá, Esta do de San ta
Ca ta ri na.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que o Sis te ma Inte -
ra ti va de Co mu ni ca ção Ltda., ob te ve a ma i or pon tu a-
ção do va lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos
pelo Edi tal, tor nan do-se as sim a ven ce do ra da Con -
cor rên cia, con for me ato da mes ma Co mis são, que
ho mo lo guei, ha ven do por bem ou tor gar a per mis são,
na for ma da Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du-
zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato.

Res pe i to sam nen te, Pi men ta da Ve i ga.
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PORTARIA Nº 422, DE 7 DE AGOS TO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53820.000126/98, Con-
cor rên cia nº 1 59/97-SSRJMC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são ao Sis te ma Inte ra ti-
va de Co mu ni ca ção Ltda., para ex plo rar, pelo pra zo
de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre quên cia mo du la da, na ci -
da de de Ara ran gua Esta do de San ta Ca ta ri na.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de to mar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 20, DE 2003

(Nº 2.052/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à TV Vale do Aço 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 Co ro nel Fa bri ci a no,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

cre to s/nº, de 15 de ja ne i ro de 2002, que ou tor ga con -
ces são à TV Vale do Aço Ltda., para ex plo rar, por
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de Co ro nel
Fa bri ci a no, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 30, DE 2002

Se nho res mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223 da  Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de V. Exas., acom pa nha do de ex -
po si ção de mo ti vos do Sr. Mi nis tro de Esta do das Co -
mu ni ca ções, o ato cons tan te do de cre to de 15 de ja -
ne i ro de 2002, que “ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços de ra di o di fu-
são, e dá ou tras pro vi dên ci as”. As en ti da des men ci o-
na das são as se guin tes:

1 – Ra di o di fu são Ra i nha do Céu Ltda.,, na ci da-
de de Be zer ros – PE (onda mé dia);

2 – Rá dio Fe li ci da de FM Ltda.,, na ci da de de Pe -
tro lân dia – PE (onda mé dia);

3 – EBC – Empre sa Ba u ru en se de Co mu ni ca-
ção Ltda.,, na ci da de de Ri be i rão Pre to  – SP (onda
mé dia);

4 – Lí der Co mu ni ca ções Ltda.,, na ci da de de Fe -
i jó – AC (onda mé dia);

5 – Lí der Co mu ni ca ções Ltda.,, na ci da de de Rio 
Bran co – AC (onda mé dia);

6 – Rá dio Por tal de Ca xi as Ltda.,, na ci da de de
João Lis boa – MA (onda mé dia);

7 – Rá dio e Te le vi são Li ber tas Ltda.,, na ci da de
de Uber lân dia – MG (onda mé dia);

8 – Rá dio Fe li ci da de FM Ltda.,, na ci da de de
Ca bro bó – PE (onda mé dia);

9 – Rá dio AM Ban da 1 Ltda.,, na ci da de de Sa -
ran di – PR (onda mé dia);

10 – Se sal – Co mu ni ca ção e Infor má ti ca Ltda.,,
na ci da de de Te lê ma co Bor ba – PR (onda mé dia);

11 – Rede Bra si le i ra de Rá dio e Te le vi são Ltda.,, 
na ci da de de Iga ra pé – Miri – PA (onda mé dia);

12 – Rá dio Ca ja ze i ras FM Ltda.,, na ci da de de
Cam pi na Gran de – PB (onda mé dia);

13 – Rá dio Ci da de Luís Edu ar do Ma ga lhães
S/C, na ci da de de Bar re i ras – BA (onda mé dia); e

14 – TV Vale do Aço Ltda.,, na ci da de de Co ro-
nel Fa bri ci a no – MG (sons e ima gens).

Bra sí lia, 21 de ja ne i ro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 779 EM

Bra sí lia, 10 de de zem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Em con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e

re gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a ins ta u ra ção de pro ce di men to li ci ta tó rio, na
mo da li da de Con cor rên cia, com vis tas à ou tor ga de
con ces são para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são, nas
lo ca li da des e uni da des da Fe de ra ção aba i xo in di ca-
das.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, após ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta ção e
as pro pos tas téc ni ca e de pre ço das en ti da des pro po-
nen tes, com ob ser vân cia da Lei nº 8.666, de 21 de ju -
nho de 1993, e da le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu-
são, con clu iu que ob ti ve ram a ma i or pon tu a ção do va -
lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pe los res-
pec ti vos edi ta is, tor nan do-se as sim ven ce do ras das
con cor rên ci as, con for me atos da mes ma Co mis são,
que ho mo lo guei, as se guin tes en ti da des:

Ra di o di fu são Ra i nha do Céu Ltda.,, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Be zer-
ros, Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº
53103.000338/97 e Con cor rên cia nº 097/97-SFO/MC);

Rá dio Fe li ci da de FM Ltda.,, ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Pe tro lân dia,
Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº 53103.000340/97
e Con cor rên cia nº 097/97-SFO/MC);

EBC – Empre sa Ba u ru en se de Co mu ni ca ção
Ltda.,, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Ri be i rão Pre to, Esta do de São Pa u lo
(Pro ces so nº 53830.001345/97 e Con cor rên cia nº
103/97-SFO/MC);

Lí der Co mu ni ca ções Ltda.,, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Fe i jó,
Esta do do Acre (Pro ces so nº 53600.000011/98 e
Con cor rên cia nº 117/97-SSR/MC);

Lí der Co mu ni ca ções Ltda.,, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Rio Bran -
co, Esta do do Acre (Pro ces so nº 53600.000011/98 e
Con cor rên cia nº 117/97-SSR/MC);

Rá dio Por tal de Ca xi as Ltda.,, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de João Lis boa,
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Esta do do Ma ra nhão (Pro ces so nº 53680.000099/98 e
Con cor rên cia nº 134/97-SSR/MC);

Rá dio e Te le vi são Li ber tas Ltda.,, ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Uber lân dia,
Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº 53710.000251/98
e Con cor rên cia nº 136/97-SSR/MC);

Rá dio Fe li ci da de FM Ltda.,, ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Ca bro bó,
Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº 53103.000142/98
e Con cor rên cia nº 146/97-SSR/MC);

Rá dio AM Ban da 1 Ltda.,, ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Sa ran di,
Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº 53740.000230/98 e
Con cor rên cia nº 150/97-SSR/MC);

Se sal – Co mu ni ca ção e Infor má ti ca Ltda.,, ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Te -
lê ma co Bor ba, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº
53740.000233/98 e Con cor rên cia nº 150/97-SSR/MC);

Rede Bra si le i ra de Rá dio e Te le vi são Ltda.,, ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Iga ra pé–Miri, Esta do do Pará (Pro ces so nº
53720.000163/98 e Con cor rên cia nº 018/98-SSR/MC);

Rá dio Ca ja ze i ras FM Ltda.,, ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Cam pi na
Gran de, Esta do da Pa ra í ba (Pro ces so nº
53730.000206/98 e Con cor rên cia nº 021/98-SSR/MC);

Rá dio Ci da de Luís Edu ar do Ma ga lhães S/C,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci -
da de de Bar re i ras, Esta do da Ba hia (Pro ces so nº
53640.000280/2000 e Con cor rên cia nº
004/2000-SSR/MC);

TV Vale do Aço Ltda.,, ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Co ro nel Fa bri ci a no, Esta -
do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº 53710.000254/98 e
Con cor rên cia nº 136/97-SSR/MC);

Nes ta con for mi da de, e em ob ser vân cia ao que
dis põe o art. 29 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra -
di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31
de ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada
pelo De cre to nº 1.720, de 28 de no vem bro de 1995,
sub me to à ele va da con si de ra ção de Vos sa Exce lên-
cia pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de con ces-
são às re fe ri das en ti da des para ex plo rar os ser vi ços
de ra di o di fu são men ci o na dos.

3. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, os atos de ou tor ga so men te pro du zi-
rão efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal, para onde so li ci to se jam en ca mi nha dos os re -
fe ri dos atos.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 15 JANEIRO DE 2002

Ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na para ex plo rar ser vi ços de
ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, no exer cí cio
do car go de Pre si den te da Re pú bli ca, usan do das
atri bu i ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e
223, ca put, da Cons ti tu i ção, e 34, § 1º, da Lei nº
4.117, de 27 de agos to de 1962, e ten do em vis ta o
dis pos to no art. 29 do Re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de
31 de ou tu bro de 1963,

De cre ta:
Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des

aba i xo men ci o na das para ex plo rar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em onda mé dia:

I – Ra di o di fu são Ra i nha do Céu Ltda.,, na ci da de
de Be zer ros, Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº
53103.000338/97 e Con cor rên cia nº 097/97-SFO/MC);

II – Rá dio Fe li ci da de FM Ltda.,, na ci da de de Pe-
tro lân dia, Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº
53103.000340/97 e Con cor rên cia nº 097/97-SFO/MC);

III – EBC – Empre sa Ba u ru en se de Co mu ni ca-
ção Ltda.,, na ci da de de Ri be i rão Pre to, Esta do de
São Pa u lo (Pro ces so nº 53830.001345/97 e Con cor-
rên cia nº 103/97-SFO/MC);

IV – Lí der Co mu ni ca ções Ltda.,, na ci da de de
Fe i jó, Esta do do Acre (Pro ces so nº 53600.000011/98
e Con cor rên cia nº 117/97-SSR/MC);

V – Lí der Co mu ni ca ções Ltda.,, na ci da de de Rio
Bran co, Esta do do Acre (Pro ces so nº 53600.000011/98
e Con cor rên cia nº 117/97-SSR/MC);

VI – Rá dio Por tal de Ca xi as Ltda.,, na ci da de de
João Lis boa, Esta do do Ma ra nhão (Pro ces so nº
53680.000099/98 e Con cor rên cia nº 134/97-SSR/MC);

VII – Rá dio e Te le vi são Li ber tas Ltda.,, na ci da de
de Uber lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
53710.000251/98 e Con cor rên cia nº 136/97-SSR/MC);

VIII – Rá dio Fe li ci da de FM Ltda.,, na ci da de de
Ca bro bó, Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº
53103.000142/98 e Con cor rên cia nº 146/97-SSR/MC);

IX – Rá dio AM Ban da 1 Ltda.,, na ci da de de Sa -
ran di, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº 53740.000230/98 
e Con cor rên cia nº 150/97-SSR/MC);

X – Se sal – Co mu ni ca ção e Infor má ti ca Ltda.,,
na ci da de de Telê ma co Bor ba, Esta do do Pa ra ná
(Pro ces so nº 53740.000233/98 e Con cor rên cia nº
150/97-SSR/MC);

XI – Rede Bra si le i ra de Rá dio e Te le vi são Ltda.,,
na ci da de de Iga ra pé-Miri, Esta do do Pará (Pro ces so
nº 53720.000163/98 e Con cor rên cia nº
018/98-SSR/MC);
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XII – Rá dio Ca ja ze i ras FM Ltda.,, na ci da de de
Cam pi na Gran de, Esta do da Pa ra í ba (Pro ces so nº
53730.000206/98 e Con cor rên cia nº 021/98-SSR/MC);

XIII – Rá dio Ci da de Luís Edu ar do Ma ga lhães
S/C, na ci da de de Bar re i ras, Esta do da Ba hia (Pro-
ces so nº 53640.000280/2000 e Con cor rên cia nº
004/2000-SSR/MC).

Art. 2º Fica ou tor ga da con ces são à TV Vale do
Aço Ltda.,, na ci da de de Co ro nel Fa bri ci a no, Esta do de
Mi nas Ge ra is, para ex plo rar, pelo pra zo de quin ze anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens (Pro ces so nº 53710.000254/98 e Con -
cor rên cia nº 136/97-SSR/MC).

Art. 3º As con ces sões ora ou tor ga das re-
ger-se-ão pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-

ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pe las ou tor ga das.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 5º Os con tra tos de cor ren tes des tas con ces-
sões de ve rão ser as si na dos den tro de ses sen ta dias,
a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção de que
tra ta o art. 4º, sob pena de tor nar-se nula, de ple no di -
re i to, a ou tor ga con ce di da.

Art. 6º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 15 de ja ne i ro de 2002; 181º  da Inde -
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – Mar co Anto nio
Ma ci el.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 21, DE 2003

(Nº 1.750/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
ao Sis te ma 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.

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 444, de 7 de agos to de 2001, 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, por dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da na ci da de de San ta Le o pol di na,
Esta do do Espí ri to San to.

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

MENSAGEM Nº 996, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal.
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões
para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da, con for me os se guin tes atos e
en ti da des:

1  – Por ta ria nº 424, de 7 de agos to de 2001 –
Rá dio So ci e da de Vera Cruz Ltda, na

ci da de de Bar ro Alto  – GO;
2  – Por ta ria nº 425, de 7 de agos to de 2001 – Ita 

Ondas S/C Ltda, na ci da de de Hi dro lân dia  – GO;
3  – Por ta ria nº 426, de 7 de agos to de 2001 –

Robi – Rá dio e Co mu ni ca ções Ltda, na ci da de de Ma -
cha di nho D’Oeste  – RO;

4  – Por ta ria nº 427, de 7 de agos to de 2001 –
Sis te ma Cen tro-Nor te de Co mu ni ca ção Ltda., na ci -
da de de Rio Qu en te  – GO;

5  – Por ta ria nº 429, de 7 de agos to de 2001 –
So ci e da de Ser ra do Ver des de Co mu ni ca ções Ltda,
na ci da de de São Mi guel do Ara gua ia  – GO;

6  – Por ta ria nº 436, de 7 de agos to de 2001 –
Rá dio Co mu ni ca ti va FM Ltda, na ci da de de Jus sa ra  – 
GO;

7  – Por ta ria nº 439, de 7 de agos to de 2001 –
Rede Vi to ri o sa de Co mu ni ca ções Ltda.,, na ci da de de 
Se na dor Ca ne do  – GO;

8  – Por ta ria nº 440, de 7 de agos to de 2001 –
Rá dio For ta le za FM Ba u ru Ltda, na ci da de de São
Se bas tião do Pa ra í so  – MG;

9  – Por ta ria nº 444, de 7 de agos to de 2001 –
Sis te ma Alan Kar dec de Ra di o di fu são Ltda, na ci da de
de San ta Le o pol di na  – ES; e

10  – Por ta ria nº 446, de 7 de agos to de 2001 –
Te le co mu ni ca ções For mo so Ltda, na ci da de de Mon -
ti vi diu  – GO.

Bra sí lia, 17 de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 522 EM

Bra sí lia, 22 de agos to de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e

re gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de-
ter mi nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
129/97-SSR/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma
es ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da, na ci da de de San ta Le o pol di na, Esta do do Espí -
ri to San to.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe ci fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que ao Sis te ma
Alan Kar dec de Ra di o di fu são Ltda, ob te ve a ma i or
pon tu a ção do va lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le-
ci dos pelo Edi tal, to man do-se as sim a ven ce do ra da
Con cor rên cia, con for me ato da mes ma Co mis são,
que ho mo lo guei, ha ven do por bem ou tor gar a per mis-
são, na for ma da Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi-
rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o-
nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do ato.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 444, DE 7 DE AGOSTO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
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1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53660.000290/98, Con-
cor rên cia nº 129/97-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são ao Sis te ma Alan
Kar dec de Ra di o di fu são Ltda., para ex plo rar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da, na ci da de de San ta Le o pol di na, Esta do do
Espí ri to San to.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-

ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos re ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 22, DE 2003

(Nº 996/2001, 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 Ra di o di fu são Espe -
ran ça do Vale – ACREV/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 Sal to Gran de, Esta do de São
Pa u lo.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 453, de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Espe ran ça
do Vale – ACREV/FM a exe cu tar, por três anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria na ci da de de Sal to Gran de, Esta do de São
Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 1.604, DE 2002

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

Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as,
acom pa nha 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 451, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Angi cal
– (ARCA), na ci da de de Angi cal – BA

2 – Por ta ria nº 453, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Espe ran ça
do Vale – ACREVJFM, na ci da de de Sal to Gran de –
SP;

3 – Por ta ria nº 454, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Li ber da-
de Co mu ni tá ria FM, na ci da de de Ta u ba té-SP;

4 – Por ta ria nº 456, de 14 de agos to de 2000 –
Insti tu to de Ra di o di fu são de De sen vol vi men to Co mu-
ni tá rio de Co re aú-IRC, na ci da de de Co re aú-CE;

5 – Por ta ria nº 458, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção de Co o pe ra ção e De sen vol vi men to –
ACOOD, na ci da de de Mas sa pê-CE;

6 – Por ta ria nº 459, de 14 de agos to de 2000 –
Obra de Assis tên cia Pa ro qui al de Ca cho e i ra – OAPC,
na ci da de de Ca cho e i ra – BA

7 – Por ta ria nº 460, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Sen ti ne la do Ale gre te,
na ci da de de Ai e gre te-RS;

8 – Por ta ria nº 461, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral e Edu ca ti va de Vera Cruz do
Oes te, na ci da de de Vera Cruz do Oes te-PR

9 – Por ta ria nº 462, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria De sen vol vi men to Cul tu ral e
Artís ti co de Qu i tan di nha, na ci da de de Qu tan di-
nha-PR.

10 – Por ta ria nº 465, de 14 de agos to de 2000 –
ASCOM – Asso ci a ção de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de
Mo zar lân dia, na ci da de de Mo zar lân dia – GO;

11 – Por ta ria nº 466, de 14 de agos to de 2000 –
ACCS – Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni ca ção So ci al,
na ci da de de Itu pe va-SP;

12 – Por ta ria nº 470, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Ven da Nova do
Imi gran te, na ci da de de Ven da Nova do Imi gran te-ES;

13 – Por ta ria nº 471, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral, So ci al e Artís ti co da ci da de de
La ví nia, na ci da de de La ví nia – SP;

14 – Por ta ria nº 472, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Urus-
san ga, na ci da de de Urus san ga-SC;

15 – Por ta ria nº 473, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Lu mi ná-
ri as para o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral, na
ci da de de Lu nu ná ri as – MG;

16 – Por ta ria nº 479, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te Cul tu ral de Co mu ni ca ção
Co mu ni tá ria Edu ca do ra Cam po Ver de, na ci da de de
Ia can ga-SP;

17 – Por ta ria nº 483, de 14 de agos to de 2000 –
Enti da de Cul tu ral e Be ne fi cen te de Pi raí, na ci da de de 
Pi raí-RJ; e
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18 – Por ta ria nº 485, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Cul tu ra, La zer e Co mu ni-
ca ção de Pon tal, na ci da de de Pon tal-SP.

Bra sí lia, 31 de ou tu bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 463/MC

Bra sí lia, 11 de ou tu bro de 2000

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 de no mi na da Asso ci a ção
Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Espe ran ça–
ACREV/FM, com sede na ci da de de Sal to Gran de,
Esta do de São Pa u lo, 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. 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 aa 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 seg 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, a 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 53830.002113/98, que ora faço

acom pa nhar, com a fi na li da de de sub si di ar os tra-
ba lhos fi na is.

Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci-
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção. ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga-
is so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o-
nal, a teor do § 3º do art. 223. da Cons ti tu i ção Fe de-
ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga,  Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 453, DE 14 DE AGOSTO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53530.002113/98. re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
Ra di o di fu são Espe ran ça do Vale – ACREV/FM,
com sede na Rua José Ada ri no Si ni cio, nº 71, Ba ir ro
Cen tro, na ci da de de Sal to Gran de, Esta do de São
Pa u lo, 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 22º53’08”S e lon gi tu de
em 49º58’52”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9
MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 23, DE 2003

(Nº 1.280/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za o Insti tu to
de Ensi no Pro fis si o na li zan te San to Antô -
nio da Ca cho e i 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
Pi ra ca ia, 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 709, de 14 de no vem bro de 2000, que
au to ri za o Insti tu to de Ensi no Pro fis si o na li zan te
San to Antô nio da Ca cho e i ra a exe cu tar, por três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pi ra ca ia, Esta do
de São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 1.898, de 2000

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

Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do
com o  3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as,
acom pa nha 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 mês 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 nº704, de l4 de no vem bro de 2000 – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Bar ra Cor den se, na ci da de
de Bar ra do Cor da –MA;

2  – Por ta ria nº 705, de 14 de no vem bro de 2000
– Asso ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral Co mu ni tá ria
Erval Seco, na ci da de de Erval Seco-RS:

3  – Por ta ria nº 707, de 14 de no vem bro de 2000
– Fun da ção Assis ten ci al e  na ci o nal Be tel, na ci da de
de Sena Ma du re i ra-AC

4  – Por ta ria nº 708, de 14 de no vem bro de 2000
– Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Para o
De sen vol vi men to de San ta Lu zia  – ARCSL, na ci da-
de de San ta Lu zia-PB: e

5  – Por ta ria nº 709, de 14 de no vem bro de 2000
Insti tu to de Ensi no Pro fis si o na li zan te San to Anto nio
da Ca cho e i ra, na ci da de de Pi ra ca ia-SP.

Bra sí lia, 19 de de zem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 648 IMC

Bra sí lia, 29 de no vem bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pu 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 de no mi na da Insti tu to de Ensi no Pro -
fis si o na li zan te San to Antô nio da Ca cho e i ra, com
sede na ci da de de Pi ra ca ia, Esta do de São Pa u lo, 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. 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 seg 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 53830002835198, 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 cons ti tu ci-
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 709, DE 14 DE NOVEMBRO E 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to  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 53830.002835198, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar o ins ti tu to de Ensi no Pro fis si o-
na li zan te San to Antô nio da Ca cho e i ra, com sede na
Rua Aracy Mar con des Gu i ma rães nº 27, Cen tro, na
ci da de de Pi ra ca ia, Esta do de São Pa u lo, a exe cu tar
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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 23º03’29”S e lon gi tu de em
46º21’59”W, uti li zan do a fre qüên cia de 105,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le -
ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos
ter mos do  3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a 
en ti da de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de
seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de
de li be ra ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 64/2000-DOSR/SSR/MC

RE FE RÊN CIA: Pro ces so nº 53830002835/99, de
25-11-98.

OBJETO: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

INTERESSADO: Insti tu to de Ensi no Pro fis si o na li-
zan te San to Anto nio da Ca cho e i ra, lo ca li da de de Pi -
ra ca ia, Esta do de São Pa u lo.

I – Intro du ção

1. O Insti tu to de Ensi no Pro fis si o na li zan te San to
Anto nio da Ca cho e i ra, ins cri ta no CGC/MF sob o nú -
me ro 01.290.749/0001-83, no Esta do de São Pa u lo,
com sede na Rua Aracy Mar con des Gu i ma rães nº 27 
– Cen tro, ci da de de Pi ra ca ia, SP, 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 24 de No vem bro de 1998,
subs cri to por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te-
res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta-
da como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter -
mos do Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofí ci al da União
– DOU, de 18 de mar ço de 1999, Se ção 3, que con -
tem pla o lo gra dou ro 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 2.198 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne -
ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº  2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

 – Esta tu to So ci al;
 – ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
 – de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, em face dos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

 – ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
 – plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo -

cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas
co or de na das ge o grá fi cas;

 – in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra ção
de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da taxa
de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 7 à 212, 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.
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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 1 km, com
cen tro lo ca li za do na Rua Aracy Mar con des Gu i ma-
rães, nº 27, na ci da de de Pi ra ca ia, Esta do de São Pa -
u lo, de co or de na das ge o grá fi cas em 23º03’29”S de
la ti tu de e 46º21’59”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
18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que os cál cu los ini ci al men te efe tu a dos es tão cor re tos
e que, por con se guin te, as co or de na das ge o grá fi cas
in di ca das de vem ser man ti das, pelo que se de pre en de
da me mó ria do do cu men to de fo lhas 149 a 153, de no-
mi na do de “Ro te i ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para a apre sen ta-

ção de do cu men tos dis pos tos no su bi tem, 14.2.7.1 ou 
14.2.7.1.1 e su bi tem 6.11 (Pro je to Téc ni co), da Nor -
ma nº 2/98, bem como a al te ra ção do Esta tu to So ci al
e do cu men tos re fe ren tes ao su bi tem 6.7, in ci sos II, III, 
IV, V e VI da Nor ma nº 2/98 (fls. 158 a 212).

13. No de cor rer do cum pri men to das exi gên ci as,
foi en ca mi nha do o “For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni-
cas”, 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, an te na e tor re e li nha de trans mis sor),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di an te e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ins ta la ção da an te na e de ir ra di-
a ção, com in di ca ção de ca rac te rís ti cas elé tri cas da
an te na.

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 nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11. Fo lhas 179 a 180.

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
Insti tu to de Ensi no Pro fes sor San to Anto nio da Ca-
cho e i ra

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Be ne di to Luiz Apa re ci do
Go doi
Vice-Pre si den te: Luis Ail ton Mo re i ra
1º Se cre tá rio: Aut ha ris Osti ni
2º Se cre tá rio: Mo a cir Anto nio de Lima
1º Te sou re i ro: Ja ne te Apa re ci da Pas cho al
2º Te sou re i ro: Alfre do de Mo ra es Mi che le

– lo ca li za ção do trans mis sor
sis te ma ir ra di an te e es tú dio Rua Aracy Mar con-

des Gu i ma rães nº 27, ci da de de Pi ra ca ia, Esta do de
São Pa u lo;

– co or de na das ge o grá fi cas

23º03’29” de la ti tu de e 46º21’59” de lon gi tu de, cor-
res pon den tes aos cál cu los efe tu a dos na “Aná li se
Téc ni ca de Rad Com” – fls. 149 a 152, e que se re fe-
re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pelo Insti tu to de Ensi no
Pro fes sor San to Anto nio da Ca cho e i ra, 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 53830002835/98,
de 25 de No vem bro de 1998.

Bra sí lia, 16 de ou tu bro de 2000

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, 19 de ou tu bro de  2000.  – Ha mil ton
de Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor ge ral.

Mar ço  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  20 04049    341ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 24, DE 2003

(Nº 1.344/2001, 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 Ami gos de Pa u lo de 
Fa 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 Pa u lo de Fa ria,
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 684, de 25 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos de Pa u lo de Fa ria a
exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pa -
u lo de Fa ria, Esta do de São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 1.819, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha das de ex po si ções de mo ti vos do Se nhor Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za das 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 626, de 5 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção de Ami gos Mo ra do res Man da gua ri, na ci -
da de de Man da gua ri – PR;

2 – Por ta ria nº 655, de 19 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Cul tu ra, La zer e Entre te-
ni men to da Estân cia Cli má ti ca de Nu po ran ga, na ci -
da de de Nu po ran ga – SP;

3 – Por ta ria nº 656, de 19 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Ata la ia/AL, na ci da de de Ata la ia – AL;

4 – Por ta ria nº 671, de 25 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral de Pé ro la, na ci da de de Pé ro la –
PR;

5 – Por ta da nº 672, de 25 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca mi nho Se gu ro de Be be-
dou ro, na ci da de de Be be dou ro – SP;

6 – Por ta ria nº 673, de 25 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria Bom Con se lho, na
ci da de de São João da Fron te i ra – PI;

7 – Por ta ria nº 675, de 25 de ou tu bro de 2000 –
FADIP – Fun da ção Para Assis tên cia So ci al e De sen-
vol vi men to de Ira pu an Pi nhe i ro, na ci da de de De pu ta-
do Ira pu an Pi nhe i ro – CE;

8 – Por ta ria nº 678, de 25 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria De fen so ra e Di fu so ra So ci o-
cul tu ral das Tra di ções de Uru pês, na ci da de de Uru -
pês – SP;

9 – Por ta ria nº 679, de 25 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria Tu cu ma e-
an se, na ci da de de Tu cu mã – PA;

10 – Por ta ria nº 680, de 25 de ou tu bro de 2000 – 
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Nove de
Ju lho, na ci da de de Pal me i ra do Pi a uí – PI

11 – Por ta ria nº 681, de 25 de ou tu bro de 2000 – 
Insti tu to São José do Bar re i ro de Cul tu ra, na ci da de
de São José do Bar re i ro – SP;

12 – Por ta ria nº 682, de 25 de ou tu bro de 2000 – 
Rá dio Co mu ni tá ria Sapé FM, na ci da de de Sapé –
PB; e

13 – Por ta ria nº 684, de 25 da ou tu bro de 2000 – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos de Pa u lo de Fa ria,
na ci da de de Pa u lo de Fa ria – SP.

Bra sí lia, 4 de de zem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 635/MC

Bra sí lia, 22 de no vem bro de 2000

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 de no mi na da Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Ami gos de Pa u lo de Fa ria, com sede na ci da de de Pa -
u lo de Fa ria, Esta do de São Pa u lo, 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 1996.

2. 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 tam 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, sor vem de elo à in-
te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os seg-
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-
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subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53830.001923/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti-
tu ci o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to
do pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le -
ga is so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci-
o nal, a teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA 684,  DE 25 DE OUTUBRO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1996, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53830.001923/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami -
gos de Pa u lo de Fa ria, com sede na Rua Luiz de Sou -
za Lima, nº 577, Cen tro, na ci da de de Pa u lo de Fa ria,
Esta do de São Pa u lo, 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
9.812, 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 20º 01’40”S e lon gi tu-
de em 49º 24’19”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. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 43/2000-DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Pro ces so nº 53830001923/98, de
2-9-98.

OBJETO: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

INTERESSADO: Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos
de Pa u lo de Fa ria, lo ca li da de de Pa u lo de Fa ria,
Esta do de São Pa u lo.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos de Pa u lo
de Fa ria, ins cri ta no CGC/MF sob o nú me ro
02.285.89310001-94, no Esta do de São Pa u lo, com
sede na Rua XV de No vem bro, 679 – Cen tro, ci da de
de Pa u lo de Fa ria, SP., 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 31 de agos to de 1998, subs cri to por
re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex-
plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na
lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União  – D.O.U.,
de 5 de no vem bro de 1998, Se ção 3, que con tem pla o 
lo gra dou ro 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 nº 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
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– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, em face dos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 7 a 92, 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 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Luiz de Sou za Lima
nº 577, Cen tro, na ci da de de Pa u lo de Fa ria, Esta do
de São Pa u lo, de co or de na das ge o grá fi cas em
20º01’51”S de la ti tu de e 49º24’04”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  5-11-1998, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que os cál cu los ini ci al men te efe tu a dos es tão cor re tos
e que, por con se guin te, as co or de na das

ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am ser man ti das,
pelo que se de pre en de da me mó ria do do cu men to de
fo lhas 38, de no mi na do de “Ro te i ro de Aná li se Téc ni ca
de Rad Com”. Ocor re que, as co or de na das apre sen ta-
das fo ram al te ra das em face da me di ção, por pro fis si-
o nal ha bi li ta do, das co or de na das re a is do lo cal pro-
pos to, di an te de tal fato apli cou-se a Por ta ria 83.

11. O ci ta do do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;

– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 
sis te ma ir ra di an te;

– ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para a apre sen ta-
ção de do cu men tos dis pos tos no su bi tem 6.7 in ci so
II da Nor ma nº 2/98, bem como se so li ci tou o en vio
do Pro je to Téc ni co e pos te ri or ade qua ção do mes-
mo à Nor ma nº 2/98, (fls. 42 à 106).

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”, 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, an te na e tor re e li nha de trans mis sor),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di an te e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ins ta la ção da an te na e de ir ra di-
a ção, com in di ca ção de ca rac te rís ti cas elé tri cas da
an te na.

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 nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as
ins cri tas em seu item 6.11. Fo lhas 81 à 84.

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, de po is de 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 Ami gos de Pa u lo de

Fa ria

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Fran cis co de Fre i tas Bor ges
Vice-Pre si den te: Luiz Ro ber to de Oli ve i ra
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Se cre tá rio Exe cu ti vo: Mar cí lio José Ber nar des
Pe re i ra

Te sou re i ro: Emi dio José Ve lo so

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Luiz de Sou za Lima, 577 – Cen tro, ci da de
de Pa u lo de Fa ria, Esta do de São Pa u lo;

– co or de na das ge o grá fi cas
20º01’40 “de la ti tu de e 49º24’19” de lon gi tu de,

di ver gen tes, no en tan to com pa tí ve is com os cál cu los
efe tu a dos na “Aná li se Téc ni ca de Rad Com”, fls. 38 , e
que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Ami gos de Pa u lo de Fa ria, 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 5383000 1923/98, de 2 de 
agos to de 1998.

Bra sí lia, 3 de ou tu bro de 2000.      , Re la tor da
con clu são ju rí di ca        , Re la tor da con clu são téc ni ca.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do

De par ta men to de Ou tor ga e Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 3 de ou tu bro de 2000. – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 25, DE 2003

(Nº 1.521/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Fun da ção Cul tu ral Ni val do Fran co
Bu e no para exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são de sons e ima gens na ci da de de
Andra di na, Esta do de São Pa u lo.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -
cre to s/nº, de 6 de se tem bro de 2001, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Cul tu ral Ni val do Fran co Bu e-
no para exe cu tar, por quin ze anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima-
gens, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de
de Andra di na, Esta do de São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 1.019, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 6 de se tem bro de 2001, que “Ou tor ga con -
ces são às en ti da des que men ci o na, para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, e dá ou tras pro vi dên ci-
as”. As en ti da des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Fun da ção Cul tu ral Artís ti ca Edu ca ci o nal de
Fru tal, na ci da de de Fru tal – MG:

2 – Fun da ção Cul tu ral Ni val do Fran co Bu e no, na 
ci da de de Andra di na – SP;

3 – Fun da ção Edu ca ti va Sin to nia Cul tu ral, na ci -
da de de Ara xá –  MG; e

4 – Fun da ção Alta mi ro Ga lin do, na ci da de de
Cu i a bá – MT.

Bra sí lia, 24 de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 376 EM

Bra sí lia, 18 de ju lho de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pu bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 

in clu so pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de
con ces são às en ti da des aba i xo re la ci o na das, para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens,
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, nas lo ca li da des
e uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

· Fun da ção Cul tu ral Artís ti ca Edu ca ci o nal de
Fru tal, na ci da de de Fru tal, Esta do de Mi nas Ge ra is
(Pro ces so nº 53000.000707/00);

· Fun da ção Cul tu ral Ni val do Fran co Bu e no na ci -
da de de Andra di na, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so
nº 53000.007912/00);

· Fun da ção Edu ca ti va Sin to nia Cul tu ral, na ci da-
de de Ara xá, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
53710.000145/00);

· Fun da ção Alta mi ro Ga lin do, na ci da de de Cu i a bá,
Esta do de Mato Gros so (Pro ces so nº 53000.005664/00).

2. De acor do com o ar ti go 14, § 2º, do De cre-
to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e com o § 1º
do ar ti go 13 do Re gu la men to de Ser vi ços de Ra di o di-
fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de

ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, não de pen de rá de edi tal a ou tor ga para exe cu-
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ção de ser vi ço de ra di o di fu são com fins ex clu si va-
men te edu ca ti vos.

3. Cum pre res sal tar que os pe di dos se en con-
tram de vi da men te ins tru í dos, de acor do com a

le gis la ção apli cá vel de mons tran do pos su í rem
as en ti da des as qua li fi ca ções exi gi das para a exe cu-
ção ser vi ço.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do ar ti go
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato de ou tor ga so men-
te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha-
do o re fe ri do ato, acom pa nha do dos pro ces sos cor -
res pon den tes.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 6 DE SETEMBRO 2001

Ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na, para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV e 223, ca-
put, da Cons ti tu i ção, e 34, § 1º da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de 1962, e ten do em vis ta o dis pos to no art.
14, § 2º, do De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de
1967, e no § 1º do art. 13 do Re gu la men to de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº
52.795, de 31 de ou tu bro de 1963,

De cre ta:
Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des

aba i xo men ci o na das, para exe cu tar, pelo pra zo de
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va-
men te edu ca ti vos:

I – Fun da ção Cul tu ral Artís ti ca Edu ca ci o nal de
Fru tal, na ci da de de Fru tal, Esta do de Mi nas Ge ra is
(Pro ces so nº 53000.000707/00);

II – Fun da ção Cul tu ral Ni val do Fran co Bu e no, na 
ci da de de Andra di na, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so
nº 53000.007912/00);

III – Fun da ção Edu ca ti va Sin to ma Cul tu ral, na
ci da de de Ara xá, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so
nº 537 10.000145/00); e

IV – Fun da ção Alta mi ro Ga lin do, na ci da de de
Cu i a bá, Esta do de Mato Gros so (Pro ces so nº
53000.005664/00).

Pa rá gra fo úni co. As con ces sões ora ou tor ga das
re ger-se-ão pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-

ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pe las ou tor ga das.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art 3º Os con tra tos de cor ren tes des tas con ces-
sões de ve rão ser as si na dos den tro de ses sen ta dias,
a con tar da data da pu bli ca ção da de li be ra ção de que
tra ta o art. 2º, sob pena de to ma rem-se nu los, de ple -
no di re i to, os atos de ou tor ga.

Art. 4º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 6 de se tem bro de 2001; 180º da Inde pen-
dên cia e 113º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri que
Car do so.

PARECER Nº 148/2001

REFERÊNCIA Pro ces so nº 53000.007912/00

INTERESSADA Fun da ção Cul tu ral Ni val do Fran co
Bu e no

ASSUNTO Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são

EMENTA – Inde pen de de edi tal a ou tor ga para ser -
vi ço de
ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.
– Aten di men to das exi gên ci as es ta be le ci das no Re-
gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são e na Por -
ta ria Inter mi nis te ri al nº 651/99.

CONCLUSÃO Pelo de fe ri men to

I – Os Fa tos

A Fun da ção Cul tu ral Ni val do Fran co Bu e no,
com sede na ci da de de Andra di na, Esta do de São Pa -
u lo, re quer lhe seja ou tor ga da con ces são para exe cu-
tar o ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na que la ci da de, me -
di an te a uti li za ção do ca nal 17 E, pre vis to no Pla no
Bá si co de Dis tri bu i ção de Ca na is do re fe ri do ser vi ço.

2. Tra ta-se de fun da ção de di re i to pri va do, sem
fins lu cra ti vos, com au to no mia pa tri mo ni al, ad mi nis-
tra ti va e fi nan ce i ra, cujo ob je ti vo prin ci pal é pro mo ver,
me di an te con ces são ou per mis são, pro gra mas in for-
ma ti vos, cul tu ra is e re cre a ti vos por te le vi são, rá dio e
ou tros me i os de co mu ni ca ção.

3. Para aten der aos re qui si tos es ta be le ci dos
pela le gis la ção de ra di o di fu são, a en ti da de apre sen-
tou toda a do cu men ta ção per ti nen te.

4. A es cri tu ra pú bli ca com o es ta tu to so ci al da
en ti da de en con tra-se de vi da men te ma tri cu la da no
Re gis tro Ci vil de Pes so as Ju rí di cas, Li vro “A – 1”, sob
o nº 434, aos 16 dias do mês de no vem bro de 1999,
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na ci da de de Andra di na, São Pa u lo, aten den do a to -
dos os re qui si tos dis pos tos no Có di go Ci vil Bra si le i ro
e na le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são.

5. O car go de Di re tor Pre si den te, que terá man -
da to de tem po in de ter mi na do, de acor do com o
art.17, § 1º, do Esta tu to da Fun da ção, está ocu pa do
pela SRA. Ade liz Re gi na Fer nan des da Ro cha, ca-
ben do a ela a re pre sen ta ção ati va e pas si va da Fun -
da ção, nos atos de sua ad mi nis tra ção.

6. Estão pre vis tos tam bém os car gos de Di re-
tor Vice-Pre si den te, ocu pa do pelo Sr. Már cio Fer -
nan des Ro cha, de Di re tor Admi nis tra ti vo, ocu pa do
pelo Sr. Mar ce lo Fer nan des Ro cha e de Di re tor Se -
cre tá rio, ocu pa do pela SRA. Ca ro li na Emat né Ran -
gel Ro cha.

II – Do Mé ri to

7. A ou tor ga de per mis são, con ces são e au to ri-
za ção para exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são so no ra
e de sons e ima gens está ad mi ti da na Cons ti tu i ção
Fe de ral (art. 21, in ci so XII, alí nea “a”).

8. É tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223,
que atri bui ao Po der Exe cu ti vo com pe tên cia para ou -
tor gar con ces são, per mis são para o re fe ri do ser vi ço,
ao tem po em que con di ci o na a efi cá cia do cor res pon-
den te ato à de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal.

9. O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu-
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu-
bro de 1963, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi 
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, pu bli ca do no DOU de 26 sub se qüen te, dis pen-
sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi ço de

ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti-
vos.

“Art. 13 ..................................................
(...)
§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou -

tor ga para exe cu ção de Ser vi ços de Ra di o-
di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti-
vos”.

10. A do cu men ta ção ins tru tó ria con cer nen te à
en ti da de e aos seus di re to res está em or dem. A en -
ti da de en ca mi nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria
Inter mi nis te ri al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli-
ca da no DOU de 19 de abril de 1999.

11. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-Lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for-
me de cla ra ção fir ma da por eles e jun ta da à fl. 06 dos
pre sen tes au tos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha-
dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são para pros se gui men to.

O ato de ou tor ga dar-se-á por de cre to pre si den-
ci al, em ra zão de se tra tar do ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens, con for me dis põe a le gis la ção es -
pe cí fi ca.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces-
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga será apre ci a do, con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

É o pa re cer sub cen su ra. – Bra sí lia, 22 de ju -
nho de 2001. – Fer nan do Sam pa io  Net to , Asses -
sor Ju rí di co.

De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re-
tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 22 de ju nho de 2001. – Na po leão Va la-
da res, Co or de na dor-Ge ral de Ou tor ga.

À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 26 de ju nho de 2001. – Anto nio Car los
Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser -
vi ços de Ra di o di fu são

Enca mi nhem-se os au tos à dou ta Con -
sul to ria Ju rí di ca, para pros se gui men to.

Bra sí lia, 26 de ju nho de 2001.– Pa u lo Me ni cuc ci
Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 26, DE 2003

(Nº 1.594/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

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, por três anos, sem di re i to de ex clu si-
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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.

MENSAGEM Nº 1.022, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to 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 ser vi ços 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,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 291, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção das Mu lhe res Espi no sen ses – AMES, na
ci da de de Espi no sa – MG;

2 – Por ta ria nº 316, de 25 de maio de 2001 –
Fun da ção San to Antô nio de Grão Mo gol, na ci da de
de Grão Mo gol – MG;

3 – Por ta ria nº 320, de 25 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Edu ca ti va Jo vem So li dá ria
de Ra di o di fu são, na ci da de de Pou so Ale gre – MG;

4 – Por ta ria nº 333, de 25 de ju nho de 2001 –
Agên cia de De sen vol vi men to Eco nô mi co, So ci al e
Cul tu ral de Bom Des pa cho, na ci da de de Bom Des pa-
cho – MG;

5 – Por ta ria nº 352, de 4 de ju lho de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria da Re gião Cen tral do Mu ni-
cí pio de Be tim – ASCORBE, na ci da de de Be tim –
MG;

6 – Por ta ria nº 391, de 26 de ju lho de 2001 –
Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria de Ju ri pi ran ga –
ARCJ, na ci da de de Ju ri pi ran ga – PB;

7 – Por ta ria nº 402, de 27 de ju lho de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio e De sen vol vi men to
So ci al de Ga vião Pe i xo to – ACORDES, na ci da de de
Ga vião Pe i xo to – SP;

8 – Por ta ria nº 403, de 27 de ju lho de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Edu ca ti va de Pi e da de, na ci -
da de de Pi e da de – SP;

9 – Por ta ria nº 404, de 27 de ju lho de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos do Meio Ambi en te,
na ci da de de Bu ri ti zal – SP;

10 – Por ta ria nº 405, de 27 de ju lho de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria, Cul tu ral e Edu ca do ra de
Ra di o di fu são de Mor ro Agu do, na ci da de de Mor ro
Agu do – SP;

11 – Por ta ria nº 411, de 7 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção dos Mo vi men tos Po pu la res de Alto Ho ri-

zon te – Go iás AMPAH, na ci da de de Alto Ho ri zon te –
GO;

12 – Por ta ria nº 412, de 7 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos de Ca ta gua ses, na
ci da de de Ca ta gua ses – MG;

13 – Por ta ria nº 413, de 7 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Onda Nova – ACON, na ci -
da de de La goa San ta – MG;

14– Por ta ria nº 414, de 7 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te Cul tu ral de Co mu ni ca ção
Co mu ni tá ria de Ita jo bi, na ci da de de Ita jo bi – SP; e

15 – Por ta ria nº 415, de 7 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Pro mo ci o nal da Pa ró quia de Iti ra pi na –
APPI, na ci da de de Iti ra pi na – SP.

Bra sí lia, 24 de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 526 EM

Bra sí lia 22 de agos to de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
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 de no mi na da Asso ci a ção Pro mo ci o nal
da Pa ró quia de Iti ra pi na – APPI, com sede na ci da de
de Iti ra pi na, Esta do de São Pa u lo, 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 as co mu ni da des 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 
seg 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 53830.001763/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.
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5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a 
teor do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 415, DE 7 DE AGOSTO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53830.001763/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Pro mo ci o nal da
Pa ró quia de Iti ra pi na – APPI, com sede na Rua 05, nº
323, Cen tro, na ci da de de Iti ra pi na, Esta do de São
Pa u lo, a exe cu tar o 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 22°15’21”S e lon gi tu de em
47°48’42”W, uti li zan do a fre qüên cia de 105,4 MHz.

Art 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 217/2001-DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Pro ces so nº 53.830.001.763/98 de
21-8-1998.

OBJETIVO: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za-
ção para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria.

INTERESSADO: Asso ci a ção Pro mo ci o nal da Pa ró-
quia de Iti ra pi na – APPI, lo ca li da de de Iti ra pi na,
Esta do de São Pa u lo.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Pro mo ci o nal da Pa ró quia de Iti -
ra pi na – APPI, ins cri ta no CNPJ sob o nú me ro
51.062.461/0001-20, Esta do de São Pa u lo, com sede 
na Rua 5, nº 323, Cen tro, Ci da de de Iti ra pi na, 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 15-8-1998, 
subs cri to por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te-
res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
18-3-1999, Se ção 3, que con tem pla a lo ca li da de
onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como 
o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es 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, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;
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– 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 11 a 357 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 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Rua 4, s/nº, Pra ça da Ma triz,
Ci da de de Iti ra pi na, Esta do de São Pa u lo, de co or de-
na das ge o grá fi cas em 22º15’21”S de la ti tu de e
47º48’42”W de lon gi tu de, con so an tes aos da dos
cons tan tes no avi so no DOU de 18-3-1999, Se ção 3.
Pos te ri or men te, foi in di ca do o real en de re ço de ins ta-
la ção, per ma ne cen do as mes mas co or de na das.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 258 a 261, de no mi na do de “Ro -
te i ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção
de al te ra ção es ta tu tá ria, Ata de Cons ti tu i ção, com pro-
van te de re gis tro da Ata de Cons ti tu i ção e do Esta tu to,
Ata de Ele i ção dos atu a is di ri gen tes da Enti da de, de-
cla ra ções de acor do com o su bi tem 6.7, inc. III, IV, V e 
VIII (2ª par te) da Nor ma 2/98, có pia do CNPJ da Enti -

da de, de cla ra ção do en de re ço da sede, plan ta de ar-
ru a men to, bem como do su bi tem 6.11 (Pro je to Téc ni-
co) da Nor ma 2/98 (fls. 268 a 362).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 362, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo ca li-

za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de
com a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins-
cri tas em seu item 6.11, fo lhas 363 e 364.

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 Pro mo ci o nal da Pa ró quia de Iti ra pi-

na – APPI.
– qua dro di re ti vo

Pre si den te: Luiz Cos ta Za guet ti
Vice-pre si den te: Antô nio Lu ci a no de Oli ve i ra
1ª Se cre tá ria: Su e li Apa re ci da Bar bo sa
2ª Se cre tá ria: Jacy Apa re ci da Be lot ti Bo te on
1º Te sou re i ro: Vil son Gu i lher me Mu niz
2º Te sou re i ro: Pe. José Do ni ze ti de Oli ve i ra

Dir. Rel. Pú bli cas: Pe. José Ma ria Fruc tu o so Bra ga

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua 05, nº 315, Cen tro, Ci da de de Iti ra pi na,
Esta do de São Pa u lo;
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– co or de na das ge o grá fi cas

22º 15’21”S de la ti tu de e 47º 48’42”W de lon gi-
tu de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 362, e
“Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 363 e 364, que se re fe re à lo ca li za-
ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Pro mo-
ci o nal da Pa ró quia de Iti ra pi na – APPI, no sen ti do de
con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo-
ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo-
ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri-
tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.830.001.763/98
de 21 de agos to de 1998.

Bra sí lia, 9 de ju lho de 2001. – Re la tor da Con -
clu são Ju rí di ca – Re la tor da Con clu são Téc ni ca.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do

De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 11 de ju lho de 2001. – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio

de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 11 de ju lho de 2001. – Anto nio Car los

Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser -
vi ços de Ra di o di fu são.

Apro vo o Re la tó rio nº
217/2001/DOSR/SSR/MC.

Enca mi nhe-se à Con sul to ria Ju rí di ca
para exa me e pa re cer.

Bra sí lia, 11 de ju lho de 2001. – Pa u lo Me ni-
cuc ci, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 27, DE 2003

(Nº 1.599/2002, 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 Ser ra zu len 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 Ser ra Azul, 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 76, 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 Ser ra zu len se a exe cu tar, por 
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ser ra Azul, Esta -
do de São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 732, DE 2001

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

Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to 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 n° 37, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Co mu ni da de Ter ce i ro Mi lê nio, na ci da de de Pa tos –
PB;

2 – Por ta ria nº 64, de 22 de fe ve re i ro de 2001
– Asso ci a ção Mo vi men to  Co mu ni tá rio Com Rá dio
Lo cal Ouro Ve lho/FM, na ci da de de Ouro Ve lho –
PB;

3 – Por ta ria nº 71, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to So -
ci al Cul tu ral e Artís ti co de Gu a ra tin gue tá na ci da de de 
Gu a ra tin gue tá – SP;

4 – Por ta ria nº 73, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
Nos sa Se nho ra da Con ce i ção de Eu cli des da Cu nha,
na ci da de de Eu cli des da Cu nha – BA;

5 – Por ta ria nº 76, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ser ra zu len se, na ci da de de
Ser ra Azul – SP;

6 – Por ta ria nº 77, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria “MORIAH”, na ci da de de Ja -
les – SP;

7 – Por ta ria nº 83, de 22 de fe ve re i ro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Nos sa Se nho ra da Con -
ce i ção, na ci da de de Ta bo cas do Bre jo Ve lho – BA;

8 – Por ta ria nº 84, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Lo cal de Obras Assis ten ci a is, na ci da de
de Fer raz de Vas con ce los – SP;

9 – Por ta ria nº 87, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria de Are al FM, na ci -
da de de Are al – RJ;
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10 – Por ta ria nº 98, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Pra do po len se de Apo io à Edu ca ção e
Cul tu ra – APAEC, na ci da de de Pra dá po lis – SP; e

11 – Por ta ria nº 99, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res da Ci da de
de Aro e i ras, na ci da de de Aro e i ras – PB.

Bra sí lia, 11 de ju lho de 2001. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC Nº 105 EM

Bra sí lia, 26 de mar ço de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia 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 de no mi na da Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Ser ra zu len se, com sede na ci da de de Ser ra Azul,
Esta do de São Pa u lo, 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. 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 a in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os seg 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 53830.002471/95 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 cons ti tu ci-
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 76, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju lho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53830.002471/98, re sol ve:

Art 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ser -
ra zu len se, com sede na Rua Pa dre So a res, nº 399,
Cen tro, na ci da de de Ser ra Azul, Esta do de São Pa u-
lo, 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 21°19’12’’S e lon gi tu de em
47°34’26’’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. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 34 /2001-DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Pro ces so nº 53.830.002.471/98 de
15-10-98

OBJETO: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

INTERESSADO: Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ser ra zu len-
se, lo ca li da de de Ser ra Azul, Esta do de São Pa u lo.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Ser ra zu len se, ins -
cri to no CGC sob o nú me ro 02.770.542/0001-79, no
Esta do de São Pa u lo, com sede na Rua Pa dre So a res
nº 399, Cen tro, Ci da de de Ser ra Azul – SP, 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 6 de ou tu bro de
1998, subs cri to por re pre sen tan te le gal subs ti tu to,
sen do, pos te ri or men te con fir ma do por meio de re-
que ri men to da ta do de 23 de ja ne i ro de 1999, 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.
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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 
22-12-1998, Se ção 3, que con tem pla o lo gra dou ro
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 nº 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
2.198 e, ain da; jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, 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 nº 8 a 163, 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 cir cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Pa dre So a res nº 399,
Cen tro, Ci da de de Ser ra Azul, Esta do de São Pa u lo,
de co or de na das ge o grá fi cas em 21°19’12”S de la ti tu-
de e 47°34’26”W de lon gi tu de, con so an te os da dos
cons tan tes no avi so no DOU de 22-12-98, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 92 – 93 e 121 a 124, de no mi na-
do de “Ro te i ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

do su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co), do su bi tem 6.7 in -
ci so II da Nor ma nº 2/98, bem como al te ra ção es ta tu-
tá ria e ade qua ção do trans mis sor ( fls. 97 a 186).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 164, 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),
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com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 187 e 188. Na oca sião da so -
li ci ta ção do li cen ci a men to da es ta ção, a Enti da de de-
ve rá in di car o nome do fa bri can te e o mo de lo do
trans mis sor cer ti fi ca do para o ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria de 25,0 W.

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 e Ser ra zu len se.

 – qua dro di re ti vo
Pre si den te: Mar cos Ta deu.Gi o Io
Vice-Pre si den te: Cla u de mir Cle men te
Di re tor: Be ne di to Gi o lo
1º Se cre tá rio: André Ri car do da Sil va Bri to
2ª Se cre tá ria: Ne u sa Apa re ci da Sér gio
1º Te sou re i ro: Edson Au gus to Za ni ra to
2º Te sou re i ro: Mo a cir Cas ta nhe i ro de Ma ce do

 – lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Pa dre So a res nº 399, Cen tro, Ci da de de
Ser ra Azul, Esta do de São Pa u lo;

 – co or de na das ge o grá fi cas
21º19’12”S de la ti tu de e 47°34’26”W de lon gi tu-

de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 164, e “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”,
fls. 187 e 188, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria e Ser ra zu len se, no sen ti do de con ce der-lhe a

Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di-
da, den tro das con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53.830.002.471/98, de 15-10-98.

Bra sí lia, 12 de Ja ne i ro de 2001.  – Adri a na G.
Cos ta,Re la tora da Con clu são Ju rí di ca. –   ,Re la tor de
conc Iu são Téc ni ca

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia,12 de ja ne i ro de 2001. – Ha mil ton de

Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 28, DE 2003.

(Nº 1.675/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Fun da ção Vila Real para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima-
gens na ci da de de Ni te rói, Esta do do Rio
de Ja ne i ro.

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

cre to s/nº, de 22 de ou tu bro de 2001, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Vila Real para exe cu tar, por
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va-
men te edu ca ti vos, na ci da de de Ni te rói, Esta do do
Rio de Ja ne i ro.

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

MENSAGEM Nº 1.172, DE 2001

Se nho res mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de V. Exas., acom pa nha do de ex -
po si ção de mo ti vos do Sr. Mi nis tro de Esta do das Co -
mu ni ca ções, o ato cons tan te do de cre to de 22 de ou -
tu bro de 2001, que “ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na, para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens, com fins ex clu si va men te edu ca ti-
vos, e dá ou tras pro vi dên ci as”. As en ti da des men ci o-
na das são as se guin tes:

1 – Fun da ção Vila Real, na ci da de de Ni te-
rói-RJ;

2 – Fun da ção Três Fron te i ras, na ci da de de Na -
nu que-MG;

3 – Fun da ção Edu ca ti va E Cul tu ral Edil son
Bran dão Gu i ma rães, na ci da de de Ja na ú ba-MG;
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4 – Fun da ção Cul tu ral Ser ra Azul, na ci da de de
Po ran ga tu-GO; e

5 – Go ver no do Esta do do Acre, por in ter mé dio
da Fun da ção de Cul tu ra e Co mu ni ca ção Eli as Man -
sour – FEM, na ci da de de Rio Bran co-AC.

Bra sí lia, 30 de ou tu bro de 2001. – Mar co Anto nio
Ma ci el.

MC Nº 576 EM

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 

in clu so pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de
con ces são às en ti da des aba i xo re la ci o na das, para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
(TV), com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, nas lo ca li-
da des e uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

Fundação Vila Real, na ci da de de Ni te rói, Esta -
do do Rio de Ja ne i ro (Pro ces so nº 53000.008548/00);

Fun da ção Três Fron te i ras, na ci da de de Na -
nu que, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
53710.000328/00);

Fundação Educativa e Cultural Edilson Brandão 
Guimarães, na ci da de de Ja na ú ba, Esta do de Mi nas
Ge ra is (Pro ces so nº 53710.001483/00);

Fun da ção Cul tu ral Ser ra Azul, na ci da de de Po ran-
ga tu, Esta do de Go iás (Pro ces so nº 53670.000075/01);

Governo do Estado do Acre, por in ter mé dio da
Fun da ção de Cul tu ra e Co mu ni ca ção Eli as Man sour
– FEM, na ci da de de Rio Bran co, Esta do do Acre
(Pro ces so nº 53000.008086/00).

2. De acor do com o art. 14, § 2º, do De cre to-Lei
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e com o § 1º do art. 
13 do Re gu la men to de Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, não de pen de rá
de edi tal a ou tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o-
di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

3. Cum pre res sal tar que os pe di dos se en con-
tram de vi da men te ins tru í dos, de acor do com a le gis-
la ção apli cá vel, de mons tran do pos su í rem as en ti da-
des as qua li fi ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser -
vi ço.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o-
nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato, acom pa nha do dos pro ces sos ad mi nis tra ti vos
cor res pon den tes.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 22 DE OUTUBRO DE 2001

Ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, ca -
put, da Cons ti tu i ção, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de 1962, e ten do em vis ta o dis pos to no art.
14, § 2º, do De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de
1967, e no § 1º do art. 13 do Re gu la men to dos Ser vi-
ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº
52.795, de 31 de ou tu bro de 1963,

De cre ta:
Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des

aba i xo men ci o na das para exe cu tar, pelo pra zo de
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va-
men te edu ca ti vos:

I – Fun da ção Vila Real, na ci da de de Ni te rói, Esta -
do do Rio de Ja ne i ro (Pro ces so nº 53000.008548/00);

II – Fun da ção Três Fron te i ras, na ci da de de Na -
nu que, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
53710.000328/00)

III – Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Edil son
Bran dão Gu i ma rães, na ci da de de Ja na ú ba, Esta do
de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº 53710.001483/00);

IV – Fun da ção Cul tu ral Ser ra Azul, na ci da de de
Po ran ga tu, Esta do de Go iás (Pro ces so nº
53670.000075/00);

V – Go ver no do Esta do do Acre, por in ter mé dio
da Fun da ção de Cul tu ra e Co mu ni ca ção Eli as Man -
sour – FEM, na ci da de de Rio Bran co, Esta do do Acre
(Pro ces so nº 53000.008086/00).

Pa rá gra fo úni co. As con ces sões ora ou tor ga das
re ger-se-ão pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pe las ou tor ga das.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Os con tra tos de cor ren tes des tas con ces-
sões de ve rão ser as si na dos den tro de ses sen ta dias
a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção de que
tra ta o art. 2º, sob pena de tor na rem-se nu los, de ple -
no di re i to, os atos de ou tor ga.

Art. 4º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 22 de ou tu bro de 2001; 180º da Inde pen-
dên cia e 113º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri que
Car do so.
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PARECER Nº 81/2001

REFERÊNCIA:     Pro ces so nº 53000.008548/00

INTERESSADA:   FUNDAÇÃO VILA REAL

ASSUNTO: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são.

EMENTA: Inde pen de de edi tal a ou tor ga para ser vi-
ço de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti-
vos.
 – Aten di men to das exi gên ci as es ta be le ci das rio Re -
gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são e na Por -
ta ria lnter mi nis te ri al nº 651/99.
CONCLUSÃO: Pelo de fe ri men to

I – Os Fa tos

A Fun da ção Vila Real, com sede na ci da de de
Ni te rói, Esta do do Rio de Ja ne i ro, re quer lhe seja ou -
tor ga da con ces são para exe cu tar o ser vi ço de ra di o-
di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va men te
edu ca ti vos, na que la ci da de, me di an te a uti li za ção do
ca nal 57 E, pre vis to no Pla no Bá si co de Dis tri bu i ção
de Ca na is do re fe ri do ser vi ço.

2. Tra ta-se de fun da ção de di re i to pri va do, sem
fins lu cra ti vos, com au to no mia pa tri mo ni al, ad mi nis-
tra ti va e fi nan ce i ra, cujo ob je ti vo prin ci pal é pro mo ver,
me di an te con ces são ou per mis são, pro gra mas in for-
ma ti vos, cul tu ra is e re cre a ti vos por te le vi são, rá dio e
ou tros me i os de co mu ni ca ção.

3. Para aten der aos re qui si tos es ta be le ci dos
pela le gis la ção de ra di o di fu são, a en ti da de apre sen-
tou toda a do cu men ta ção per ti nen te.

4. A es cri tu ra pú bli ca com o es ta tu to so ci al da
en ti da de en con tra-se de vi da men te ma tri cu la da no
Re gis tro Ci vil de Pes so as Ju rí di cas, Li vro “A -3 “, sob
o nº 2.289, aos 23 dias do mês de ju lho de 2000, na ci -
da de de Ni te rói, Rio de Ja ne i ro, aten den do a to dos os
re qui si tos dis pos tos no Có di go Ci vil Bra si le i ro e na le -
gis la ção es pe ci fi ca de ra di o di fu são.

5. O car go de Di re tor Pre si den te, que terá man -
da to de 3 anos, con for me art. 5º, Se ção III, do Esta tu-
to da Fun da ção, está ocu pa do pelo Sr. Ha mil ton Luiz
Pe re i ra Pi tan ga, ca ben do a ele re pre sen ta ção ati va e
pas si va da Fun da ção, nos atos de sua ad mi nis tra ção.

6. Estão pre vis tos tam bém os car gos de Di re tor
Vice-Pre si den te, ocu pa do pelo Sr. Fer nan do Amá lio
da Sil va, de Di re tor Admi nis tra ti vo, ocu pa do pela Sra.
Már cia Mon te i ro Qu e i roz do Val Ie e de Di re tor Fi nan-
ce i ro, ocu pa do pelo Sr. Gil ber to Mar tins Vel lo so.

II –  Do Mé ri to

7. A ou tor ga de per mis são, con ces são e au to ri-
za ção para e ima gens está ad mi ti da exe cu tar ser vi-

ços de ra di o di fu são so no ra e de sons na Cons ti tu i ção
Fe de ral (art. 21, in ci so XII, alí nea a).

8. É tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223,
que atri bui ao Po der Exe cu ti vo com pe tên cia para ou -
tor gar con ces são, per mis são e au to ri za ção para o re -
fe ri do ser vi ço, ao tem po em que con di ci o na a efi cá cia
do cor res pon den te ato à de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal.

9. O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu-
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu-
bro de 1963, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi 
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, pu bli ca do no DOU de 26 sub se qüen te, dis pen-
sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi ço de
ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

“Art. 13. .................................................
(...)
1º – É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou -

tor ga para exe cu ção de Ser vi ços de Ra di o-
di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos”

10. A do cu men ta ção ins tru tó ria con cer nen te à
en ti da de di re to res está em or dem. A en ti da de en ca-
mi nhou a de cla ra ção Por ta ria lnter mi nis te ri al nº 651, 
de 15 de abril de 1999, pu bli ca da no DOU de 19
abril de 1999.

11. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for me
de cla ra ção fir ma da por eles e jun ta da à fI. 36 dos pre -
sen tes au tos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha-
dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são para pros se gui men to.

O ato de ou tor ga dar-se-á por de cre to pre si den-
ci al, em ra zão de se tra tar do ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens, con for me dis põe a le gis la ção es -
pe cí fi ca.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces-
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga será apre ci a do, con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

É o pa re cer “sub cen su ra”.
Bra sí lia, 19 de abril de 2001. – Fer nan do

Sam pa io Net to, Asses sor Ju rí di co.
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De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re-
tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 19 de abril de 2001. – Na po leão Va la-
da res, Co or de na dor-Ge ral de Ou tor ga.

À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 20 de abril de 2001. – Anto nio Car los
Tar del li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser-
vi ços de Ra di o di fu são.

Enca mi nhem-se os au tos à dou ta Con -
sul to ria Ju rí di ca, para pros se gui men to.

Bra sí lia, 20 de abril de 2001. – Pa u lo Me ni cuc ci,
Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 29, DE 2003

(Nº 1.714/2002, 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 Ja ca ré dos Ho mens
– ACJH – a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Ja ca ré dos
Ho mens, Esta do de Ala go as.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 482, de 14 de agos to de 2000, que au to-
ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ja ca ré dos Ho-
mens – ACJH – a exe cu tar, por três anos, sem di re i-
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Ja ca ré dos Ho mens, Esta do de
Ala go as.

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

MENSAGEM Nº 1.605, DE 2000

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

Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha 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 449, de 14 de agos to de 2000 –
Co mu ni da de de Je sus, na ci da de de Bom Su ces so
–MG;

2 – Por ta ria nº 450, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Pro du to res Ru ra is de
São Ga bri el, na ci da de de São Ga bri el – BA;

3 – Por ta ria nº 452, de 14 de agos to de 2000 –
So ci e da de dos Eco lo gis tas de Tam baú, na ci da de de
Tam baú – SP;

4 – Por ta ria nº 455, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria No vos Ca mi nhos, na ci da de
de Ira ce ma – CE;

5 – Por ta ria nº 457, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pe. Cons tan ti no Zaj kows ki
para o De sen vol vi men to So ci al, Cul tu ral e Artís ti co,
na ci da de de Dom Fe li ci a no – RS;

6 – Por ta ria nº 463, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Da ma ta FM, na ci da-
de de São Lou ren ço da Mata – PE;

7 – Por ta ria nº 464, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cal mo nen se, na ci da de de
Mi guel Cal mon – BA:

8 – Por ta ria nº 467, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria “Ca mi nho do Sol”, na ci da de
de Qu e luz – SP:

9 – Por ta ria nº 468, de 14 de agos to de 2000 –
Cons te la ção Asso ci a ção Cul tu ral, na ci da de de Cha -
pa dão do Céu – GO.

10 – Por ta ria nº 469, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Nas cen te do Vale
de Alfre do Wag ner, na ci da de de Alfre do Wag ner –
SC;

11 – Por ta ria nº 474, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria da Rá dio San to Antô nio, na
ci da de de ltu tin ga – MG;

12 – Por ta ria nº 475, de 14 de agos to de 2000 – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be ne fi cen te, Artís ti ca e Cul -
tu ral Gu a ra ni en se de Rá dio e TV, na ci da de de Gu a ra-
ni – MG;

13 – Por ta ria nº 477, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Cul tu ral
Cris ti nen se, na ci da de de Cris ti na – MG;

14 – Por ta ria nº 480, de 14 de agos to de 2000 –
Fun da ção Cul tu ral Sa ú de de Cam pos, na ci da de de
Cam pos dos Goy ta ca zes – RJ;
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15 – Por ta ria nº 481, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria FM San ta Rita – Um
Bem da Co mu ni da de 99,9 MHZ, na ci da de de San ta
Cruz – RN;

16 – Por ta ria nº 482, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ja ca ré dos Ho mens –
ACIH, na ci da de de Ja ca ré dos Ho mens – AL;

17 – Por ta ria nº 484, de 14 de agos to de 2000 –
Rá dio Co mu ni tá ria Tran sa ma zô ni ca FM, na ci da de de 
Por to Ve lho – RO;

18 – Por ta ria nº 486, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co
da Co mu ni da de de São João do Tri un fo – PR, na ci da-
de de São João do Tri un fo – PR;

19 – Por ta ria nº 487, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Aba diâ nia na ci da de de
Aba diâ nia – GO; e

20 – Por ta ria nº 488, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria São Fran cis co, na ci da de de
La ran je i ras do Sul – PR.

Bra sí lia, 31 de ou tu bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 466 /MC

Bra sí lia, 11 de ou tu bro de 2000

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 de no mi na da Asso ci a ção
Co mu ni tá ria de Ja ca ré dos Ho mens – ACJH, com
sede na ci da de de Ja ca ré dos Ho mens, Esta do de
Ala go as, 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. 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 seg 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 53610.000258/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci-
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 482, DE 14 DE AGOSTO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53610.000258/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
Ja ca ré dos Ho mens – ACJH, com sede na Rua Antô -
nio Vi e i ra Fi lho, nº 119, Ba ir ro Cen tro, na ci da de de
Ja ca ré dos Ho mens, Esta do de Ala go as, 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 09º37’56”S e lon gi tu de
em 37º12’20”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9
MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le -
ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos
ter mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do
a en ti da de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de 
seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de
de li be ra ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 30, DE 2003

(Nº 1.717/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va con ces são
da RÁDIO GUAÍBA S/A, para ex plo rar ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia na ci da de de Por to Ale gre, Esta do do
Rio Gran de do Sul.

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

cre to s/nº, de 11 de ou tu bro de 2000, que re no va por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1993, a con ces são
da Rá dio Gu a í ba S/A para ex plo rar, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na ci da de de Por to Ale gre, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

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

MENSAGEM Nº 1.679, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.
sub me to á apre ci a ção de Vos sas Exce Iên ci as acom -
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 11 de ou tu bro de 2000, que “Re no va con ces-
são das en ti da des que men ci o na, para ex plo rar ser vi-
ços de ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as”. As en -
ti da des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Rá dio Di fu so ra Bra si le i ra Ltda.,, a par tir de
1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Uber lân-
dia-MG (onda mé dia);

2– Rá dio Li be ral Ltda.,, a par tir de 1º de no vem-
bro de 1993, na ci da de de Be lém-PA (onda me dia);

3 – Ce a rá Rá dio Clu be S/A, a par tir de 1º de no -
vem bro de 1993, na ci da de de For ta le za-CE (onda
mé dia);

4 – Rá dio Ui ra pu ru de For ta le za LTDA, a par tir
de 1º de no vem bro de 1993,. na ci da de de For ta le-
za-CE (onda mé dia);

5 – Rá dio Ver des Ma res Ltda.,, a par tir de 1º de
no vem bro de 1993, na ci da de de For ta le za-CE (onda
mé dia);

6 – Fun da ção Re den to ris ta de Co mu ni ca ções
So ci a is,

ori gi na ri a men te Rá dio Anto ni nen se Ltda.,, a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Anto ni na –
 PR (onda mé dia);

7 – Rá dio Di fu so ra Cru ze i ro Do Oes te Ltda.,, a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Cru ze i ro
do Oes te – PR (onda mé dia);

8 – Fun da ção Cul tu ral Ce li na u ta, a par tir de 1º
de no vem bro de 1993, na ci da de de Pato Bran co-PR
(onda mé dia);

9 – Emis so ra Con ti nen tal de Cam pos Ltda.,, a
par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Cam -
pos dos Goy ta ca zes-RJ (onda mé dia);

10 – Rá dio So ci e da de de Fri bur go Ltda.,, a par -
tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Nova Fri -
bur go-RJ (onda mé dia);

11 – Rá dio Di fu so ra Boas No vas Ltda.,, a par tir
de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Pe tró po-
lis-RJ (onda mé dia);

12 – Fun da ção Cris tã Espí ri ta Cul tu ral Pa u lo de
Tar so, a par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de
do Rio de Ja ne i ro-RJ (onda mé dia);

13 – Rá dio Re ló gio Fe de ral LTDA , a par tir de 1º
de no vem bro de 1993,na ci da de do Rio de Ja ne i ro-RJ
(onda mé dia);

14 – Rá dio Prin ce sa do Vale LTDA,a par tir de 29
de agos to de 1998,na ci da de de Açu-RN (onda mé-
dia);

15 – Rá dio Cul tu ra do Oes te Ltda.,, a par tir de
10 de maio de 1993, na ci da de de Pau dos Fer ros-RN
(onda mé dia);

16 – Rá dio Cul tu ra De Gra va taí Ltda.,, a par tir
de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Gra va-
taí-RS (onda mé dia);

17 – Rá dio Gu a í ba S/A., a par tir de 1º de maio
de 1993, na ci da de de Por to Ale gre-RS (onda mé dia);

18 – Rá dio Blau Nu nes LTDA, a par tir de 28 de
ou tu bro de 1993, na ci da de de San ta Bár ba ra do
Sul-RS (onda mé dia);

19 – Rá dio Jóia de Di a man ti na LTDA, a par tir de
24 de ou tu bro de 1993, na ci da de de Ada man ti na-SP
(onda mé dia);

20 – Rá dio Di fu so ra de Fran ca Ltda.,, a par tir de
1º de maio de 1994, na ci da de de Fran ca-SP (onda
mé dia):

21 – Rá dio Gu a ru já Pa u lis ta S/A, a par tir de 1º
de maio de 1994, na ci da de de (Gu a ru já-SP (onda
mé dia);

22 – Rá dio Di fu so ra Ca ci que Ltda.,, ori gi na ri a-
men te Rá dio Ca ci que de São Ca e ta no do Sul Ltda.,, a 
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de San tos-SP
(onda mé dia);

23 – So ci e da de Rá dio Clu be de São José dos
Cam pos Ltda.,, a par tir de 1º de maio de 1994, na ci -
da de de São José dos Cam pos-SP (onda mé dia);
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24 – Rá dio Cul tu ra de Ser gi pe S/A, a par tir de 1º
de no vem bro de 1993, na ci da de de Ara ca ju-SE
(onda mé dia);

25 –  Rá dio Anhan gue ra S/A, a par tir de 1º de
maio de 1993,na ci da de de Go iâ nia-GO (onda tro pi-
cal); e

fl. 3 da Men sa gem nº 1.679, do 13-11-2000.
26-Fun da ção Cul tu ral Ce li na u ta, ori gi na ri a men-

te Rá dio e Te le vi são Su do es te do Pa ra ná Ltda.,, a
par tir de 21 de fe ve re i ro de 1994, na ci da de de Pato
Bran co-PR (sons e ima gens).

Bra sí lia, 13 de no vem bro do 2000.  – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 429 /MC

Bra sí lia, 25 de se tem bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pu bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 

in clu so pro je to de de cre to que tra ta da re no va ção de
con ces sões, ou tor ga das as en ti da des aba i xo re la ci o-
na das, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são, nas lo -
ca li da des e Uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

Rá dio Di fu so ra Bra si le i ra Ltda.,, con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Uber lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro -
ces so nº 50710.000486/93);

Rá dio Li be ral Ltda.,, con ces si o ná ria de ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra cm onda mé dia, na ci da-
de de Be lém, Esta do do Para (Pro ces so nº
53720.000259/93);

Ce a rá Rá dio Clu be S/A, con ces si o ná ria de ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da-
de de For ta le za, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
29650.000723/93);

Rá dio Ui ra pu ru de For ta le za Ltda.,,, con ces si o-
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de For ta le za, Esta do do Ce a rá (Pro-
ces so nº 29650.000767/93);

Rá dio Ver des Ma res Ltda.,, con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de For ta le za, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
29650.000769/93);

Fundação Redentorista de Comunicações
Sociais, con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia, na ci da de de Anto nia, Esta do
do Pa ra ná (Pro ces so nº 53740.000336/93),

Rá dio Di fu so ra Cru ze i ro do Oes te Ltda.,,, con -
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de Cru ze i ro do Oes te, Esta do
do Pa ra ná (Pro ces so nº 53740.000328/93);

Fundação Cultural Celinauta, con ces si o ná ria de 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de Pato Bran co, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº
29740.000685/93);

Emis so ra Con ti nen tal de Cam pos Ltda.,, con ces-
si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Cam pos dos Goy ta ca zes, Esta do
do Rio de Ja ne i ro (Pro ces so nº 53770.000258/93);

Rá dio So ci e da de de Fri bur go Ltda.,,, con ces si o-
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de do Nova Fri bur go, Esta do do Rio de Ja -
ne i ro (Pro ces so nº 53770.000223/93);

Rá dio Di fu so ra Boas No vas Ltda.,, con ces si o-
ná ria do ser vi ço de onda mé dia, na ci da de de Pe tró-
po lis, Esta do do Rio de Ja ne i ro (Pro ces so nº
53770.000260/93);

Fun da ção Cris tã Espí ri ta Cul tu ral Pa u lo de Tar so,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de do Rio de Ja ne i ro, Esta do do Rio 
de Ja ne i ro (Pro ces so nº 53770.000257/93);

Rá dio Re ló gio Fe de ral Ltda.,, con ces si o ná ria de 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra onda mé dia, na ci da-
de do Rio de Ja ne i ro, Esta do do Rio de Ja ne i ro (Pro -
ces so nº 53770.000252/93);

Rá dio Prin ce sa do Vale Ltda.,, con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Aço, Esta do do Rio Gran de do Nor te (Pro -
ces so nº 53780.000022/98);

Rá dio Cul tu ra do Oes te Ltda.,, con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Pau dos Fer ros, Esta do do Rio Gran de do
Nor te (Pro ces so nº 29780.000042/93);

Rá dio Cul tu ra de Gra va taí Ltda.,, con ces si o ná-
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Gra va taí, Esta do do Rio Gran de do Sul
(Pro ces so nº 50790.000873/93);

Rádio Guaíba S/A, con ces si o ná ria de ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de
Por to Ale gre, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro ces so
nº 53790.000617/93);

Rá dio Blau Nu nes Ltda.,, con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de San ta Bár ba ra do Sul, Esta do do Rio Gran de
do Sul (Pro ces so nº 50790.000835/93);

Rá dio Jóia de Ada man ti na Ltda.,, con ces si o ná-
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Ada man ti na, Esta do de São Pa u lo (Pro -
ces so nº 50830.000767/93);

Rá dio Di fu so ra de Fran ca Ltda.,, con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
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ci da de de Fran ca, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
50830.001519/93);

Rá dio Gu a ru já Pa u lis ta S/A, con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de Gu a ru já, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
50830.001512/93);

Rá dio Di fu so ra Ca ci que Ltda.,, con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de San tos, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
50830.000286/94);

So ci e da de Rá dio Clu be de São José dos Cam -
pos Ltda.,, con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia, na ci da de de São José dos
Cam pos, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
50830.001551/93);

Rá dio Cul tu ra de Ser gi pe S/A, con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Ara ca ju, Esta do de Ser gi pe (Pro ces so nº
50840.000161/93);

Rá dio Anhan gue ra S/A, con ces si o ná ria de ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da-
de de Go iâ nia, Esta do de Go iás (Pro ces so nº
29670.000040/93);

Fun da ção Cul tu ral Ce li na u ta, con ces si o ná ria de 
ser vi ço de ra di o di fu são doe som e ima gens, na ci da-
de de Pato Bran co, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº
53740.000332/93).

2. Obser vo que a re no va ção do pra zo de vi -
gên cia das ou tor gas para ex plo rar ser vi ços de ra -
di o di fu são é re gi da pe las dis po si ções con ti das na
Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de 1972, e no De cre to
nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, que a re gu la-
men tou.

3. Cum pre res sal tar que os pe di dos fo ram ana li-
sa dos pe los ór gãos téc ni cos des te Mi nis té rio e con si-
de ra dos de acor do com os dis po si ti vos le ga is apli cá-
ve is, de mons tran do pos su ir as en ti da des as qua li fi ca-
ções ne ces sá ri as à re no va ção da con ces são.

4. Nes ta con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu-
la men to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o
as sun to à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce -
lên cia para de ci são e sub mis são da ma té ria ao
Con gres so Na ci o nal, em cum pri men to § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 11 DE OUTUBRO DE 2000

Re no va con ces são das en ti da des
que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços de
ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, ca-

put, da Cons ti tu i ção, 33, § 3º, da lei nº 4.117, de 27 de
agos to de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de ju nho
de 1972, e ten do em vis ta o dis pos to no art. 6º, in ci so
I, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983,

De cre ta:

Art. 1º Fica re no va da a con ces são das en ti da-
des aba i xo men ci o na das, para ex plo rar, sem di re i to
de ex clu si vi da de, pelo pra zo de dez anos, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia:

1 – Rá dio Di fu so ra Bra si le i ra Ltda.,, a par tir de
1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Uber lân dia,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ou tor ga da pelo De cre to nº
45.369, de 2 de fe ve re i ro de 1959, e re no va da pelo
De cre to nº 90.578, de 28 de no vem bro de 1984 (Pro -
ces so nº 50710.000486/93);

II – Rá dio Li be ral Ltda.,, a par tir de 1º de no vem-
bro de 1993, na ci da de de Be lém, Esta do do Pará, ou -
tor ga da pelo De cre to nº 48.278, de 9 de ju nho de
1960, e re no va da pelo De cre to nº 88.583, de 2 de
agos to de 1983 (Pro ces so nº 53720.000259/93);

III – Ce a rá Rá dio Clu be S/A, a par tir de 1º de
no vem bro de 1993, na ci da de de For ta le za, Esta do
do Ce a rá, ou tor ga da pelo De cre to nº 1.289, de 23
de de zem bro de 1936, e re no va da pelo De cre to nº
90.808, de 11 de ja ne i ro de 1985 (Pro ces so nº
29650.000723/93);

IV – Rá dio Ui ra pu ru de For ta le za Ltda.,, a par tir
de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de For ta le za,
Esta do do Ce a rá, ou tor ga da pelo De cre to nº 37.904,
de 16 de se tem bro de 1955, e re no va da pelo De cre to
nº 90.100, de 23 de agos to de 1984 (Pro ces so nº
29650.000767/93);

V – Rá dio Ver des Ma res Ltda.,, a par tir de 1º de
no vem bro de 1993, na ci da de de For ta le za, Esta do
do Ce a rá, ou tor ga da pelo De cre to nº 38.067, de 12 de
ou tu bro de 1955, re no va da pelo De cre to nº 90.771,
de 28 de de zem bro de 1984, e au to ri za da a pro ce der
a mu dan ça do seu tipo so ci e tá rio me di an te Por ta ria nº 
35, de 14 de se tem bro de 1992, do De le ga do do Mi -
nis té rio das Co mu ni ca ções no Esta do do Ce a rá (Pro -
ces so nº 29650.000769/93);

VI – Fun da ção Re den to ris ta De Co mu ni ca ções
So ci a is, a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de
Anto ni na, Esta do do Pa ra ná, ou tor ga da ori gi nal men te
à Rá dio Anto ni nen se Ltda.,, pela Por ta ria MVOP nº
730, de 11 de agos to de 1949, re no va da pelo De cre to
nº 89.626, de 8 de maio de 1984, e trans fe ri da para a
con ces si o ná ria de que tra ta este in ci so me di an te De -
cre to nº 94.147, de 26 de mar ço de 1987 (Pro ces so nº 
53740.000336/93);

VII – Rá dio Di fu so ra Cru ze i ro do Oes te Ltda.,, a
par tir de 1° de maio de 1994, na ci da de do Cru ze i ro
do Oes te, Esta do do Pa ra ná, ou tor ga da pela Por ta ria
MVOP nº 628, de 15 de ju lho de 1955, e re no va da
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pelo De cre to nº 89.409, de 29 de fe ve re i ro de 1984
(Pro ces so nº 53740.000328/93);

VIII – Fun da ção Cul tu ral Ce li na u ta, a par tir de 1º 
de no vem bro de 1993, na ci da de de Pato Bran co,
Esta do do Pa ra ná, ou tor ga da pelo De cre to nº 888, de
11 de abril de 1962, al te ra do pelo De cre to nº 53.989,
de 1º de ju lho de 1964, e re no va da pelo De cre to nº
88.891, de 19 de ou tu bro de 1983 (Pro ces so nº
29740.000685/93);

IX – Emis so ra Con ti nen tal de Cam pos Ltda.,, a
par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Cam -
pos dos Goy ta ca zes, Esta do do Rio de Ja ne i ro, ou tor-
ga da pelo De cre to nº 47.780, de 9 de fe ve re i ro de
1960, e re no va da pelo De cre to nº 90.100, de 23 de
agos to de 1984 (Pro ces so nº 53770.000258/93);

X – Rá dio So ci e da de de Fri bur go Ltda.,, a par tir
de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Nova Fri -
bur go, Esta do do Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da pelo De -
cre to nº 26.421, de 5 de mar ço do 1949, e re no va da
pelo De cre to nº 93.260, de 17 de se tem bro de 186
(Pro ces so nº 53770.000223/93);

XI – Rá dio Di fu so ra Boas No vas Ltda.,, a par tir
do 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Pe tró po lis,
Esta do do Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da pelo De cre to nº
285, de 9 de agos to de 1935, e re no va da pelo De cre to
nº 90.418, de 8 de no vem bro de 1984 (Pro ces so nº
53770.000260/93);

XII – Fun da ção Cris tã Espí ri ta Cul tu ral Pa u lo de
Tar so, a par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de
do Rio de Ja ne i ro, Esta do do Rio de Ja ne i ro, ou tor ga-
da pelo De cre to nº 41.952, de 2  de agos to de 1957, e
re no va da pelo De cre to nº 89.345, de 31 de ja ne i ro de
1984 (Pro ces so nº 53770.000257/93);

XIII – Rá dio Re ló gio Fe de ral Ltda.,, a par tir de 1º 
de no vem bro de 1993, na ci da de do Rio de Ja ne i ro,
Esta do do Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da pelo De cre to nº
27.000, de 2 de agos to de 1949, e re no va da pelo De -
cre to nº 90.255, de 2 de ou tu bro de 1984 (Pro ces so nº
53770.000252/93);

XIV – Rá dio Prin ce sa do Vale Ltda.,, a par tir de
29 de agos to de 1998, na ci da de de Açu, Esta do do
Rio Gran de do Nor te, ou tor ga da pelo De cre to na
81.990, de 18 de ju lho de 1978, e re no va da pelo De -
cre to nº 97.935, de 10 de ju lho de 1989 (Pro ces so nº
53780.000022/98);

XV – Rá dio Cul tu ra do Oes te Ltda.,, a par tir de
10 de maio de 1993, na ci da de de Pau dos Fer ros,
Esta do do Rio Gran de do Nor te, ou tor ga da pelo De -
cre to nº 88.173, de 10 de mar ço de 1983 (Pro ces so nº 
29780.000042/93);

XVI – Rá dio Cul tu ra de Gra va taí Ltda.,, a par tir
dc 12 de no vem bro de 1993, na ci da de de Gra va taí,
Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pelo De cre to
nº 43.030, de 13 de ja ne i ro de 1958, e re no va da pelo

De cre to nº 88.574, de 2 de agos to de 1983 (Pro ces so
nº 50790.000873/93);

XVII – Rá dio Gu a í ba S/A, a par tir de 1º de maio
de 1993, na ci da de de Por to Ale gre, Esta do do Rio
Gran de do Sul, ou tor ga da pelo De cre to nº 1.245, de
25 de ju nho de 1962, e re no va da pelo De cre to nº
91.074, de 12 de mar ço de 1985 (Pro ces so nº
379O.000617/93);

XVIII – RÁDIO BLAU NUNES Ltda.,, a par tir de
28 de ou tu bro de 1993, na ci da de de San ta Bár ba ra
do Sul, Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pelo
De cre to nº 88.756, de 26 de se tem bro de 1983 (Pro -
ces so nº 50790.000835/93);

XIX – RÁDIO JÓIA DE ADAMANTINA Ltda.,, a
par tir de 24 de ou tu bro de 1993, na ci da de de Ada -
man ti na, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da pelo De cre-
to nº 88.669, de 1º de se tem bro de 1983 (Pro ces so nº
50330.000767/93);

XX – Rá dio Di fu so ra de Fran ca Ltda.,, a par tir de 
1º de maio de 1994, na ci da de de Fran ca, Esta do de
São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº B-31, de 
21 de ja ne i ro de 1961, e re no va da con for me De cre to
nº 90.422, de 8 de no vem bro de 1984 (Pro ces so nº
50830.001519/93);

XXI – Rá dio Gu a ru já Pa u lis ta S/A, a par tir de 1º
de maio dc 1994, na ci da de de Gu a ru já, Esta do de
São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 873, de
2 de ou tu bro de 1946, e re no va da pelo De cre to nº
91.088, de 12 de mar ço de 1985 (Pro ces so nº
50830.001512/93);

XXII – Rá dio Di fu so ra Ca ci que Ltda.,, a par tir de
1º do maio de 1994, na ci da de de San tos, Esta do de
São Pa u lo, ou tor ga da ori gi na ri men te à Rá dio Ca ci-
que de São Ca e ta no do Sul Ltda.,, con for me Por ta ria
MVOP nº 138, de 30 de ja ne i ro de 1961, e re no va da
pelo De cre to nº 89.627, de 8 de maio de 1984 (Pro -
ces so nº 50830.000286/94);

XXIII – So ci e da de Rá dio Clu be de São José dos 
Cam pos Ltda.,, a par tir de 1º de maio de 1994, na ci -
da de de São José dos Cam pos, Esta do de São Pa u lo,
ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 947, de 13 de no-
vem bro de 1945, e re no va da pelo De cre to nº 91.088,
de 12 de mar ço de 1985 (Pro ces so nº
50830.001551/93);

XXIV – Rá dio Cul tu ra de Ser gi pe S/A, a par tir de 
1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Ara ca ju, Esta -
do de Ser gi pe, ou tor ga da pelo De cre to nº 46.396, de
9 de ju lho de 1959, e re no va da pelo De cre to nº
92.447, de 7 de mar ço de 1986 (Pro ces so nº
50840.000161/93).

Art. 2º Fica re no va da, por dez anos, a par tir de
1º de maio de 1993, a con ces são para ex plo rar, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em onda tro pi cal, na ci da de de Go iâ nia, Esta do
de Go iás, ou tor ga da à RÁDIO ANHANGUERA S/A,
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pelo De cre to nº 37.339, de 13 de maio de 1955, e re -
no va da pelo De cre ta nº 91.744, de 4 de ou tu bro de
1985 (Pro ces so nº 29670.000040/93).

Art. 3º Fica re no va da, por quin ze anos, a par tir
de 21 de fe ve re i ro de 1994, a con ces são para ex plo-
rar, sem di re i to de ex clu si vi da de ser vi ço de ra di o di fu-
são de sons e ima gens (te le vi são), na ci da de de Pato
Bran co, Esta do do Pa ra ná, ori gi na ri a men te ou tor ga-
da à Rá dio e Te le vi são Su do es te do Pa ra ná Ltda.,,
pelo De cre to nº 83.051, de 17 de ja ne i ro de 1979,
trans fe ri da para a Fun da ção Cul tu ral Ce li na u ta, con -
for me De cre to de 31 de ou tu bro de 1996 (Pro ces so nº 
53740.000332/93).

Art. 4º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cu jas con ces sões são re no va das por este de cre to, re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 5º A re no va ção da con ces são so men te pro du-
zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o-
nal, nos ter mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 6º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 11 de ou tu bro de 2000; 179º da Inde -
pen dên cia e 112º da Re pú bli ca. – FER NAN DO
HEN RI QUE CAR DO SO – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 31, DE 2003

(Nº 1.727/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da So ci e da de Rá dio Pal me i ra 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 Pal me-
i ra das Mis sões, Esta do do Rio Gran de
do Sul.

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

cre to s/nº, de 25 de ju nho de 2001, que re no va por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são
da So ci e da de Rá dio Pal me i ra Ltda., para ex plo rar,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Pal me i ra das
Mis sões, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

MENSAGEM Nº 703, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal.
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 25 de ju nho de 2001, que “Re no va con ces-
são das en ti da des que men ci o na, para ex plo rar ser vi-
ços de ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as”. As en -
ti da des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Fun da ção Enoch de Oli ve i ra de Co mu ni ca-
ção So ci al, ori gi na ri a men te Rá dio Edu ca do ra Rio
Doce Ltda.,, a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de
de Go ver na dor Va la da res-MG (onda mé dia);

2 – Rá dio Ibi tu ru na Ltda.,, a par tir de 6 de fe ve-
re i ro de 1994, na ci da de de Go ver na dor Va la da-
res-MG (onda mé dia);

3 – Rá dio Di fu so ra de Sa li nas Ltda.,, a par tir de
4 de ja ne i ro de 1995, na ci da de de Sa li nas-MG (onda
mé dia);

4 – Tv e Rá dio Jor nal do Com mér cio Ltda.,, ori -
gi na ri a men te Empre sa Jor nal do Co mér cio S.A. a
par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Ca ru-
a ru-PE (onda mé dia);

5 – Tv e Rá dio Jor nal do Com mer cio Ltda.,, ori -
gi na ri a men te Empre sa Jor nal do Com mér cio S.A. a
par tir de 1º de maio de 1993, na ci da de de Ga ra-
nhuns-PE (onda mé dia);

6 – Tv e Rá dio Jor nal do Com mer cio Ltda.,, ori -
gi na ri a men te Empre sa Jor nal do Com mér cio S.A. a
par tir de 1º de maio de 1993, na ci da de de Re ci fe-PE
(onda mé dia);

7 – Empre sa Flu mi nen se de Co mu ni ca ção
Ltda.,, a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Ni -
te rói-RJ (onda mé dia);

8 – Rá dio Te re só po lis Ltda.,, a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Te re só po lis-RJ (onda mé -
dia);

9 – Emis so ras Re u ni das Ltda.,, ori gi na ri a men te
So ci e da de ra di o di fu so ra Pas so Real Ltda.,, a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de San ta Cruz do
Sul-RS (onda mé dia);

10 – Rá dio Amé ri ca do Rio Gran de do Sul Ltda.,, 
a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Mon te ne-
gro-RS (onda mé dia);

11 – Rá dio Pro gres so Ltda.,, a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de São Le o pol do-RS (onda
mé dia);

12 – So ci e da de de Ra di o di fu são Ita puí Ltda.,, a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de San to
Antô nio da Pa tru lha-RS (onda mé dia);

13 – So ci e da de Rá dio Inte gra ção Ltda.,, a par tir
de 20 de se tem bro de 1997, na ci da de de Res tin ga
Seca-RS (onda mé dia);

14 – So ci e da de Rá dio Pal me i ra Ltda.,, a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Pal me i ra das
Mis sões-RS (onda mé dia);

15 – Rá dio So ci e da de Ron dô nia Ltda.,, a par tir
de 25 de fe ve re i ro de 1995, na ci da de de Pi men ta Bu -
e no-RO (onda mé dia);

16 – Fun da ção Frei Ro gé rio, ori gi na ri a men te
Rá dio Co ro a do Ltda.,, a par tir de 1º de maio de 1994,
na ci da de de Cu ri ti ba nos-SC (onda mé dia);

17 – Rá dio Ca çan ju re Ltda.,, a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Ca ça dor-SC (onda mé -
dia);

18 – Rá dio Di fu so ra Col me ia de Por to União
Ltda.,, a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de
Por to União-SC (onda mé dia);

19 – Rá dio Cul tu ra de Xa xim Ltda.,, a par tir de
1º de maio de 1994, na ci da de de Xa xim-SC (onda
mé dia);

20 – Rá dio Mu ni ci pa lis ta de Bo tu ca tu Ltda.,, a
par tir de 1ºde maio de 1994, na ci da de de Bo tu ca-
tu-SP (onda mé dia);

21 – Pi nhal Rá dio Clu be Ltda.,, a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Espí ri to San to do Pi-
nhal-SP (onda mé dia);
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22 – So ci e da de Rá dio Clu be de Gu a pa tin gue ta
Ltda.,, a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de
Gu a ra tin gue tá-SP (onda mé dia);

23 – Rá dio Ja u en se Ltda.,, a par tir de 1º de maio 
de 1994, na ci da de de Jaú-SP (onda mé dia);

24 – Rá dio Cul tu ra de Pro mis são So ci e da de Li -
mi ta da, a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de
Pro mis são-SP (onda mé dia);

25 – Rá dio São Car los Ltda.,, a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de São Car los-SP (onda mé -
dia);

26 – Rá dio Pi ra ti nin ga de São João da Boa Vis ta
Ltda.,, a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de
São João da Boa Vis ta-SP (onda mé dia);

27 – Rá dio São Car los Ltda.,, a par tir de 1º de
maio de 1993, na ci da de de São Car los-SP (onda tro -
pi cal); e

28 – Te le vi são Ba hia Ltda.,, a par tir de 17 de
maio de 1999, na ci da de de Sal va dor-BA (sons e ima -
gens).

Bra sí lia, 29 de ju nho de 2001. Fer nan do Hen ri que
Car do so, Pre si den te.

MC Nº 233 EM

Bra sí lia, 5 de maio de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 

in clu so pro je to de de cre to que tra ta da re no va ção de
con ces sões, ou tor ga das às en ti da des aba i xo re la ci o-
na das, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são nas lo-
ca li da des e uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

Fundação Enoch de Oliveira de Comunicação
Social, con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia, na ci da de de Go ver na dor Va la-
da res, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
50710.000120/94):

Rá dio Ibi tu ru na Ltda.,, con ces si o ná ria de ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de
de Go ver na dor Va la da res, Esta do de Mi nas Ge ra is
(Pro ces so nº 50710.000123/94):

Rá dio Di fu so ra de Sa li nas Ltda.,,, con ces si o ná-
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Sa li nas, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro -
ces so nº 50710.000752/94);

TV e Rá dio Jor nal do Com mér cio Ltda.,, con-
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de Ca ru a ru, Esta do de Per -
nam bu co (Pro ces so nº 29103.000447/93);

TV e Rá dio Jor nal Do Co mér cio Ltda.,, con ces-
si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda

mé dia, na ci da de de Ga ra nhuns, Esta do de Per nam-
bu co (Pro ces so nº 29103.000446/93);

TV e Rá dio Jor nal do Com mér cio Ltda.,, con-
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de Re ci fe, Esta do de Per nam-
bu co (Pro ces so nº 29103.000449/93);

Empre sa Flu mi nen se de Co mu ni ca ção Ltda.,,,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de Ni te rói, Esta do do Rio de
Ja ne i ro (Pro ces so nº 53770.000165/94);

Rá dio Te re só po lis Ltda.,, con ces si o ná ria de ser-
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da-
de de Te re só po lis. Esta do do Rio de Ja ne i ro (Pro ces-
so nº 53770.000298/94):

Emis so ras Re u ni das Ltda.,, con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de San ta Cruz do Sul, Esta do do Rio Gran de do
Sul (Pro ces so nº 53790.000217/94);

Rá dio Amé ri ca do Rio Gran de do Sul Ltda.,,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de Mon te ne gro, Esta do do Rio 
Gran de do Sul (Pro ces so nº 53790.000194/94);

Rá dio Pro gres so Ltda.,, con ces si o ná ria de ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da-
de de São Le o pol do, Esta do do Rio Gran de do Sul
(Pro ces so nº 53790.000215/94);

So ci e da de de Ra di o di fu são Ita puí Ltda.,,, con-
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de San to Antô nio da Pa tru lha,
Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro ces so nº
53790.000196/94);

So ci e da de Rá dio Inte gra ção Ltda.,,, con ces si o-
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de Res tin ga Seca, Esta do do Rio Gran -
de do Sul (Pro ces so nº 53790.000729/97);

So ci e da de Rá dio Pal me i ra Ltda.,,, con ces si o ná-
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Pal me i ra das Mis sões, Esta do do Rio
Gran de do Sul (Pro ces so nº 53790.000240/94);

Rá dio So ci e da de Ron dô nia Ltda.,,, con ces si o-
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de Pi men ta Bu e no, Esta do de Ron dô-
nia (Pro ces so nº 53800.000265/94);

Fundação Frei Rogério, con ces si o ná ria de ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da-
de de Cu ri ti ba nos, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces-
so nº 50820.000064/94);

Rá dio Ca çan ju rê Ltda.,, con ces si o ná ria de ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da-
de de Ca ça dor, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces so
nº 50820.000069/94);
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Rá dio Di fu so ra Col méia de Por to União Ltda.,,,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de Por to União, Esta do de
San ta Ca ta ri na (Pro ces so nº 50820.000071/94);

Rá dio Cul tu ra de Xa xim Ltda.,, con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Xa xim, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces-
so nº 50820.000063/94);

Rá dio Mu ni ci pa lis ta de Bo tu ca tu Ltda.,,, con ces-
si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Bo tu ca tu, Esta do de São Pa u lo
(Pro ces so nº 50830.000293/94);

Pi nhal Rá dio Clu be Ltda.,, con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de Espí ri to San to do Pi nhal, Esta do de São Pa u-
lo (Pro ces so nº 50830.000315/94);

So ci e da de Rá dio Clu be de Gu a ra tin gue tá
Ltda.,,, con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia, na ci da de de Gu a ra tin gue tá,
Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
50830.000278/94);

Rá dio Ja u en se Ltda.,, con ces si o ná ria de ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de
de Jaci, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
50830.000316/94);

Rá dio Cul tu ra de Pro mis são So ci e da de Li mi ta-
da, con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia, na ci da de de Pro mis são Esta do de
São Pa u lo (Pro ces so nº 50830.000390/94):

Rá dio São Car los Ltda.,, con ces si o ná ria de ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da-
de de São Car los, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
50830.000283/94);

Rá dio Pi ra ti nin ga de São João da Boa Vis ta
Ltda.,, con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia, na ci da de de São João da Boa
Vis ta, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
50830.000288/94);

Rá dio São Car los Ltda.,, con ces si o ná ria de ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda tro pi cal, na ci da-
de de São Car los, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
50830.000112/93);

Te le vi são Ba hia Ltda.,, con ces si o ná ria de ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens, na ci da de de Sal va-
dor, Esta do da Ba hia (Pro ces so nº 53640.001880/98).

2. Obser vo que a re no va ção do pra zo de vi -
gên cia das ou tor gas para ex plo rar ser vi ços de ra -
di o di fu são é re gi da pe las dis po si ções con ti das na
Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de 1972, e no De cre to
nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, que a re gu la-
men tou.

3. Cum pre res sal tar que os pe di dos fo ram ana li-
sa dos pe los ór gãos téc ni cos des te Mi nis té rio e con si-

de ra dos de acor do com os dis po si ti vos le ga is apli cá-
ve is, de mons tran do pos su ir as en ti da des as qua li fi ca-
ções ne ces sá ri as à re no va ção da con ces são.

4. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la-
men to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as -
sun to à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia
para de ci são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so
Na ci o nal, em cum pri men to ao § 3º do art. 223 da
Cons ti tu i ção.

Res pe i to sa men te. – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 2001

Re no va con ces são das en ti da des
que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços de
ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, ca -
put, da Cons ti tu i ção, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de ju -
nho de 1972, e ten do em vis ta o dis pos to no art. 6º, in -
ci so I, do De cre to nº 88.066, de 2 de ja ne i ro de 1983,

Decreta:
Art. 1º Fica re no va da a con ces são das en ti da-

des aba i xo men ci o na das, para ex plo rar, sem di re i to
de ex clu si vi da de, pelo pra zo de dez anos, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia:

I – Fun da ção Enoch de Oli ve i ra de Co mu ni ca-
ção So ci al, a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de
de Go ver na dor Va la da res, Esta do de Mi nas Ge ra is,
ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio Edu ca do ra Rio
Doce Ltda.,,, pela Por ta ria MVOP nº 531, de 10 de ju -
nho de 1950, re vi go ra da pela Por ta ria MC nº 58, de
20 de ja ne i ro de 1969, re no va da pelo De cre to nº
90.308, de 16 de ou tu bro de 1984, e trans fe ri da pelo
De cre to de 13 de ja ne i ro de 1997, para a con ces si o-
ná ria de que tra ta este in ci so (Pro ces so nº
50710.000120/94);

II – Rá dio Ibi tu ru na Ltda.,, a par tir de 6 de fe ve-
re i ro de 1994, na ci da de de Go ver na dor Va la da res,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ou tor ga da pelo De cre to nº
891, de 1º de abril de 1962, e re no va da pelo De cre to
nº 91.666, de 20 de se tem bro de 1985 (Pro ces so nº
50710.000123/94);

III – Rá dio Di fu so ra de Sa li nas Ltda.,, a par tir de 4
de ja ne i ro de 1995, na ci da de de Sa li nas, Esta do de Mi -
nas Ge ra is, ou tor ga da pelo De cre to nº 90.635, de 5 de
de zem bro de 1984 (Pro ces so nº 50710.000752/94);
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IV – TV e Rá dio Jor nal do Com mér cio Ltda.,, a
par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Ca ru-
a ru, Esta do de Per nam bu co, ori gi na ri a men te ou tor-
ga da à Empre sa Jor nal do Com mér cio S.A. me di an te
De cre to nº 27.901, de 21 de mar ço de 1950, re no va da
e trans fe ri da para a Rá dio Jor nal do Com mér cio
Ltda.,, pelo De cre to nº 91.381, de 1º de ju lho de 1985, 
e au to ri za da a mu dar sua de no mi na ção so ci al para a
atu al, con for me Por ta ria MC nº 144, de 29 de abril de
1998 (Pro ces so nº 29103.000447/93);

V – TV e Rá dio Jor nal do Com mér cio Ltda.,, a
par tir de 1º de maio de 1993, na ci da de de Ga ra-
nhuns, Esta do de Per nam bu co, ori gi na ri a men te ou-
tor ga da à Empre sa Jor nal do Com mér cio S.A. me di-
an te De cre to nº 27.901, de 21 de mar ço de 1950, re -
no va da e trans fe ri da para a Rá dio Jor nal do Com mér-
cio Ltda.,, pelo De cre to nº 91.382, de 1º de ju lho de
1985, e au to ri za da a mu dar sua de no mi na ção so ci al
para a atu al, con for me Por ta ria MC nº 144, de 29 de
abril de 1998 (Pro ces so nº 29103.000446/931);

VI – TV e Rá dio Jor nal Do Com mér cio  Ltda.,, a
par tir de 1º de maio de 1995, na ci da de de Re ci fe,
Esta do de Per nam bu co, ori gi na ri a men te  ou tor ga da à 
Empre sa Jor nal do Com mér cio S.A. me di an te De cre-
to nº 37.992, de 27 de se tem bro de 1955, re no va da e
trans fe ri da para a Rá dio Jor nal do Com mér cio Ltda.,,
pelo De cre to nº 91.384, de 1º de ju lho de 1985, e au -
to ri za da a mu dar sua de no mi na ção so ci al para a atu -
al, con for me Por ta ria MC nº 144, de 29 de abril de
1998 (Pro ces so nº 29103.000449/93);

VII – Empre sa Flu mi nen se de Co mu ni ca ção
Ltda.,,, a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de
Ni te rói, Esta do do Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da pela Por-
ta ria MVOP nº 579, de 4 de ou tu bro de 1956, re no va-
da pelo De cre to nº 89.484, de 27 de mar ço de 1984,
au to ri za da a mu dar sua de no mi na ção so ci al para a
atu al, me di an te Por ta ria nº 39, de 21 de maio de
1987, do De le ga do do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções
no Rio de Ja ne i ro (Pro ces so nº 53770.000165/94);

VIII – Rá dio Te re só po lis Ltda.,, a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Te re só po lis, Esta do do
Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 869, 
de 30 de se tem bro de 1946, e re no va da pelo De cre to
nº 91.012, de 27 de fe ve re i ro de 1985 (Pro ces so nº
53770.000298/94);

IX – Emis so ras Re u ni das Ltda.,, a par tir de 1º e
maio de 1994, na ci da de de San ta Cruz do Sul, Esta -
do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da ori gi na ri a men te
à So ci e da de Ra di o di fu so ra Pas so Real Ltda.,, pela
Por ta ria MVOP nº 280, de 16 de abril de 1945, re no-
va da pelo De cre to na 89.713, de 29 de maio de 1984,
e trans fe ri da pelo De cre to nº 98.388, de 13 de no vem-

bro de 1989, para a con ces si o ná ria de que tra ta este
in ci so (Pro ces so nº 53790.000217/94);

X – Rá dio Amé ri ca do Rio Gran de do Sul Ltda, a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Mon te ne-
gro, Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pela
Por ta ria MVOP nº 20 de 15 de ja ne i ro de 1960. e re no-
va da pelo De cre to nº 90.422, de 8 de no vem bro de
1984 (Pro ces so nº 53790.000194/94);

XI – Rá dio Pro gres so Ltda.,, a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de São Le o pol do, Esta do do
Rio Gran de do Sul, ou tor ga da vela Por ta ria MVOP nº
116, de 5 de fe ve re i ro de 1948, e re no va da pelo De -
cre to nº 89.629, de 8 de maio de 1984 (Pro ces so nº
53790.000215/94);

XII – So ci e da de de Ra di o di fu são Ita puí Ltda.,, a
par tir de 1º de maio de 1994 na ci da de de San to Antô -
nio da Pa tru lha, Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor-
ga da pela Por ta ria MVOP nº 347, de 12 de abril de
1949, re no va da pela Por ta ria MC nº 86, de 26 de abril
de 1984, e au to ri za da a pas sar à con di ção de con ces-
si o ná ria em vir tu de de au men to de po tên cia de sua
es ta ção trans mis so ra, con for me Expo si ção de Mo ti-
vos nº 80, de 10 de agos to de 1984, do Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções (Pro ces so nº 53790.000196/94);

XIII – So ci e da de Rá dio Inte gra ção Ltda.,, a par -
tir de 20 de se tem bro de 1997, na ci da de de Res tin ga
Seca, Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pela
Por ta ria nº 958, de 14 de se tem bro de 1977, re no va da
pelo De cre to nº 94.955, de 24 de se tem bro de 1987
(Pro ces so nº 53790.000729.97);

XIV- So ci e da de Rá dio Pal me i ra Ltda.,, a par tir
de 1º de maio de 1994, nas, ci da de de Pal me i ra das
Mis sões, Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da
pela Por ta ria MVOP nº 608, de 4 de ju lho de 1955, e
re no va da pelo De cre to nº 89.372, de 8 de fe ve re i ro de 
1984 (Pro ces so nº 53790.000240/94);

XV- Rá dio So ci e da de Ron dô nia Ltda.,, a par tir
de 25 de fe ve re i ro de 1995, na ci da de de Pi men ta Bu -
e no, Esta do de Ron dô nia, ou tor ga da pelo De cre to nº
90.849, de 23 de ja ne i ro de 1985 (Pro ces so nº
53800.00026S/94):

XVI – Fun da ção Frei Ro gé rio a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Cu ri ti ba nos. Esta do de
San ta Ca ta ri na. ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio
Co ro a do Ltda.,, pela Por ta ria MVOP nº 531, de 3 de
ju nho de 1955. re no va da pelo De cre to nº 90.576, de
28 de no vem bro de 1984, e trans fe ri da pelo De cre to
nº 91.387, de 1º de ju lho de 1985, para a con ces si o-
ná ria de que tra ta este in ci so (Pro ces so nº
50820.000064/94);
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XVII – Rá dio Ca çan ju rê Ltda.,, a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Ca ça dor, Esta do de San -
ta Ca ta ri na. ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 53, de
30 de ja ne i ro de 1948, e re no va da pelo De cre to nº
90.576, de 28 de no vem bro de 1984 (Pro ces so nº
50820.000069/94);

XVIII – Rá dio Di fu so ra Col méia de Por to União
Ltda.,, a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de
Por to União, Esta do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da
pela Por ta ria MVOP nº 764, de 6 de se tem bro de
1955, e re no va da pelo De cre to nº 89.487. de 28 de
mar ço de 1984 (Pro ces so nº 50820.000071/94);

XIX – Rá dio Cul tu ra de Xa xim Ltda.,, a par tir de
1º de maio de 1994, na ci da de de Xa xim, Esta do de
San ta Ca ta ri na ou tor ga da pela Por ta ria MJNI nº 168 – 
B, de 11 de abril de 1962. e re no va da pelo De cre to na
89.592, de 27 de abril de 1984 (Pro ces so nº 5
0820.000063/94);

XX – Rá dio Mu ni ci pa lis ta de Bo tu ca tu Ltda.,, a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Bo tu ca tu,
Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria MJNI
nº 167-B, de 9 de agos to de 1961, e re no va da pelo
De cre to nº 91.669, de 20 de se tem bro de 1985 (Pro -
ces so nº 50830.000293/94);

XXI – Pi nhal Rá dio Clu be Ltda.,, a par tir de 1º de 
maio de 1994, na ci da de de Espí ri to San to do Pi nhal,
Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP
nº 635, de 8 de ju lho de 1946, e re no va da pelo De cre-
to nº 90.084, de 20 de agos to de 1984 (Pro ces so nº
50830.000315/94);

XXII – So ci e da de Rá dio Clu be de Gu a ra tin gue tá
Ltda.,, a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de
Gu a ra tin gue tá, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da pela
Por ta ria MVOP nº 438 de 20 de agos to de 1940, e re -
no va da pelo De cre to nº 89.627, de 8 de maio de 1984
(Pro ces so nº 50830.000278/94);

XXIII – Rá dio Ja u en se Ltda.,, a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de do Jaú, Esta do de São Pa u-
lo, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 433, de 27 de
maio de 1957, e re no va da pelo De cre to nº 91.669, de
20 de se tem bro de 1985 (Pro ces so nº
50830.000316/94);

XXIV – Rá dio Cul tu ra de Pro mis são So ci e da de
Li mi ta da a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de
Pro mis são, Esta do de São Pa u lo. ou tor ga da pela Por-
ta ria MVOP nº 16, de 8 de ja ne i ro de 1949, re no va da
pela Por ta ria nº 230, de 30 de ou tu bro de 1984, e au -
to ri za da a pas sar a con di ção de con ces si o ná ria em
vir tu de de au men to de po tên cia, con for me De cre to nº
97.153, de 1º de de zem bro de 1988 (Pro ces so nº
50830.000390/94);

XXV – Rá dio São Car los Ltda.,, a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de São Car los, Esta do de
São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 177, de
29 de mar ço de 1940, e re no va da pelo De cre to nº
90.422, de 8 de no vem bro de 1984 (Pro ces so nº
50830.000283/94);

XXVI- Rá dio Pi ra ti nin ga de São João da Boa
Vis ta Ltda a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de
de São João da Boa Vis ta, Esta do de São Pa u lo, ou -
tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 859, de 17 de ou tu bro
de 1945, e re no va da pelo De cre to na 89.591, de 27
de abril de 1984 (Pro ces so nº 50830.000288/94).

Art. 2º Fica re no va da, por dez anos, a par tir de
1º de maio de 1993, a con ces são para ex plo rar, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em anda tro pi cal, na ci da de de São Car los, Esta -
do de São Pa u lo, ou tor ga da à Rá dio São Car los
Ltda.,, pela Por ta ria nº 126, de 3 de mar ço de 1960, e
re no va da pelo De cre to nº 92.134, de 13 de de zem bro
de 1985 (Pro ces so n º 50830.000112/93).

Art. 3º Fica re no va da, por quin ze anos, a par tir
de 17 de maio de 1999, a con ces são para ex plo rar,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens, na ci da de de Sal va dor, Esta do da
Ba hia, ou tor ga da à Te le vi são Ba hia Ltda.,, pelo De-
cre to nº 89.624, de 7 de maio de 1984 (Pro ces so nº
53640.001880/98).

Art. 4º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cu jas con ces sões são re no va das por este de cre to, re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 5º A re no va ção da con ces são so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, nos ter mos do § 3º do art. 223 da
Cons ti tu i ção.

Art. 6º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 3 de ju nho de 2001; 180º da Inde pen-
dên cia e 113º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri que
Car do so.

PARECER CONJUR/MC Nº 460/2001

REFERÊNCIA: Pro ces so nº 53790.000240/94

ORIGEM: De le ga cia do MC no Esta do do Rio Gran de
do Sul

INTERESSADA: So ci e da de Rá dio Pal me i ra Ltda

ASSUNTO: Re no va ção de ou tor ga

EMENTA: Con ces são para ex plo rar ser vi ço de ra di-
o di fu são so no ra em onda mé dia, cujo pra zo teve
seu ter mo em 12-5-94. Pe di do apre sen ta do in tem-
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pes ti va men te. Re gu la res a si tu a ção téc ni ca e a vida
so ci e tá ria

CONCLUSÃO: Pelo de fe ri men to do pe di do
A So ci e da de Rá dio Pal me i ra Ltda.,, con ces si o-

ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, re quer, nos pre sen tes au tos, a re no va ção do pra -
zo de vi gên cia de sua con ces são, cujo ter mo ocor reu
em 1º maio de 1994.

2. Me di an te Por ta ria MVOP nº 608, de 4 de ju -
lho de 1955, foi ou tor ga da con ces são à So ci e da de
Rá dio Pal me i ra 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 Pal -
me i ra das Mis sões, Esta do do Rio Gran de do Sul.

3. A ou tor ga em ques tão foi re no va da, a par tir de 
1º de maio de 1984, con for me De cre to nº 89.372, de 8 
de fe ve re i ro de 1984, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da
União em 9 sub se qüen te, cujo pra zo re si du al da ou -
tor ga foi man ti do pelo De cre to de 10 de maio de 1991.

4. O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
ins ti tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
es ta be le ce pra zos de ou tor ga de 10 (dez) anos para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra, e de 15 (quin ze) anos
para o ser vi ço de te le vi são, que po de rão ser re no va-
dos por pe río dos su ces si vos e igua is (art. 33, § 3º) pe -
río dos es ses man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção (art.
223, § 5º).

5. Por sua vez, o Re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de
31 de ou tu bro de 1963, de cla ra:

“Art 27. Os pra zos de con ces são e
per mis são se rão de 10 (dez) anos para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de 15
(quin ze) anos para o de te le vi são.”

6. A re que ren te tem seus qua dros so ci e tá rio e
di re ti vo au to ri za dos, res pec ti va men te, pela Por ta ria
nº 191, de 9 de maio de 1984, e Por ta ria MVOP nº
608, de 4 de ju lho de 1955, com a se guin te com po si-
ção:

COTISTAS COTAS
Alan co Le i te do Ama ral 4.000.000
Da vid Fi gue i re do Mar tins  2.000.000
José Be nony Lima do Ama ral 2.000.000
TOTAL  8.000.000

DIRETOR: Da vid Fi gue i re do Mar tins

7. Vale res sal tar que du ran te o pe río do de vi-
gên cia da ou tor ga a en ti da de pos sui 2 (duas) pe nas
de mul ta, con for me se ve ri fi ca de seus as sen ta men-
tos ca das tra is.

8. A emis so ra se en con tra ope ran do re gu lar-
men te den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe fo -
ram atri bu í das, con for me in di ca o se tor de en ge nha-
ria às fls. 52.

9. É re gu lar a si tu a ção da con ces si o ná ria pe -
ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Co mu ni ca ções –
FISTEL, con so an te in for ma ção de fls. 64 (ver so) e
67.

10. Ten do sido re no va da a ou tor ga em ques tão,
a par tir de 1º de maio de 1984, o pe río do de re que ri-
men to da sua re no va ção, nos ter mos da le gis la ção
es pe cí fi ca, se com ple ta ria en tre 1º de no vem bro de
1993 e 1º de fe ve re i ro de 1994.

11. Con for me cons ta dos au tos, o ci ta do pe di do
foi apre sen ta do na DMC/RS, em 7 de fe ve re i ro de
1994, ex ce di do, pois o pra zo le gal. To da via, ob ser-
ve-se que a re no va ção foi re que ri da ain da na vi gên cia
da ou tor ga.

12. No que res pe i ta à in tem pes ti vi da de do pe di-
do, men ci o na da no pre sen te pa re cer, te ce mos al gu-
mas con si de ra ções.

13. A le gis la ção que tra ta da re no va ção das con -
ces sões e per mis sões está con subs tan ci a da na Lei
nº 5.785, de 23 de ju nho de 1972, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983.

14. Nos ter mos da le gis la ção ci ta da, “as en ti da-
des que pre ten de rem a re no va ção do pra zo de con -
ces são ou per mis são de ve rão di ri gir re que ri men to ao
ór gão com pe ten te do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções
no pe río do com pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º
(ter ce i ro) mês an te ri o res ao tér mi no do res pec ti vo
pra zo” (art. 4º da Lei nº 5.785/72 e art. 3º do De cre to
nº 88.066/83).

15. O De cre to nº 88.066/83, em seu ar ti go 7º,
as sim dis põe:

“Art. 7º A pe remp ção da con ces são ou 
per mis são será de cla ra da quan do, ter mi na-
do o pra zo:

I – re no va ção não for con ve ni en te ao
in te res se na ci o nal;

II – ve ri fi car-se que a in te res sa da
não cum priu as exi gên ci as le ga is e re gu-
la men ta res apli cá ve is ao ser vi ço, ou não
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ob ser vou suas fi na li da des edu ca ti vas e
cul tu ra is.”

16. Da le i tu ra do dis po si ti vo ci ta do re sul ta, de
pla no, que o não re que ri men to da re no va ção do pra zo
da ou tor ga re sul ta rá na ado ção das me di das per ti-
nen tes, com a ins ta u ra ção do cor res pon den te pro-
ces so de pe remp ção, até a de cla ra ção da pe remp ção
da ou tor ga, ex tin guin do-se, des ta for ma, a re la ção ju -
rí di ca es ta be le ci da en tre a União e a con ces si o ná ria
ou per mis si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são, por ma -
ni fes to de sin te res se dos ou tor ga dos na ma nu ten ção
des sa re la ção.

17. To da via, os pe di dos de re no va ção de ou tor-
ga apre sen ta dos in tem pes ti va men te, ou seja, ul tra-
pas sa do o pra zo le gal, in clu si ve aque les apre sen ta-
dos nos au tos do pro ces so de de cla ra ção de pe remp-
ção já ins ta u ra do, de ve rão ser apre ci a dos e ter pros -
se gui men to, en ten di men to esse ado ta do por este Mi -
nis té rio das Co mu ni ca ções des de os idos de 1973,
quan do foi pro mo vi da no País, pela pri me i ra vez, a re -
vi são de to das as con ces sões e per mis sões até en tão
ou tor ga das, nos ter mos da Lei nº 5.785/72.

18. Na que la opor tu ni da de, con clu iu-se pela ju ri-
di ci da de dos pro ce di men tos e pela le ga li da de da re -
no va ção, em pe di dos com in ci den te de in tem pes ti vi-
da de, uma vez que o pe di do, mes mo in tem pes ti vo, ar -
re da a in ci dên cia da ex tin ção da ou tor ga, por ter ha vi-
do, mes mo que tar dia, a ma ni fes ta ção de von ta de e
in te res se na con ti nu a ção da ex plo ra ção do ser vi ço de 
ra di o di fu são, en ten di men to esse man ti do até os dias
de hoje e que con si de ra mos ple na men te de fen sá vel à 
luz da le gis la ção bra si le i ra e da me lhor dou tri na, que
abor da mos li ge i ra men te.

19. É, a pe remp ção, ge ne ri ca men te con ce i tu a-
da como a ex tin ção de um di re i to. Tec ni ca men te, en -
tre tan to, tem-se que a pe remp ção ocor re sem pre
den tro do pro ces so e com re la ção ao pro ces so, quan -
do se de i xa de pra ti car ato ou não se faz o que de ve ria
fa zer, den tro dos pra zos es ta be le ci dos, con for me in ci-
sos II e V do art. 267 do Có di go de Pro ces so Ci vil.

20. Apro xi ma-se do con ce i to de de ca dên cia e
de pres cri ção (am bas re gu la das pelo in ci so IV do
art. 269 do CPC) quan to à pro xi mi da de dos seus
efe i tos. To da via, não pode ser com es tas con fun di-
da, por que se apli ca ex clu si va men te ao pro ces so e
não ao di re i to.

21. Di fe re fun da men tal men te tan to da pres cri-
ção quan to da de ca dên cia uma vez que “a pe remp-
ção tan to pode re fe rir-se à ex tin ção da ação, como so -
men te à per da do di re i to de exer cí cio de um ato, que

per ten ce ou faz par te do pro ces so, sem que este se
pa ra li se ou se ani qui le, por in te i ro”.

“E tan to as sim é que no caso de ab sol vi ção de
ins tân cia, pode esta ser res ta u ra da en quan to na de -
ca dên cia ou na pres cri ção nada mais se tem a res ta u-
rar, des de que tudo é mor to ou ex tin to, seja di re i to ou
seja ação.” (De Plá ci do e Sil va. Vo ca bu lá rio Ju rí di co,
fls. 414, 12ª ed. Fo ren se).

22. No mes mo sen ti do, Luiz Ro dri gues Wam bi er
(Cur so Avan ça do de Pro ces so Ci vil – Ed. Re vis ta dos
Tri bu na is – 1998 – pág. 610)

• “A pe remp ção, a que alu de o art. 267, V, é ins ti-
tu to pro ces su al cuja de fi ni ção é ex pres sa le gal men te.
Esta de fi ni ção está no art. 268, pa rá gra fo úni co, que
con tém uma im pre ci são de lin gua gem téc ni ca con sis-
ten te na ex pres são ‘no va ação’. Não se apli ca o pre -
ce i to se, na ver da de, de ‘no va ação’ se tra tar. A mes -
ma im per fe i ção téc ni ca não tem lu gar, to da via, no ca-
put do ar ti go, onde se faz men ção à pos si bi li da de de
que ‘se in ten te de novo a ação’ .....”

• Vê-se, pela úl ti ma par te do pa rá gra fo úni co do
ar ti go em tela, que o fe nô me no pro ces su al da pe-
remp ção gera, por as sim di zer, a “per da à pre ten são
(per da da pos si bi li da de de se afir mar que se tem di re-
i to), e não a per da do di re i to em si, ten do em vis ta a
pos si bi li da de que re ma nes ce, ao au tor, de ale gá-lo
em sua de fe sa”.

23. E ain da, Mo acyr Ama ral San tos (Pri me i ras
Li nhas de Di re i to Pro ces su al Ci vil, 2º vol. – pág. 105 –
Ed. Sa ra i va – 17ª ed.)

• “Com a de cre ta ção da ex tin ção do pro ces so
por um dos mo ti vos enu me ra dos no art. 267 do re fe ri-
do Có di go, aque le se en cer ra sem jul ga men to do mé -
ri to. Per ma ne ce ín te gra a pre ten são do au tor que, en -
tre tan to, não pode ser apre ci a da e de ci di da no pro-
ces so, pois que se ex tin guiu. Daí ocor rer o se guin te
efe i to:

Ao au tor será per mi ti do in ten tar de novo a ação,
sal vo quan do a ex tin ção do pro ces so ti ver sido de cre-
ta da com fun da men to no nº V do art. 267 (Cód. Cit.,
art. 268).”

24. Di an te de tais con ce i tos e ob ser va dos os
efe i tos de les de cor ren tes, o le gis la dor bus cou no Di -
re i to Pro ces su al Ci vil, e sa bi a men te in tro du ziu no tex -
to do De cre to 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, que
re gu la men tou a Lei nº 5.785/72, a fi gu ra da pe remp-
ção e não a da de ca dên cia ou da pres cri ção, tra du zin-
do-se, aí, a pos si bi li da de de se res ta u rar, tan to o pro -
ces so quan to o di re i to.
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25. Por ou tro lado, há que se ter pre sen te o
Prin cí pio da Con ti nu i da de que in for ma o Di re i to
Admi nis tra ti vo, de que “a ati vi da de da Admi nis tra-
ção é inin ter rup ta, não se ad mi tin do a pa ra li sa ção
dos ser vi ços Pú bli cos”. Assi na le-se que esse prin -
cí pio não dis tin gue o ser vi ço exe cu ta do di re ta men-
te pela Admi nis tra ção, da que le que é de le ga do ou
con ce di do pelo Esta do ao par ti cu lar, que o exe cu ta-
rá em seu nome. Exa ta men te aí é que re si dem as
con ces sões e per mis sões dos ser vi ços de ra di o di-
fu são.

26. O Prin cí pio da Con ti nu i da de dos ser vi ços
pú bli cos tem como es co po o prin cí pio ma i or – da
pro te ção dos be ne fi ciá ri os da ati vi da de ad mi nis-
tra ti va – uma vez que a ex tin ção de um ser vi ço que
vem sen do re gu lar men te pres ta do a uma de ter mi-
na da co mu ni da de re sul ta ria em pre ju í zo ma i or
para a mes ma co mu ni da de, que se ria pri va da do
ser vi ço.

27. Ain da é de se con si de rar que este Mi nis té-
rio, ao dar cur so ao pe di do in tem pes ti vo de re no va-
ção, for mu lan do exi gên ci as com pa tí ve is à es pé cie,
as sen tiu na con ti nu i da de do pro ces so, re co nhe cen-
do-o sa ná vel, ad mi tin do, de modo ine quí vo co, que
os es tu dos ine ren tes se con clu ís sem no sen ti do da
re no va ção.

28. Di an te do con cur so das cir cuns tân ci as que
en vol vem a pre sen te re no va ção, deve o pro ces so se -
guir em seu trâ mi te, sen do viá vel, ju ri di ca men te, que
se au to ri ze a pos tu la da re no va ção, por 10 anos, a
par tir de 1º de maio de 1994.

29. Estan do cum pri das as pra xes pro ces su a is,
no que se re fe re à aná li se téc ni co-ju rí di ca da ma té-
ria, pro po nho o en ca mi nha men to dos au tos, acom -
pa nha dos de mi nu tas dos atos pró pri os – ex po si ção
de mo ti vos e de cre to pre si den ci al – à con si de ra ção
do Exmº Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca-
ções que, em os apro van do, os sub me te rá ao Exce -
len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca para os
fins pre vis tos no Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra -
di o di fu são.

30. Pos te ri or men te, a ma té ria de ve rá ser ob je to
de apre ci a ção pelo Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

É o pa re cer “subcen su ra”.

Bra sí lia, 3 de abril de 2001. – Flá via Cris ti na
dos San tos Ro cha Bor ges, Co or de na do ra.

De acor do. Enca mi nhe-se à Sra. Con-
sul to ra Ju rí di ca.

Em 20 de abril de 2001. –  Ma ria da Gló ria Tuxi
F. dos San tos, Co or de na do ra-Ge ral de Assun tos Ju -
rí di cos de Co mu ni ca ções.

Apro vo. Enca mi nhe-se ao Ga bi ne te do 
Sr. Mi nis tro.

Em 20 de abril de 2001. – Ra i mun da No na ta
Pi res, Con sul to ra Ju rí di ca.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 32, DE 2003

(Nº 2.220/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
ao Sis te ma Cos ta Dou ra da 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 Co que i ro Seco, Esta do de
Ala go as.

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 303, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são ao Sis te ma Cos ta Dou ra da de Ra di o di fu-
são Ltda., para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Co que i ro Seco, Esta -
do de Ala go as.

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

MEN SA GEM Nº 303, 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 á
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha das de 
Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, per mis sões para ex plo rar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi-
ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 285, de 19 de mar ço, de 2002 –
Sis te ma Itam ba cu ri en se de Co mu ni ca ção Ltda.,, na
ci da de de Itam ba cu ri – MG;

2 – Por ta ria nº 293, de 19 de mar ço de 2002 –
DRT – Du a gres te Rá dio e Te le vi são Ltda.,, na ci da de
de Ara pi ra ca – AL;
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3 – Por ta ria nº 303, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Cos ta Dou ra da de Ra di o di fu são Ltda., na ci -
da de de Co que i ro Seco – AL;

4 – Por ta ria nº 307, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Cab de Co mu ni ca do Ltda., na ci da de de Te-
re si na – PI;

5 – Por ta ria nº 318, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Sul-Mi ne i ro de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de
de Ca man du ca ia – MG;

6 – Por ta ria nº 336, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio FM Eldo ra do Ltda.,, na ci da de de Cor ren te –
PI;

7 – Por ta ria nº 339, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Pri ma ve ra FM de Gu a ri ba Ltda., na ci da de de
Gu a ri ba – SP;

8 – Por ta ria nº 340, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio e TV Cen ta u ro Lula., na ci da de de Cam pi na
Ver de – MG;

9 – Por ta ria nº 342, de l9 de mar ço de 2002 –
KMR – Te le co mu ni ca ções Ltda, na ci da de de Itaí –
SP;

10 – Por ta ria nº 349, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Inde pen den te de Ra di o di fu são Ltda., na ci -
da de de Con ce i ção de Ipa ne ma – MG;

11 – Por ta ria nº 369, de 19 de mar ço de 2002 –
Empre en di men tos Cen tro Sul Ltda, na ci da de de Flo -
ri a no – PI;

12 – Por ta ria nº 369, de 19 de mar ço de 2002–
Rá dio FM da Bar ra Lula, na ci da de de Bar ra Ve lha –
SC; e

13 – Por ta ria na 373. de 19 de mar ço de 2002 –
Oli ve i ra & Vi e i ra Ra di o di fu são e Pro du ção Lula., na
ci da de de Bra sí lia de Mi nas – MG.

Bra sí lia, 24 de abril de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so, Pre si den te.

MC Nº 392 EM

Bra sí lia, 27 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e

re gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter-
mi nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
001/2000 – SSR/MC, com vis tas à im plan ta ção de
uma es ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, na ci da de de Co que i ro Seco, Esta do de
Ala go as.

A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri a-
da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al te-

ra da pela Por ta ria nº 795 de 17 de de zem bro de 1997, 
de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta ção e
as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga das en ti-
da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei nº 8.666,
de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es pe cí fi ca de
ra di o di fu são, con clu iu que ao Sis te ma Cos ta Dou ra da
de Ra di o di fu são Ltda., ob te ve a ma i or pon tu a ção do
va lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi -
tal, tor nan do-se as sim a ven ce do ra da Con cor rên cia,
con for me ato da mes ma Co mis são, que ho mo lo guei,
ha ven do por bem ou tor gar a per mis são, na for ma da
por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com do § 3º da
Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá efe -
i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal
para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do ato.

Res pe i to sa men te. – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 303 ,DE 19 DE MARÇO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções. em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53103.00016012000,
Con cor rên cia nº 001/2000.SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são ao Sis te ma Cos ta
Dou ra da de Ra di o di fu são Ltda, para ex plo rar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da, na ci da de de Co que i ro Seco, Esta do de
Ala go as.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga-
is apos de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter -
mos do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são deve ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 33, DE 2003

(Nº 1.754/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a
ASSOCIAÇÃO Be ne fi cen te Cul tu ral de
Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria de Ita jo bi 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 jo bi, 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 414, de 7 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Be ne fi cen te Cul tu ral de Co mu ni ca ção
Co mu ni tá ria de Ita jo bi a exe cu tar, por três anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria na ci da de de Ita jo bi, Esta do de São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 1.022, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to 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 ser vi ços 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,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 291, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção das Mu lhe res Espi no sen ses – AMES, na. 
ci da de de Espi no sa – MG;

2 – Por ta ria nº 316, de 25 de maio de 2001 –
Fun da ção San to Antô nio de Grão Mo gol, na ci da de
de Grão Mo gol – MO;

3 – Por ta ria nº 320, de 25 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Edu ca ti va Jo vem So li dá ria
de Ra di o di fu são, na ci da de de Pou so Ale gre – MG;

4 – Por ta ria nº 333, de 25 de ju nho de 2001 –
Agên cia de De sen vol vi men to Eco nô mi co, So ci al e
Cul tu ral de Bom Des pa cho, na ci da de de Bom Des pa-
cho – MG;

5 – Por ta ria nº 352, de 4 de ju lho de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria da Re gião Cen tral do Mu ni-
cí pio de Be tim – ASCORBE, na ci da de de Be tim –
MG;

6 – Por ta ria nº 391, de 26 de ju lho de 2001 –
Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria de Ju ri pi ran ga –
ARO, na ci da de de Ju ri pi ran ga – PB;

7 – Por ta ria nº 402, de 27 de ju lho de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio e De sen vol vi men to
So ci al de Ga vião Pe i xo to – ACORDES, na ci da de de
Ga vião Pe i xo to – SP;

8 – Por ta ria nº 403, de 27 de ju lho de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Edu ca ti va de Pi e da de, na ci -
da de de Pi e da de-SP;

9 – Por ta ria nº 404, de 27 de ju lho de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos do Meio Ambi en te,
na ci da de de Bu ri ti zal – SP;

10 – Por ta ria nº 405, de 27 de ju lho de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria, Cul tu ral e Edu ca do ra de
Ra di o di fu são de Mor ro Agu do. na ci da de de Mor ro
Agu do – SP:

11 – Por ta ria nº 411, de 7 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção dos Mo vi men tos Po pu la res de Alto Ho ri-
zon te – Go iás AMPAH, na ci da de de Alto Ho ri zon te –
GO:

12 – Por ta ria nº 412, de 7 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos de Ca ta gua ses, na
ci da de de Ca ta gua ses – MG;

13 – Por ta ria nº 413, de 7 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Onda Nova – ACON, na ci -
da de de La goa San ta – MG;

14 – Por ta ria nº 414, de 7 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te Cul tu ral de Co mu ni ca ção
Co mu ni tá ria de Ita jo bi, na ci da de de Ita jo bi – SP; e

15 – Por ta ria nº 415, de 7 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Pro mo ci o nal da Pa ró quia de Iti ra pi na –
APPI, na ci da de de Iti ra pi na-SP.

Bra sí lia, 24de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC N° 527 EM

Bra sí lia, 22 de agos to de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
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 de no mi na da Asso ci a ção Be ne fi cen te
Cul tu ral de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria de Ita jo bi,
Esta do de São Pa u lo, 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
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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 53830.001795/98, que ora faço acom pa nhar. com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, Obje to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 414, DE 7 DE AGOSTO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca-
ções, no uso de suas atri bu i ções, con si de-
ran do o dis pos to nos ar ti gos 10 e 19 do
De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998, e
ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53830.001795/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Be ne fi cen te Cul -
tu ral de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria de Ita jo bi, com
sede na Rua Ba hia, nº 140, Par que do Co lé gio, na ci -
da de de Ita jo bi, Esta do de São Pa u lo, a exe cu tar o
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 21º18’41”S e lon gi tu de em
49º03’38”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le -
ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos
ter mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do
a en ti da de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de 
seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de
de li be ra ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 208/2001 – DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Pro ces so nº 53.830.001.795/98, de
25-8-1998.

OBJETO: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

INTERESSADO: Asso ci a ção Be ne fi cen te Cul tu ral
de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria de Ita jo bi, lo ca li da de
de Ita jo bi, Esta do de São Pa u lo.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Be ne fi cen te Cul tu ral de Co mu-
ni ca ção Co mu ni tá ria de Ita jo bi, ins cri ta no CNPJ sob
o nú me ro 02.682.906/0001-69, Esta do de São Pa u lo,
com sede na Rua Ba hia, nº 140, Par que do Co lé gio,
Ci da de de Ita jo bi, 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 24-8-1998, e pos te ri or men te, da ta do de
13-4-1999, subs cri to por re pre sen tan te le gal, de-
mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
18-3-1999, Se ção 3, que con tem pla a lo ca li da de
onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como 
o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es 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 01, 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-
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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 nº
2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te::

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Ba hia nº 140, Par que do Co lé gio, Ci da de
de Ita jo bi, Esta do de São Pa u lo;

– co or de na das ge o grá fi cas

21º19’00”S de la ti tu de e 49º09’30” W de lon gi tu-
de, re ti fi ca das em 21º22’50”S de la ti tu de e
49º03’17”W de lon gi tu de, e por fim em 21º18’41”S de
la ti tu de e 49º03’38”W de lon gi tu de cor res pon den tes
aos da dos cons tan tes no “For mu lá rio de Infor ma ções
Téc ni cas”, fls. 240 e 241, e “Ro te i ro de Aná li se de
Insta la ção da Esta ção de RADCOM”, fis. 243 e 244,
que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Be ne fi-
cen te Cul tu ral de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria de Ita jo-
bi, no sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za-
ção para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro das con di-
ções cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53.830.001.795/98 de 25 de agos to de 1998.

Bra sí lia, 2 de ju lho de 2001. – Adri a na C. Cos ta
Re la tor da Con clu são Ju rí di ca – Re la tor da Con clu-
são Ju rí di ca.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do

De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 4 de ju lho de 2001. – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PARECERES

PARECER Nº 138, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, re la ti vo
à Indi ca ção nº 4, de 2002, de ini ci a ti va do
Se na dor Re gi nal do Du ar te, que su ge re
seja ob je to de es tu do pela Co mis são de
Edu ca ção do Se na do a cri a ção de uni ver-
si da de fe de ral na re gião do Vale do Ca ri-
ri, no Esta do do Ce a rá.

Re la tor: Se na dor José Jor ge

I – Re la tó rio

A Indi ca ção nº 4, de 2002, su ge re à Co mis são
de Edu ca ção o es tu do da cri a ção de uni ver si da de fe -
de ral na re gião do Vale do Ca ri ri, Esta do do Ce a rá.

Se gun do o au tor da pro pos ta, o di na mis mo da
eco no mia ce a ren se, es pe ci al men te da re gião do Vale 
do Ca ri ri, ali a do à ex pan são re cen te do nú me ro de
con clu in tes do en si no mé dio e à ca rên cia de ins ti tu i-
ções des sa na tu re za no Esta do, re quer ma i o res in-
ves ti men tos pú bli cos fe de ra is que pro mo vam a am pli-
a ção das opor tu ni da des de en si no su pe ri or.

A esse res pe i to, res sal ta que, em al guns es ta-
dos bra si le i ros, a União man tém mais de uma uni ver-
si da de en quan to, no Ce a rá, ape nas uma, na ca pi tal,
pro cu ra aten der à de man da de toda a po pu la ção.

II – Aná li se

Em nos so modo de ver, a su ges tão do Se na dor
Re gi nal do Du ar te é sen sa ta e opor tu na por que, se
por um lado as ten ta ti vas de cri ar es co las e uni ver si-
da des me di an te a apre sen ta ção de pro je tos de lei au -
to ri za ti vos, prá ti ca co mum no Con gres so Na ci o nal,
têm-se mos tra do in fru tí fe ras, por ou tro, a ofer ta de
edu ca ção su pe ri or é in su fi ci en te para aten der à de-
man da de for ma ção dos jo vens bra si le i ros. Da dos da
Orga ni za ção de Co o pe ra ção e De sen vol vi men to
Eco nô mi co (OCDE) re ve lam que, no Bra sil, a taxa de
ma trí cu la no en si no su pe ri or, na fa i xa de ida de en tre
18 a 25 anos, é mu i to mais ba i xa do que em pa í ses
como a Argen ti na, Fran ça, Co réia do Sul, Ca na dá e
Esta dos Uni dos.

Sabe-se que, du ran te toda a dé ca da de 80 e iní -
cio dos anos 90, o sis te ma de edu ca ção su pe ri or per -
ma ne ceu pra ti ca men te es tag na do. De acor do com o
Mi nis té rio da Edu ca ção, en tre 1980 e 1994, as ma trí-
cu las do en si no su pe ri or cres ce ram ape nas 14,8%,
en quan to nos cin co anos se guin tes ve ri fi cou-se uma
ex pan são de 22%.

Hoje, em bo ra o se tor evi den cie uma taxa mé dia
de ex pan são de 11% ao ano, con for me ex pres sam os
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da dos do Cen so da Edu ca ção Su pe ri or de 2000, ain -
da é gran de a de fa sa gem en tre as va gas ofer ta das e
o nú me ro de ex clu í dos.

Além dis so, deve-se ter em con ta que o ma i or
res pon sá vel pela ex pan são ob ser va da tem sido o se -
tor pri va do que, em ge ral, não pri ma pela qua li da de
dos cur sos que ofe re ce. De 1994 a 2000, o nú me ro de 
ins ti tu i ções pri va das au men tou 86%, en quan to o de
ins ti tu i ções fe de ra is apre sen tou um cres ci men to de
ape nas 33%.

A evo lu ção re cen te do en si no mé dio, re sul tan te
dos mo vi men tos de re for ma da edu ca ção bá si ca, tor -
na a si tu a ção mais com ple xa. No pe río do de 1996 a
1999, por exem plo, as ma trí cu las des se ní vel de en si-
no cres ce ram 35,4% e o nú me ro de con clu in tes qua -
se do brou. To man do-se por base os es for ços dos sis -
te mas de en si no para me lho rar a pro du ti vi da de e a
efi ciên cia da edu ca ção bá si ca e, par ti cu lar men te, do
en si no mé dio, a ex pec ta ti va é de que essa ten dên cia
de cres ci men to con ti nue até 2005, di fi cul tan do sem -
pre mais a ab sor ção dos egres sos pelo sis te ma de
edu ca ção su pe ri or.

Ade ma is, as uni ver si da des bra si le i ras des ta-
cam-se como cen tros de ex ce lên cia tan to no de sen-
vol vi men to da pes qui sa bá si ca quan to na for ma ção
de pro fis si o na is de alta qua li fi ca ção. Não se deve es -
que cer que, ao con trá rio do que ocor re em ou tros pa í-
ses, qua se toda a pes qui sa bá si ca bra si le i ra é fe i ta no 
in te ri or des sas ins ti tu i ções.

No mun do glo ba li za do em que es ta mos in se ri-
dos, a dis po ni bi li da de de mão-de-obra es pe ci a li za da
cons ti tui fer ra men ta in dis pen sá vel para o de sen vol vi-
men to sus ten tá vel.

Res ta-nos, pois, con gra tu lar e apo i ar o au tor da
ini ci a ti va que, acre di ta mos, po de rá es ti mu lar se na do-
res, mem bros da so ci e da de e o Go ver no Fe de ral a
ana li sar de for ma cri te ri o sa as pos si bi li da des de am -
pli a ção da rede de uni ver si da des pú bli cas, prin ci pal-
men te, nos es ta dos do Nor te e Nor des te bra si le i ros.

III – Voto

Di an te do ex pos to, opi na mos pela apro va ção da 
Indi ca ção nº 4, de 2002.

Sala da Co mis são, 11 de mar ço de 2003. –
Osmar Dias , Pre si den te – José Jor ge, Re la tor.
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PARECER Nº 139, DE 2003
(Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei do
Se na do nº 219, de 1997.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei do Se na do nº 219, de 1997, que al -
te ra a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, que de fi ne
os cri mes de res pon sa bi li da de e re gu la o res pec ti vo
pro ces so de jul ga men to, e o De cre to-Lei nº 201, de
27 de fe ve re i ro de 1967, que dis põe so bre a res pon-
sa bi li da de dos pre fe i tos e ve re a do res, e dá ou tras
pro vi dên ci as, con so li dan do o des ta que de Ple ná rio
para ex clu são da cláu su la re vo ga tó ria.

Sala de Re u niões da Co mis são, em 19 de mar -
ço dede 2003.

 ANEXO AO PARECER Nº 139, DE 2003

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei do
Se na do nº 219, de 1997.

Alte ra a Lei nº 1.079, de 10 de abril
de 1950, que de fi ne os cri mes de res pon-
sa bi li da de e re gu la o res pec ti vo pro ces-
so de jul ga men to, e o De cre to-Lei nº 201,
de 27 de fe ve re i ro de 1967, que dis põe
so bre a res pon sa bi li da de dos pre fe i tos e
ve re a do res, e dá ou tra pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 9º da Lei nº 1.079, de 10 de abril de

1950, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te item 8:

“Art. 9º ...................................................
..............................................................
8 – omi tir ou re tar dar a to ma da de me -

di das opor tu nas e efi ca zes, na es fe ra de
suas atri bu i ções, con cor ren do para o agra-
va men to de de sas tres, ape sar de aler ta do,
na for ma da lei, por ór gão ou en ti da de do
sis te ma de de fe sa ci vil.” (NR)

Art. 2º O art. 1º do De cre to-Lei nº 201, de 27
de fe ve re i ro de 1967, al te ra do pela Lei nº 10.028, de 
19 de ou tu bro de 2000, pas sa a vi go rar acres ci do do 
se guin te in ci so XXIV:

“Art. 1º ...................................................
..............................................................
XXIV – omi tir ou re tar dar a to ma da de

me di das opor tu nas e efi ca zes, na es fe ra de
suas atri bu i ções, con cor ren do para o agra-
va men to de de sas tres, ape sar de aler ta do,
na for ma da lei, por ór gão ou en ti da de do
sis te ma de de fe sa ci vil.

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

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

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) – Os Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 14 a 33,
de 2003, li dos an te ri or men te, tra mi ta rão com pra zo
de ter mi na do de qua ren ta e cin co dias, nos ter mos do
art. 223, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de acor do
com o art. 122, II, “b”, do Re gi men to Inter no, po de rão
re ce ber emen das, pelo pra zo de cin co dias úte is, pe -
ran te a Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – 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 126, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do ar ti go 50, § 2º, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com os ar ti gos 215
e 216 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, se -
jam so li ci ta das ao Exce len tís si mo Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res as se guin tes in for-
ma ções:

I – Re la tó rio com ple to so bre a mor te da bra si le i ra
Pris ci li a na Pe re i ra Acos ta, ocor ri da nas mar gens do Rio 
Bra vo, no Mé xi co, ao ten tar trans por as fron te i ras en tre
aque le país e os Esta dos Uni dos da Amé ri ca;

II – Qu a is fo ram os pro ce di men tos de re pres são
po li ci al a imi gran tes ile ga is na data do fato, bem como 
nos seus dias an te ri o res e pos te ri o res, ado ta dos pe -
las po lí ci as de fron te i ra nor te-ame ri ca na e me xi ca na?

III – Qu a is as pro vi dên ci as ado ta das pelo Mi nis-
té rio das Re la ções Exte ri o res, no sen ti do de de ses ti-
mu lar a emi gra ção ir re gu lar?
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IV – Qu a is as me di das ado ta das pelo MRE, ob -
je ti van do a pro te ção à vida e a pre ser va ção da in te gri-
da de fí si ca dos bra si le i ros cap tu ra dos pe las po lí ci as
de fron te i ra nor te-ame ri ca na e me xi ca na, e que tipo
de as sis tên cia lhes têm sido pres ta da pelo Go ver no
bra si le i ro?

Jus ti fi ca ção

Os pro ble mas en fren ta dos pe los bra si le i ros que
ten tam trans por as fron te i ras en tre Mé xi co e Esta dos
Uni dos da Amé ri ca são pre o cu pan tes. A mor te da
bra si le i ra Pris ci li a na Pe re i ra Acos ta e as cons tan tes
pri sões de bra si le i ros, exe cu ta das pela po lí cia de
fron te i ra des ses dois pa í ses, são exem plos que de -
mons tram a de li ca de za da si tu a ção e a ne ces si da de
de se to mar me di das ur gen tes, que vi sem ao acom -
pa nha men to, à as sis tên cia e à pro te ção dos nos sos
pa trí ci os no ex te ri or.

Sala das Ses sões, 19 de mar ço de 2003. –
Se na dor Hé lio Cos ta.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 127, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos dos art. 50, § 2º, da Cons -

ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 216 do Re gi-
men to Inter no do Se na do Fe de ral, se jam so li ci ta das,
à Exce len tís si ma Se nho ra Mi nis tra das Mi nas e Ener -
gia, in for ma ções so bre as pro vi dên ci as e es tra té gi as
que se rão ado ta das pela Pe tro bras, para a com pra de 
pe tró leo no caso de uma guer ra no Ira que, e se essa
em pre sa pro vi den ci ou um es to que es pe ci al de pe tró-
leo, com a fi na li da de de as se gu rar a es ta bi li da de do
pre ço do pro du to, em uma even tu al cri se eco nô mi ca
de cor ren te da guer ra.

Jus ti fi ca ção

Com o imi nen te con fli to mi li tar no Ori en te Mé-
dio, cres ce a pre o cu pa ção mun di al com a ques tão hu -
ma ni tá ria e eco nô mi ca, em es pe ci al quan to ao pre ço
do bar ril de pe tró leo, ma té ria-pri ma in dis pen sá vel ao
de sen vol vi men to eco nô mi co mun di al.

O Bra sil, como país im por ta dor de pe tró leo, não
foge a essa re gra e deve fi car aten to aos des do bra-
men tos da pos sí vel guer ra en tre EUA e Ira que, no ta-
da men te no que diz res pe i to à ins ta bi li da de do pre ço
do pe tró leo, pois um im pac to subs tan ci al no seu cus to
pro vo ca rá de se qui lí bri os que so men te uma es tra té gia
efi ci en te po de rá ga ran tir a es ta bi li da de eco nô mi ca.

Sala das Ses sões, 19 de mar ço de 2003. –
Se na dor Hé lio Cos ta.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE(Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – 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 Inci so III, do art. 216, 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 128, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos ur gên cia, nos ter mos do art. 336,

in ci so II, do Re gi men to Inter no, para o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 93, de 2002 (nº 4.649/98, na Casa de
ori gem), que dis põe so bre o aces so pú bli co aos da -
dos e in for ma ções exis ten tes nos ór gãos e en ti da des
in te gran tes do SISNAMA.

Sala das Ses sões, 19 de mar ço de 2003. – Tião
Vi a na, Ney Su as su na, José Agri pi no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Este re que ri men to será vo ta do após a Ordem 
do Dia, na for ma do dis pos to no art. 340, Inci so II,
do Re gi men to Inter no.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra, pela or dem de che ga da, ao 
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Sr. Pre si den te, re que i ro a mi nha ins cri ção, na for ma
re gi men tal, para uma co mu ni ca ção Ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – V. Exª será aten di do, na for ma do Re gi men to.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Pre si-
den te, da mes ma for ma, re que i ro a V. Exª a mi nha a
ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – V. Exª será aten di do.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem, para uma
co mu ni ca ção ina diá vel.

Estou ins cri to em oi ta vo lu gar e pos so não con -
se guir fa lar, por ca u sa da Ordem do Dia. Como con si-
de ro im por tan tís si mo fa zer uma co mu ni ca ção so bre a 
imi nên cia da guer ra, peço a mi nha ins cri ção. Po rém,
se che gar a mi nha vez an tes, eu a ce de rei ao Se na-
dor Jef fer son Pé res, já que S. Exª che gou pra ti ca men-
te jun to co mi go.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – V. Exª será aten di do.
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O SR. JEFFERSON PERÉS (PDT – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Con ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a mi nha ins cri ção para uma co mu ni-
ca ção de li de ran ça an tes da Ordem do Dia.

Não sei se o nú me ro de ins cri tos já se es go tou.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -

pos) – Se na dor Jef fer son Pé res, na con di ção de Lí -
der, V. Exª pode usar da pa la vra a qual quer mo men to,
in clu si ve ago ra, se for o de se jo de V. Exª.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Pre -
fi ro um pou co mais tar de.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – V. Exª será aten di do no mo men to em que de se-
jar usar da pa la vra.

Na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, S. Exªs
te rão as se gu ra do o uso da pa la vra, por cin co mi nu tos,
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art.
158, § 2º, do Re gi men to Inter no. Estão ins cri tos, em
pri me i ro lu gar, o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, em
se gui da, o Se na dor Alme i da Lima e, pos te ri or men te,
o Se na dor Edu ar do Su plicy.

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 à no bre Se na do ra Ana Jú lia
Ca re pa, do Par ti do dos Tra ba lha do res, do Esta do do
Pará.

S. Exª dis põe de até 20 mi nu tos.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora -
do ra.) – Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res,
nos úl ti mos dias, te mos vis to gran de de ba te em que 
se to res re cal ci tran tes da so ci e da de  bra si le i ra têm
di fun di do po si ções alar mis tas acer ca da si tu a ção
do meio ru ral bra si le i ro. Des cre vem um cli ma de
caos e vi o lên cia no cam po, o que não guar da ab so-
lu ta men te ne nhu ma vin cu la ção com a re a li da de. O
que exis te é um de ba te pre con ce i tu o so e es ti mu la-
dor da vi o lên cia, que em nada con tri bui para a con -
du ção pa cí fi ca e se re na da re for ma agrá ria. E isso
não é for tu i to, Sr. Pre si den te.

Sem pre que se ini cia um pro ces so sé rio e con -
sis ten te de re for ma agrá ria no País, for ças con ser va-
do ras, atin gi das em pri vi lé gi os imo ra is, se in sur gem
para de ses ta bi li zar as ins ti tu i ções e ar mar o am bi en te
de caos po lí ti co e so ci al. Assim ocor reu em 1964, com 
as anun ci a das re for mas de base do Pre si den te Jan -
go. Do mes mo modo se re pe tiu no iní cio da re de mo-

cra ti za ção, sob o Go ver no do Pre si den te José Sar -
ney, com a de ses ta bi li za ção do Incra. A quem in te res-
sa, por tan to, a ge ra ção des se am bi en te ar ti fi ci al?

Con si de ra mos a re for ma agrá ria um tema cru ci-
al para a mo der ni za ção e de mo cra ti za ção da so ci e-
da de bra si le i ra. Por isso, é fun da men tal sua dis cus-
são no Se na do da Re pú bli ca. Mas exi gi mos, po rém, a 
re a li za ção de um de ba te aber to, ho nes to, li vre de
obs cu ran tis mo e de mis ti fi ca ções.

De ci di da men te, não é ver da de ha ver des con tro-
le e au men to da vi o lên cia no cam po! Ao con trá rio,
está ocor ren do a di mi nu i ção dos con fli tos, se não ve -
ja mos os pró pri os nú me ros:

No pri me i ro tri mes tre do Go ver no Lula, ocor re-
ram 24 con fli tos agrá ri os. A mé dia de con fli tos, no
pri me i ro tri mes tre dos úl ti mos qua tro anos do Go ver-
no FHC, foi de 79 epi só di os; ou seja, uma di mi nu i ção
de 70% no nú me ro de con fli tos agrá ri os, em de cor-
rên cia exa ta men te do diá lo go, da im ple men ta ção da
re for ma agrá ria, que, nes se caso, está sen do con du-
zi da pelo nos so Mi nis tro Mi guel Ros set to, sob ori en-
ta ção do nos so Pre si den te Lula. 

Tem mais, Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do-
res, com pa ran do o pri me i ro tri mes tre des te go ver no
re cém-ini ci a do com o pe río do equi va len te do go ver no
an te ri or, ou seja, em 1965, o re sul ta do é ain da mais
sur pre en den te: no pri me i ro tri mes tre do Go ver no
FHC, em 1995, hou ve 199, ou seja, qua se 200 even -
tos re gis tra dos de con fli tos agrá ri os con tra os 24 atu -
a is. Ou seja, mais de oito ve zes me nos con fli tos agrá -
ri os.

De ve mos ser pru den tes e res pon sá ve is no tra to
de ques tões tão re le van tes quan to com ple xas. Aliás,
mu i tos dos que pro cla mam o cres ci men to da vi o lên-
cia são os mes mos que le ga ram ao País a ma i or ver -
go nha e tra gé dia da his tó ria re pu bli ca na, a man cha
trá gi ca do mas sa cre de 19 sem-ter ra em Eldo ra do do
Ca ra jás, no meu Esta do do Pará, ocor ri do em 17 de
abril de 1996 – que, aliás, re gis tro, a im pren sa di vul-
gou que a Co mis são Inte ra me ri ca na de Di re i tos Hu -
ma nos da OEA ace i tou o pe di do do MST para que se
in ves ti gue o caso de Eldo ra do do Ca ra jás. Por tan to, o
Esta do bra si le i ro é ofi ci al men te acu sa do e o Go ver no
terá dois me ses para apre sen tar sua de fe sa jun to à
OEA, o que de mons tra que isso, sim, é vi o lên cia e
des ca so no cam po.

Agin do des sa ma ne i ra es tar-se-ão es ti mu lan do
pos tu ras pe ri go sas e ina ce i tá ve is, como a for ma ção
de mi lí ci as pri va das para res pon der a uma hi po té ti ca
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es ca la da de ações no cam po. Acre di to que se tra ta de 
mais uma ten ta ti va de se jus ti fi ca rem es sas mi lí ci as e
ações, di zen do-se que atu al men te exis te o caos no
cam po.

Ou tra es tra nha acu sa ção diz que o Incra foi con -
ver ti do em bra ço do MST, com mi li tan tes des te e de
ou tros mo vi men tos di ri gin do o ór gão. Qu e ro di zer às
SRA.s e aos Srs. Se na do res que isso é a mais ab so-
lu ta men ti ra. Não exis te um úni co mi li tan te or ga ni ca-
men te li ga do ao MST que es te ja di ri gin do al gu ma Su -
pe rin ten dên cia do Incra, mas, mes mo se hou ves se,
não exis ti ria pro ble ma. Há, na Su pe rin ten dên cia do
Incra, téc ni cos e qua dros po lí ti cos, sim, com lar ga ex -
pe riên cia na área e, por tan to, di ri gen tes ap tos a cum -
prir sua mis são pú bli ca, em ob ser vân cia aos man da-
men tos cons ti tu ci o na is.

Que vi são au to ri tá ria e anti-re pu bli ca na é essa
que não ad mi te que pes so as re la ci o na das aos mo vi-
men tos so ci a is pos sam ocu par car gos pú bli cos?
Essa vi são cri mi na li za não só as or ga ni za ções da so -
ci e da de como tam bém ges to res pú bli cos com ca pa ci-
da de de diá lo go e iden ti da de com os in te res ses so ci-
a is.

Qual o cri me co me ti do por um eco lo gis ta que
atua na área am bi en tal de um go ver no? Qual o cri me
que co me tem um pro du tor ru ral e um in dus tri al por
atu a rem na agri cul tu ra ou na área do de sen vol vi men-
to? Per gun to-lhes: qual é, mes mo, o cri me pra ti ca do
por um sa ni ta ris ta que se en tre ga à mis são de sal var
vi das no Mi nis té rio da Sa ú de? Os que sus ten tam
essa tese por aca so de se ja ri am que o Incra e o Mi nis-
té rio do De sen vol vi men to Agrá rio fos sem con du zi dos
por ini mi gos da re for ma agrá ria e da agri cul tu ra fa mi li-
ar?

Eu não po de ria tam bém de i xar de ci tar, Sr. Pre -
si den te, a acu sa ção que fa zem de que, no nos so Go -
ver no, o Incra é co ni ven te com os mo vi men tos so ci a-
is, que são e sem pre fo ram au tô no mos – aliás, sem -
pre de fen de mos essa au to no mia. E os que fa zem
essa acu sa ção por aca so acham que o Incra é uma
ins ti tu i ção po li ci al? De se ja ri am con ver tê-lo em po lí cia
fun diá ria, ao in vés de ins ti tu i ção exe cu to ra da re for ma
agrá ria? De fi ni ti va men te, não! 

O Incra está, isso sim, sen do re es tru tu ra do de -
po is de uma po lí ti ca de su ca te a men to do Esta do e
prin ci pal men te de ór gãos que ti nham como fun ção
exe cu tar ações que não in te res sa vam a Go ver nos an -
te ri o res. O Incra tem uma mis são que a so ci e da de
bra si le i ra lhe en co men dou.

É ver da de que ex ces sos das or ga ni za ções so ci-
a is são tra ta dos com ri gor, por isso que ro elo gi ar a ati -
tu de do Mi nis tro Mi guel Ros set to por oca sião dos epi -

só di os ocor ri dos no Mato Gros so, ins tru in do a aber tu-
ra de in qué ri to para apu ra ção de res pon sa bi li da des e
pu ni ções.

Qual é, mes mo, a ver da de i ra na tu re za dos con -
fli tos e da dis pu ta pela re for ma agrá ria no Bra sil, Sr.
Pre si den te?

Não se pode atri bu ir aos mo vi men tos so ci a is,
aos sem-ter ra, agri cul to res, se to res ecle siás ti cos,
ONGs e ou tros a exis tên cia do con fli to pela ter ra. A
ver da de i ra na tu re za do con fli to re si de na cons tan te
ex pul são de mu lhe res e ho mens do cam po, de uma
es tru tu ra fun diá ria ar ca i ca e da per ma nen te ex clu são
so ci al pro du zi da por um mo de lo eco nô mi co que hi po-
te cou a so be ra nia do nos so País.

Os con fli tos no cam po ad vêm do fato de que o
Bra sil é a úni ca po tên cia eco nô mi ca do Pla ne ta (10ª
eco no mia) que ain da não re a li zou a re for ma agrá ria.
Digo fir me men te que não foi fe i ta re for ma agrá ria
no País, em que pese a pu bli ci da de uti li za da pelo Go -
ver no FHC para ilu dir a po pu la ção, para que acre di-
tas se no con trá rio. Nes ses oito anos, ocor reu um ar -
ran jo fun diá rio ar ca i co e atra sa do, como bem ca rac te-
ri zou o Mi nis tro do De sen vol vi men to Agrá rio Mi guel
Ros set to, em en tre vis tas re cen tes: uma re for ma agrá -
ria do sé cu lo XIX.

A SRA. Serys Slhes sa ren ko (Blo co/PT – MT) – 
Per mi te-me V. Exª um apar te?

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA  (Blo co/PT – PA) – 
Ouço a Se na do ra Serys Slhes sa ren ko.

A SRA. Serys Slhes sa ren ko (Blo co/PT – MT) – 
Se na do ra, seu pro nun ci a men to pro ce de na to ta li da-
de. Eu o re for ço como se o es ti ves se fa zen do. Acom -
pa nho essa ques tão, prin ci pal men te no Mato Gros so
– um dos Esta dos a que V. Exª fez re fe rên cia –, que
está à be i ra de um con fli to. Re al men te, acre di ta mos
que, a par tir de ago ra, as so lu ções co me cem a acon -
te cer, e com agi li da de, por que a si tu a ção, na que la re -
gião, é in sus ten tá vel. Cos tu mo di zer que o Incra, até
ago ra, de via ter tido um ou tro nome, por que nada lá
acon te ce. Inclu si ve, cos tu mo cha má-lo, em meu Esta -
do, de “in cra va do”. Lá, o pro ces so co me ça e fica pa ra-
do. Te mos de ze nas de pro ces sos ini ci a dos – des de
su per fa tu ra men to, cor rup ção de todo gê ne ro, pes so-
as pro ces sa das, de nún ci as de todo tipo na Po lí cia Fe -
de ral, etc. – em que nada acon te ce. O Incra de Mato
Gros so é um dos mais com pli ca dos do País, se não o
mais com pli ca do. E o que é pior: hoje, está à be i ra de
um con fli to, re al men te, en tre gru pos de pes so as que
es tão cor ren do ris co de vida. Acon te ceu, por exem-
plo, há pou cos dias, na re gião do cha ma do Ba i xo Ara -
gua ia, uma re u nião com o Ou vi dor Agrá rio Na ci o nal,
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Dr. Ger ci no José da Sil va Fi lho. Nes sa au diên cia pú -
bli ca, es ti ve ram re pre sen ta dos, se não me en ga no,
oito Mu ni cí pi os, e ha via mais de oito mil pes so as. As
fa mí li as da Gle ba Bri dão/Bra si le i ra – ocu pa da há qua -
tro anos, se não es tou equi vo ca da – fo ram ex pul sas,
no mês de de zem bro, de for ma drás ti ca, ter rí vel.
Estão to dos à be i ra da BR-158, e à be i ra de um con fli-
to. Vi ve mos uma si tu a ção de ir res pon sa bi li da de até
en tão, com um Go ver no que não fez a re for ma agrá ria
– eu di ria que nem ar ran jos fo ram fe i tos, mas de sa-
cer tos to ta is, pelo me nos no Esta do de Mato Gros so.
Hoje, es ta va pre vis ta uma re u nião em Mato Gros so –
que es pe ro não te nha ocor ri do – para dis cus são das
mi lí ci as pa ra le las. Isso é cri me e não po de mos per mi-
tir que acon te ça, ve nho fa lan do des de on tem. Ouvi
uma de cla ra ção de um gran de la ti fun diá rio de ou tro
Esta do – não vou de cli nar por que não es tou in te i ra da
da his tó ria – de que a po lí cia só en tra na que las ter ras
se for para re ti rar cor pos. Não po de mos per mi tir que o 
Esta do de Di re i to seja afron ta do, e ele o será se isso
vier a acon te cer. Mu i to obri ga da.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA) – 
Obri ga da, Se na do ra Serys Slhes sa ren ko.

Eu gos ta ria de ler al guns nú me ros para mos trar
o que foi fe i to nes sa re for ma agrá ria do sé cu lo XIX,
tão alar de a da. Tal vez, se os mi lhões gas tos na pro pa-
gan da des sa dita re for ma agrá ria fos sem in ves ti dos,
re al men te, nos as sen ta men tos, a si tu a ção pu des se
ser ou tra.

Alar de ou-se o as sen ta men to de 524.380 fa mí li-
as no Go ver no pas sa do, das qua is 82 mil no Esta do
do Pará, mas ve ja mos as con di ções em que se en-
con tram tais as sen ta men tos:

a – 426 mil não têm aces so a es tra das.
Eu, que sou fun ci o ná ria do Ban co do Bra sil, e

quan do tra ba lha va em Ita i tu ba, no Esta do do Pará,
nos sos fis ca is ti ve ram de com prar mo tos para po der
fis ca li zar os cré di tos. Mo tos! Ima gi nem V. Exªs como,
en tão, o pro du tor ru ral vai trans por tar o seu pro du to!
Por meio de car ro ça? Ou no lom bo?

Não têm aces so a es tra da 426.316 des ses 524
mil as sen ta dos; 463 mil não são ser vi dos por rede
elé tri ca; 483 mil não são abas te ci dos com água po tá-
vel ou para uti li za ção na la vou ra; 299 mil fa mí li as não
têm casa; 216 mil não re ce be ram um úni co cen ta vo
de cré di to de apo io para ins ta lar-se na ter ra; 276 mil
não fo ram apo i a das por ser vi ço de as sis tên cia téc ni-
ca; 354 mil não re ce be ram o pla no de ex plo ra ção eco -
nô mi ca e agrí co la, e 246 mil lo tes não ti ve ram, até
hoje, le van ta men to to po grá fi co.

Por tan to, fren te a essa si tu a ção, per gun to-lhes,
SRA.s. e Srs. Se na do res: qual é a dig ni da de de uma
pes soa que não tem mo ra dia, que é obri ga da a vi ver
ao re len to, como um ani mal? Qual é a dig ni da de de
um ser hu ma no que não tem água para be ber, para
ali men tar os seus ví ve res e para ir ri gar a pe que na la -
vou ra? Como se ima gi na ser pos sí vel pro du zir sem
ener gia elé tri ca? Alguém aqui se sen te em con di ção
de tal? Qual é a má gi ca? Com cer te za, Se na dor Sibá
Ma cha do, essa sim é uma si tu a ção kaf ki a na, para
usar ex pres são já pro fe ri da nes te ple ná rio. Kaf ki a no é 
ge rar e acu mu lar um pas si vo gi gan tes co em in fra-es-
tru tu ra, ser vi ços so ci a is, as sis tên cia téc ni ca e cre di tí-
cia e, além dis so, cul par  as sen ta dos e pe que nos pro -
du to res pela fa lên cia de uma re for ma que não foi re a-
li za da. Kaf ki a no é ter uma es tru tu ra la ti fun diá ria im-
pro du ti va e mi lhões de bra si le i ros fa min tos e es fo me-
a dos.

O Sr. Sibá Ma cha do (Blo co/PT – AC) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA) – 
Pois não, Se na dor Sibá, con tan to que seja rá pi do,
por que meu tem po já está ter mi nan do.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Mesa, a fim de dis ci pli nar os tra ba lhos, aler ta
os no bres Se na do res e a Ora do ra que o apar te, se -
gun do o art. 14, in ci so X, do Re gi men to Inter no, é de 2 
mi nu tos.

Ten do em vis ta que a Ora do ra dis põe de 2 mi nu-
tos, peço a co la bo ra ção de V. Exªs, uma vez que,
hoje, te mos uma ex ten sa Ordem do Dia e o tem po do
apar te será des con ta do.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Em
se gui da gos ta ria de apar te ar, Se na do ra Ana Jú lia.

O Sr. Sibá Ma cha do (Blo co/PT – AC) – Agra de-
ço à no bre Se na do ra o apar te e as ob ser va ções fe i tas
pela Mesa. Ra pi da men te que ro di zer que ouvi do Pre -
si den te Lula e do Mi nis tro do De sen vol vi men to Agrá -
rio, Mi guel Ros set to, que a re for ma agrá ria, nes te Go -
ver no, será ime di a ta men te tra ta da sob dois as pec tos.
Um diz res pe i to às fa mí li as que ain da não têm ter ra,
os sem-ter ra, que pre ci sam da ter ra para tra ba lhar, e
às que já ti ve ram ter ra mas não ti ve ram o de vi do
acom pa nha men to, fo ram aban do na das, fi can do os
pro je tos de as sen ta men to em todo o País em si tu a-
ção de cam po de con cen tra ção. O ou tro as pec to que
é pre ci so res sal tar aqui, no bre Se na do ra, é que me
pre o cu pa – e ou tros Par la men ta res de am bas as Ca -
sas já fa la ram so bre ele – a for ma como, no va men te,
es tão que ren do tra tar o as sun to da re for ma agrá ria:
com in ti mi da ção, com cri a ção de mi lí ci as pa ra le las.
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Ou seja, re for ma agrá ria, no Bra sil, algo bá si co na
his tó ria – como V. Exª já nos lem brou –, sem pre é tra -
ta da como es ta do de guer ra. O ape lo que fa ze mos ao
Go ver no é que ele as su ma a co or de na ção des se pro -
ces so. A re for ma agrá ria é uma po lí ti ca e uma re for ma
como qual quer ou tra que será tra ta da por esta Casa.
Pa ra béns pelo seu pro nun ci a men to.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA) – 
Obri ga da, Se na dor Sibá Ma cha do.

Pois não, Se na dor Edu ar do Su plicy. Ape nas so -
li ci to a V. Exª bre vi da de.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Cum -
pri men to V. Exª, Se na do ra Ana Jú lia, e que ro res sal-
tar a dis po si ção do Pre si den te Lula, que, du ran te a
sua cam pa nha – e re i te ra da men te – dis se que re a li-
za rá a re for ma agrá ria com um gran de diá lo go, in clu-
si ve en tre even tu a is pro pri e tá ri os de ter ra e tra ba lha-
do res, que es tão que ren do tra ba lhar na ter ra, como
na luta pela ter ra pro me ti da que, des de o tem po do
Êxo do, se cons ti tui uma luta por jus ti ça. Então, mu i to
mais do que uti li zar  mé to dos que não são os mais ci -
vi li za dos, de ve ri am es sas pes so as pro cu rar o Go ver-
no para sen tar-se à mesa e re a li zar aqui lo que cons ti-
tui uma exi gên cia de jus ti ça. Meus cum pri men tos a V.
Exª.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA) – 
Mu i to obri ga da, Se na dor Edu ar do Su plicy.

Para con clu ir, eu di ria que o Go ver no an te ri or
ge rou um cír cu lo vi ci o so de apro fun da men to da mi sé-
ria no cam po, e im pôs con di ções su bu ma nas e pri mi-
ti vas de vida nos as sen ta men tos. Essa re a li da de nos
per mi te en ten der a luta le gí ti ma tra va da na so ci e da de
pela re for ma agrá ria e pelo for ta le ci men to da agri cul-
tu ra fa mi li ar.

Esta mos cum prin do o ter ce i ro mês do nos so
Go ver no, ele i to com base numa pla ta for ma de re for-
mas exi gi das pela so ci e da de bra si le i ra, e a re for ma
agrá ria é  uma de las.

Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, nes te
cur to es pa ço de tem po mu i to já foi fe i to: nos so Go ver-
no con se guiu re du zir o con fli to no cam po, abriu ca na-
is per ma nen tes de diá lo go com to dos os se to res so ci-
a is e anun cia me di das de  im pac to ime di a to, como o
se gu ro-sa fra e o pla no sa fra, so bre os qua is já fa lei
nes ta Casa.

O Mi nis tro tem anun ci a do um pla no sé rio e con -
sis ten te para re a li zar a  re for ma agrá ria do Sé cu lo XXI 
que o País exi ge. Uma re for ma agrá ria que in te gre  a
pe que na pro du ção agrí co la ao pro je to de de sen vol vi-
men to na ci o nal auto-sus ten tá vel em ter mos de pro-
du ção para o con su mo in ter no e de ex ce dí ve is agrí -

co las.  Uma re for ma agrá ria  que ha bi li te os pe que nos
pro du to res as so ci a dos a par ti ci pa rem efe ti va men te
da pro du ção na ci o nal, do de sen vol vi men to das co-
mu ni da des e re giões, da so be ra nia ali men tar e da ga -
ran tia de ali men ta ção aos mi lhões de bra si le i ros que
fo ram jo ga dos à mar gem da so ci e da de nos úl ti mos
anos.

Isto pos to, de ve mos nos per gun tar se não é ver -
da de que hou ve um au men to da vi o lên cia no cam po,
se não é ver da de que o Incra é um bra ço do MST e de
ou tros mo vi men tos so ci a is, se não é ver da de que foi
re a li za da a ma i or  re for ma agrá ria do mun do no País.
A quem in te res sa pro du zir esse am bi en te de vi o lên-
cia e caos? A que in te res ses aten de essa cam pa nha
des fe ri da con tra o Go ver no, con tra se to res da so ci e-
da de e con tra os an se i os de mo crá ti cos con ti dos  na
Cons ti tu i ção bra si le i ra? Qual é o te mor de se to res do
Bra sil, em es pe ci al do  Esta do do Pará, que fo ram his -
to ri ca men te be ne fi ci a dos com cré di tos, be ne fí ci os fis -
ca is, as sis tên cia téc ni ca, obras de in fra-es tru tu ra e,
ape sar dis so, se gun do o Dr. Fran cis co Assis, do Nú -
cleo de Altos Estu dos da Ama zô nia, da Uni ver si da de
Fe de ral do Pará, são me nos pro du ti vos do que os pe -
que nos agri cul to res?

A quem in te res sa, en fim, obs tru ir a re a li za ção
pa cí fi ca e se re na da re for ma agrá ria no País?

Para con clu ir, Sr. Pre si den te, digo que esta
Casa tem uma gran de res pon sa bi li da de. Até por que
os se to res res pon sá ve is pelo tra ba lho es cra vo – que,
no Esta do do Pará, in fe liz men te, con cen tram 80% –
são os mes mos se to res que fa zem que o nos so Esta -
do seja o cam peão de mor tes no cam po. Para es ses
se to res não in te res sa uma re for ma agrá ria pa cí fi ca e
fe i ta com diá lo go, que pos sa tra zer de sen vol vi men to
a este País e ao cam po, além de tra zer o que a so ci e-
da de tan to quer, paz no cam po.

Por tan to, que ro di zer a es ses se to res que es tão
pro cu ran do jus ti fi ca ti vas para ações, na ver da de, pa -
ra mi li ta res, que nós não to le ra re mos esse tipo de ati -
tu de! Fa re mos o que quer a so ci e da de: le va re mos
paz ao cam po com a re for ma agrá ria.

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 ao no bre Se na dor Pa pa léo
Paes, do PTB, do Esta do do Ama pá.

S. Exª dis põe de até 20 mi nu tos.
O SR. PAPALÉO PAES (Blo co/PTB – AP. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, SRA.s e 
Srs. Se na do res, es tou  nes ta his tó ri ca tri bu na do Se -
na do Fe de ral, pela pri me i ra vez, para fa lar como Se -
na dor pelo Esta do do Ama pá, ini ci an do uma ca mi-
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nha da que, es pe ra mos, ren de rá os fru tos de se ja dos
pe los ama pa en ses que para aqui me en vi a ram.

Sa be mos que nos sa pre sen ça nes ta Casa des -
ti na-se, so bre tu do, a ser vir ao País e hon rar cada voto 
re ce bi do nas ur nas, em nos sos Esta dos. Por isso, te -
mos, sim ples men te, o de ver de de fen der, de for ma
res pon sá vel, os le gí ti mos in te res ses do Esta do que
re pre sen ta mos e de seu povo. 

É, sem dú vi da, uma gran de hon ra fa lar des ta tri -
bu na, pois aqui eco a ram as vo zes in flu en tes de ho-
mens pú bli cos no tá ve is, em his tó ri cos de ba tes, não
me nos im por tan tes que aque les que hoje se fa zem no 
Se na do Fe de ral. Do Impé rio aos nos sos dias, esta
Casa dis cu tiu os mais re le van tes te mas na ci o na is,
es cre ven do, par ti ci pa ti va men te, boa par ce la da his tó-
ria do Bra sil.

Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, peço li -
cen ça, nes te pri me i ro dis cur so como Se na dor, para
se guir a tri lha da tra di ção des ta Casa. Por isso, fa rei,
em bre ves pa la vras, um re la to so bre mi nha tra je tó ria
de vida e apre sen ta rei in for ma ções his tó ri cas re la ti-
vas ao Esta do do Ama pá.

Te nho sa tis fa ção de per ten cer ao nú me ro dos
que se en ga jam na re so lu ção dos gra ves pro ble mas
de sa ú de bra si le i ros. For ma do em Me di ci na, com es -
pe ci a li za ção em Car di o lo gia, Me di ci na do Tra ba lho e
Me di ci na Des por ti va.

Com não me nos sa tis fa ção, des ta vez ali a da ao
sen ti men to do de ver pa trió ti co, ser vi o Exér ci to Bra si-
le i ro no 3º Ba ta lhão Espe ci a li za do de Fron te i ras em
Ma ca pá, onde fui mem bro da Jun ta de Inspe ção de
Sa ú de dos cons cri tos. Em 1980, in gres sei no qua dro
de fun ci o ná ri os pú bli cos do en tão Ter ri tó rio Fe de ral
do Ama pá, onde exer ci os car gos de Di re tor do Hos pi-
tal Ge ral de Ma ca pá; par ti ci pei, ain da, como Mem bro
da Jun ta Mé di ca Pe ri ci al, do Con se lho de Ciên ci as e
Tec no lo gia e do Con se lho Fis cal da Te le a ma pá; ain -
da, do Con se lho Esta du al de Sa ú de, do Con se lho Na -
ci o nal de Se cre tá ri os de Sa ú de e do Con se lho Re gi o-
nal de Me di ci na, do qual fui de sig na do Te sou re i ro,
logo após ter exer ci do o car go de Se cre tá rio de Sa ú-
de do meu Esta do.

Se guin do sem pre a se a ra de me lhor ser vir o
povo do Esta do do Ama pá, ace i tei as mis sões de Se -
cre tá rio de Sa ú de do en tão Ter ri tó rio Fe de ral e  tam -
bém de Pre si den te Fun da dor do Con se lho Ter ri to ri al
de Sa ú de.

Não po den do fur tar-me às lu tas ci en tí fi cas e
cor po ra ti vas que nós, mé di cos, en fren ta mos, fui tam -
bém Pre si den te da Asso ci a ção Mé di ca do Ama pá.

O exer cí cio des ses car gos e meu em pe nho por
bus car os me lho res me i os de re sol ver os pro ble mas
de sa ú de de mi nha co mu ni da de me le va ram, na tu ral-
men te, a dis pu tar car gos ele ti vos. Foi as sim que, em
1989, pela pri me i ra vez, fi li ei-me a um par ti do po lí ti co
e, no ano de 1992, fui ele i to Pre fe i to da ca pi tal do
Esta do, Ma ca pá, com 54,65% dos vo tos, em um tur no
úni co. Nes tas úl ti mas ele i ções, re ce bi 28,40% dos vo -
tos vá li dos de meu Esta do, ou seja, fui o Se na dor
mais bem vo ta do do Esta do do Ama pá.

Qu e ro di zer ao povo do Ama pá, ao Sr. Pre si den-
te e às SRA.s e Srs. Se na do res que não es tou dan do
es ses da dos de Se na dor mais bem vo ta do por va i da-
de ou por que rer pre va le cer aos de ma is com pa nhe i-
ros que dis pu ta ram, mas, sim, para ho me na ge ar o
povo ama pa en se, que de mons trou sua so be ra nia por
meio do voto.

No meu Esta do, onde há cer ca de 290 mil ele i to-
res, o ex pe di en te da re e le i ção para o Exe cu ti vo mas -
sa cra o nos so povo, co lo can do-o sob vi gi lân cia per -
ma nen te dos maus di ri gen tes. E este povo con se gue,
por in ter mé dio do voto, mos trar sua li ber da de e res -
pon sa bi li da de para com a de mo cra cia. Não ana li so a
ques tão dos de ma is Esta dos, mas a ex pe riên cia da
re e le i ção no Esta do do Ama pá, como uma for ma de
re fle tir mos jun tos nos pro ble mas lo ca is e, de po is, em
uma dis cus são am pla, na re e le i ção para o Exe cu ti vo
nos Mu ni cí pi os, nos Esta dos, em nos so País. 

Em mi nha tra je tó ria pes so al, tive a fe li ci da de de
ter como es po sa uma co le ga de pro fis são, Jo sé lia
Mar tins Pa pa léo Paes, que tam bém é car di o lo gis ta, e
ca sa dos es ta mos há 23 anos – uma fe li ci da de que se
com ple ta com nos sas duas fi lhas, Jacy ra e Ju li a na.

Lem bro às SRA.s e Srs. Se na do res que nos sa
re pre sen ta ção nes ta Casa vem car re ga da de his tó ria.
Re pre sen ta mos, pois, não ape nas os ci da dãos de
hoje, com suas de man das. Pre ci sa mos res ga tar, na
his tó ria, os ob je ti vos ma i o res que hoje nos tra zem a
de fen der as po lí ti cas pú bli cas que de fen de mos. No
caso es pe cí fi co do Ama pá, o que nos move, des de
tem pos ime mo ri a is, é o es pí ri to do des bra va men to,
da con quis ta, da vi tó ria.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PPS – RR) – Se -
na dor Pa pa léo Paes, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. PAPALÉO PAES (Blo co/PTB – AP) –
Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PPS – RR) – Se -
na dor Pa pa léo Paes, cum pri men to-o quan do da es-
tréia de V. Exª na tri bu na des ta Casa. V. Exª é tri pla-
men te co le ga: co le ga mé di co, co le ga de ex-Ter ri tó rio
e co le ga do Nor te. É uma fe li ci da de tê-lo aqui, co la bo-
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ran do no tra ba lho de de fe sa da Re gião Nor te, o qual
pre ci sa mos in ten si fi car, bus can do a tão de can ta da
eli mi na ção das de si gual da des re gi o na is. É mu i to fá cil
fa lar de de si gual da de re gi o nal quan do se mora, por
exem plo, no Rio de Ja ne i ro e em São Pa u lo, ou quan -
do se está tra tan do aca de mi ca men te o pro ble ma. Di -
fí cil é vi ven ci ar es sas de si gual da des, como nós que lá
mo ra mos, que lá te mos fa mí li as e que, en fim, con vi-
ve mos com o so fri men to do dia-a-dia. Espe ro que,
com a che ga da de V. Exª e de mu i tos ou tros co le gas
da que la Re gião, pos sa mos in cre men tar nos sa luta
para co lo car a Re gião Nor te em po si ção me nos so fri-
da que a atu al. Pa ra be ni zo V. Exª e es pe ro que pos sa-
mos fa zer um bom tra ba lho no Se na do. Obri ga do.

O SR. PAPALEÓ PAES (Blo co/PTB – AP) –
Obri ga do, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti. Incor po ro
ao meu dis cur so as pa la vras de V. Exª.

O Sr. Du ci o mar Cos ta (Blo co/PTB – PA) – Se -
na dor Pa pa léo Paes, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. PAPALÉO PAES (Blo co/PTB – AP) –
Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Du ci o mar Cos ta (Blo co/PTB – PA) – Se -
na dor Pa pa léo Paes, é com gran de sa tis fa ção que
re gis tra mos o nos so apar te no seu pro nun ci a men to.
Em nome do nos so Par ti do, o PTB, e em nome do
Se na dor Sér gio Zam bi a si e do Se na dor Fer nan do
Be zer ra, que re mos re gis trar a nos sa ale gria de ter
pes so as do seu na i pe na nos sa agre mi a ção par ti-
dá ria e pa ra be ni zar o povo do Ama pá pela fe liz es -
co lha dos seus re pre sen tan tes. Sem dú vi da al gu-
ma, o Ama pá deve es tar bas tan te or gu lho so dos re -
pre sen tan tes que tem, não só do Se na dor Pa pa léo
Paes, mas tam bém do Pre si den te des ta Casa, o Se -
na dor José Sar ney, as sim como da que le que foi Go -
ver na dor do Esta do, o Se na dor João Ca pi be ri be.
Por tan to, o povo do Ama pá teve a sa be do ria de es -
co lher bri lhan tes re pre sen tan tes. É uma sa tis fa ção
tê-lo em nos so Par ti do. De se jo a V. Exª ple no êxi to
na mis são que Deus e o povo do Ama pá lhe con fe ri-
ram. Com cer te za ab so lu ta, V. Exª terá a sa be do ria
de re pre sen tar e hon rar o voto do povo do Ama pá.
Obri ga do, Se na dor.

O SR. PAPALÉO PAES (Blo co/PTB – AP) –
Agra de ço-lhe as pa la vras, Se na dor. Suas re fe rên ci as
nos tor nam bas tan tes res pon sá ve is por tudo, es cla re-
cem as res pon sa bi li da des que te mos para com os vo -
tos que re ce be mos no nos so Esta do. Mu i to obri ga do.

Esse sen so de pi o ne i ris mo vem de lon ge, ain da
nos pri me i ros tem pos da co lo ni za ção do País quan -
do, em 1637, o atu al Esta do do Ama pá si tu a va-se na
ca pi ta nia de um por tu guês de nome Ben to Pa ren te. O 
do mí nio da que le ter ri tó rio não foi pa cí fi co. E, por isso,
uma “pre sen ça bra si le i ra” sem pre se fez ne ces sá ria
de ma ne i ra efe ti va. Não po de mos es que cer que, no fi -
nal do sé cu lo XVII, a re gião foi in va di da por in gle ses e
ho lan de ses, só mu i to tem po de po is ex pul sos por por-
tu gue ses. Mas não es ta va pa ci fi ca do o do mí nio por tu-
guês, no va men te de sa fi a do no sé cu lo XVIII, quan do
os fran ce ses re i vin di ca ram tam bém a pos ses são da
área. So men te pelo Tra ta do de Utrecht, em 1713, foi
de li mi ta da a fron te i ra en tre o Bra sil e a Gu i a na Fran -
ce sa; con tu do, como o tra ta do não foi hon ra do pe los
fran ce ses, os por tu gue ses cons tru í ram uma gran di o-
sa for ta le za, que re ce beu o nome de São José de Ma -
ca pá, com a fi na li da de de fa zer fren te aos in va so res
fran ce ses.

Com o ter ri tó rio de li mi ta do, já no sé cu lo XIX, o
de sen vol vi men to do Ama pá co me ça a se pro ces sar
de vi do à des co ber ta de ouro na re gião e ao co nhe ci-
do ci clo da bor ra cha. To dos lem bra mos que, na que la
épo ca, a bor ra cha ti nha al can ça do al tos pre ços no
mer ca do in ter na ci o nal e o quan to isso sig ni fi cou para
a Ama zô nia. Por ser de ten to ra des sas ri que zas, a
área sem pre foi co bi ça da pe los fran ce ses, que, em
maio de 1895, con se gui ram in va di-la, po rém por pou -
co tem po. Em 1º de ja ne i ro de 1900, a Co mis são de
Arbi tra gem, em Ge ne bra, deu pos ses são da re gião
ao Bra sil e o ter ri tó rio foi in cor po ra do ao Esta do do
Pará, sob o nome de Ama pá, que na lín gua Tupi sig ni-
fi ca o lu gar da chu va, a mo ra da da chu va, a casa da
chu va. Em 13 de se tem bro de 1943, pelo De cre to-lei
nº 5.812, foi cri a do o Ter ri tó rio Fe de ral do Ama pá. Em
1945, a des co ber ta de gran des ja zi das de man ga nês
em Ser ra do Na vio trans for mou a eco no mia lo cal.
Mais re cen te men te, o an ti go ter ri tó rio do Ama pá se
tor nou um Esta do Fe de ra do, por meio da Cons ti tu i-
ção de 5 de ou tu bro de 1988.

Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, ve nho
para esta Casa em uma con jun tu ra em que o País re -
gis tra sig ni fi ca ti vos avan ços no pro ces so de ins ti tu ci-
o na li za ção so ci al e po lí ti ca, em que há um pro fun do
sen ti men to de es pe ran ça do povo bra si le i ro. Com
este sen ti men to, tra go à re fle xão o pen sa men to do ci -
da dão co mum, um da que les que cons tam tão so men-
te nas es ta tís ti cas, que as sim se ex pres sa: “O povo
quer mu i to pou co! Qu e re mos mais sa ú de, edu ca ção,
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se gu ran ça e em pre go. E que os go ver nan tes tra ba-
lhem com ho nes ti da de, de di ca ção e von ta de de ser vir
e não de se ser vir do povo”.

Não po de mos con vi ver com um Esta do iner te;
pre ci sa mos de mu dan ças que de ve rão ocor rer em
be ne fí cio da so ci e da de; pre ci sa mos es tar de ter mi na-
dos a re a li zar as re for mas es sen ci a is, a fim de que os
agen tes do Esta do pos sam ter ca pa ci da de e con di-
ções para res ga tar a imen sa dí vi da so ci al.

A re for ma po lí ti ca, que é uma das ban de i ras do
Pre si den te des ta Casa – Se na dor José Sar ney –, por
cer to de ve rá nos con du zir para um sis te ma mais or -
de na do e ra ci o nal, no qual não ve nham a pre va le cer
as ques tões ca su ís ti cas; pelo con trá rio, que pre va le-
ça so bre tu do a éti ca, tão ne ces sá ria para a cre di bi li-
da de do po lí ti co.

O Bra sil tem pres sa para en ca mi nhar as re for-
mas; con tu do, essa ne ces si da de de en ca mi nhar mu -
dan ças não pode atro pe lar o or de na men to ju rí di co,
não pode ser fe i ta sem a par ti ci pa ção e o co nhe ci-
men to do País; não pode ocor rer sem que as pro pos-
tas di ver gen tes nes te ou na que le pon to se jam res pe i-
ta das. Pre ci sa mos de re for mas sem sur pre sas, co e-
ren tes e con sis ten tes; e mais: que se jam em prol da
cons tru ção de um País prós pe ro, onde o povo tam-
bém par ti ci pe efe ti va men te des sa pros pe ri da de.

Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, para
mim a po lí ti ca deve ser en ten di da como mis são e o
man da to não como um prê mio, mas como uma con-
vo ca ção para o exer cí cio des ta mis são, a ser vi ço da
cons tru ção e do de sen vol vi men to do país.

Nes te dis cur so, não po de rei de i xar de me di ri gir
ao Che fe do Po der Exe cu ti vo, O Pre si den te Luiz Iná -
cio Lula da Sil va, para di zer a Sua Exce lên cia que as -
su miu o Go ver no do Bra sil em um mo men to de gran -
de es pe ran ça do povo bra si le i ro e que a so ci e da de
está a exi gir do go ver nan te que seus an se i os e di re i-
tos se jam res pe i ta dos e que as pro pos tas de cam pa-
nha se jam cum pri das.

Ao fa zer tais afir ma ções, não que ro que ou tra in -
ter pre ta ção pos sa ser dada de não o da gran de za no
con tex to das pre sen tes ne ces si da des. Te mos cons-
ciên cia das di fi cul da des e com ple xi da des; sa be mos
das de man das em pra ti ca men te to dos os cam pos,
mas tam bém sa be mos do pro pó si to de Sua Exce lên-
cia, o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, que tem mos -
tra do co ra gem, von ta de, de ter mi na ção de ser vir ao
País.Que Deus es te ja sem pre ao seu lado. 

Sr. Pre si den te, esta Casa e o Con gres so Na ci o-
nal, nes te biê nio, te rão a hon ra de con tar com a pre -
sen ça de S. Exª o Pre si den te José Sar ney. Sei que ele 
cer ta men te co lo ca rá toda a sua ex pe riên cia de ho-
mem pú bli co bem-su ce di do a ser vi ço do Se na do e do
País.

Sr. Pre si den te, te nho re fle ti do so bre a ma ni fes-
ta ção do Se na dor José Sar ney, fe i ta nes ta Casa no
dia 15 de fe ve re i ro de 1995, quan do S. Exª se pro nun-
ci ou da se guin te ma ne i ra:

“... o nos so País, que não tem tra di ção
par ti dá ria, con vi ve com al gu mas re mi nis-
cên ci as de ins ti tu i ções po lí ti cas do fim do
sé cu lo XIX de que é exem plo o voto pro por-
ci o nal uni no mi nal, de sin te gra dor dos par ti-
dos e es ti mu la dor da cor rup ção. Bas ta di zer
que o Bra sil é o úni co país do mun do onde
ain da se pra ti ca esse sis te ma ele i to ral”.

Eis, por tan to, Sr. Pre si den te, uma en tre mu i tas
ra zões para que se pro ce da à re for ma po lí ti ca. Va mos
à re for ma. A re for ma é ex tre ma men te im por tan te para 
a nos sa de mo cra cia.

 Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, an tes
de en cer rar este pro nun ci a men to, não pos so de i xar
de re ve ren ci ar meus Pais, que se en con tram na
eter ni da de, par ti cu lar men te mi nha mãe Ma ria Jacy -
ra Pa pa léo, que par tiu du ran te a úl ti ma cam pa nha
ele i to ral. De les re ce bi o meu ma i or pa tri mô nio, de
me te rem edu ca do como ho mem de bem, vol ta do
para a fa mí lia, para o tra ba lho e sem pre aber to a
ser vir meus se me lhan tes. Com sen ti men to, digo a
to dos que es tou com o co ra ção aber to e com von ta-
de de ser vir ao Bra sil e tra ba lhar pelo meu que ri do
povo do Esta do do Ama pá. Que Deus Pai, por in ter-
ces são de São José, guie meus pas sos nes ta mis -
são no Se na do Fe de ral.

Mu i to obri ga do!

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Tas so
Je re is sa ti, por ces são do Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos. S. Exª dis põe de até 20 mi nu tos.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, é com sen ti-
men to, mis to de or gu lho e nos tal gia, que ocu po, pela
pri me i ra vez, a tri bu na des ta Casa.

Não é ape nas por co in ci dên cia que mi nhas
pa la vras nes te Ple ná rio ocor ram no dia 19 de mar -
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ço, dia de São José, pa dro e i ro do Ce a rá. Dis cur sar
nes te dia sim bó li co em todo o Nor des te re for ça o
meu prin ci pal e mais im por tan te com pro mis so, que
é com o povo do Ce a rá e do Nor des te. Tam bém
hoje, o Papa João Pa u lo II, em pro nun ci a men to no
Va ti ca no, lem brou São José no ape lo que fez ao
Pre si den te Bush pelo pros se gui men to das ne go ci a-
ções de paz no Ira que.

Re gis tro tam bém um as pec to sen ti men tal. Foi
aqui que meu pai, Car los Je re is sa ti, vi veu o ápi ce da
sua vida po lí ti ca, que teve na ori gem o tra ba lhis mo de
Ge tú lio Var gas. Aqui, ele en cer rou pre co ce men te a
car re i ra pú bli ca aos 46 anos de ida de, com o seu fa le-
ci men to.

Não po de ria de i xar de re gis trar o or gu lho que te -
nho do meu pai pela sua tra je tó ria po lí ti ca, o que au -
men ta a mi nha res pon sa bi li da de ao sen tar na ca de i ra
que um dia ele ocu pou.

É tam bém com mu i ta hon ra que exer ço pela pri -
me i ra vez um car go no Le gis la ti vo, jus ta men te nes ta
Casa, que me en se ja o pri vi lé gio de uma con vi vên cia
com mu lhe res e ho mens pú bli cos dos mais ilus tres do 
País e com os qua is, com cer te za, te rei mu i to a apren -
der.

O mo men to que o País vive é pre ci o so, tal vez
um dos mais ri cos de sua his tó ria.

Mes mo per ten cen do ao PSDB, do qual já fui
pre si den te, e me or gu lhan do de ha ver par ti ci pa do da
base de apo io ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so – que a his tó ria verá como um dos ma i o res pre -
si den tes des te País –, não pos so de i xar de re co nhe-
cer a im por tân cia da ele i ção do Pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va.

É ine gá vel que se tra ta de mu dan ça sig ni fi ca ti-
va, que si na li za o alto grau de con so li da ção al can ça-
do pela nos sa de mo cra cia. Afi nal de con tas, o Bra sil,
hoje, é go ver na do por um imi gran te nor des ti no, ope -
rá rio de ma ca cão azul das fá bri cas de São Pa u lo, sin -
di ca lis ta de es quer da, ele i to em ple i to de mo crá ti co,
trans pa ren te e par ti ci pa ti vo, sem ne nhu ma ame a ça
de ris co, sem ne nhum in ci den te ou voz que pu ses se
em dú vi da a le gi ti mi da de do pro ces so. A meu ver, é a
mar ca de fi ni ti va do Bra sil mo der no, que teve nos oito
anos do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so o pas -
so im por tan te para que che gás se mos a este mo men-
to.

Tam bém não po de ria de i xar de res sal tar a mi -
nha ad mi ra ção e res pe i to pelo Pre si den te Lula de vi do

à sua tra je tó ria po lí ti ca. Sua his tó ria de vida é re al-
men te fan tás ti ca e se tor nou sím bo lo das ex pec ta ti-
vas de mi lhões de pes so as que vi vem nes te País e
per ce bem que pode e deve ha ver um lu gar para to -
dos. Co nhe ço tam bém seu ca rá ter e per so na li da de,
pois ti ve mos opor tu ni da de de con vi ver – ele, pre si-
den te do PT e eu como pre si den te na ci o nal do PSDB.
Fo mos par ce i ros em mo men tos im por tan tes des te
País.

Mais re cen te men te, quan do da sua ele i ção para 
a Pre si dên cia da Re pú bli ca, tive opor tu ni da de de pa -
ra be ni zá-lo, trans mi tin do-lhe que po de ria con tar com
a mi nha le al da de, numa opo si ção em que não lhe ne -
ga ria apo io ne ces sá rio para a go ver na bi li da de, usan -
do da fran que za e aber to ao diá lo go quan do das si tu-
a ções de dis cor dân cia.

Sr. Pre si den te, nes ta mi nha pri me i ra opor tu ni-
da de de fa lar a este Ple ná rio, é com esse es pí ri to e
com uma dis po si ção ab so lu ta men te cons tru ti va que
gos ta ria de co lo car al gu mas ob ser va ções. E a pri me i-
ra de las, como não po de ria de i xar de ser, é so bre a
ques tão do de sen vol vi men to re gi o nal, as sun to so bre
o qual, no en tan to, gos ta ria de ma ni fes tar-me com
ma i or pro fun di da de em ou tra oca sião.

Alguns si na is, no en tan to, são bas tan te pre o cu-
pan tes. Pa re ce-me cla ro que este ano de 2003 já está
per di do em ter mos de de sen vol vi men to re gi o nal e do
Nor des te, em es pe ci al.

Os re cur sos do or ça men to e a fal ta de de fi ni ção
de uma po lí ti ca para a re gião já mos tram isso com
toda cer te za; pre o cu pan tes tam bém são os pri me i ros
mo vi men tos em re la ção a uma po lí ti ca re gi o nal. A de -
sas tra da de cla ra ção do Mi nis tro Gra zi a no a res pe i to
da re gião, so bre a qual, aliás, re gis trei nos Ana is des -
ta Casa os ar ti gos do es cri tor João Ubal do Ri be i ro e
do jor na lis ta Zu e nir Ven tu ra; a qua se au sên cia de re -
pre sen tan tes do Nor des te no Con se lho Na ci o nal de
De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al, como tam bém
no Con se lho de Se gu ran ça Ali men tar, apre sen tam
ób via fal ta de pri o ri da de efe ti va para os sen ti men tos e 
ne ces si da des da re gião mais po bre do País.

Sr. Pre si den te, a fome e a alta con cen tra ção de
ren da co me çam a ser re sol vi das com a so lu ção de
pro ble mas re gi o na is. O pro ble ma re gi o nal é sem dú vi-
da o ma i or e mais gra ve pro ble ma na ci o nal.

A se gun da ob ser va ção, Sr. Pre si den te, diz res -
pe i to ao tema que mu i to me in qui e ta e que está no
cen tro das pre o cu pa ções des te País e des ta Casa – a 
po lí ti ca eco nô mi ca na ci o nal. Des de a se gun da me ta-
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de do úl ti mo pe río do do Go ver no do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so, nós, den tro do PSDB, sa -
bía mos que a po lí ti ca de usar e abu sar do re cur so dos 
ju ros al tos não po de ria du rar mais por mu i to tem po.
Aliás, sem pre sou be mos dis so, mas em fun ção de vá -
ri as cir cuns tân ci as e si tu a ções con jun tu ra is, prin ci-
pal men te ex ter nas, este re cur so foi-se es ta be le cen do
como úni ca al ter na ti va e qua se que per ma nen te.

Fi ca va cada vez mais cla ro, no en tan to, que a
uti li za ção do ins tru men to dos ju ros al tos es ta va che -
gan do ao seu li mi te. Os seus efe i tos co la te ra is já
eram in su por tá ve is: o de sem pre go alto; o em po bre ci-
men to re la ti vo do País; as pe que nas e as mé di as em -
pre sas de sa pa re cen do, sen do su fo ca das pe las dí vi-
das e pela fal ta de cré di to; o de ses tí mu lo ao em pre en-
de do ris mo e ao pe que no em pre en de dor são se qüe-
las que re a li men tam um cír cu lo vi ci o so de mais ne-
ces si da de de ar re ca da ção, mais su pe rá vit fis cal, me -
nos gas tos pú bli cos e, por tan to, me nos in ves ti men tos
so ci a is e na in fra-es tru tu ra.

É im por tan te lem brar que, seis me ses atrás, a
taxa Se lic era de 18% e, por mais que a in fla ção te nha
su bi do, não há por que co me mo rar quan do o dó lar
está em R$3,50 e a Se lic au men tou 8,5 pon tos nes se
pe río do.

Sr. Pre si den te, SRA.s. e Srs. Se na do res, al gu-
mas me di das que não con tra ri as sem uma po lí ti ca
mo ne tá ria e fis cal aus te ra já po de ri am ser vis tas
como si na is de ino va ção. Se o juro, por si só, é su fo-
can te, o cré di to, para a gran de ma i o ria das pe que nas
e mé di as em pre sas bra si le i ras, se quer exis te.

A con cen tra ção ban cá ria, não só em ter mos de
quan ti da de mas tam bém do pon to de vis ta ge o grá fi co
– hou ve o de sa pa re ci men to de inú me ros ban cos e
ca sas ban cá ri as re gi o na is – tor na pra ti ca men te im-
pos sí vel o aces so ao cré di to. E não exis te de sen vol vi-
men to sem cré di to; não exis te em pre go sem cré di to,
não exis te em pre en de dor sem cré di to. Esse úl ti mo
as pec to é gra vís si mo para o Bra sil do fu tu ro. O meu
Esta do, ber ço tra di ci o nal de em pre en de do res cri a ti-
vos, so freu as con se qüên ci as des se pro ces so que
im pe de o sur gi men to de em pre sá ri os bra si le i ros que
ve nham a con vi ver em um qua dro de sa u dá vel com -
pe ti ção com as em pre sas mul ti na ci o na is.

O im por tan te eco no mis ta po lo nês Mi cha el Ka-
lec ki, hoje es que ci do até pelo pes so al da es quer da,
di zia que era o cré di to que in du zia o in ves ti men to, ao
con trá rio de Key nes, que afir ma va ser ne ces sá rio, pri -

me i ro, ge rar a pou pan ça para esta in du zir o in ves ti-
men to.

Mas o pro ble ma, Sr. Pre si den te, é que, até ago -
ra, nada, ab so lu ta men te nada, leva-nos a crer que um 
rumo di fe ren te es te ja sen do to ma do – nem para me -
lhor nem para pior. O Bra sil, no en tan to, é ou tro des de
1995, o mun do mu dou mu i to de lá para cá e con ti nu ar
a fa zer as mes mas co i sas de en tão não é avan çar, é
re tro ce der.

É ne ces sá rio e ur gen te, por tan to, tra çar uma es -
tra té gia para sair des se cír cu lo. Para isso, pre ci sa-
mos, com cer te za, de no vos qua dros, com no vas idéi -
as, dis pos tos a cor rer ris cos e, prin ci pal men te, com
uma gran de dose de cri a ti vi da de. Re co nhe ço que
isso não é fá cil, mas, ape sar de en ten der a ne ces si-
da de de cer tas si na li za ções num mo men to tão de li ca-
do, os pri me i ros mo vi men tos na área eco nô mi ca me
pre o cu pam bas tan te. O ris co do apro fun da men to de
um qua dro re ces si vo, pa re ce-me, exis te, e não há si -
na is de mu dan ças nem de cri a ti vi da de.

Isso nos lem bra o de sa fio de 1993, quan do
tam bém se pe dia aos eco no mis tas ou sa dia para
aca bar com a in fla ção – daí o nas ci men to de so lu-
ções cri a ti vas e co ra jo sas, como a da URV e a do
Pla no Real. 

Os agen tes da eco no mia bra si le i ra es tão che-
gan do ao fim de suas for ças. É ne ces sá rio, ur gen te-
men te, um sur to de cri a ti vi da de. É ób vio que a sim-
ples exe cu ção de um ma nu al mon ta do na pers pec ti va
úni ca e sim plis ta – e, às ve zes, per ver sa – do mer ca-
do fi nan ce i ro in ter na ci o nal, não fun ci o na mais nes te
lu gar e nes te mo men to.

Ou tro as pec to que nos pre o cu pa re la ci o na-se
com as pro me ti das re for mas, que são ur gen tes e de -
vem con ter me di das que am pli em o es pa ço para no -
vas ini ci a ti vas.  Uma de las, sem dú vi da al gu ma, é a
re for ma da Pre vi dên cia. Ne ces si ta mos, po rém, de
uma re for ma pre vi den ciá ria com ple ta, como tem que
ser fe i ta, uma re for ma que abra as ja ne las ime di a ta-
men te para uma ma i or pou pan ça do se tor pú bli co e
um ho ri zon te cla ro de pou pan ça, no fu tu ro, do se tor
pri va do. Esse es pa ço dará ao País uma me nor sen si-
bi li da de a cri ses ex ter nas, tor nan do o go ver no mais li -
vre para po lí ti cas eco nô mi cas ati vas, sem se rem ex -
tra va gan tes.

Sin ce ra men te, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do-
res, se eu pu des se dar uma pa la vra de re co men da-
ção, se ria esta: con cen trar  es for ços nes sa re for ma
para que ela seja re al men te bem fe i ta e atin ja seus
ob je ti vos .
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O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-
dor Tas so Je re is sa ti , ao fi nal de seu pro nun ci a men to,
eu gos ta ria de ter a hon ra de um apar te.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Pois 
não.

Ouço, ago ra, o Se na dor Arthur Vir gí lio.
O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – O dis cur so

de V. Exª é pro fun do  e abor da, com olhos da qui para
o fu tu ro, o qua dro eco nô mi co e as po lí ti cas eco nô mi-
cas que es tão sen do en ce ta das pelo go ver no do Pre -
si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va. Nele, V. Exª faz re fe-
rên cia ao cré di to como ques tão es sen ci al para se
pen sar em sus ten tar o cres ci men to eco nô mi co nes te
país. Re co nhe ço ser dura a com bi na ção en tre au-
men tos de su pe rá vits pri má ri os – sou a fa vor de uma
na ção su pe ra vi tá ria –, res tri ções ao cré di to me di an te
o au men to do de pó si to com pul só rio re ti do pelo Ban co
Cen tral e a po lí ti ca ex tre ma men te or to do xa e dura de
ju ros. Aliás, o Co pom está hoje por con clu ir uma ava li-
a ção. Cre io que é por aí que po de re mos che gar a
cons ti tu ir, nes ta Casa, uma voz de opo si ção que seja
vi bran te, co ra jo sa – e V. Exª é uma fi gu ra que se des -
ta ca por ser vi bran te em re la ção a suas cren ças e co -
ra jo sa em re la ção às suas de fi ni ções – e, ao mes mo
tem po, sen sa ta, por que não há co li são en tre sen sa-
tez e fir me za, não há co li são en tre co ra gem e es pí ri to
pú bli co. Ha ve re mos de fa zer uma opo si ção de qua li-
da de, uma opo si ção que, além de de nun ci ar er ros,
ha ve rá de en gran de cer os acer tos que, por ven tu ra,
pos sam ser al can ça dos pelo Pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va. Como Lí der de seu par ti do e, so bre tu do,
como seu com pa nhe i ro, ami go pes so al e como tu ca-
no, digo que é um pri vi lé gio para o PSDB ter em seus
qua dros uma fi gu ra do seu por te mo ral, ad mi nis tra ti-
vo, in te lec tu al e po lí ti co a abri lhan tar a nos sa ban ca-
da no Se na do, ser vin do como re fe rên cia à dis po si ção
do par ti do para fu tu ras ele i ções pre si den ci a is e à dis -
po si ção do seu Esta do para ser vi-lo sem pre. É um pri -
vi lé gio para nós po der mos ter ao nos so lado, mi li tan-
do em nos so par ti do, al guém com a tra di ção que V.
Exª her dou de seu pai - ami go e co le ga de meu pai
nes ta Casa, Se na dor Car los Je re is sa ti –,  al guém que 
tem toda essa tra di ção e, ao mes mo tem po, a lu ci dez
para, sem per der o fio da me a da de um pas sa do bri -
lhan te, olhar com lu ci dez, olhar com essa ca pa ci da de
de aná li se para o fu tu ro que este Bra sil pre ci sa des -
cor ti nar. Pa ra be ni zo V. Exª por seu in gres so nes ta
Casa. V. Exª as su me um lu gar que é de V. Exª: de
gran de Se na dor pelo Ce a rá e, per do em-me os ce a-
ren ses, gran de Se na dor de todo o País.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Mu i-
to obri ga do.

O Sr. Cé sar Bor ges (PFL – BA) – Gos ta ria de
so li ci tar que V. Exª me ins cre ves se para um apar te.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) –
Gos ta ria, pri me i ro, de agra de cer as pa la vras do Se -
na dor Arthur Vir gí lio, pa la vras mu i to ge ne ro sas em
fun ção da ami za de que te mos. Te nho cer te za, Se na-
dor Arthur Vir gí lio, de que nós, não só den tro do
PSDB, mas den tro de ou tros par ti dos tam bém, as sim
como ado ta mos uma nova ma ne i ra de go ver nar o
País, po de mos ado tar uma nova ma ne i ra de fa zer
opo si ção: uma opo si ção que seja leal e ho nes ta no
sen ti do de fis ca li zar, cor ri gir even tu a is er ros, mas
sem pre com mu i ta le al da de e se ri e da de.

Se na dor Cé sar Bor ges, con ce de rei o apar te a V. 
Exª em se gui da. Gos ta ria ape nas de con clu ir essa
par te do dis cur so.

Ou tra re for ma que tam bém é mu i to im por tan te,
mas exi ge, ine ga vel men te, uma dis cus são mu i to pro -
fun da e de mo ra da é a tri bu tá ria. É tal o jogo de in te-
res ses con fli tan tes e le gí ti mos, que não há uma vi são
mu i to cla ra do que ela deva ser. Afi nal de con tas, a
pró pria dis cus são so bre a Fe de ra ção en tra no bojo de 
uma re for ma tri bu tá ria, pois, ao fazê-la, pre ci sa mos
pri me i ro dis cu tir que tipo de fe de ra ção que re mos para 
o nos so País, qua is os di re i tos e de ve res que com pe-
tem à União, es ta dos e mu ni cí pi os na di vi são do po -
der fe de ra ti vo.

E aqui tra go de vol ta a ques tão re gi o nal.
Numa re for ma tri bu tá ria jus ta, a ques tão das de -

si gual da des de ri que za en tre os es ta dos e as re giões
não pode de i xar de ser con si de ra da, da das as in jus ti-
ças que gera den tro da so ci e da de bra si le i ra!

Va mos, en tão, de ba ter um as sun to de ci si vo
para as re giões – para as re giões mais po bres prin ci-
pal men te – em um fó rum (o Con se lho de De sen vol vi-
men to Eco nô mi co e So ci al) no qual as re giões já mais 
fra cas do País es tão sub-re pre sen ta das ou pra ti ca-
men te sem voz?! 

Uma re for ma tri bu tá ria não pode ter uma vi são
mío pe sob pena de se es ti mu lar mais ain da a so ne ga-
ção e a fra u de fis cal. Ao con trá rio, deve ser uma re for-
ma tri bu tá ria que sir va ao Bra sil de hoje de ma ne i ra
que os me ca nis mos de ar re ca da ção pos sam ser efi ci-
en tes e abran gen tes, es ti mu lan do a to dos os seg-
men tos da eco no mia a par ti ci pa rem de ma ne i ra res -
pon sá vel. Essa não é uma dis cus são fá cil, exi gi rá de
to dos os ato res uma dose de re nún cia e des pren di-
men to e, para sua im plan ta ção, um lon go pe río do de
tran si ção.
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Por es tas ra zões, os seus re sul ta dos de cur tís si-
mo pra zo não pa re cem tra zer a aber tu ra ne ces sá ria e 
ime di a ta para mu dan ças ur gen tes de po lí ti ca eco nô-
mi ca. Nes te pon to, re for mas pre vi den ciá ria e tri bu tá-
ria têm uma co i sa em co mum: di mi nu ir a in for ma li da-
de. Aliás, a gran de li nha, o gran de ob je ti vo da re for ma
tri bu tá ria tem que ser a sim pli fi ca ção, para di mi nu ir a
so ne ga ção e a cor rup ção e ser mais jus ta para to dos:
con tri bu in tes e Esta do.

A vi são ar re ca da do ra pura e sim ples não tem
dado re sul ta dos: se au men tam as alí quo tas, au men ta
tam bém o es tí mu lo à so ne ga ção e à cor rup ção, le-
van do a eco no mia à ine fi ciên cia e a pou ca pro du ti vi-
da de. Por to das es tas ra zões, a re for ma tri bu tá ria é
ur gen te, mas pre ve jo mu i tas di fi cul da des nes se ter re-
no, pois so bre ela ain da não há con sen so, como tam -
bém os fun da men tos que de vem pre ce dê-la não es -
tão cla ra men te as sen ta dos.

Por tan to, é pe ri go so co lo car to das as fi chas so -
men te nas re for mas. Elas, com cer te za, so zi nhas,
não se rão su fi ci en tes para mu dar a atu al po lí ti ca, a
não ser pelo efe i to psi co ló gi co e a mu dan ça das ex -
pec ta ti vas.

O Sr. Cé sar Bor ges (PFL – BA) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) –
Ouço o Se na dor Cé sar Bor ges.

O Sr. Cé sar Bor ges (PFL – BA) – Se na dor Tas-
so Je re is sa ti, que ro lhe di zer da mi nha sa tis fa ção de
ou vir esse bri lhan te pro nun ci a men to de V. Exª, que
che ga a esta Casa com um cur rí cu lo tão ex ten so por
ter go ver na do, por três ve zes, o gran de Ce a rá e lá ter
re a li za do re al men te uma ver da de i ra re vo lu ção eco-
nô mi ca, trans for man do aque le Esta do. Esse co nhe ci-
men to que V. Exª traz para esta Casa con tri bu i rá e
mu i to para os tra ba lhos do Se na do e, prin ci pal men te,
para o nos so País. Sin to-me hon ra do, pois fui co le ga
de V. Exª quan do era Go ver na dor, e aqui es ta mos
com ou tros ex-Go ver na do res do Nor des te, como a
Se na do ra Ro se a na Sar ney, o Se na dor José Ma ra-
nhão, o Se na dor Mão San ta, o Se na dor Ga ri bal di
Alves Fi lho, to dos na luta para a re den ção do Nor des-
te, da qual V. Exª foi sem pre um ba lu ar te. Inclu si ve, to -
dos sa be mos que tam bém hoje essa é uma das suas
pre o cu pa ções. A opor tu ni da de do seu dis cur so, Se -
na dor Tas so Je re is sa ti, vai com cer te za des per tar nos 
res pon sá ve is pela po lí ti ca eco nô mi ca des te País um
pou co de pre o cu pa ção, para que não ape nas fi quem
pa u ta dos pela po lí ti ca eco nô mi ca que veio do Go ver-
no pas sa do, mas que pos sam ter esse sur to de cri a ti-
vi da de que V. Exª co bra e que é im por tan te, por que, a

con ti nu ar mos as sim e com as di fi cul da des pos tas, te -
re mos uma eco no mia ins tá vel que, a qual quer cri se
ex ter na, des tru i rá to tal men te o ca mi nho que foi aber -
to com mu i to sa cri fí cio. Te nha, por tan to, V. Exª a cer -
te za do nos so to tal apo io. Como aju da mos na cons -
tru ção de uma so ci e da de me lhor em nos sos Esta dos,
es pe ro que tam bém pos sa mos cum prir mu i to bem o
nos so pa pel aqui no Se na do Fe de ral e no Con gres so
Na ci o nal. Pa ra béns, Se na dor Tas so Je re is sa ti.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Mu i-
to obri ga do, Se na dor Cé sar Bor ges, por suas pa la-
vras ge ne ro sas.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Se na dor Tas so Je re is sa ti, pe di-
ria li cen ça a V. Exª para con sul tar o Ple ná rio so bre a
pror ro ga ção da ses são por 15 mi nu tos, para que o
ora dor con clua a sua ora ção. (Pa u sa.)

Não ha ven do ob je ção do Ple ná rio, está pror ro-
ga da a ses são por 15 mi nu tos.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Por
fim, Sr. Pre si den te, além da si tu a ção eco nô mi ca e das 
re for mas pri o ri tá ri as, com o mes mo pro pó si to de
man ter um diá lo go cons tru ti vo, não pos so de i xar de
me pre o cu par com um tema que já me an gus ti a va
bas tan te nos meu anos de Go ver na dor e que cada
dia se agra va, ater ro ri zan do a po pu la ção bra si le i ra: a
vi o lên cia nas gran des ci da des. E cor re ria até o ris co
de di zer que a vi o lên cia e o medo hoje po dem ser pro -
ble mas tão gran des quan to a fome. As duas ma tam e
ale i jam, sen do que a vi o lên cia atin ge to dos os seg-
men tos da so ci e da de.

Em todo o País cres ce o sen ti men to de in se gu-
ran ça e de te mor, le van do os ci da dãos à in tran qüi li da-
de e à de ses pe ran ça. De sem pre go e vi o lên cia tor nam
pés si mo o am bi en te, e não po de mos mais con ti nu ar a 
vi ver as sim. Na Co lôm bia, o nar co trá fi co co me çou
como uma sim ples ame a ça e hoje ten ta der ru bar o
po der cons ti tu í do.

Ati tu des ri go ro sas, es pe cí fi cas e fir mes são re -
cla ma das hoje por toda a so ci e da de. Os vá ri os Go-
ver nos da União têm tido a ten dên cia de la var as
mãos di an te da vi o lên cia, como se nada ti ves sem
com isso. Nos úl ti mos dias, de mons tra ções de ou sa-
dia e afron ta ao Esta do bra si le i ro têm-se su ce di do
com cres cen te tom de de sa fio às ins ti tu i ções, in clu si-
ve o con fron to di re to com o Po der Ju di ciá rio, com o
as sas si na to do Juiz de Exe cu ções Pe na is, Antô nio
José Ma cha do Dias, em Pre si den te Pru den te – SP.

Sr. Pre si den te, não per ce bi ain da ne nhu ma ati -
tu de mais abran gen te di an te de tão gra ves acon te ci-
men tos, se não a mes ma idéia de apo io das For ças
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Arma das ao Rio de Ja ne i ro e o anún cio da cons tru ção
de pre sí di os fe de ra is, já pre vis ta no Go ver no an te ri or.
Me di das tó pi cas po dem, ao in vés de re sol ver, agra var
o pro ble ma, es pa lhan do si tu a ção de pâ ni co para ou -
tras uni da des da Fe de ra ção. O Go ver no Fe de ral tem
a obri ga ção de as su mir ime di a ta men te a li de ran ça de 
um con jun to de ini ci a ti vas que en vol vam des de a uni -
fi ca ção das po lí ci as es ta du a is, ci vis e mi li ta res, com a
sua uni fi ca ção, à re for ma do sis te ma pe ni ten ciá rio,
hoje trans for ma do em um mis to de quar tel ge ne ral do
cri me e cen tro de tre i na men to de no vos cri mi no sos.

Há ne ces si da de de le gis la ção mais ade qua da à
re a li da de do atu al qua dro de vi o lên cia vi vi do pela so -
ci e da de bra si le i ra. Não adi an ta en fo car que a vi o lên-
cia é ape nas con se qüên cia dos pro ble mas so ci a is –
isso é ver da de –, mas a fal ta de medo e de res pe i to à
au to ri da de tam bém é igual men te ver da de.

A au sên cia do Go ver no Fe de ral é pre o cu pan te,
pois, an tes dos úl ti mos acon te ci men tos no Rio de Ja -
ne i ro e em São Pa u lo, já era es pe ra do um pro je to am -
plo en vol ven do to dos os ní ve is do Esta do, para dar às
fa mí li as bra si le i ras a tran qüi li da de que exi gem e que
é uma obri ga ção do Esta do bra si le i ro, a qual vem
sen do ne gli gen ci a da.

Aliás, faço sa ber a este Ple ná rio que, na se ma-
na pas sa da, fi ze mos, o Se na dor Ney Su as su na e eu,
um re que ri men to na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, hoje apro va do por una ni mi da de, cri -
an do a Sub co mis são de Se gu ran ça Pú bli ca a ser ins -
ta la da ime di a ta men te. Te nho cer te za de que, por in -
ter mé dio des sa sub co mis são, esta Casa to ma rá a ini -
ci a ti va de dis cus são am pla e ur gen te so bre me di das
con cre tas em to das as áre as – po li ci al, ju di ciá ria,
União, Esta dos e Mu ni cí pi os – e que ve nham a ser su -
ge ri das em um pra zo má xi mo de 60 dias a par tir da
sua ins ta la ção.

Tam bém te nho cer te za, Sr.Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, que a mo bi li za ção do Exe cu ti vo na ci-
o nal, des te Con gres so e de to dos os seg men tos da
so ci e da de é fun da men tal para que o Bra sil ve nha a
ser para to dos um lu gar bom para se vi ver.

Mu i to obri ga do.
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-

dor Tas so Je re is sa ti, per mi te-me V. Exª um apar te?
O Sr. Sér gio Gu er ra (PSDB – PE) – V. Exª me

per mi te um apar te?
O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – V. Exª tam -

bém me per mi te um apar te?
A Srª Pa trí cia Sa bo ya Go mes (PPS – CE) – V.

Exª me per mi te um apar te?

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Peço a
com pre en são de to das as Srªs e to dos os Srs. Se na-
do res que de se jam apar te ar o Se na dor Tas so Je re is-
sa ti, por que o tem po de S. Exª está es go ta do, que te -
ria ape nas mais três mi nu tos para con clu ir o seu dis -
cur so.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Mu i-
to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Ouço o apar te do Se na dor Edu ar do Su plicy.
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-

dor Tas so Je re is sa ti, que ro cum pri men tá-lo pela ma -
ne i ra res pe i to sa e cons tru ti va com que se di ri ge ao
Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, bem como ao
ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, que é
seu cor re li gi o ná rio. V. Exª traz um gran de de sa fio, a
im por tân cia de ter mos cri a ti vi da de, lem bran do tan to
John May nard Key nes como Mi chal Ka lec ki, gran des
eco no mis tas que, em épo ca de for te cri se e de re ces-
são, mos tra ram ca mi nhos para en fren tar a de pres são
por meio de in ves ti men tos e de au men to de gas tos
go ver na men ta is. V. Exª co lo ca para nós o gran de de -
sa fio de en fren tar a fome, a po bre za e a vi o lên cia
exis ten tes no País. O pro nun ci a men to de V. Exª será
vis to como mu i to cons tru ti vo pe las au to ri da des eco -
nô mi cas do Go ver no Luiz Iná cio Lula da Sil va. Meus
cum pri men tos!

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Mu i-
to obri ga do, Se na dor Edu ar do Su plicy.

Se na dor Sér gio Gu er ra.
A Srª Pa trí cia Sa bo ya Go mes (PPS – CE) –

Se na dor Tas so!
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Peço aos

Srs.Se na do res que se jam bre ves, por que já es ta mos
com o tem po es go ta do.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Sér gio Gu er ra.

O Sr. Sér gio Gu er ra (PSDB – PE) – Se na dor
Tas so Je re is sa ti, os nor des ti nos têm gran de ad mi ra-
ção por V. Exª, e essa sua pri me i ra pa la vra dá ain da
ma i or di men são a esse sen ti men to, que, se gu ra men-
te, não é ape nas do povo nor des ti no mas de mu i tos
bra si le i ros. V. Exª fez um dis cur so equi li bra do, afir ma-
ti vo, lú ci do e che io de ex pec ta ti vas e pro po si ções.
Não da ria tem po para exa mi nar com um pou co mais
de cu i da do o seu en sa io de dis cus são so bre a ques -
tão re gi o nal – ex tre ma men te lú ci do – ou so bre as vá -
ri as ques tões abor da das por V. Exª. Po rém, que ro di -
zer ape nas uma pa la vra so bre uma de las, o de sa fio à
cri a ti vi da de. To dos de se ja mos que o Go ver no Lula dê
cer to e to dos es pe ra mos que Sua Exce lên cia te nha
pro je tos, além de pa la vras. Mais do que o com ba te à
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fome, que te nha um pro je to para re cu pe rar o País,
fazê-lo de sen vol ver-se e in te grar-se. É pre ci so que
es ses pro je tos apa re çam e que as pro pos tas pos sam
ser ou vi das e dis cu ti das. Hou ve um pe río do de tran si-
ção, vá ri as cam pa nhas, não há por que o Go ver no do
PT não che gar ao Bra sil, hoje, com pro pos tas ob je ti-
vas para o equa ci o na men to dos vá ri os pro ble mas
abor da dos por V. Exª, que não es tão sen do tra ta dos
se não da for ma mais con ven ci o nal pos sí vel.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Mu i-
to obri ga do, Se na dor.

Se na do ra Pa trí cia.
A Srª Pa trí cia Sa bo ya Go mes (PPS – CE) –

Se na dor Tas so Je re is sa ti, que ro ape nas me con gra-
tu lar com V. Exª e pa ra be ni zá-lo pelo seu pri me i ro e
bri lhan te pro nun ci a men to, que traz à re fle xão, não só
des ta Casa, mas de toda a so ci e da de, pro ble mas gra -
ves que o Bra sil tem a en fren tar du ran te es ses qua tro
anos. Como V. Exª, te mos es pe ran ça de que o Go ver-
no do Pre si den te Lula pos sa re al men te acer tar, mas
há sem pre a sua lu ci dez, a sua sen sa tez, o seu equi lí-
brio ao fa zer uma crí ti ca com mu i ta edu ca ção, pro-
pon do idéi as para que o nos so País pos sa en fren tar
este mo men to di fí cil com cri a ti vi da de. Qu e ro, tam-
bém, apro ve i tar este mo men to para pa ra be ni zá-lo,
por que sou sua con ter râ nea, sou ce a ren se, sou tes -
te mu nha do seu tra ba lho. Te nho gran de ad mi ra ção
por um dos ma i o res ho mens pú bli cos des te País, pe -
los seus doze anos à fren te do Go ver no do Ce a rá. To -
dos nós, ce a ren ses, te mos res pe i to, con si de ra ção e
ca ri nho por V. Exª, além de sen tir mos or gu lho de ter a
sua voz lu tan do não só pelo Ce a rá, mas por todo o
Bra sil. Por isso, pa ra béns! Boa sor te! Cer ta men te, o
seu pai, Car los Je re is sa ti, nes te mo men to, está ou -
vin do V. Exª, com mu i to or gu lho do fi lho ilus tre, do fi lho
que dá or gu lho a to dos nós. Pa ra béns!

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Mu i-
to obri ga do, Se na do ra.

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Se na-
dor Tas so Je re is sa ti.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – O
Se na dor Tou ri nho so li ci tou pri me i ro.

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Se na-
dor Tas so Je re is sa ti, o Se na dor Tou ri nho me dá a vez
de sa u dá-lo não em nome ape nas dos nor des ti nos,
dos ce a ren ses, que es tão aqui re pre sen ta dos, mas
tam bém em nome dos mi ne i ros. V. Exª sabe mu i to
bem que, en tre os seus com pa nhe i ros do PSDB e os
mi ne i ros como um todo, o seu nome sem pre trou xe
tran qüi li da de, se re ni da de. Qu e ro, por tan to, sa u dar a
sua par ti ci pa ção e di zer que to dos nós es pe ra mos

mu i to da sua con tri bu i ção. E o Bra sil ain da po de rá ter
mu i to fru to da sua atu a ção po lí ti ca e ad mi nis tra ti va.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Mu i-
to obri ga do.

Se na dor Tou ri nho.
O Sr. Ro dolp ho Tou ri nho (PFL – BA) – Se na-

dor Tas so Je re is sa ti, além de me con gra tu lar com V.
Exª pelo bri lhan te dis cur so, que ro le van tar os pon tos
lu ci da men te enu me ra dos por V. Exª so bre um tema
tão im por tan te como a re for ma tri bu tá ria. As ques tões
do con fli to e da le gi ti mi da de, que pre ci sam ser dis cu ti-
das logo, a ques tão da Fe de ra ção, das de si gual da des
re gi o na is, onde, im pli ci ta men te, V. Exª abor dou os in -
cen ti vos fis ca is, a po lí ti ca re gi o nal, que é ne ces sá ria,
e, úl ti mo pon to, a sim pli fi ca ção, que le va ria, en tre ou -
tras co i sas, a uma re du ção da in for ma li da de. Esses
são pon tos im por tan tes da re for ma. Lou vo que V. Exª
os te nha le van ta do, por que pre ci sa re mos de as pec-
tos prá ti cos como es ses para se rem dis cu ti dos na re -
for ma tri bu tá ria. Se ti ves se tem po, le van ta ria ou tros
pon tos de seu bri lhan te e lú ci do dis cur so. Pa ra béns!

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Mu i-
to obri ga do, Se na dor.

Se na dor Ney Su as su na.
O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – No bre Se -

na dor Tas so Je re is sa ti, an tes de sa u dá-lo pela sua
vin da ao Con gres so Na ci o nal, ao Se na do da Re pú bli-
ca, que ro di zer da mi nha sa tis fa ção, como nor des ti no,
de ver a trans for ma ção so fri da pelo Ce a rá. Como re -
sul ta do dis so, a Pa ra í ba, vi zi nha do seu Esta do, tam -
bém usu fru iu do cres ci men to do tu ris mo, do de sen-
vol vi men to. Qu e ro ain da di zer da mi nha ale gria de ser
co-par tí ci pe, com V. Exª, da cri a ção de uma co mis são
per ma nen te con tra a vi o lên cia, que, com cer te za,
dará fru tos im por tan tes. De se jo, tam bém, sa u dá-lo
por ter fa la do da re for ma tri bu tá ria, que é ne ces sá ria
e ur gen te. Pa ra béns!

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Mu i-
to obri ga do, Se na dor.

Se na dor José Agri pi no.
O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Se na dor Tas-

so Je re is sa ti, fa rei um bre ve apar te. Qu an do che ga-
mos a esta Casa não te mos cons ciên cia da ima gem
que tra ze mos. Qu e ro que sa i ba que a ima gem que o
Se na dor Tas so Je re is sa ti traz para o Se na do é a de
um ho mem de ín do le cons tru ti va, de uma pes soa
equi li bra da, lú ci da, sen sa ta, pon de ra da, de vi são
abran gen te e que, por isso tudo, quan do fala, me re ce
ser ou vi da. Pena que eu não te nha ou vi do o seu pro -
nun ci a men to des de o co me ço. Mas pude ou vir as
con clu sões e, ago ra, as ma ni fes ta ções. Este ja cer to
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de que V. Exª será tido como uma re fe rên cia do Se na-
do. Espe ra mos mu i to de sua ex pe riên cia. V. Exª é um
ho mem jo vem mas é ex pe ri en te, tem o pas sa do lim po
e um fu tu ro pro mis sor. Pa ra béns pela sua pa la vra e
pelo seu equi lí brio!

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Mu i-
to obri ga do, Se na dor.

Se na dor Anto nio Car los.
O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –

Se na dor Tas so Je re is sa ti, vi nha ou vin do en tu si as ma-
do o seu dis cur so. Como vi nha de lon ge, ouvi-o pra ti-
ca men te todo. Fi quei mu i to fe liz ao ver que o gran de
Go ver na dor do Ce a rá vem ago ra para o Se na do de -
mons trar a sua alta ca pa ci da de, o seu gran de sen so
de opor tu ni da de, abor dan do os te mas mais im por tan-
tes para a Na ção. V. Exª de mons tra ser aqui lo que
sem pre acre di tei: o ma i or va lor po lí ti co do Nor des te
bra si le i ro. Por isso, fi quei fe liz ao sa ber que esse ho -
mem que po de ria ter gal ga do os mais al tos pos tos da
Na ção, por que ti nha e tem ca pa ci da de para isso, vem
para o Se na do para se mos trar um gran de Se na dor,
um ho mem da ma i or ca pa ci da de, e, por isso mes mo,
dig no da ad mi ra ção não só dos nor des ti nos, pois hoje 
V. Exª pas sa a ser um ho mem do Bra sil.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Mu i-
to obri ga do, Se na dor.

Du ran te o dis cur so do Sr. Tas so Je re is-
sa ti, o Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si-
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. José Sar ney,
Pre si den te.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES) – 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. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Gos ta ria que V. Exª
fi zes se a mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina -
diá vel.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª
será aten di do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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, ocu po esta tri bu na para uma ex pli ca ção pes -
so al, em res pe i to aos meus Co le gas do Se na do.

Fui sur pre en di do, hoje, de sa gra da vel men te,
pela le i tu ra de uma nota no Infor me JB, as si na do
pela in te ri na Doca Oli ve i ra, nos se guin tes ter mos:

Ho lo fo te.

Po lí ti cos com as sen to no Con se lho de
Éti ca do Se na do es ta vam dis pu tan do a re la-
to ria do pro ces so con tra o Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães, acu sa do de ter ar ti cu la-
do o gram po a po lí ti cos ba i a nos. Emis sá ri os
de Ante ro Paes de Bar ros e Jef fer son Pé res
abor da ram Re nan Ca lhe i ros para in for má-lo
do in te res se dos po lí ti cos na em pre i ta da.

Sr. Pre si den te, al guns con si de ra ri am isso de so -
me nos, mas eu não. Tudo que ar ra nha a mi nha dig ni-
da de me fere pro fun da men te.

Um Se na dor pro cu rar, pe dir, in si nu ar-se para
ser re la tor de um pro ces so de in ves ti ga ção é um ato
in dig no, Sr. Pre si den te. Quem faz isso me re ce ser ex -
pul so do Con se lho de Éti ca.

A no tí cia é ab so lu ta men te in ve rí di ca, Sr. Pre si-
den te. Só quem não me co nhe ce me jul ga ria ca paz
dis so.

Ho lo fo tes, Sr. Pre si den te? Nos oito anos de
man da to, ho lo fo tes me pro cu ra ram. Nun ca cor ri atrás
de ho lo fo tes!

Pe dir para re la tar no Con se lho de Éti ca? Insi nu-
ar-me com o quê? Quem faz isso, além de bus car ho -
lo fo te, está com má in ten ção, de um lado ou de ou tro:
ou in ten ção de ab sol ver ou gana de pu nir.

Sr. Pre si den te, to das as ve zes em que me foi
dada essa in cum bên cia, eu a ace i tei, fui até o fim,
por que te nho um acen tu a do sen so de de ver, mas
nun ca sen ti o me nor pra zer nis so. Essa é uma ta re fa
pe no sa. Se V. Exªs que rem sa ber, sen ti alí vio, on tem,
ao to mar co nhe ci men to de que eu não se ria o re la tor
des sa ma té ria.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Se na-
dor Re nan Ca lhe i ros está ins cri to e, da qui a pou co,
vai ocu par a tri bu na. Espe ro que S. Exª diga a esta
Casa que a no tí cia é fal sa. Se o Se na dor foi pro cu ra do
por al guém em meu nome, é pre ci so di zer que se tra -
ta de um im pos tor, de um men ti ro so e de um mau-ca -
rá ter o su pos to emis sá rio que pe diu a S. Exª que eu
fos se in di ca do re la tor no Con se lho de Éti ca, Sr. Pre si-
den te. Espe ro que S. Exª faça isso e te le fo ne aos jor -
na lis tas. Se o Se na dor não quer re ve lar o nome do im -
pos tor, en tão, que o ex pul se de seu ga bi ne te, quan do
for pro cu ra do ou tra vez, por que a no tí cia é men ti ro sa!

Era essa a ex pli ca ção que eu de via ao Se na do.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros, na for ma re gi men tal, V. Exª
tem di re i to à pa la vra, para uma ex pli ca ção pes so al,
por que foi ci ta do.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Para uma ex pli ca ção pes so al. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, que ro ape nas di zer a V. Exª
e ao Se na do da Re pú bli ca que sou jor na lis ta e, in clu-
si ve, tive opor tu ni da de de con ver sar com al guns jor -
na lis tas aqui, quan do não ha via sido se quer mar ca da
a re u nião para o Con se lho de Éti ca. Alguns até me
per gun ta ram se, por ven tu ra, eu te ria o de se jo de ser
o re la tor des sa ma té ria. Eu dis se cla ra men te a eles,
sem es con der de nin guém, que não só não que ria
essa in cum bên cia, como, na mi nha ava li a ção, nin-
guém pos tu la va esse tipo de po si ção.

Aliás, Sr. Pre si den te, o meu Par ti do co nhe ce a
mi nha vi são so bre esse as sun to. Eu sem pre dis se,
den tro do PSDB, que esse as sun to de ve ria ser pri o ri-
ta ri a men te tra ta do, de uma for ma mu i to mais am pla,
em uma Co mis são Par la men tar de Inqué ri to. Essa é
uma opi nião pes so al que já re ve lei a al gu mas pes so-
as e que re ve lo pu bli ca men te ago ra. Nun ca ple i te ei e
não ple i te io ne nhum tipo de re la to ria nes se sen ti do e
cre io ser esse um as sun to que re al men te pre ci sa ser
tra ta do com a ma i or se re ni da de no Con se lho de Éti ca
des ta Casa, por que en ten de mos que o Se na do da
Re pú bli ca pre ci sa ze lar, com toda a tran qüi li da de,
pela sua ima gem.

Eu que ria fa zer essa jus ti fi ca ti va, pois é a se-
gun da no tí cia in ve rí di ca a meu res pe i to pu bli ca da na
mes ma co lu na. La men to o ocor ri do. Não es tou atri bu-
in do a fal ta de ve ra ci da de ao jor na lis ta, mas tal vez a
fon te seja equi vo ca da.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os Ana is
da Casa re gis tra rão a po si ção de V. Exª, Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros.

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 a V. Exª.

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, eu gos ta ria ape nas de es cla re cer que o
Se na dor Jef fer son Pé res foi in di ca do pelo Par ti do dos 
Tra ba lha do res, jun ta men te com os Se na do res Ge ral-
do Mes qui ta e Flá vio Arns. Gos ta ria de con fir mar que, 
em mo men to al gum, o Se na dor Jef fer son Pé res lan -
çou-se can di da to – re pi to que essa foi uma in di ca ção
do Par ti do – e se quer in si nu ou qual quer in te res se em
ser o re la tor no Con se lho de Éti ca.

Por tan to, esse é um ato de jus ti ça à hon ra do
Se na dor Jef fer son Pé res.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, como Lí der.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Como Lí der.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, eu não po de ria de i xar, num mo men to como este,
de de ba ter, nes ta tri bu na da de mo cra cia, do plu ra lis-
mo e da dis cus são po lí ti ca, a in ter ven ção qua li fi ca da
do Se na dor Tas so Je re is sa ti. Não ape nas pela tra je-
tó ria po lí ti ca de quem foi Go ver na dor por três ve zes,
es te ve à fren te da cons tru ção  do PSDB e é uma li de-
ran ça de pro je ção no Nor des te, como dis se o Se na-
dor Anto nio Car los Ma ga lhães – eu di ria no Bra sil, e
te nho cer te za que terá a cada dia essa li de ran ça con -
fir ma da –, mas, tam bém, por que as crí ti cas são qua li-
fi ca das, con sis ten tes. Nós que re mos ser um Go ver no
que não des qua li fi ca rá os in ter lo cu to res e a Opo si-
ção. Nós que re mos ou vir as crí ti cas, in cor po rá-las
quan do pos sí vel e pro cu rar, exa ta men te nes se diá lo-
go, nes se de ba te, nes sa dis cus são, avan çar nas po lí-
ti cas de Go ver no.

Qu e ria, no en tan to, Se na dor Tas so Je re is sa ti,
des ta car es pe ci al men te o fato de que, qua tro me ses
de po is, as Li de ran ças do PSDB mu dam o pa drão de
dis cus são e a na tu re za das crí ti cas ao Go ver no do
Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va. Mu dam, por que,
du ran te a cam pa nha, e mes mo de po is da nos sa vi tó-
ria, o cen tro da crí ti ca era que o Bra sil ca mi nha va para 
uma si tu a ção se me lhan te à Argen ti na e iría mos re pe-
tir Fer nan do De La Rúa. E mais, que o Pre si den te
Lula ti nha o vo lun ta ris mo do Pre si den te Hugo Chá-
vez, sem o apo io mi li tar e par la men tar, e por tan to, era
ine xo rá vel que, di an te das gra ves di fi cul da des eco nô-
mi cas e da con jun tu ra in ter na ci o nal, que o Bra sil vi es-
se a re pe tir a Argen ti na e te ría mos uma ca tás tro fe. Foi 
as sim que Ge or ge So ros nos ata cou na cam pa nha,
di zen do: “É Ser ra ou o caos”. Foi as sim que o pró prio
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so che gou a di -
zer, no pri me i ro se mes tre do ano pas sa do: “O Bra sil
pode re pe tir a Argen ti na”. Inclu si ve, o can di da to José
Ser ra che gou a uti li zar uma mú si ca, ten tan do as so ci-
ar a pos si bi li da de da vi tó ria do Lula com o caos da
Argen ti na.

Eu fico ex tre ma men te sa tis fe i to por que V. Exª
vem de uma ou tra tra di ção den tro do pró prio PSDB e
faz, aqui, um pro nun ci a men to opor tu no e qua li fi ca do.
Mas essa tese do ca tas tro fis mo do Bra sil está de fi ni ti-
va men te der ro ta da. Der ro ta da por que, ape sar de nós
ter mos as su mi do um Go ver no em meio à cri se da
Enron World Co, quan do o mer ca do fi nan ce i ro in ter-
na ci o nal de sa ba va; ape sar de nós ter mos as su mi do o 
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Go ver no no meio da cri se da Argen ti na com co lap sos
de gra ves pro por ções que, evi den te men te, con ta mi-
na va o Bra sil, par ce i ro pró xi mo des sa na ção; de es -
tar mos em um con ti nen te com uma guer ra ci vil na Co -
lôm bia, cri se na Ve ne zu e la e todo o Mi nis té rio da Bo lí-
via que aca ba va de re nun ci ar, num le van te po pu lar
com 30 mor tos e 300 fe ri dos à bala; no Pa ra guai, um
pe di do de im pe a che ment; com toda a he ran ça que
her da mos do Go ver no an te ri or, que era a dí vi da ex -
ter na, a dí vi da in ter na, o dé fi cit de tran sa ções cor ren-
tes, a in fla ção alta, a ins ta bi li da de do dó lar, a pres são
e, en fim, o cor te nas li nhas de cré di to de in ves ti men to;
ape sar de tudo isso, o Go ver no do Pre si den te Lula
deu a tran qüi li da de de uma mu dan ça se gu ra ao País.
Era o que o País que ria, era o re ca do das ur nas. As
pes so as que rem mu dar o Bra sil, mas com se gu ran ça,
com se re ni da de e com es ta bi li da de.

E qual é a mu dan ça? Qual é a crí ti ca ago ra? A
crí ti ca do ca tas tro fis mo, ago ra, se apre sen ta como
uma crí ti ca do con ti nu ís mo. Quer di zer, nada mu dou e 
as co i sas são exa ta men te como vi nham acon te cen-
do. Enten do que este de ba te é me lhor do que o an te ri-
or: ter afas ta do de fi ni ti va men te o ris co de um co lap so
eco nô mi co no Bra sil. Essa crí ti ca é mu i to opor tu na e é 
uma crí ti ca que nós de ve mos fa zer.

Nes se bre ve tem po que ain da me res ta, que ro
di zer que a po lí ti ca ex ter na mu dou subs tan ci al men te.
Em dois me ses, re com pu se mos o Mer co sul; pro je ta-
mos o Bra sil com ou tro pa drão no ce ná rio in ter na ci o-
nal; apre sen ta mos uma pro pos ta de ne go ci a ção da
Alca mu i to mais ou sa da e fir me na de fe sa dos in te res-
ses do Bra sil do que ti nha sido fe i to até en tão; ti ve mos
uma in ter ven ção mu i to opor tu na para de sa ti var a cri -
se da Ve ne zu e la e im pe dir um gol pe de Esta do e
cres ce mos no ce ná rio in ter na ci o nal, com a nos sa
cara, com a cara do lu gar que so mos no Pla ne ta.

Na po lí ti ca eco nô mi ca, Sr. Pre si den te, o pro fes-
sor Afon so Cel so Pas to re, um gran de eco no mis ta,
ma cro e co no mis ta, crí ti co do go ver no e da po lí ti ca
eco nô mi ca, aca ba de es cre ver um ar ti go de mons-
tran do que o país que teve o me lhor de sem pe nho
eco nô mi co nes se pe río do pré-guer ra, foi o Bra sil,
com to dos os in di ca do res evo lu in do de for ma sen sí-
vel. Re du zi mos o dé fi cit de tran sa ções cor ren tes com
o ex te ri or; di mi nu í mos a ne ces si da de de fi nan ci a-
men to ex ter no; es ta bi li za mos a taxa de câm bio e ela
vem ca in do con sis ten te men te; re cu pe ra mos a con fi-
an ça dos in ves ti do res e a taxa de ris co País caiu para
mais da me ta de; a re la ção en tre a dí vi da pú bli ca e o
PIB, que era de 63% do PIB, caiu para 57,6% em me -
nos de dois me ses de go ver no; me lho ra mos a re la ção
dí vi da/PIB; me lho ra mos o ba lan ço de pa ga men tos;

es ta bi li za mos a taxa de câm bio e a in fla ção co me çou
a ba i xar. Hoje, o Co pom não au men tou a taxa de ju ros
e o IGP-DI, que é o ín di ce duro da in fla ção, está em
30,5%, en quan to a taxa de ju ros está em ape nas
26,5% - al tís si ma no mo men to em que vi ve mos, mas,
no ín di ce duro da in fla ção, a taxa de ju ros es ta ria ne -
ga ti va.

O Ban co Cen tral, na úl ti ma de ci são do Co pom,
ele vou o de pó si to com pul só rio, re ti ran do oito bi lhões
de re a is dos ban cos e é por isso que par te do sis te ma
fi nan ce i ro está ner vo so, por que que ria o con ti nu ís mo
do au men to de ju ros e não a in fle xão pos sí vel num
qua dro de ins ta bi li da de, num ce ná rio de pré-guer ra.
Com to das as di fi cul da des, com a que da da taxa de
câm bio, me lho ra mos a dí vi da pú bli ca, o ba lan ço de pa -
ga men tos e te mos con di ções de con tro lar a in fla ção.

Ao ter mi nar, Sr. Pre si den te, des ta co a im por tân-
cia que teve Agen da So ci al que es ta mos in tro du zin do.
Te mos um de ba te mar ca do so bre o Pro gra ma Fome
Zero em três Co mis sões e que re mos dis cu tir cada um 
dos pro gra mas so ci a is para mos trar a con sis tên cia, a
pro fun di da de  do nos so pro je to de de sen vol vi men to,
em que o so ci al será o eixo do  eco nô mi co.

V. Exª tem toda ra zão em des ta car a ques tão da
vi o lên cia. Essa, por si nal, foi a ma i or crí ti ca ao Go ver-
no de Ge ral do Alckmin du ran te a cam pa nha ele i to ral.
Só o nos so Par ti do per deu dois Pre fe i tos as sas si na-
dos e vá ri as li de ran ças fo ram mor tas pelo avan ço da
cri mi na li da de, dos se qües tros que te mos as sis ti do no 
Esta do de São Pa u lo. Fo ram de zes se te mil ho mi cí di-
os só na gran de São Pa u lo.

Por isso tudo, es pe ro que pos sa mos ter, nes ta
tri bu na, esse de ba te ele gan te e qua li fi ca do, para ana -
li sar com cu i da do cada uma das crí ti cas. Con si de ro
mu i to me lhor de ba ter as di fe ren ças que exis tem hoje
en tre o Go ver no que ter mi nou e o Go ver no do que se
ini cia do que ter que dis cu tir o ca tas tro fis mo, que não
se ve ri fi cou e que só aju dou a es pe cu la ção fi nan ce i ra,
por que o cus to de ro la gem da dí vi da pú bli ca, que era
de 18,5% em 2001, che gou a 44% no ano pas sa do,
ali men tan do a es pe cu la ção de sen fre a da.

Esse é o de ba te opor tu no e es ta re mos a cada
dia mos tran do as di fe ren ças, e, mais do que isso, a
con sis tên cia da mu dan ça, por que não te re mos di fi-
cul da de de re co nhe cer o que in cor po ra mos de bom
do pas sa do. Não te mos que des tru ir tudo o que foi fe i-
to, mas te mos que mu dar com pro fun di da de e com
se gu ran ça, de ba ten do com a Opo si ção com o mes-
mo res pe i to que fo mos tra ta dos como Go ver no pelo
Se na dor Tas so Je re is sa ti.

Esse é o de ba te que fa re mos ao lon go des te ano
para en gran de cer o País e, sob a Pre si dên cia de V. Exª,
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Se na dor José Sar ney, fa re mos a re for ma tri bu tá ria e
pre vi den ciá ria ain da nes te se mes tre, o que dará um sal -
to de qua li da de es tru tu ral para que o cres ci men to sus -
ten ta do ve nha, con tem plan do as de man das so ci a is e
pro mo ven do a in clu são so ci al em nos so País. 

Mu i to obri ga do.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao no bre Se na dor Arthur Vir gí lio, como Lí -
der, por cin co mi nu tos. Em se gui da, de ve re mos pas -
sar para a Ordem do Dia, uma vez que já es ta mos
com o pra zo es go ta do.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Lí der.) – 

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Arthur Vir gí lio como Lí -
der, por cin co mi nu tos, uma vez que já es ta mos com o 
pra zo para iní cio da Ordem do Dia es go ta do.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Lí der.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é pre -
ci sa men te com o es pí ri to cons tru ti vo e den tro da
mes ma li nha de de ba te qua li fi ca do que ve nho aqui
me re por tar à co mu ni ca ção de li de ran ça do no bre Lí -
der Alo i zio Mer ca dan te.

Devo di zer que S. Exª deve to mar mu i to cu i da do
com o ve lho adá gio po pu lar de que “des ta água não
be be rei”. S. Exª in si nua as su mir com pro mis sos com a
sus pen são dos au men tos das ta xas bá si cas de ju ros,
a par tir de ago ra – pelo que en ten di – mas pode pre ci-
sar, quem sabe, no mês que vem, au men tar a taxa
Se lic, por ori en ta ção do Mi nis tro Antô nio Pal loc ci.

Da mes ma for ma, S. Exª diz que o dó lar en tra
em si tu a ção de equi lí brio, como se fos se pos sí vel ga -
ran tir que já não vai ha ver so la van cos no câm bio. Te -
mos, ao con trá rio, a con vic ção de que o Bra sil, in fe liz-
men te, ain da ha ve rá de ex pe ri men tar tur bu lên ci as
tam bém em re la ção à co ta ção do dó lar fren te ao real. 

S. Exª afir ma que a po lí ti ca eco nô mi ca mu dou. E 
que um pro to co lo de in ten ções que o Go ver no bra si-
le i ro aca ba de as si nar com o Fun do Mo ne tá rio Inter -
na ci o nal, ga ran te a con ti nu i da de das po lí ti cas em
prá ti ca. Re ce io  que, à mín gua de cri a ti vi da de, se
afer rem de ma is os atu a is go ver nan tes e não mu dem
na hora em que a ou sa dia lhes per mi tir a pos si bi li da-
de de mu dar, por exem plo, na ques tão dos ju ros.

E digo mais que mu dan ças hou ve. O MST pas -
sou no va men te a in qui e tar o País. Há, hoje, uma ame -
a ça cla ra so bre a agri cul tu ra pro du ti va bra si le i ra, que
tem sido a res pon sá vel pela vi ra da da ba lan ça co mer-
ci al. Se for mos lis tar o nú me ro de pré di os pú bli cos

ocu pa dos em pou cos dias do atu al Go ver no, as fa-
zen das pro du ti vas ocu pa das, o qua dro de in qui e ta-
ção que vol ta a re i nar no cam po – o MST es ta va bas -
tan te es va zi a do pela ação de re for ma agrá ria do Go -
ver no an te ri or –, ima gi na mos que a mu dan ça é real,
mas não é po si ti va.

Ao com pa rar in di ca do res do pe río do em que se
con so li da va o fa vo ri tis mo do seu can di da to, o ilus tre
Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, cons ta ta mos
que os in di ca do res se de te ri o ram, in clu si ve em fun -
ção des se fa vo ri tis mo. S. Exª com pa ra in di ca do res de
ou tu bro com os de ago ra, quan do, me ra men te, o Go -
ver no co me ça a re tor nar a pa drões in fe ri o res aos me -
lho res mo men tos ex pe ri men ta dos pelo Go ver no Fer -
nan do Hen ri que, como, por exem plo, ju ros de 1.100
pon tos. No pe río do Fer nan do Hen ri que o pa drão do
prê mio de ris co Bra sil era de 700 ou 800 pon tos.

Per ce bo que, gra ças a Deus, as au to ri da des do
atu al Go ver no es tão me ra men te re tor nan do. Até por -
que não hou ve ne nhum ges to tres lou ca do do Pre si-
den te Lula ou de sua equi pe de Go ver no ao lon go
des ses qua se pri me i ros 90 dias. 

Por isso, co me ça-se a es ta be le cer uma re la ção
de con fi an ça en tre os mer ca dos e o País, mas ain da
es ta mos lon ge dos me lho res mo men tos vi vi dos pelo
Go ver no Fer nan do Hen ri que. Mais não foi fe i to, à épo -
ca, por que ha via uma crí ti ca em pe der ni da às re for mas
es tru tu ra is, que po de ri am ter ga ran ti do para o Bra sil o
cha ma do Grau de Inves ti men to, o Inves ti ment Gra de.
Se esse grau ti ves se sido atin gi do, o Bra sil hoje  es ta ria
co lo ca do na po si ção pri vi le gi a da de Mé xi co, Rús sia e
Chi le, que pa gam um prê mio de ape nas 250, 300 ou
350 pon tos a tí tu lo de taxa de ris co.

Por tan to, com  es pí ri to cons tru ti vo de i xo aqui a
ad ver tên cia de que al gu mas he ran ças de vem ser con -
sig na das, sim, como ten do sido re ce bi das pelo Go ver-
no do Par ti do dos Tra ba lha do res,  a par tir  de le ga do a
ele des ti na do pelo Go ver no an te ri or. A sa fra re cor de
de grãos não está sen do in ven ta da pelo atu al Go ver no,
tan to quan to não foi re in ven ta da a roda. Esse bom re -
sul ta do da nos sa agri cul tu ra é fru to de oito anos de tra -
ba lho in ces san te e da co mu nhão com os an se i os de
quem tra ba lha no se tor pri má rio nes te País.

Da mes ma ma ne i ra, se for mos a ou tros in di ca-
do res, po de mos até di zer que a ver da de i ra ava li a ção
do Go ver no do Pre si den te Lula, no que toca à pa u ta
de ex por ta ção, à ba lan ça co mer ci al e ao de sem pe-
nho do se tor ex por ta dor, ve ri fi ca re mos, Se na dor Tas-
so Je re is sa ti, que isso ocor re so bre tu do a par tir  da
data  em que os con tra tos fo ram  fir ma dos, do mês de
maio em di an te. É, pois, opor tu no re pe tir que, até
ago ra, o que se vê - e tem sido po si ti vo o re sul ta do -
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de cor re de con tra tos e acer tos fe i tos ain da na ges tão
do Go ver no an te ri or. E, pelo lado ne ga ti vo, em fun ção
do cres ci men to eco nô mi co, in fe liz men te, ain da me-
dío cre que o Bra sil tem sido obri ga do a con ta bi li zar.
Se o Bra sil cres ces se um pou co mais, já se de te ri o ra-
ria a pers pec ti va de um sal do de ba lan ça co mer ci al
ma i or. Esse é o qua dro.

Não vi mu dan ça sig ni fi ca ti va en tre um mo de lo
ma cro e co nô mi co e o ou tro. Ima gi no que, a esta al tu-
ra, seja con ve ni en te ques ti o nar so bre o mo men to em
que as mu dan ças de vam acon te cer, até por que, e
não po de ria ser di fe ren te, que re mos que o Bra sil en -
con tre o ca mi nho do cres ci men to sus ten tá vel e sus -
ten ta do da sua eco no mia.

Por tan to, os es cla re ci men tos pres ta dos pe las
Li de ran ças do PSDB são es ses. Que o de ba te se faça 
e, so bre tu do,  bus que mos, ao lon go de to das as ter tú-
li as, ao lon go de toda a nos sa pro cu ra, ex pli ci tar as
nos sas ver da des. Para res ta be le cer, cada um com
mu i to amor pela pró pria ver da de, a sua ver da de, para
que as ver da des sin ce ras se cho quem com ou tras
ver da des sin ce ras, e pos sa mos che gar a sín te ses in -
te li gen tes, que ha ve rão de mos trar o ca mi nho do
cres ci men to eco nô mi co, que co me çou, a meu ver, a
se de li ne ar com as re for mas es tru tu ra is ini ci a das em
1995, con tra, en tão, a pers pec ti va do Par ti do dos Tra -
ba lha do res.

Se Deus qui ser, as re for mas con ti nu a rão sob a
ba tu ta do Pre si den te Lula, con ver ti do à ca u sa de que
não é ne o li be ral se re for mar as es tru tu ras des te País,
mas, sim, o im pe ra ti vo do re a lis mo, o im pe ra ti vo da
se ri e da de ad mi nis tra ti va, o im pe ra ti vo da aus te ri da de
ao se ge rir a co i sa pú bli ca.

Era o que ti nha a di zer.
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 João Ba tis ta Mot ta para uma
co mu ni ca ção.

O SR. JOSÉ BATISTA MOTTA (PPS – ES. Para
uma co mu ni ca ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra go ao co nhe ci men-
to da Casa que está sen do re a li za da, hoje e ama nhã,
Au di tó rio Pe trô nio Por tel la – gen til men te ce di do por V.
Exª – a II Con ven ção Na ci o nal da Mi cro e Pe que na
Empre sa.

Estão sen do tra ta das as re for mas tri bu tá ria, pre -
vi den ciá ria e tra ba lhis ta.

Sr. Pre si den te, tra ta-se de uma ca te go ria res-
pon sá vel por ¼ do nos so PIB e por mais da me ta de
dos em pre gos com car te i ra as si na da no País, sem
con tar os mais de 35 mi lhões de bra si le i ros que tra ba-

lham em se to res in for ma is da eco no mia. Por isso, Sr.
Pre si den te, essa é uma ca te go ria que me re ce todo o
nos so res pe i to.

Pa ra be ni zo aqui o Se brae, o Pre si den te da en ti-
da de, Dr. Sil va no Gi an ni, e seu re pre sen tan te, no
Espí ri to San to, Pe dro Rigo.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Ba tis ta
Mot ta, o Sr. José Sar ney, Pre si den te, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. He rá cli to For tes, 3º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – So bre
a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre-
tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 129, DE 2003

Pelo fa le ci men to de Jean-Luc La gard ère, re que i-
ro, nos ter mos do art. 218, com bi na do com o art. 220
do Re gi men to Inter no e de acor do com as tra di ções da 
Casa, a se guin te ho me na gem:

apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia.
Sala das Ses sões, 19 de mar ço de 2003. – José 

Sar ney.
O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Esse

re que ri men to de pen de de vo ta ção, em cujo en ca mi-
nha men to po de rão fa zer uso da pa la vra os Srs. Se na-
do res que o de se ja rem.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Para
en ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra ao no bre
Se na dor José Sar ney.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Para en ca-
mi nhar a vo ta ção.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, fa le ceu em Pa ris, o mais re no ma do em pre sá rio
fran cês, Jean-Luc La gard ère, cuja li de ran ça ex tra po la-
va o seu pró prio país por ser um ho mem da ini ci a ti va
pri va da eu ro péia. Toda a so ci e da de fran ce sa e a im-
pren sa re gis tram o pe sar pelo seu de sa pa re ci men to.

Jean-Luc La gard ère era Pre si den te do Gru po
La gard ère, que leva o seu nome, e con tro la dor de inú -
me ras em pre sas, en tre as qua is po de mos des ta car
os gi gan tes da in dús tria ae ro náu ti ca, Ae ros pa ti a le e
Ma tra. Era tam bém Pre si den te do Gru po Ha chet te,
ma i or edi to ra de li te ra tu ra e de mí dia na Eu ro pa, com
mais de tre zen tas re vis tas, jor na is, ca na is de te le vi-
são e a Edi to ra Ha chet te.
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Ve nho re gis trar o nos so pe sar e a nos sa so li da-
ri e da de com a Fran ça pela gran de per da.

Co nhe ci pes so al men te o Sr. Jean-Luc La gard-
ère e dele re ce bi, mu i tas ve zes, ma ni fes ta ções de
gen ti le za e so li da ri e da de. Mas mi nha mo ti va ção não
é essa; mi nha mo ti va ção é o fato de ele ter sido um
gran de ami go do Bra sil. Per de o Bra sil um gran de
ami go.

Ele era ca sa do com uma bra si le i ra mi ne i ra, uma 
mu lher in te li gen te e cul ta, Bethy La gard ère, que con -
se guiu trans mi tir a seu ma ri do o seu amor ao Bra sil.
Assim, tí nha mos em Jean-Luc La gard ère um gran de
ad mi ra dor.

Sr. Pre si den te, em se gun do lu gar – e este, tal -
vez, seja o mo ti vo ma i or pelo qual apre sen to este re -
que ri men to e o en ca mi nho –, Jean-Luc La gard ère foi
um ho mem pro fun da men te li ga do ao se tor da li te ra tu-
ra. Em sua edi to ra, a Ha chet te, ha via uma di vi são que
edi ta va au to res es tran ge i ros, mu i tos da Amé ri ca La ti-
na. Os meus dois pri me i ros li vros tra du zi dos na Fran -
ça fo ram edi ta dos pela Ha chet te, ma i or edi to ra eu ro-
péia: Au-delà des Fle u ves e Ca pi ta i ne de la Mer
Océan. Embo ra hoje a mi nha edi to ra na Fran ça seja a 
Gal li mard, con cor ren te da Ha chet te, não de i xo, nes te
mo men to, de re co nhe cer o gran de tra ba lho que
Jean-Luc La gard ère pres tou à li te ra tu ra, à ami za de
en tre o Bra sil e a Fran ça e ao es tre i ta men to des sa di -
vul ga ção de au to res bra si le i ros na Fran ça.

Peço, as sim, ao Se na do que, na for ma re gi men-
tal, en vie à Srª Bethy La gard ère as nos sas con do lên-
ci as, bem como a seu fi lho Arna ud Lar gadè re, que
aca ba de as su mir o co man do do gru po. Que eles con -
ti nu em a man ter essa ami za de com o Bra sil, essa es -
tre i ta co o pe ra ção que sem pre man ti ve ram, por meio
do gran de e po de ro so gru po de li te ra tu ra a Ha chet te
Lit té ra tu re.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. (Mu i to bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JOSÉ SARNEY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do Re gi-
men to Inter no.)

Nu me ro sas ho me na gens a Jean-Luc La gard ère
Jean-Luc, o Fiel

Fran co, leal, fiel: as sim era “Jean-Luc, o Gas-
cão”, como gos ta va de apre sen tar-se. A fran que za
nas re la ções hu ma nas, em que uma ofen sa era uma
ofen sa e um acor do era um acor do, mu i to lon ge da hi -
po cri sia que mu i tas ve zes pre va le ce nos cír cu los em
que se mis tu ram e se en con tram os po de res.

A le al da de nas re la ções de ne gó ci os ex pli ca
esse fa tor, tão pes so al, que ins pi rou to das as suas
cons tru ções. Essa mes ma le al da de que lhe con fe riu
tan to peso, por exem plo, no re la ci o na men to fran-
co-ale mão, ali cer ce do êxi to da EADS. Aqui lo que
Jean-Luc La gard ère con se guiu nes se cam po, par ti-
cu lar men te com a aju da do Chan ce ler Schrö der, ne -
nhum po lí ti co, ne nhum pa trão o te ria con se gui do. Fi -
nal men te, a fi de li da de com os ami gos era, para ele,
algo que pro cla ma va, um prin cí pio, mas so bre tu do
algo que pra ti ca va.

Po de mos dar tes te mu nho des sas três qua li da-
des. A fran que za va leu-nos um em ba te in ten so quan -
do Le Mon de, in du zi do em erro por uma in for ma ção
fal sa, co me teu com ele uma gra ve in jus ti ça. Des se
mo men to e da so lu ção con ve ni en te dada ao con fli to
nas ce ram re la ções le a is en tre Le Mon de e Ha chet te
(par ce i ro nos so em Le Mon de in te rac tif e Le Mon de
2, por exem plo), bem como uma ami za de cons tan te-
men te re no va da.

Para toda a mí dia diá ria, para toda a co mu ni da de
dos edi to res de im pren sa, Jean-Luc La gard ère era algo
mais: era o fi a dor e pro te tor do sis te ma fran cês de dis tri-
bu i ção, con ce bi do quan do da li ber ta ção para ga ran tir o
plu ra lis mo da im pren sa, hoje tão ame a ça do.

“Vos so ar dor é o de ver”: esse ver so de Rim ba-
ud po de ria ser seu lema. O que pu de mos adi vi nhar
da atu a ção e tem pe ra men to do seu fi lho Arna ud
per mi te-nos pen sar que ha ve rá de per du rar o es pí ri-
to tão pe cu li ar que pre si diu ao des ti no des se gru po.

Le Mon de per deu um ami go e apre sen ta sen -
ti das con do lên ci as à sua es po sa Bethy, a Arna ud
La gard ère e a to dos seus fa mi li a res.

J.M.C.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Em
vo ta ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs Se na do res que o apro vam que -
i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do o re que ri men to, será cum pri da a de li-
be ra ção do Ple ná rio.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Sr. Pre si-
den te, ape nas para adi tar: es tou pe din do tam bém a
trans cri ção do Edi to ri al Le Mon de so bre Jean-Luc La -
gard ère para fa zer par te des ta mi nha co mu ni ca ção.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – V.
Exª será aten di do, na for ma re gi men tal.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – So-
bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.
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É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 130, 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, se jam pres ta das as se-
guin tes ho me na gens pelo fa le ci men to do Jor na lis ta
José Bar bo sa Ro dri gues, ocor ri do no dia de hoje:

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

b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa -
mí lia e ao Esta do de Mato Gros so do Sul.

Jus ti fi ca ção

Fun da dor do jor nal Cor re io do Esta do, ma i or
gru po de co mu ni ca ção do meu Esta do, o Mato Gros -
so do Sul, o Jor na lis ta José Bar bo sa Ro dri gues vi veu
em Mato Gros so do Sul du ran te 60 anos.

Foi ins pe tor e pro fes sor de Me to do lo gia e Di dá ti-
ca, as sim que che gou ao Mato Gros so do Sul. Dez
anos de po is fun dou o jor nal Cor re io do Esta do,  o
mais an ti go de Cam po Gran de.

Seu gru po de co mu ni ca ção in clui uma te le vi são
e duas emis so ras de rá dio, além de pos su ir ne gó ci os
em ou tras áre as além da co mu ni ca ção.

Este re que ri men to bus ca, an tes de mais nada,
fa zer jus ti ça a esse alto exem plo de ci da da nia, e é
com esse es pí ri to que o apre sen ta mos à con si de ra-
ção de nos sos pa res.

Sala das Ses sões, 19 de mar ço de 2003. – Se -
na dor Ra mez Te bet.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Em
vo ta ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Pre -
si den te, ape sar de já apro va do o re que ri men to, vou
pe dir a pa la vra a V. Exª, pela or dem, para fa zer um
bre ve co men tá rio.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Tem a
pa la vra V.Exª

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.Pre si den te, Srªs
Srs. Se na do res, se rei rá pi do até por que o fa le ci men to
do jor na lis ta e pro fes sor José Bar bo sa Ro dri gues,
ocor ri do no dia de hoje, em Cam po Gran de, Mato
Gros so do Sul, cons ter nou toda a po pu la ção do meu
Esta do.

Tra ta-se do fun da dor do jor nal Cor re io do Esta -
do, ma i or gru po de co mu ni ca ção de Mato Gros so do
Sul. Vi veu no nos so Esta do cer ca de ses sen ta anos.
Foi ins pe tor, pro fes sor de Me to do lo gia e Di dá ti ca as -
sim que che gou em Mato Gros so do Sul, ten do fun da-
do o re fe ri do jor nal dez anos de po is. E esse jor nal é o
mais an ti go ór gão de im pren sa de Cam po Gran de.
Seu gru po de co mu ni ca ção in clui uma te le vi são e
duas emis so ras de rá dio, além de pos su ir ne gó ci os
em ou tras áre as além da co mu ni ca ção.

Sem pre foi um res pe i ta do jor na lis ta e mem bro
da Aca de mia Sul-Mato-Gros sen se de Le tras, Pre si-
den te da Fun da ção Bar bo sa Ro dri gues, de di ca da
esta a edu ca ção, às ar tes e a cul tu ra em ge ral.

O pro fes sor J. Ro dri gues sem pre es te ve pre sen-
te nos acon te ci men tos po lí ti cos, so ci a is e cul tu ra is de
Mato Gros so do Sul. 

Qu e ro des ta car ain da que ele gos ta va de ser
cha ma do de J. Ro dri gues, pe los seus ami gos ele i to-
res. Foi um dos mais im por tan tes in te gran tes do Mo vi-
men to Di vi si o nis ta, que re dun dou e cul mi nou na cri a-
ção do Esta do de Mato Gros so do Sul. Seu jor nal
sem pre es te ve à dis po si ção des ta ca u sa e de tan tas
ou tras em fa vor do nos so Esta do.

Ele de i xa uma la cu na im por tan te na im pren sa
con tem po râ nea e sa u da des no co ra ção dos seus
ami gos.

Qu e ro aqui di zer que subs cre ve esse re que ri-
men to co mi go, sem dú vi da ne nhu ma, o meu co le ga
de Ban ca da, o Se na dor Del cí dio Ama ral. Cum pre
des ta car ain da que o fa le ci do era pai do su plen te do
Se na dor Del cí dio Ama ral, o jor na lis ta Antô nio João
Hugo Ro dri gues.

Cre io que, com es sas con si de ra ções, Sr. Pre si-
den te, está jus ti fi ca do o re que ri men to que apre sen tei
à Mesa e que aca ba de ser apro va do nes ta Casa.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ra mez Te-
bet, o Sr. He rá cli to For tes, 3º Se cre tá rio, de i-
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. José Sar ney, Pre si den te.

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 131, DE 2003
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, voto de pe-

sar pelo fa le ci men to do Ve re a dor Ru bens Car do so de 
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Je sus, apre sen tan do con do lên ci as à Câ ma ra Mu ni ci-
pal de Ce re je i ras-RO e à fa mí lia.

Jus ti fi ca ção

Tra ta-se de um ilus tre co la bo ra dor da Câ ma ra
Mu ni ci pal de Ce re je i ras, em Ron dô nia, que se tor nou
um gran de de fen sor dos in te res ses da que le mu ni cí-
pio e de toda a sua po pu la ção, ao lon go de sua vida.

Sala das Ses sões, 19 de mar ço de 2003. – Val dir
Ra upp.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa
en ca mi nha rá o re que ri men to de pe sar.

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 132,  DE 2003

Re quer a re ti ra da do Re que ri men to
nº 86/2003, que tra ta da tra mi ta ção con-
jun ta dos PLS 25 e 268, am bos de 2002.

Exmo. Se nhor Pre si den te,
Com fun da men to no dis pos to no art. 256, Inci so

I, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro
a Vos sa Exce lên cia a re ti ra da do Re que ri men to nº 86, 
de mi nha au to ria, que tra ta da tra mi ta ção con jun ta
dos PLS 25 e 268, am bos de 2002.

Sala das Ses sões,  19 de mar ço de 2003. –
Fran cis co de Assis de Mo ra es Sou za, Se na dor.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – De fi ro a
re ti ra da do re que ri men to, na for ma do art. 256 do Re -
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, re que ri men tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 133, DE 2003
Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos dos ar ti gos 216 e 217 do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro as se guin tes in -
for ma ções ao Exmº. Sr. Mi nis tro da Sa ú de, Hum ber to
Cos ta:

1. Qual a con tri bu i ção do Go ver no bra -
si le i ro para a or ga ni za ção do sis te ma de sa -
ú de do Ti mor Les te?

2. Qu an tas mis sões de co o pe ra ção na
área de sa ú de já fo ram en vi a das ao Ti mor
Les te?

3. Qu an tos pro fis si o na is bra si le i ros, na 
área de sa ú de, es tão pre sen te men te em Ti -
mor Les te, ser vin do à co o pe ra ção en tre o
Bra sil e o Ti mor? De les, quan tos são mé di-
cos? Qual a es pe ci a li za ção de cada pro fis si-
o nal?

4. Há pro fis si o na is de sa ú de aguar dan-
do, den tro do acor do de co o pe ra ção en tre
os dois pa í ses, para em bar car para o Ti mor
Les te? Caso po si ti vo, qua is as ra zões da
de mo ra?

5. Qu a is as me tas, na área de sa ú de,
do pro gra ma de co o pe ra ção em an da men-
to? Nes se sen ti do, qua is as pro vi dên ci as as -
su mi das como com pro mis so bra si le i ro que
ain da aguar dam an da men to?

6. Qu a is os re cur sos alo ca dos para
essa co o pe ra ção?

7. Há re cur sos com essa des ti na ção
que cons tam do Orça men to Ge ral da União
mas es tão con tin gen ci a dos?

Jus ti fi ca ção

A re la ção en tre o Ti mor Les te e o Bra sil se re -
ves te de es pe ci al im por tân cia não ape nas pela pro xi-
mi da de lin güís ti ca como por ra zões de na tu re za hu -
ma ni tá ria, dada a gra vi da de da vi o lên cia so fri da pela
po pu la ção lo cal, no pe río do que pre ce deu sua in de-
pen dên cia.

Re co nhe cen do esse fato, o Bra sil re co nhe ceu
ime di a ta men te a al te ra ção do es ta tu to in ter na ci o nal
do Ti mor Les te, aten den do à sua pos tu ra an te ri or, as -
sim como as su miu com pro mis sos for ma is no sen ti do
de con tri bu ir para a re cons tru ção do país. A área de
sa ú de as su me gran de des ta que nes sa co la bo ra ção.

Por esse mo ti vo, so li ci ta mos as pre sen tes in for-
ma ções, ne ces sá ri as para que o Se na do pos sa se si -
tu ar di an te do pre sen te qua dro.

Sala das Ses sões, 19 de mar ço de 2003. – Se -
na dor João Ca pi be ri be.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 134, DE 2003

So li ci ta in for ma ções da Srª Mi nis tra
de Esta do das Mi nas e Ener gia so bre a
di vul ga ção da ANP de um cam po gi gan te
de pe tró leo na ba cia de Ser gi pe.

Se nhor Pre si den te,
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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 Inter no do Se na-
do Fe de ral, seja so li ci ta do da Mi nis tra de Esta do de
Mi nas e Ener gia, Srª Dil ma Vana Rous seff, os de vi dos
es cla re ci men tos so bre o que exis te de ver da de i ro na
di vul ga ção da Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo (ANP) de 
um poço gi gan te de pe tró leo na cos ta li to râ nea do
Esta do de Ser gi pe com re ser vas es ti ma das de 1,9 bi -
lhão de bar ris e com qua li da de de 46 gra us de API, de 
modo a tam bém res pon der:

a) Ten do sido des co ber to “um cam po
gi gan te de pe tró leo” na cos ta li to râ nea do
Esta do de Ser gi pe, quan tos po ços fo ram
per fu ra dos para a con fir ma ção des sa des-
co ber ta?

b) Qual a efe ti va fo ca li za ção des se
cam po? Qual sua dis tân cia do li to ral e pro xi-
mi da de com que mu ni cí pio?

c) Qual o vo lu me de óleo re al men te
des co ber to e o per cen tu al de apro ve i ta men-
to co mer ci al pre vis to?

d) Qual a qua li da de do óleo en con tra-
do no re fe ri do cam po?

Jus ti fi ca ção

A Agên cia Na ci o nal de Pe tró leo (ANP), di vul gou
em 11 de mar ço de 2003 a des co ber ta de um poço gi -
gan te de pe tró leo na ba cia do Esta do de Ser gi pe,
alar de an do – se gun do to dos os gran des jor na is bra si-
le i ros – em sín te se que: o cam po gi gan te de pe tró leo
na ba cia de Ser gi pe tem re ser vas es ti ma das em 1,9
bi lhão de bar ris. Tra ta va-se da ma i or des co ber ta des -
de 1996 e se ria o pri me i ro cam po gi gan te en con tra do
fora da ba cia de Cam pos. Ade ma is, se gun do a ANP, o 
pe tró leo acha do no lo cal é con si de ra do le vís si mo –
46 gra us API (me di da de den si da de).

To das as in for ma ções so bre o novo cam po fo -
ram da das pela ANP, sen do que a Pe tro bras con fir-
mou a des co ber ta, mas in for mou que ain da re a li za
tes tes para de ter mi nar sua vi a bi li da de co mer ci al, pois 
ain da es tão em pes qui sa a quan ti da de a ser ex plo ra-
da e a qua li da de do óleo.

Re cen te men te a Se cre tá ria Na ci o nal de Pe tró-
leo, Gás e Com bus tí ve is Re no vá ve is, Ma ria das Gra -
ças Fos ter, em en tre vis ta ao jor nal Fo lha de S.Pa u lo,
pu bli ca do em 13 de mar ço de 2003, ne gou que se jam
de 1,9 bi lhão de bar ris as re ser vas es ti ma das para o
cam po exis ten te na ba cia e tam bém não con fir mou o
grau de qua li da de de óleo.

Des ta fe i ta, exis te um de sen con tro de in for ma-
ções, tan to que o Ca der no “Fo lha Di nhe i ro”, ve i cu la do
na data aci ma, pu bli cou um qua dro de mons tra ti vo
das in for ma ções da das pela ANP, Pe tro bras e Mi nis-
té rio de Mi nas e Ener gia, cujo teor en con tra-se em
ane xo, fa zen do par te in te gran te e com ple men tar des -
te re que ri men to.

Ve ri fi ca-se que se a di vul ga ção foi efe ti va da
pela ANP e não pela pró pria Pe tro bras, como é co-
mum e o cer to de acon te cer, exis tem ra zões para tal
fato, pois a teor dos arts. 7º e 8º da Lei nº 9478/97, que 
cria essa au tar quia e es ta be le ce suas atri bu i ções,
res ta cla ro ser sua fi na li da de a de pro mo ver a re gu la-
ção, a con tra ta ção e a fis ca li za ção das ati vi da des
eco nô mi cas in te gran tes da in dús tria do pe tró leo.

Assim, en quan to au tar quia, a ANP su bor di-
na-se, in con di ci o nal men te, as nor mas cons ti tu ci o na is
da le ga li da de, mo ra li da de, pu bli ci da de, efi ciên cia e
da 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. Por con se guin te, de ci din do a
ad mi nis tra ção pra ti car um ato, de ve rá pre o cu par-se
com a mo ti va ção des te ato, fato que de ve rá ser jus ti fi-
ca do, aten den do-se ao im pe ra ti vo cons ti tu ci o nal.

Com efe i to, a trans pa rên cia e a le gi ti mi da de que 
a so ci e da de re cla ma da Admi nis tra ção Pú bli ca é tra -
du zi da ju ri di ca men te como o de ver de fun da men tar
as de ci sões e, prin ci pal men te, de in for mar o que seja
ver da de i ro, vale di zer, o que é real. A de mons tra ção
do elo que une a prá ti ca do ato ao in te res se pú bli co
me di a to ou ime di a to e, evi den te men te, a sua con for-
mi da de com a re a li da de, é re qui si to sine qua non
para a per fe i ta atu a ção da ANP.

Qu an do a fi na li da de do ato não se en con tra nos
pa râ me tros pre ci ta dos, im põe-se a sua anu la ção por
des vio de fi na li da de, ou em di re ta vi o la ção ao prin cí pio
da im pes so a li da de, que é a ou tra face da mo ti va ção.

Por tan to, em vis ta da po lê mi ca que vi rou a di vul-
ga ção pela ANP da des co ber ta pela Pe tro bras de
poço de pe tró leo em Ser gi pe, res ta bas tan te opor tu no
que se bus que, em de fi ni ti vo e jun to à sem pre le gí ti-
ma e au tên ti ca Mi nis tra de Mi nas e Ener gia, as in for-
ma ções an te ri or men te apre sen ta das.

Sala das Ses sões, 19 de mar ço de 2003. – Se -
na dor Anto nio Car los Va la res, PSB – SE.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os re que-
ri men tos li dos se rão en ca mi nha dos à Mesa para de -
ci são, nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi men-
to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, in di ca ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio,
Se na dor Ro meu Tuma.

É lida a se guin te:
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INDICAÇÃO Nº 1, DE 2003

Nos ter mos do art. 224 do Re gi men to Inter no,
for ma li zo esta Indi ca ção ao Se na do Fe de ral, su ge rin-
do o es tu do, no âm bi to da Co mis são mais ade qua da,
do pro ble ma da vi o lên cia no Bra sil, a fim de ela bo rar
pro po si ção le gis la ti va para co i bir a prá ti ca de atos no -
ci vos e aten ta tó ri os ao ci da dão e ao Esta do.

Jus ti fi ca ção

A Indi ca ção que ora for mu lo ao Se na do da Re -
pú bli ca en cer ra to ma da de po si ção que vem ao en-
con tro dos in sis ten tes re cla mos da po pu la ção bra si le-
i ra, que se sen te ame a ça da e ví ti ma de ações de gru -
pos ou fac ções vol ta dos para o cri me or ga ni za do e o
trá fi co de dro gas.

Di a ri a men te, os me i os de co mu ni ca ção, es pe ci-
al men te a te le vi são, re tra tam a es ca la da da vi o lên cia
no País, os ten si va men te pre sen te em qua se to das as
ci da des e com es tru tu ra as se me lha da a um ver da de i-
ro es ta do pa ra le lo, mo ti vo da in tran qüi li da de do ci da-
dão e de pre o cu pa ção das au to ri da des.

Sala das Ses sões, 19 de mar ço de 2003. – Se -
na dor Arthur Vir gí lio.

(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 in di ca ção
será pu bli ca da e re me ti da à Co mis são com pe ten te.

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 135, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a V.Exª a re ti ra da do Re que ri men to de

Infor ma ções nº 63, de 2003.
Na opor tu ni da de, re no vo meus pro tes tos de es -

ti ma e con si de ra ção. – Sala das Ses sões, 19 de mar -
ço de 2003. – Se na dor Arthur Vir gí lio Neto, Lí der do
PSDB.

REQUERIMENTO Nº 136, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a V.Exª a re ti ra da do Re que ri men to de

Infor ma ções nº 64, de 2003.
Na opor tu ni da de, re no vo meus pro tes tos de es -

ti ma e con si de ra ção. –   Sala das Ses sões, 19 de mar -
ço de 2003. – Arthur Vir gí lio Neto, Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Na for-
ma do dis pos to no Re gi men to Inter no, art. 256, de fi-
ro a re ti ra da dos re que ri men tos.

So bre a mesa, pro je to de re so lu ção que será
lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 9, DE 2003

Alte ra o cri té rio de de ter mi na ção da
re ce i ta cor ren te lí qui da cons tan te das
Re so lu ções nº 40, de 2001, e 43, de 2001.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º O art. 2º da Re so lu ção nº 40, de 2001,

pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 2º ....................................................
..............................................................
§ 3º A re ce i ta cor ren te lí qui da será

apu ra da so man do-se as re ce i tas ar re ca da-
das no mês em re fe rên cia e nos onze me-
ses an te ri o res, ex clu í das as du pli ci da des,
atu a li za das mês a mês, pelo Índi ce Ge ral de 
Pre ços Dis po ni bi li da de Inter na – IGP-DI da
Fun da ção Ge tu lio Var gas.

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

Art. 2º O art. 4º da Re so lu ção nº 43, de 2001,
pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art.4º.. ...................................................
..............................................................
§ 3º A re ce i ta cor ren te lí qui da será

apu ra da so man do-se as re ce i tas ar re ca da-
das no mês em re fe rên cia e nos onze me-
ses an te ri o res, ex clu í das as du pli ci da des,
atu a li za das mês a mês, pelo Índi ce Ge ral de 
Pre ços – Dis po ni bi li da de Inter na – IGP-DI –
da Fun da ção Ge tu lio Var gas.

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

Art. 3º O Se na do Fe de ral fará pu bli car, no Diá -
rio Ofi ci al da União, as Re so lu ções nº 40, de 2001,
e nº 43, de 2001, com as al te ra ções de cor ren tes da
apro va ção des ta Re so lu ção, no pra zo de quin ze
dias após sua pro mul ga ção.

Art. 4º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção e terá efe i to so bre as apu ra ções
da re ce i ta cor ren te lí qui da re fe ren tes ao exer cí ci os
de 2002 e se guin tes.
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Jus ti fi ca ção

Nas Re so lu ções nº 40, de 2001, e nº 43, de
2001, são de fi ni dos os cri té ri os de apu ra ção da dí vi da
con so li da da lí qui da e da re ce i ta cor ren te lí qui da. Na
pri me i ra, são fi xa dos tam bém os te tos para a ra zão
en tre a di vi da con so li da da lí qui da e a re ce i ta cor ren te
lí qui da.

A apu ra ção da re ce i ta cor ren te lí qui da para o pe -
río do de doze me ses, que é o de no mi na dor dos li mi tes
es ta be le ci dos na Re so lu ção nº 40, de 2001, tem como
cri té rio to mar os da dos men sa is por seus va lo res no mi-
na is, sem que os va lo res que com põem esse in di ca dor
so fram qual quer tipo de re a jus te, di fe ren te men te do que 
ocor re com as dí vi das, su je i tas que são, em sua ma i o-
ria, a al gum ín di ce de in de xa ção, em es pe ci al ao Índi ce
Ge ral de Pre ços – 50 Dis po ni bi li da de Inter na (IGP-DI)
da Fun da ção Ge tu lio Var gas. Dada a ace le ra ção da in -
fla ção ve ri fi ca da no exer cí cio de 2002 e que, se gun do
as pre vi sões, deve-se man ter no exer cí cio de 2003, a
des con si de ra ção dos efe i tos da in fla ção so bre a apu ra-
ção da re ce i ta cor ren te lí qui da faz su bes ti mar sis te ma ti-
ca men te seus va lo res re a is, di fe ren te men te do que
ocor re com a apu ra ção da dí vi da. Esse efe i to é bas tan te
for te para os pe río dos re fe ri dos. Por exem plo, em 2002,
o IGP-DI so freu uma va ri a ção de 26,4%, o que le va ria a
gra ve dis tor ção na apu ra ção dos in di ca do res, caso não
fos se le va da em con ta essa va ri a ção na apu ra ção das
re ce i tas.

Pro po mos que seja eli mi na da essa dis tor ção
por meio da uti li za ção do IGP-DI da Fun da ção Ge tu lio
Var gas como cri té rio de atu a li za ção das par ce las que
com põem o cál cu lo da re ce i ta cor ren te lí qui da. Enten -
de mos que essa me to do lo gia me lhor ex pres sa ria a
real ca pa ci da de de pa ga men to do ente da Fe de ra ção.
A fi lo so fia que es tru tu ra a Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal é exa ta men te a de tor nar com pa tí ve is os flu xos
re a is de re ce i tas e des pe sas. Nada mais na tu ral que
os efe i tos da des va lo ri za ção do po der de com pra da
mo e da se jam con si de ra dos em am bos os pó los da
equa ção con tá bil. Esse aper fe i ço a men to me to do ló gi-
co só terá in ci dên cia so bre os fa tos ocor ri dos a par tir
do exer cí cio de 2002.

Há tam bém uma ques tão de jus ti ça a dar sus -
ten ta ção à pro pos ta. Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e
os Mu ni cí pi os já es tão sen do atin gi dos du ra men te
pela evo lu ção dos sal dos de suas dí vi das e pela ne -
ces si da de de ajus te adi ci o nal como úni ca for ma de
to mar com pa tí ve is essa evo lu ção ga lo pan te com os
rí gi dos li mi tes im pos tos em lei.

Sala das Ses sões, 19 de mar ço de 2003. – Se-
na dor Ro meu Tuma.

LEGISLAÇÃO CITADA

RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001

Dis põe so bre os li mi tes glo ba is para 
o mon tan te da dí vi da pú bli ca con so li da-
da e da dí vi da pú bli ca mo bi liá ria dos es -
ta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos mu ni cí pi-
os, em aten di men to ao dis pos to no art.
52, VI e IX, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

................................................................................... .
Art. 2º .................................................................

....................................................................................
§ 3º A re ce i ta cor ren te lí qui da será apu ra da so -

man do-se as re ce i tas ar re ca da das no mês em re fe-
rên cia e nos 11 (onze) me ses an te ri o res, ex clu í das as 
du pli ci da des.
....................................................................................

RESOLUÇÃO Nº 43, DE 2001

Dis põe so bre 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, 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.

....................................................................................
Art. 4º ................................................................
§ 3º A re ce i ta cor ren te lí qui da será apu ra da so -

man do-se as re ce i tas ar re ca da das no mês em re fe-
rên cia e nos 11 (onze) me ses an te ri o res, ex clu í das as 
du pli ci da des.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O pro je to
será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com pe ten te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dên cia lem bra às Sras e aos Srs. Se na do res que
com pa re ce rá ao ple ná rio do Se na do Fe de ral ama-
nhã, às 14h30, o Mi nis tro de Esta do da Pre vi dên cia
So ci al, Sr. Ri car do Ber zo i ni, para pres tar es cla re ci-
men tos so bre a Pre vi dên cia no Bra sil, con for me co -
mu ni ca ção já fe i ta às Sras. e aos Srs. Se na do res.

A Pre si dên cia co mu ni ca ain da ao Ple ná rio que se
en con tra so bre as ban ca das do cu men to en vi a do a esta
Casa pelo Mi nis tro da Pre vi dên cia re fe ren te à ex po si ção
que fará ao Se na do na ses são de ama nhã, às 14h30.

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:
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re que ri-
men to vai à pu bli ca ção.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para jus ti fi car o re que-
ri men to.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem a pa -
la vra V. Exª, por cin co mi nu tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para jus ti fi car a pro po si ção. Sem re vi são do ora dor.) – 
Sr. Pre si den te, é pos sí vel que, den tro de al gu mas ho -
ras, se ini cie uma ver da de i ra tra gé dia com o bom bar-
de io pe las for ças ar ma das dos go ver nos dos Esta dos
Uni dos, do Re i no Uni do e da Aus trá lia con tra o Ira que.

É ne ces sá rio que o Con gres so Na ci o nal, es pe-
ci al men te o Se na do Fe de ral, ve nha a se pro nun ci ar a
res pe i to des se epi só dio. Nes se sen ti do, ve nho re que-
rer que, uma vez apro va do, seja o re que ri men to en ca-
mi nha do, no seu teor com ple to, ao Pre si den te dos
Esta dos Uni dos e aos Pri me i ros-Mi nis tros do Re i no
Uni do e da Aus trá lia:

Os mem bros do Se na do Fe de ral da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil:

CONSIDERANDO que o Con se lho de
Se gu ran ça da ONU é a úni ca ins tân cia que
tem le gi ti mi da de para au to ri zar in ter ven ções
mi li ta res em pa í ses que te nham por ven tu ra
des res pe i ta do re so lu ções apro va das em
seu âm bi to;

CONVICTOS de que a Re so lu ção nº
1.441 do Con se lho de Se gu ran ça das Na-
ções Uni das de modo al gum au to ri za, como 
ale ga o go ver no dos Esta dos Uni dos, uma
in ter ven ção mi li tar no Ira que;

SALIENTANDO que até o pre sen te
mo men to não fo ram apre sen ta das pro vas
ou in dí ci os con cre tos de que o Ira que re pre-
sen ta pe ri go ime di a to a qual quer na ção,
nem de que o go ver no ira qui a no te nha la ços
di re tos ou in di re tos com gru pos ter ro ris tas;

COLOCANDO EM RELEVO que a
imen sa ma i o ria da opi nião pú bli ca mun di al é 
con tra a guer ra, ten do in clu si ve re a li za do gi -
gan tes cas ma ni fes ta ções em im por tan tes ci -
da des de todo o pla ne ta;

RECORDANDO que é tra di ção da di-
plo ma cia bra si le i ra a de fe sa da so lu ção pa -
cí fi ca e ne go ci a da dos con ten ci o sos in ter na-
ci o na is e do prin cí pio da au to de ter mi na ção
dos po vos, em con so nân cia com a Car ta
das Na ções Uni das e as nor mas bá si cas do
Di re i to Inter na ci o nal Pú bli co;

ELOGIANDO a de ter mi na ção do Go-
ver no Bra si le i ro na de fe sa do mul ti la te ra lis-
mo e da con vi vên cia pa cí fi ca en tre as na-
ções, fe i ta de for ma re i te ra da e en fá ti ca,
tan to no âm bi to in ter no quan to em fo ros in -
ter na ci o na is;

ALARMADOS com os efe i tos que a
anun ci a da guer ra terá so bre a po pu la ção
ira qui a na, já mu i to cas ti ga da pela si tu a ção
eco nô mi ca cri a da por mais de dez anos de
em bar go co mer ci al;

ENFATIZANDO que, de acor do com
mu i tos es pe ci a lis tas, uma in ter ven ção mi li-
tar no Ira que re sul ta rá num sem-nú me ro de
re fu gi a dos e pro va vel men te em cer ca de
500 mil ví ti mas fa ta is, mes mo na even tu a li-
da de de que a in ter ven ção mi li tar seja de
cur to pra zo;

PREOCUPADOS com as con se qüên ci-
as ne ga ti vas que a guer ra terá so bre o pre -
cá rio e com ple xo de se nho ge o po lí ti co do
Ori en te Mé dio, o que de ve rá re sul tar no
apro fun da men to e alas tra men to de con fli tos
pre e xis ten tes;

CONSTATANDO que a in ter ven ção mi -
li tar de ve rá tam bém pro du zir efe i tos de le té ri-
os so bre a eco no mia mun di al, como a pro-
vá vel re du ção de flu xos de in ves ti men tos
para pa í ses em de sen vol vi men to e o au-
men to do pre ço do pe tró leo, o que po de rá
am pli ar a vul ne ra bi li da de da eco no mia bra-
si le i ra;

CONSCIENTES de que o uni la te ra lis-
mo be li co so pro mo vi do pelo go ver no de Ge -
or ge W. Bush re dun da rá em um con si de rá vel
au men to de ten são po lí ti ca no mun do, no en -
fra que ci men to dos sis te mas mul ti la te ra is de
so lu ção de con tro vér si as, par ti cu lar men te o
das Na ções Uni das, e, mu i to pro va vel men te,
no re cru des cimen to do ter ro ris mo; e
lem bran do, por úl ti mo, a má xi ma de Ben ja-
min Frank lin de que “não há guer ra boa,
nem paz ruim;

Con de na mos a in ter ven ção mi li tar uni -
la te ral no Ira que e ma ni fes ta mos pre o cu pa-
ção quan to aos seus des do bra men tos eco-
nô mi cos e ge o po lí ti cos. E an tes que ocor ra
o ata que ao Ira que pe las for ças ar ma das
dos Esta dos Uni dos, Re i no Uni do e Aus trá-
lia, con cla ma mos os seus go ver nan tes a ou -
vi rem a voz dos po vos de todo o mun do no
sen ti do de que te rão nos so apo io para per -
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su a di rem o go ver no ira qui a no a des tru ir in-
te i ra men te suas ar mas de des tru i ção em
mas sa, bem como para pro mo ver a de mo-
cra ti za ção das ins ti tu i ções po lí ti cas do Ira-
que por me i os pa cí fi cos.

Sr. Pre si den te, Se na dor José Sar ney, em vir tu-
de da imi nên cia do ata que dos Esta dos Uni dos con -
tra o Ira que, que po de rá ocor rer hoje à no i te, em vir -
tu de de se tra tar de si tu a ção emer gen ci al, con si de-
ran do in clu si ve o pro nun ci a men to ex tra or di ná rio que 
V. Exª fez na se ma na pas sa da, on tem re i te ra do, de
que con ta com o apo io de to dos nós, ve nho re que-
rer, ex cep ci o nal men te, que seja con si de ra do pró prio
apro var mos esse re que ri men to an tes mes mo da pu -
bli ca ção dele, já que inú me ras ve zes os Se na do res
de to dos os par ti dos, pra ti ca men te os 81 Se na do-
res, têm ma ni fes ta do po si ção no sen ti do de que
haja uma so lu ção pa cí fi ca. Antes do iní cio do bom-
bar de io, que pro va vel men te ocor re rá hoje à no i te,
se ria de fun da men tal im por tân cia que os 81 Se na-
do res se pro nun ci as sem para que haja este ape lo fi -
nal ao Pre si den te Ge or ge Wal ker Bush, ao Pri me i-
ro-Mi nis tro Tony Bla ir, ao Go ver nan te da Aus trá lia,
ao seu Con gres so Na ci o nal, para que se evi te um
des do bra men to que não seja pa cí fi co.

Re i te ro o con vi te a to dos os Srs. Se na do res
para que ama nhã, às dez ho ras, na Co mis são de
Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, sala dois,
Ala Nilo Co e lho, ou ça mos o Emba i xa dor do Ira que
e, no dia três de abril, a Emba i xa do ra do Esta dos
Uni dos, pois am bos fo ram por nós con vi da dos a ex -
ter nar o pon to de vis ta de seus Go ver nos e tam bém
a ou vir a nos sa po si ção.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. Re i te ro o ape lo
para que pos sa ex cep ci o nal men te ser vo ta da a ma-
té ria ain da hoje, dada a imi nên cia do con fli to.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ)
– Sr. Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem, a V. Exª.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, eu po de ria en ca mi nhar a vo ta ção como Re la tor
do re que ri men to?

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re que ri-
men to não pos sui Re la tor. Tra ta-se de con cla ma ção
fe i ta há pou co pelo Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Per doe-me, Sr. Pre si den te, pen sei que fos se o re que-

ri men to que apro va mos na 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) – Não.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Sr. Pre si den te, peço ur gên cia para a ma té ria, ten do
em vis ta o con fli to que po de rá ocor rer hoje à no i te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Di an te da
ex cep ci o na li da de da si tu a ção, sub me to ao Se na do a
apro va ção da con cla ma ção fe i ta pelo Se na dor Edu ar-
do Su plicy.

As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Apro va-

da por una ni mi da de, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Sim, Se -

na dor Pe dro Si mon. Ne nhum dos Srs. Se na do res re -
gis trou ma ni fes ta ção con trá ria.

Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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:

Bra sí lia, 18 de mar ço de 2003

Exmº Sr. Pre si den te,

Com meus cor di a is cum pri men tos, ve nho por
meio des te, in di car a V.Exª, o meu pró prio nome,
para, como mem bro do PSDB, ocu par a vaga de i xa-
da pelo no bre Se na dor Oli vir Ga bar do, como Ti tu lar,
na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Na opor tu ni da de, re no vo-lhe meus pro tes tos
de es ti ma e con si de ra ção. – Se na dor Arthur Vir gí-
lio Neto, Lí der do PSDB.

Of. nº 45/03 - GLPPS

Bra sí lia, 18 de mar ço de 2003

Se nhor Pre si den te,

Co mu ni co a Vos sa Exª, na for ma re gi men tal, a
in di ca ção dos Se nho res Se na do res Mo za ril do Ca-
val can ti, como ti tu lar, e João Ba tis ta Mot ta, como su -
plen te, para com po si ção da Co mis são in cum bi da de 
ana li sar a Me di da Pro vi só ria nº 110, de 14 de mar ço
de 2003, que cria a car re i ra de Agen te Pe ni ten ciá rio
Fe de ral em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca-
dos.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Mo za ril do Ca val-
can ti, Lí der do PPS no Se na do Fe de ral.
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OF Nº 67/03-GL/PFL

Bra sí lia, 18 de mar ço de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co, para com po rem

a Co mis são Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da
Me di da Pro vi só ria nº 110 de 14 de mar ço de 2003, os
se guin tes se nho res se na do res em subs ti tu i ção aos
an te ri or men te in di ca dos.
Ti tu la res Su plen tes
Ro meu Tuma Cé sar Bor ges
Edi son Lo bão  De mós te nes For res
He rá cli to For tes Efra im Mo ra is

Aten ci o sa men te,  – Se na dor José Agri pi no, Lí-
der do PFL no Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se rão fe i-
tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

OF Nº 69/03-GLPFL

Bra sí lia, 18 de mar ço de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to a V. Exa. o des -

li ga men to do Se na dor José Jor ge, como su plen te, da
Co mis são de Le gis la ção Par ti ci pa ti va.

Cor di al men te, – José Agri pi no, Lí der do Par ti-
do da Fren te Li be ral – PFL.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O ex pe di-
en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 106, de 2003 - art. 336, “II”)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 1, 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 71, de
2003, Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá), que
al te ra a Re so lu ção nº 66, de 2002, para in-
clu ir o item “Des pe sas Ge ra is” nas con di-
ções fi nan ce i ras da ope ra ção de cré di to a
ser fir ma da com o Export De ve lop ment of
Ca na da – EDC e re ti fi car a de fi ni ção de

“Amor ti za ção” no em prés ti mo a ser fir ma do
com o Ban co BNP Pa ri bas S/A e o Bank Le -
u mi Le-Isra el B.M.

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.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u-
sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro me ro
Jucá, como Re la tor.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Como Re -
la tor. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, o pa re-
cer é fa vo rá vel, tan to pela cons ti tu ci o na li da de quan to
pela ques tão de mé ri to, por se tra tar de uma ope ra ção
de cré di to já apro va da pelo Se na do an te ri or men te e
ape nas por um erro ma te ri al de i xou de ser in cre men-
ta da, ten do sido so li ci ta da a sua cor re ção.

Por tan to, o pa re cer é fa vo rá vel.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ti nua

em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
O pro je to vai à Co mis são Di re to ra para a re da-

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cen do a
re da ção fi nal ao Pro je to de Re so lu ção nº 1, de 2003,
que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se -
na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

PA RE CER Nº 140, 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 1, 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 1, de 2003, que al te ra a
Re so lu ção nº 66, de 2002, do Se na do Fe de ral, para
in clu ir o item “des pe sas ge ra is” nas con di ções fi nan-
ce i ras da ope ra ção de cré di to a ser fir ma da com o
Export De ve lop ment of Ca nad – EDC, e re ti fi car a de -
fi ni ção de Amor ti za ção no em prés ti mo a ser fir ma do
com o Ban co BNP Pa ri bas S/A e o Bank Le u mi
LE-Isra el B. M.
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Sala de Re u niões da Co mis são, 19 de mar ço de
2003. – José Sar ney, – Ro meu Tuma, Re la tor – Edi -
son Lo bão, – He rá cli to For tes.

ANEXO AO PARECER Nº 140, DE 2003

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu-
ção nº 1, 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 ,1 DE 2003

Alte ra a Re so lu ção nº 66, de 2002,
do Se na do Fe de ral, para in clu ir o in ci so
IX “des pe sas ge ra is” nas con di ções fi-
nan ce i ras da ope ra ção de cré di to a ser
fir ma da com o Export De ve lop ment of
Ca na da – EDC e re ti fi car a de fi ni ção de
amor ti za ção no em prés ti mo a ser fir ma-
do com o Ban co BNP Pa ri bas S/A e o
Bank Le u mi LE-Isra el B. M.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º O art. 4º da Re so lu ção nº 66, de 2002, do

Se na do Fe de ral, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin-
te in ci so IX:

“Art. 4º ..................................................
..............................................................
IX – des pe sas ge ra is: li mi ta das a até

0,1% (um dé ci mo por cen to) do va lor do
Con tra to.” (NR)

Art. 2º O in ci so IV do art. 7º da Re so lu ção nº
66, de 2002, pas sa a vi go rar com a se guin te re da-
ção:

“Art. 7º ..................................................
..............................................................
IV – amor ti za ção: o mon tan te de cada

de sem bol so di vi di do em nú me ro de par ce-
las se mes tra is igua is ao nú me ro de pe río-
dos de ju ros que exis tem no pe río do, co me-
çan do na data do de sem bol so e ter mi nan do
na data fi nal de re pa ga men to [102 (cen to e
dois) me ses após a data de efe ti vi da de do
acor do];

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

Art. 3º A con tra ta ção das ope ra ções de cré di to
ex ter no a que se re fe re a Re so lu ção nº 66, de 22,
de ve rão efe ti var-se no pra zo má xi mo de 540 (qui-

nhen tos e qua ren ta) dias, con ta do da data da pu bli-
ca ção des ta re so lu ção.

Art. 4º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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. (Pa u sa.)
Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (José San ney) – Item 2:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do Re que ri-

men to nº 107, de 2003 - art. 336, “II”)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 3, de 2003, de au to ria do
Se na dor Cé sar Bor ges, que res ta be le ce a
Re so lu ção nº 20, de 2001, res ta be le ci da
pela Re so lu ção nº 25, de 2002, am bas do
Se na do Fe de ral, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 84, de 2003,
da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re -
la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Se na do 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.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Cé sar Bor ges.
O SR. CÉSAR BORGES (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, ve nho pe dir o apo io de V. Exªs. para
apro var o pre sen te Pro je to de Re so lu ção que apre-
sen ta mos à Mesa do Se na do Fe de ral, pror ro gan do
au to ri za ção des ta Casa ao Go ver no ba i a no, vi san do
re no var, am pli ar e ade quar as ga ran ti as pres ta das a
ope ra ções de cré di to con tra ta das no âm bi to do Pro -
gra ma de Re cu pe ra ção da La vou ra Ca ca u e i ra.

A Ba hia já con ta com apo io de ci si vo des ta Casa, 
Sr. Pre si den te, sem pre que re cor re a ela em fa vor de
po lí ti cas e ações para a re cu pe ra ção da la vou ra do
ca cau, tão im por tan te para a Ba hia.
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O pre sen te Pro je to foi apro va do na Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos, em re u nião do dia 11 des te
mês. Agra de ço, nes ta opor tu ni da de, ao emi nen te Re -
la tor da ma té ria, o Se na dor Jo nas Pi nhe i ro. A sua
apro va ção de fi ni ti va vai per mi tir a com ple men ta ção
da quar ta eta pa do Pla no de Re cu pe ra ção da La vou-
ra Ca ca u e i ra.

Este me ca nis mo que está sen do pror ro ga do
per mi te que o Go ver no da Ba hia, jun ta men te com o
Go ver no Fe de ral e com o Ban co do Bra sil, com ple-
men te as ga ran ti as dos pro du to res in te res sa dos em
con tra tar fi nan ci a men to para a re no va ção de sua la-
vou ra.

Sem esse me ca nis mo, pou cos pro du to res po-
de ri am cum prir as exi gên ci as ban cá ri as, de vi do ao
his tó ri co do re cen te de en di vi da men to da la vou ra,
pro vo ca do por uma de pres são de pre ço ini ci a da no fi -
nal dos anos 80, ali a da a uma que bra de sa fra de 70% 
pro vo ca da por uma do en ça por de ma is co nhe ci da de
toda esta Casa, a vas sou ra-de-bru xa, ca paz de ca u-
sar a er ra di ca ção da ca ca u i cul tu ra.

Esta re no va ção da la vou ra que está sen do fi-
nan ci a da des de 1998, me di an te a subs ti tu i ção via en -
xer tia das plan tas an ti gas por clo nes de sen vol vi dos
pela Ce plac, não so men te ga ran ti rá a re sis tên cia da
la vou ra à vas sou ra-de-bru xa, como tam bém du pli ca-
rá a pro du ti vi da de des sa cul tu ra, gra ças às ca rac te-
rís ti cas ge né ti cas das no vas plan tas.

Com este apo io, toda a re gião da Ba hia pas sou
a ter nova es pe ran ça con cre ta de ter de vol ta a se gu-
ran ça so ci al e eco nô mi ca per di da ao lon go dos anos.

Nos pró xi mos dias, va mos anun ci ar uma en ge-
nha ria que está sen do mon ta da de modo a pro por a
esta Casa e ao Go ver no Fe de ral uma so lu ção or ça-
men tá ria que dê con ti nu i da de a este im por tan te Pro -
gra ma de Re cu pe ra ção da La vou ra Ca ca u e i ra.

Para dar este pas so, que re mos con tar com a
con ti nu i da de do apo io ofe re ci do por to dos os Se na do-
res e Se na do ras e pelo Go ver no Fe de ral, para que
não se per ca tudo que já foi fe i to, ago ra que es ta mos
tão per to de re con quis tar a auto-sus ten ta bi li da de da
re gião ca ca u e i ra e des sa la vou ra.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Jose Sar ney) – Con ti nua

em dis cus são o Pro je to de Re so lu ção nº 3, de 2003.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los

Ma ga lhães.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL

– BA. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, o País deve mu i to à la vou ra ca ca u e i ra e não
tem re tri bu í do na me di da da ne ces si da de dos ca ca u i-

cul to res os re cur sos que a Ba hia há tan to tem po cla -
ma e re cla ma. Na Le gis la tu ra pas sa da, vá ri as ve zes
fui à tri bu na para re cla mar do Go ver no pro vi dên ci as
em re la ção à ca ca u i cul tu ra.

A vas sou ra-de-bru xa to mou con ta de gran de
área, le van do à po bre za e ao de sem pre go mais de
200 mil pes so as. E sem pre pe día mos pro vi dên ci as ao 
Go ver no; o Go ver no ado ta va al gu mas, mas elas, na
prá ti ca, não fun ci o na vam por ca u sa da bu ro cra cia,
prin ci pal men te do Ban co do Bra sil.

Ago ra vem essa opor tu ni da de que o Se na dor
Cé sar Bor ges co lo cou mu i to bem no seu dis cur so, de
se re fi nan ci ar os ca ca u i cul to res que há mu i to tem po
es tão à es pe ra des se apo io.

Mu i to do Par que Indus tri al do Su des te foi fe i to
com as di vi sas do ca cau. Hoje, a ca ca u i cul tu ra che ga
até a im por tar o pro du to de ou tros pa í ses para aten -
der às ne ces si da des do Esta do e da Na ção.

Por isso, ve nho aqui pe dir a apro va ção des se
pro je to, na se gu ran ça de que o Go ver no de Luiz Iná -
cio Lula da Sil va dará no vos ru mos ao pro ble ma do
ca cau. Mu i to se pro me teu, mas nada se fez. Che gou a 
hora de fa zer-se sem pro me ter.

Por isso, que ro di zer a V. Exª e, no caso, até
enal te cer a in di ca ção que o PT fez para a Ce plac, do
Sr. Gus ta vo Mou ra, que é um ca ca u i cul tor ven ce dor,
pois ten do sido di zi ma da toda a pro du ção das suas
fa zen das, ele con se guiu, com a clo na gem, re a bi li tar
in te i ra men te gran de par te da sua re gião. S. Exª tem,
por tan to, o aval de to dos os ba i a nos e ca ca u i cul to res.
Pre ci sa, po rém, do apo io in dis pen sá vel das áre as do
Go ver no Fe de ral. É esse apo io que ve nho nes te pro -
je to pe dir, na cer te za de que o Go ver no Fe de ral, des -
ta fe i ta, aten de rá aos ca ca u i cul to res, sa in do da bu ro-
cra cia que em per ra e que não de i xa que o po bre ca -
ca u i cul tor te nha os fi nan ci a men tos. Daí por que este
pro je to é tão im por tan te como ou tros que vi rão e que
nós ba i a nos apre sen ta re mos aqui e que, te nho cer te-
za, se rão apro va dos pelo Se na do Fe de ral e san ci o-
na dos pelo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ti nua

em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)
Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en cer-

ro a dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-

ção fi nal.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal ao Pro je to de Re so lu ção nº 3, de 2003,
que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu
Tuma.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 141, 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 3, 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 3, de 2003, que res ta be le-
ce a Re so lu ção nº 20, de 2001, res ta be le ci da pela
Re so lu ção nº 25, de 2002, am bas do Se na do Fe de ral.

Sala de Re u niões da Co mis são, 19 de mar ço de
2003. – José Sar ney – Ro meu Tuma, Re la tor – Edi-
son Lo bão – He rá cli to For tes.

ANEXO AO PARECER Nº 141, DE 2003

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu-
ção nº 3, de 2003.

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu,    Pre si den te, nos ter mos do art. 48, in ci so XXVIII,
do Re gi men to Inter no, pro mul go a se guin te

RESOLUÇÃO Nº , DE 2003

Res ta be le ce a Re so lu ção nº 20, de
2001, res ta be le ci da pela Re so lu ção nº 25,
de 2002, am bas do Se na do Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É res ta be le ci da, com novo pra zo de 270

(du zen tos e se ten ta) dias para o exer cí cio da au to ri-
za ção, a Re so lu ção nº 20, de 2001, res ta be le ci da
pela Re so lu ção nº 25, de 2002, am bas do Se na do Fe -
de ral, que au to ri za o Esta do da Ba hia, a re no var, am -
pli ar e ade quar as ga ran ti as pres ta das às ope ra ções
de cré di to con tra ta das no âm bi to do Pro gra ma de Re -
cu pe ra ção da La vou ra Ca ca u e i ra Ba i a na, no va lor
glo bal de R$ 91.600.000,00 (no ven ta e um mi lhões e
se is cen tos mil re a is), já au to ri za da pe las Re so lu ções
nºs 68, de 1998, e 71, de 1999, am bas do Se na do Fe -
de ral.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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 a re da ção fi nal.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 3:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 6, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 113, de 2003 - art. 336, ”II”)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 6, 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 83, de
2003, Re la tor: Se na dor Fer nan do Be zer ra),
que au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil a con tra tar a ope ra ção de cré di to ex ter no
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
até qui nhen tos e cin co mi lhões e cin qüen ta
mil dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca,
re fe ren te ao pri me i ro em prés ti mo pro gra má-
ti co para re for mas re la ti vas ao de sen vol vi-
men to hu ma no.

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.
Com a pa la vra a 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, sin to-me na obri ga ção de par -
ti ci par des te de ba te, até por que tive a opor tu ni da de
de ain da du ran te o Go ver no Fer nan do Hen ri que re i-
vin di car vá ri as au diên ci as pú bli cas re la ci o na das aos
cha ma dos em prés ti mos pro gra má ti cos, nes te caso
es pe cí fi co das re for mas re la ti vas ao de sen vol vi men to
hu ma no e, no caso ain da do Go ver no Fer nan do Hen -
ri que, os cha ma dos em prés ti mos para ajus te a fim de
vi a bi li zar a rede de pro te ção so ci al.

É evi den te que esse em prés ti mo, que na Casa
es ta rá sen do vo ta do hoje, foi ne go ci a do ain da no Go -
ver no Fer nan do Hen ri que. E o Mi nis tro da Fa zen da do 
atu al Go ver no en ca mi nhou ao Ban co Mun di al vá ri os
do cu men tos para re fe ren dar essa ope ra ção que vi-
nha sen do fe i ta pelo Go ver no an te ri or.
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Por que me sin to na obri ga ção de par ti ci par da
dis cus são? O Go ver no bra si le i ro, o Go ver no Lula já
as su miu que es ta be le ce rá um pro ces so de tran si ção
eco nô mi ca. Por tan to, os in ves ti men tos em po lí ti cas
pú bli cas e so ci a is se rão fe i tos e não fi ca re mos per -
ma nen te men te pre sos na ar ma di lha fis cal que re ce-
be mos do Go ver no an te ri or.

Na ver da de, é de fun da men tal im por tân cia que
ex pli que mos o que es ta mos a vo tar. O Re la tó rio do
Se na dor Fer nan do Be zer ra e to dos os avul sos do
pro ces so são ab so lu ta men te cla ros: tra ta-se de um
em prés ti mo que está sen do con ce di do pelo Ban co
Mun di al em re co nhe ci men to às re for mas já em pre en-
di das pelo Go ver no bra si le i ro, bem como aque las que 
es tão sen do im ple men ta das com vis tas à pro mo ção
do de sen vol vi men to hu ma no.

É es sen ci al que sa i ba mos que es ta mos aqui a
vo tar qui nhen tos e cin co mi lhões de dó la res que efe ti-
va men te não se rão trans for ma dos em mo e da cor ren-
te e não se rão uti li za dos para no vos in ves ti men tos,
con for me está mu i to bem dito no pa re cer da Se cre ta-
ria do Te sou ro Na ci o nal. O que diz aqui? “Os re cur sos
da ope ra ção, em con for mi da de com os pro ce di men-
tos ado ta dos pelo Ban co Mun di al em em prés ti mos
pro gra má ti cos...”

Então é im por tan te di zer que, ao lon go da his tó-
ria, in clu si ve a re cen te, o pró prio Ban co Mun di al tem
en qua dra do es sas ope ra ções na mo da li da de de ajus -
te se to ri al como for ma de bur lar os pró pri os es ta tu tos,
o pró prio es ta tu to do Ban co Mun di al que não per mi te
a ofer ta de re cur sos do Ban co para o pa ga men to da
dí vi da ex ter na ou para o pa ga men to de ju ros e ser vi-
ços da dí vi da ex ter na.

Aqui está ab so lu ta men te cla ro: o re cur so é para
com por as re ser vas in ter na ci o na is do Bra sil e po de-
rão ser uti li za dos para sal dar com pro mis sos fi nan ce i-
ros ex ter nos, do mes mo je i to que está aqui dito que
essa ope ra ção de cré di to é um si nal ao mer ca do do
com pro mis so do Bra sil em pro mo ver re for mas se to ri-
a is e eco nô mi cas, além de ser uma fon te de re cur sos
para o fi nan ci a men to do dé fi cit do se tor pú bli co.

Qual era a crí ti ca que sem pre fi ze mos ao Go ver-
no Fer nan do Hen ri que Car do so, por vá ri as ve zes
nes ta Casa, ca u san do mu i ta po lê mi ca, não é Se na-
dor Ro me ro Jucá? Qual era a gran de dis cus são? Ora, 
se es ses em prés ti mos, que são vi a bi li za dos ao Go-
ver no bra si le i ro, que não são con ver ti dos em mo e da
cor ren te para no vos in ves ti men tos, que são para me -
lho rar a ima gem ex ter na do Bra sil – con for me aqui di -
zem, é um si nal do mer ca do para os in ves ti do res in -
ter na ci o na is –, por tan to, na ver da de eles di mi nu em a
pres são para a ele va ção do su pe rá vit e, as sim sen do,

di mi nu in do a pres são para a ele va ção do su pe rá vit,
eles pos si bi li ta ri am que o Go ver no bra si le i ro fi zes se
os in ves ti men tos ne ces sá ri os, pois aqui não se es ta-
be le ce con di ci o na li da de; a con di ci o na li da de é es ta-
be le ci da sim ples men te pela von ta de do Go ver no em
re com por es ses in ves ti men tos.

Sr. Pre si den te, é de fun da men tal im por tân cia
que isso seja dito, pois vá ri as ou tras ope ra ções de
cré di to igua is a esta fo ram aqui apre sen ta das, e vo ta-
mos con tra elas. Tais ope ra ções de cré di to re du zem a 
ex po si ção do Bra sil no mer ca do in ter na ci o nal – aqui
está cla ro que é um si nal ao mer ca do – e, ao mes mo
tem po, sen do isso fe i to, di mi nu em a pres são para a
ele va ção do su pe rá vit. Des sa for ma, so bra ria di nhe i ro
em ca i xa para in ves ti men tos no Go ver no Fer nan do
Hen ri que Car do so na área de pro te ção so ci al – ago -
ra, nes te novo em prés ti mo, para re for mas re la ti vas ao 
de sen vol vi men to hu ma no.

Por tan to, Sr. Pre si den te, é ex tre ma men te im por-
tan te que sa i ba mos o que es ta mos vo tan do. Nos so
voto será dado pela con fi an ça que te re mos e pela vi -
gi lân cia que fa re mos a fim de que o atu al Go ver no em
nada re pro du za o que foi fe i to pelo ou tro Go ver no
nes sas mo da li da des de ope ra ção de cré di to.

É ver da de, Se na dor Ante ro Paes de Bar ros. O
pro ble ma é que o Go ver no Fer nan do Hen ri que fa zia
es sas ope ra ções e man ti nha a pres são do su pe rá vit;
vi a bi li za va con tin gen ci a men to, mas não vi a bi li za va a
exe cu ção das po lí ti cas so ci a is. Mas o nos so Go ver no,
com cer te za, vai vi a bi li zar es ses in ves ti men tos que
são ne ces sá ri os. Acon te ce que sem pre me ir ri tou
esse tipo de ca be ça lho que é en ca mi nha do, que dá a
im pres são aos Se na do res que não acom pa nham o
tema de que os re cur sos se rão uti li za dos para in ves ti-
men tos di re tos, ou na rede de pro te ção so ci al, ou nas
re for mas re la ti vas ao de sen vol vi men to hu ma no.

Daí o meu es cla re ci men to, com o in tu i to de que
nós sa i ba mos o que es ta mos vo tan do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A ma té ria
con ti nua em dis cus são.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Alo i zio Mer ca dan-
te. Em se gui da, fa la rá o Se na dor Fer nan do Be zer ra.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, falo em se gui da ao Se na dor Fer-
nan do Be zer ra.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª de -
se ja dis cu tir o pro je to?
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O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sim, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª
está ins cri to.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Fer nan do Be-
zer ra.

O SR. FERNANDO BEZERRA (Blo co/PTB –
RN. Pra dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Se na do ra He lo í sa
He le na já de sem pe nhou gran de par te do pa pel de re -
la tor que me ca bia, e eu agra de ço à Se na do ra a for -
ma elo qüen te, com pe ten te como de fen deu o pro je to.

Sr. Pre si den te, eu gos ta ria ape nas de tra zer ao
co nhe ci men to dos Se na do res que não fa zem par te
da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos as con di ções
em que o País, aten den do à Men sa gem nº 54, do Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca, apre cia a pro pos ta de
fi nan ci a men to no va lor de US$505,050 mi lhões. A fi -
na li da de do em prés ti mo é pro gra má ti ca, para re for-
mas re la ti vas ao de sen vol vi men to hu ma no. O pra zo é
até 31 de de zem bro de 2003, amor ti za ção em cin co
par ce las se mes tra is con se cu ti vas, cor res pon den do,
cada uma, a 20% do va lor to tal do em prés ti mo, ven -
cen do a pri me i ra par ce la em 15 de fe ve re i ro de 2011
e a úl ti ma em 15 de fe ve re i ro de 2013, os ju ros, exi gi-
dos se mes tral men te, em 15 de fe ve re i ro e 15 de
agos to de cada ano, cal cu la dos so bre o sal do de ve-
dor do em prés ti mo a cada pe río do de pa ga men to, a
uma taxa com pos ta de li bor de 6,5% ao ano, co mis-
são, à vis ta, de 1%, em con di ções ex tre ma men te fa-
vo rá ve is ao nos so País.

Sr. Pre si den te, a ope ra ção de cré di to em aná li se
foi ne go ci a da pelo Go ver no pas sa do, ten do sido suas
con di ções ge ra is ra ti fi ca das pelo Go ver no do Pre si-
den te Lula. As con di ções de em prés ti mo são al ta-
men te fa vo rá ve is ao Bra sil, em pri me i ro lu gar, por que
não há con tra par ti da na ci o nal e vin cu la ção de re cur-
sos e, em se gun do, por que o cus to efe ti vo da ope ra-
ção, con si de ra das as ta xas de ju ros pra ti ca das hoje, é 
de ape nas 2% ao ano.

Só para co nhe ci men to des ta Casa, as ta xas de
cap ta ção de re cur sos ex ter nos por em pre sas bra si le i-
ras hoje se si tua en tre 6% e 7% ao ano. Já o cus to de
cap ta ção me di an te a emis são de bô nus ex ter nos da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil em vis ta do “ris co Bra -
sil”, que já caiu mu i to e hoje se apro xi ma de mil pon -
tos, si tua-se, ain da, na casa de 12% a 15% ao ano.
Por tan to, a van ta gem fi nan ce i ra para o Bra sil é ex tra-
or di ná ria. Par te des sa dí vi da está na tro ca de par te
sig ni fi ca ti va da dí vi da, que hoje cus ta 15% ao ano.

Qu e ro, por tan to, Srªs e Srs. Se na do res, com os
mes mos ar gu men tos apre sen ta dos na Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, que o apro vou por una ni mi da-
de, so li ci tar ao Ple ná rio que apro ve esse em prés ti mo
mu i to im por tan te para Bra sil atu al men te, ex tre ma-
men te fa vo rá vel, por que ele va rá as suas re ser vas no
mo men to em que ne ces si ta mos, em que há uma cer -
ta in se gu ran ça na ci o nal di an te da pers pec ti va de uma 
guer ra.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ti nua

em dis cus são o Pro je to de Re so lu ção nº 6, de 2003.
Com a pa la vra o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te,

ter ce i ro ora dor ins cri to.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –

SP. Para dis cu tir.) – Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de es -
cla re cer a po si ção do Go ver no e a na tu re za des se
em prés ti mo, so bre tu do em aten ção à Se na do ra He lo-
í sa He le na, que tem um tra ba lho tão im por tan te de
fis ca li za ção e de de ba te em te mas des sa na tu re za.

O País atra ves sou, como aca bei de men ci o nar
da tri bu na, du ran te esse pe río do, uma gra ve cri se
cam bi al. Du ran te oito anos, o dé fi cit de tran sa ções
cor ren tes do País au men tou em US$187 bi lhões, e o
pas si vo ex ter no do Bra sil em dó lar au men tou em
US$200 bi lhões, com as pri va ti za ções, com a ven da
de em pre sas na ci o na is e com o en di vi da men to ex ter-
no. O País tem obri ga ções que trans cen dem, in clu si-
ve, o pro ble ma da dí vi da. Da dí vi da ex ter na hoje, cer -
ca de US$100 bi lhões são dí vi das pri va das, mas par -
te de las foi con tra ta da ao va lor de R$1,00 o dó lar.
Hoje o dó lar cor res pon de a R$3,45. Então, pres si o na-
ram-se mu i to es sas em pre sas, em fun ção da des va-
lo ri za ção.

A taxa de câm bio é fun da men tal para for mar os
pre ços da in fla ção. A taxa de câm bio de ter mi na o cus -
to do pe tró leo, do com bus tí vel, de to dos os pro du tos
im por ta dos. Qu an to mais você des va lo ri za a mo e da,
ma i or a pres são in fla ci o ná ria. Ora, um dos com po-
nen tes fun da men ta is para su pe rar mos essa cri se
cam bi al e a ins ta bi li da de da taxa de câm bio que pres -
si o na a in fla ção é exa ta men te a re com po si ção das re -
ser vas do País.

Além dis so, Sr. Pre si den te, es ta mos en tran do
num ce ná rio de guer ra. A de te ri o ra ção eco nô mi ca sem -
pre foi an te ri or às 29 guer ras que ti ve mos des de 1945,
tan to que, nas úl ti mas 24 ho ras, o pre ço do pe tró leo
caiu sig ni fi ca ti va men te, re pe tin do um cer to com por ta-
men to his tó ri co. Mas a guer ra sem pre tem uma im pre vi-
si bi li da de. As tro pas ame ri ca nas que cer cam o Ira que
têm o mes mo nú me ro de sol da dos que as tro pas que in -
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va di ram a Nor man dia, são 300 mil ho mens ar ma dos.
Não é qual quer co i sa que es ta mos vi ven do.

Um país vul ne rá vel como o nos so, ape sar de ter
evo lu í do po si ti va men te ao lon go do ano de 2002, es -
pe ci al men te nes te iní cio de ano, por re com por as re -
ser vas, por au men tar as ex por ta ções, por re du zir o
dé fi cit de tran sa ções cor ren tes, não pode abrir mão
de US$500 bi lhões de dó la res de re ser vas a um cus to
de 2% ao ano. É o di nhe i ro mais ba ra to de toda a eco -
no mia in ter na ci o nal e não há ne nhum tipo de exi gên-
cia em con tra par ti da, di fe ren te men te do que acon te-
ce quan do o em prés ti mo é do Fun do Mo ne tá rio Inter -
na ci o nal. O Ban co Mun di al não faz ne nhum con di ci o-
nan te, ne nhum tipo de con tra par ti da, e é um ban co
pú bli co, é  um ban co mul ti la te ral que tem como pa pel
fo men tar e apo i ar as eco no mi as em de sen vol vi men to.

Então, esse é um re cur so ne ces sá rio ao País,
um re cur so de cus to mu i to ba ra to, o mais ba ra to da
eco no mia in ter na ci o nal, que aju da na re com po si ção
das re ser vas e será um si nal mu i to im por tan te para
que pos sa mos con ti nu ar nes se ca mi nho se gu ro de
es ta bi li zar a taxa de câm bio e di mi nu ir a pres são in -
fla ci o ná ria, para per mi tir a que da na taxa de ju ros e
o re lan ça men to ao cres ci men to e ao em pre go. A
con se qüên cia so ci al que esse mo vi men to tra rá ao
pro ces so, a con ti nu ar toda essa me lho ria dos in di ca-
do res ma cro e co nô mi cos, é a re to ma da do cres ci-
men to e dos ní ve is de em pre go, con di ções fun da-
men ta is para dis tri bu ir a ren da e fa zer jus ti ça so ci al.

Por isso, o Go ver no pede o apo io de to dos os
Srs. Se na do res para que vo tem fa vo ra vel men te a
esse em prés ti mo, com uma taxa de ju ros bru ta de
2% ao ano, o di nhe i ro mais ba ra to da eco no mia in-
ter na ci o nal, o que per mi ti rá re com por as re ser vas
cam bi a is do País.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ti nua

em dis cus são o Pro je to de Re so lu ção nº 6, de 2003.
Com a pa la vra o Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, que ro ape nas re gis trar a po si ção
do PSDB e di zer que es ta mos na si tu a ção mu i to cô -
mo da de vo tar e apro var esta pro pos ta, por que, efe -
ti va men te, to dos os ar gu men tos ex pos tos aqui pelo
Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, atu al Lí der do Go ver-
no, fo ram le van ta dos por mim du ran te qua tro anos
con se cu ti vos, nes te ple ná rio, ao apro var ope ra ções
se me lhan tes a esta.

Por tan to, é com sa tis fa ção que vejo, no ín ti mo,
que meus ar gu men tos es ta vam cor re tos ao lon go de
todo esse tem po. Como es tá va mos cor re tos an tes,
con ti nu a re mos cor re tos ago ra, vo tan do com o Go ver-
no esta ope ra ção que é im por tan te para o País.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ti nua

em dis cus são o Pro je to de Re so lu ção nº 6, de 2003.
(Pa u sa.)

Não mais 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 re da ção

fi nal.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal para o Pro je to de Re so lu ção nº 6, de
2003, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio  em exer cí-
cio, Se na dor João Alber to Sou za.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 142, DE 2003
(Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu-
ção nº 6, 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 6, de 2003, que
au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con tra-
tar ope ra ção de cré di to ex ter no 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 até US$505,050,000.00 
(qui nhen tos e cin co mi lhões e cin qüen ta mil dó la-
res nor te-ame ri ca nos), re fe ren te ao Pri me i ro
Emprés ti mo Pro gra má ti co para Re for mas re la ti vas
ao De sen vol vi men to Hu ma no.

Sala de Re u niões da Co mis são, 19 de mar ço de
2003. – José Sar ney – Ro meu Tuma, Re la tor – Edi-
son Lo bão – He rá cli to For tes.

ANEXO AO PARECER Nº 142, DE 2003

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu-
ção nº 6, 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
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RESOLUÇÃO Nº , DE 2003

Au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil a con tra tar ope ra ção de cré di to ex -
ter no 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 até US$505,050,000.00 (qui-
nhen tos e cin co mi lhões e cin qüen ta mil
dó la res nor te -ame ri ca nos), re fe ren te ao
Pri me i ro Emprés ti mo Pro gra má ti co para
Re for mas re la ti vas ao De sen vol vi men to
Hu ma no.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º E a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil au to ri-

za da, nos ter mos da Re so lu ção nº 96, de 1989, res ta-
be le ci da pela Re so lu ção nº 17, de 1992, am bas do
Se na do Fe de ral, a con tra tar ope ra ção de cré di to ex -
ter no 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 até
US$505,050,000.00 (qui nhen tos e cin co mi lhões e
cin qüen ta mil dó la res nor te a me ri ca nos), re fe ren te ao
Pri me i ro Emprés ti mo Pro gra má ti co para Re for mas
re la ti vas ao De sen vol vi men to Hu ma no.

Art. 2º As con di ções fi nan ce i ras da ope ra ção de
cré di to ex ter no a que se re fe re o art. 1º são as se guin tes:

I – de ve dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;

II – cre dor: Ban co Inter na ci o nal para Re cons-
tru ção e De sen vol vi men to (BIRD);

III – va lor: até US$505,050,000.00 (qui nhen tos
e cin co mi lhões e cin qüen ta mil dó la res nor te-ame ri-
ca nos);

IV – fi na li da de: Pri me i ro Emprés ti mo Pro gra-
má ti co para Re for mas re la ti vas ao De sen vol vi men to
Hu ma no;

V – pra zo de de sem bol so: até 31 de de zem bro
de 2003;

VI – amor ti za ção: 5 (cin co) par ce las se mes tra-
is con se cu ti vas cor res pon den do cada uma a 20%
(vin te por cen to) do va lor to tal do em prés ti mo, ven-
cen do-se a pri me i ra em 15 de fe ve re i ro de 2011 e a
úl ti ma em 15 de fe ve re i ro de 2013;

VII – ju ros: exi gi dos se mes tral men te em 15 de
fe ve re i ro e 15 de agos to de cada ano, cal cu la dos so -
bre o sal do de ve dor do em prés ti mo a cada pe río do
de pa ga men to, à taxa flu tu an te li bor de 6 (seis) me-
ses para em prés ti mos em dó lar nor te-ame ri ca no,
acres ci da de 0,5% a.a. (cin co dé ci mos por cen to ao
ano);

VIII – co mis são à vis ta: 1% (um por cen to) so bre
o va lor do em prés ti mo, a ser de bi ta da na data em que
o Con tra to en trar em efe ti vi da de;

IX – co mis são de com pro mis so: 0,85% a.a. (oi -
ten ta e cin co cen té si mos por cen to ao ano) so bre os
sal dos de ve do res não-de sem bol sa dos, exi gi da se-
mes tral men te, nas mes mas da tas do pa ga men to dos
ju ros, en tran do em vi gor 60 (ses sen ta) dias após a as -
si na tu ra do Con tra to, até o quar to ano de sua en tra da
em vi gor, e 0,75% a.a. (se ten ta e cin co cen té si mos
por cen to ao ano), em di an te;

X – mo da li da de “Emprés ti mo de Spre ad Fixo”,
pre ven do, in clu si ve, a pos si bi li da de de:

a) con ver são de mo e da;
b) con ver são dos ju ros de flu tu an tes

para fi xos e vice-ver sa; e
c) es ta be le ci men to de te tos e ban das

para a flu tu a ção dos ju ros.

Art. 3º A au to ri za ção con ce di da por esta re so-
lu ção de ve rá ser exer ci da no pra zo má xi mo de 540
(qui nhen tos e qua ren ta) dias, con ta do da data de
sua pu bli ca ção.

Art. 4º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Apro va do
o pro je to e es tan do a ma té ria em re gi me de ur gên cia,
pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam,

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-

dên cia re ce beu da Mi nis tra Ma ri na Sil va pe di do no
sen ti do de que apre ciás se mos, em re gi me de ur gên-
cia, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 9, de 2003.

Na ses são de on tem, foi apro va do re que ri men to
de ur gên cia para o pro je to. Ten do em vis ta que a ses -
são de ama nhã é des ti na da ao com pa re ci men to da
Pre vi dên cia So ci al e a ma té ria já se en con tra ins tru í-
da com o pa re cer da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal, a Pre si dên cia in clui o pro je to
de de cre to le gis la ti vo em ques tão na Ordem do Dia
da pre sen te ses são.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) –
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 9, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
Re que ri men to nº 118, 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 9, de 2003 (nº
2.228/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o tex to do Acor do so bre Co o pe-
ra ção Fi nan ce i ra para a Exe cu ção de Pro je-
tos para a Pre ser va ção das Flo res tas Tro pi-
ca is, ce le bra 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 Fe de ral da Ale ma nha por oca sião da 
vi si ta ofi ci al do Chan ce ler Ger hard Schro e-
der a Bra sí lia, re a li za da em 14 de fe ve re i ro
de 2002.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que po de-
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en cer-
ra men to da dis cus são.

A Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal en ca mi nhou à Mesa pa re cer so bre a ma té-
ria, sen do Re la tor o Se na dor João Ca pi be ri be, que
será pu bli ca do na for ma re gi men tal.

O pa re cer é fa vo rá vel ao Pro je to.
Có pia do pa re cer 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.

É o se guin te o pa re cer:

PARECER Nº 143, 2003

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal -CRE so bre o Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo (SF) Nº 9, de 2003 (PDC 
02228 de 2002, na ori gem) que apro va o
tex to do Acor do so bre Co o pe ra ção Fi nan ce-
i ra para a Exe cu ção de Pro je tos para a Pre -
ser va ção das Flo res tas Tro pi ca is, ce le bra 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 Fe de ral da
Ale ma nha por oca sião da vi si ta ofi ci al do
Chan ce ler Ger hard Schro e der a Bra sí lia, re -
a li za da 14 de fe ve re i ro de 2002.

Re la tor: Se na dor João Ca pi be ri be.
O Pro je to de De cre to Le gis la ti vo (SF) Nº 9, de

2003 (PDC 02228 de 2002, na ori gem), ori un do da
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o-
nal, da Câ ma ra dos De pu ta dos, foi apro va do na que la
Casa tam bém nas se guin tes Co mis sões: De fe sa do
Con su mi dor, Meio Ambi en te e Mi no ri as; Fi nan ças e

Tri bu ta ção e Cons ti tu i ção, Jus ti ça e de Re da ção, nes -
tas duas úl ti mas com Pa re cer de Ple ná rio.

O pre sen te pro je to de de cre to le gis la ti vo en ca-
mi nha o tex to do “Acor do so bre Co o pe ra ção Fi nan ce-
i ra para a Exe cu ção de Pro je tos para a Pre ser va ção
das Flo res tas Tro pi ca is, ce le bra 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 Fe de ral da Ale ma nha por oca sião da vi si ta ofi -
ci al do Chan ce ler Ger hard Schro e der a Bra sí lia, re a li-
za da 14 de fe ve re i ro de 2002”.

A co o pe ra ção fi nan ce i ra pre vis ta, da or dem de
130 mi lhões de mar cos ale mães, cer ca de 66 mi lhões
de eu ros, be ne fi ci a rá pro je tos de pre ser va ção na
Mata Atlân ti ca do Rio de Ja ne i ro, Mi nas Ge ra is, São
Pa u lo e San ta Ca ta ri na, as sim como re ser vas in dí ge-
nas na Ama zô nia Le gal. Tais pro je tos, mu i tos de les já
em an da men to no âm bi to do “Pro gra ma Pi lo to para a
Pro te ção das Flo res tas Tro pi ca is do Bra sil”, des ti-
nam-se a es ti mu lar ati vi da des sus ten tá ve is de ge ren-
ci a men to e con ser va ção de re cur sos na tu ra is por co -
mu ni da des lo ca is e dis se mi nar es sas ex pe riên ci as,
de for ma a con tri bu ir para a for mu la ção de po lí ti cas
pú bli cas que vi sem pro mo ver o de sen vol vi men to eco -
lo gi ca men te equi li bra do da re gião ama zô ni ca e da
mata atlân ti ca.

Hoje em dia, há cer ca de 120 pro je tos des se
tipo, que são exe cu ta dos por or ga ni za ções não-go-
ver na men ta is, as so ci a ções de pro du to res, co o pe ra ti-
vas, sin di ca tos de tra ba lha do res, or ga ni za ções in dí-
ge nas e en ti da des pú bli cas. A Ale ma nha é o país que
mais con tri bui fi nan ce i ra men te para vi a bi li zar tais pro -
je tos, já ten do apor ta do 35 mi lhões de mar cos no ci ta-
do pro gra ma.

Tra ta-se de um ato in ter na ci o nal de gran de re le-
vân cia para to dos aque les que se pre o cu pam com a
ocu pa ção ra ci o nal e sus ten tá vel das flo res tas tro pi ca-
is bra si le i ras.

Afi nal, o des ma ta men to das flo res tas tro pi ca is é
um dos ma i o res pro ble mas eco ló gi cos de todo o mun -
do. De acor do com o Fun do Mun di al para a Na tu re za
(WWF), do to tal de 62.200.000 km2 de mata na ti va
que ha via no pla ne ta no iní cio des te sé cu lo, res tam,
hoje, ape nas 33.400.000 km2. Ain da se gun do esta
or ga ni za ção, cer ca de 170.000 km2 de mata ori gi nal
de sa pa re cem to dos os anos de vi do às que i ma das
(na tu ra is ou pro vo ca das), ex pan são dos cen tros ur -
ba nos, cons tru ção de es tra das e hi dre lé tri cas etc.
Como não po de ria de i xar de ser, este pro ces so ace le-
ra do de des tru i ção das flo res tas tro pi ca is tem efe i tos
for te men te ne ga ti vos so bre a bi o di ver si da de e o cli -
ma, além de con tri bu ir sig ni fi ca ti va men te para a de-
ser ti fi ca ção de ex ten sas áre as do pla ne ta.
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Infe liz men te, o Bra sil, con for me o re fe ri do fun do,
de tém o tris te re cor de de cam peão mun di al de des -
ma ta men to. Em nos so País, a des tru i ção das ma tas
na ti vas al can ça ria a es pan to sa ve lo ci da de de 15.000
km2 por ano.

Assim sen do, jul ga mos que qual quer pro gra ma
sé rio que ten ci o ne mi ni mi zar tal qua dro me re ce o
apo io de to dos os par la men ta res. Res sal te-se que o
di nhe i ro a ser apor ta do pela Ale ma nha aos pro je tos
não im pli ca obri ga ções fi nan ce i ras para o Bra sil, pois
será do a do.

Em vis ta do aci ma ex pos to, vo ta mos fa vo ra vel-
men te ao tex to do “Acor do so bre Co o pe ra ção Fi nan-
ce i ra para a Exe cu ção de Pro je tos para a Pre ser va-
ção das Flo res tas Tro pi ca is”, na for ma do PDL (SF) nº 
9, de 2003.

Sala das Co mis sões, 18 de mar ço de 2003. –
Edu ar do Su plicy, Pre si den te – João Ca pi be ri be,
Re la tor – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta – João Ri be i-
ro – Edu ar do Aze re do – Pe dro Si mon – Mar ce lo
Cri vel la – He lo í sa He le na – João Alber to Sou za –
Tião Vi a na – Luiz Otá vio.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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 pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 9, DE 2003

Apro va o tex to do Acor do so bre Co -
o pe ra ção Fi nan ce i ra para a Exe cu ção de
Pro je tos para a Pre ser va ção das Flo res-
tas Tro pi ca is, ce le bra 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 Fe de ral da Ale ma nha
por oca sião da vi si ta ofi ci al do Chan ce ler
Ger hard Schro e der a Bra sí lia, re a li za da
em 14 de fe ve re 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 so bre

Co o pe ra ção Fi nan ce i ra para a Exe cu ção de Pro je tos
para a Pre ser va ção das Flo res tas Tro pi ca is, ce le bra-
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 Fe de ral da Ale ma nha por
oca sião da vi si ta ofi ci al do Chan ce ler Ger hard Schro -
e der a Bra sí lia, re a li za da em 14 de fe ve re i ro de 2002.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à con si de ra ção
do Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam
re sul tar em re vi são do re fe ri do 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) – Item 4-A:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 16, DE 2002

(Vo ta ção No mi nal)

Vo ta ção, em se gun do tur no, da Pro-
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 16, de
2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti, que al te ra o in -
ci so I do art. 159 da Cons ti tu i ção Fe de ral
(cria per cen tu al do IR e IPI para apli ca ção
de re cur sos em Insti tu i ções Fe de ra is de
Ensi no Su pe ri or lo ca li za das na Ama zô nia
Le gal), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 886, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria do dia 18 de de zem bro de
2002, quan do de i xou de ser apre ci a da por fal ta que
quó rum.

Em vo ta ção.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – 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) – Para en -

ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra ao Se na dor
Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Para en ca-
mi nhar a vo ta ção.Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, pedi a pa la vra como Se na dor da Ama zô nia. É
con sen so mun di al que a Ama zô nia é o ma i or ban co
de bi o di ver si da de do Pla ne ta, uma das ri que zas do
mun do e um gran de pa tri mô nio do Bra sil. Assim, te -
mos dis cu ti do mu i to so bre for mas de en ca mi nhar um
de sen vol vi men to auto-sus ten ta do, que pre ser ve o
meio am bi en te e as co mu ni da des in dí ge nas, mas que 
dê à Ama zô nia sua real im por tân cia e, mais do que
isso, a con di ção de dig ni da de para sua gen te.
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A pro pos ta do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti é
uma das que, nes ta Casa, traz algo de con cre to para
a ques tão. A Se na do ra Ma ri na Sil va já apre sen tou
uma pro pos ta que, efe ti va men te, ajus ta va a ques tão
am bi en tal, in dí ge na e ter ri to ri al à re mu ne ra ção de
fun dos de par ti ci pa ção dos Esta dos. Esta Casa já
apro vou essa ma té ria. Ago ra, o Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti apre sen ta uma emen da cons ti tu ci o nal
que, na prá ti ca, do ta rá as uni ver si da des da Ama zô nia
de re cur sos di fe ren ci a dos, para po de rem atu ar de for -
ma tam bém di fe ren ci a da, fa zen do com que a fa u na, a
flo ra, a ri que za e a bi o di ver si da de te nham o es tu do e
a aten ção me re ci dos.

Tal vez al guns aqui pos sam le van tar que essa é
uma si tu a ção di fe ren ci a da. E que ro re gis trar, Sr. Pre -
si den te, que é para ser po si ção di fe ren ci a da mes mo!
É di fe ren ci an do que res sal ta re mos es sas di fe ren ças
e, no caso da Ama zô nia, im ple men ta re mos uma po lí-
ti ca di fe ren te.

Apre sen tei um pro je to, por exem plo, que de fi ne
que a ma de i ra da Ama zô nia não pode ser ex por ta da
em tora ou pran cha, por que en ten do tam bém que a ri -
que za des sa ma de i ra deve ser pro ces sa da aqui, o ga -
nho de ca pi tal tem que ser fe i to na re gião. E, a meu
ver, tudo o mais deve ter o mes mo sen ti do.

Assim, sem que rer me alon gar, eu gos ta ria de
re gis trar que o PSDB tem ques tão aber ta so bre essa
ma té ria, mas fiz ques tão de me pro nun ci ar, como Se -
na dor da Ama zô nia e do Bra sil, para pe dir que se
apro ve essa ma té ria. Na ver da de, é um equí vo co pen -
sar que Esta dos per de rão re cur sos de FPE (Fun do
de Par ti ci pa ção dos Esta dos). Quem per de rá re cur-
sos, da for ma como está pro pos ta a ma té ria, é exa ta-
men te a União, é o Te sou ro Na ci o nal. Mas, se o Te-
sou ro Na ci o nal pu der trans fe rir um pou co de re cur sos
ge ne ra lis tas para re cur sos es pe cí fi cos das uni ver si-
da des da Ama zô nia, sin ce ra men te, Sr. Pre si den te,
en ten do que é um bom mo ti vo, uma boa ação e uma
boa po si ção.

Por tudo isso, en ca mi nha re mos fa vo ra vel men te,
vo tan do “sim”. E, em nome da Ama zô nia, peço o apo -
io do Ple ná rio a esta ma té ria.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor João Ca pi be ri be, se gun do ora -
dor ins cri to.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, aca ba mos
de as si nar um re que ri men to con sen su al con tra a
guer ra no Ira que. E há ou tros con sen sos nes ta Casa,

en tre eles o de que o nos so País é o País das de si-
gual da des so ci a is e re gi o na is.

A emen da cons ti tu ci o nal apre sen ta da pelo Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti é uma pos si bi li da de con -
cre ta de re du ção das de si gual da des re gi o na is. Re ti-
rar 0,5% do Te sou ro Na ci o nal para cons tru ir co nhe ci-
men to so bre uma das re giões mais ri cas do Pla ne ta e
sub me ti da a ris cos per ma nen tes deve ter o con sen so
des ta Casa. É fun da men tal que as uni ver si da des da
Ama zô nia ob te nham os re cur sos ne ces sá ri os, que
não vi vam ape nas da co o pe ra ção in ter na ci o nal e dos
pou cos re cur sos - por que são uni ver si da des no vas -
que lhes são dis tri bu í dos por meio do Mi nis té rio da
Edu ca ção. Esta é uma opor tu ni da de con cre ta de re -
du ção das de si gual da des re gi o na is. A Ama zô nia,
sem co nhe ci men to e sem cons tru ção per ma nen te do
co nhe ci men to, não tem como en ca mi nhar seu novo
mo de lo de de sen vol vi men to - como afir mou aqui o
Se na dor Ro me ro Jucá -, que es ta be le ce a ne ces si da-
de de de sen vol ver as ca de i as pro du ti vas dos re cur-
sos na tu ra is na re gião.

A ma de i ra da Ama zô nia não pode mais ser ex -
por ta da em for ma de ma té ria-pri ma. Tem que ter seu
va lor agre ga do na re gião. Para isso, pre ci sa mos de
co nhe ci men to em de sig ner e em tec no lo gia para
atin gir mos o de sen vol vi men to. To dos te mos con vic-
ção de que, para me lho rar o País, é pre ci so re du zir as
de si gual da des. No atlas da ex clu são so ci al, há di fe-
ren ças gri tan tes en tre o Cen tro-Sul bra si le i ro, com
uma in fra-es tru tu ra ade qua da, e o Nor te e o Nor des-
te. To dos cla mam pela pos si bi li da de de re du ção das
de si gual da des re gi o na is, e este pro je to é uma pos si-
bi li da de.

Por tan to, con cla mo para que vo te mos to dos a
fa vor do Pro je to de Emen da Cons ti tu ci o nal nº 16.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O ter ce i ro

Se na dor ins cri to é o Se na dor Sibá Ma cha do, mas a
Se na do ra Ana Jú lia pe diu pre fe rên cia. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa.
A SRª ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA.

Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, pen so que esta ma té ria deva ser dis -
cu ti da à luz do que se de se ja di mi nu ir: as de si gual da-
des re gi o na is. Isso é o que cons ta na nos sa Cons ti tu i-
ção. Não é só nos so de se jo, é o que está na pró pria
Lei Ma i or des te País. Eu fiz um rá pi do le van ta men to e
aqui não cons tam os gas tos por alu no. Mas a dis tri bu i-
ção de re cur sos nes te País é ab so lu ta men te de si gual.
Sem pre in sis ti na ne ces si da de de se ter um novo mo -
de lo de de sen vol vi men to para a re gião ama zô ni ca.
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Não há como se pen sar em sa í das para o País sem
se pen sar nas ri que zas da Ama zô nia. A mé dia de dis -
tri bu i ção dos re cur sos das uni ver si da des fe de ra is
para a Re gião Nor te, en tre 1994 e 2000, não pas sa
de 7%, en quan to es ses re cur sos para as Re giões Sul
e Su des te es tão em tor no de 54% a 58%. E as uni ver-
si da des da Re gião Nor te são as que me nos re ce bem
re cur sos do País. Assim, é uma re gião mu i to rica, mas 
mu i tas ve zes pa re ce uma bi bli o te ca de Ale xan dria, a
que i mar seus co nhe ci men tos sem que te nha mos
aces so a esse sa ber.

Como va mos per mi tir que con ti nue esse tra ta-
men to de si gual? É a re gião que re ce be me nos, Se na-
dor Sibá Ma cha do, V. Exª é tes te mu nha dis so.

Em um Esta do de ta ma nho con ti nen tal como o
Esta do do Pará, onde a ne ces si da de da uni ver si da de
não é ape nas na ca pi tal, mas em vá ri os mu ni cí pi os do 
Esta do, como fa zer não so men te en si no, mas en si no
de qua li da de, pes qui sa e ex ten são, que é o pa pel de
uma uni ver si da de de qua li da de? Ensi no, pes qui sa e
ex ten são! Como agre gar tec no lo gia ao de sen vol vi-
men to se não ti ver mos in ves ti men tos nas nos sas uni -
ver si da des? Como ser um País so be ra no se não te -
mos ciên cia e tec no lo gia?

Esta ma té ria pre ci sa ser ana li sa da à luz da
Cons ti tu i ção e de acor do com aqui lo que nós de fen-
de mos e ju ra mos de fen der, que é a di mi nu i ção das
de si gual da des re gi o na is.

Para isso peço o apo io das Srªs e dos Srs. Se na-
do res.

Va mos dis cu tir este as sun to am pla men te, in clu-
si ve com o pró prio Go ver no, por que pre ci sa mos tra tar
essa re gião tão rica não so men te como um po ten ci al
para a Ama zô nia, mas para o Bra sil.

Eu que ria pa ra be ni zar o Se na dor e di zer que
con te com o nos so apo io.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Te mos
mu i tos ora do res ins cri tos. Eu con ce de rei a pa la vra a
to dos eles, mas devo es cla re cer ao Ple ná rio que se
en con tra so bre a mesa um re que ri men to pe din do adi -
a men to da ma té ria, fe i to pelo au tor da emen da.

Assim, eu não sei se pros se gui re mos com a dis -
cus são nes ta tar de ou quan do a ma té ria vol tar à or -
dem do dia.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PTB – RN) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Fer nan do Be zer ra.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PTB – RN. Para 
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, acre di to que seja des ne ces sá ria a mi nha

pa la vra, mas gos ta ria de re gis trar que te mos o de ver
de per se guir a re du ção das de si gual da des re gi o na is,
e este pro je to con tri bui para isso, mas tem de in cor po-
rar ou tras re giões, como o Nor des te.

A re ti ra da do pro je to pelo Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti re a bre a dis cus são, o que nos sa tis faz.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, au tor da
emen da.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, gos ta ria mu i to de ter ou vi do a ma ni-
fes ta ção dos co le gas da Ama zô nia, prin ci pal men te
dos no vos Se na do res, que não par ti ci pa ram do de ba-
te em pri me i ro tur no.

No pri me i ro tur no, re a li za do no dia 13 de no-
vem bro – por tan to, de po is das ele i ções –, hou ve uma
vo ta ção qua se unâ ni me: 55 vo tos fa vo rá ve is e ape-
nas dois con trá ri os. To dos os re pre sen tan tes do Nor -
des te, do Su des te e do Sul vo ta ram a fa vor des sa
emen da.

Como es ta mos di an te de pra ti ca men te um novo
Se na do Fe de ral e aten den do ao ape lo de di ver sos co -
le gas, en ca mi nho à Mesa o pe di do de adi a men to de
vo ta ção para 30 de abril, para que pos sa mos cos tu rar
um en ten di men to.

Gos ta ria de fa zer um ape lo prin ci pal men te aos
com pa nhe i ros das re giões Nor des te, Cen tro-Oes te,
Sul e Su des te, por que esse tra ba lho é fru to do es for-
ço dos re i to res das uni ver si da des da re gião. Na ver -
da de, não se pro põe re ti ra da de re cur so – como já
dis se o Se na dor Ro me ro Jucá – do FPE, do FPM ou
de qual quer fun do cons ti tu ci o nal, mas re ti ra do bolo
da União, que está dis per so e que ape nas se ria ca -
rim ba do para as uni ver si da des da re gião ama zô ni ca,
não só da re gião Nor te, mas tam bém os Esta dos do
Ma ra nhão e do Mato Gros so, ou seja, da Ama zô nia
Le gal.

Sr. Pre si den te, o adi a men to da vo ta ção frus-
tra-me um pou co, por que es ta mos há mu i to tem po
dis cu tin do a ma té ria. To dos os com pa nhe i ros que es -
ta vam pre sen tes ti ve ram opor tu ni da de de vo tar, mas,
em ho me na gem aos no vos Se na do res, man te nho
meu pe di do de adi a men to para que a vo ta ção seja fe i-
ta em 30 de abril.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho.
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O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, a esta al tu ra, com o pe di do de adi a-
men to do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, não te mos
mais o que dis cu tir hoje. Entre tan to, o adi a men to
pode pos si bi li tar o aper fe i ço a men to do pro je to, por -
que a cri se não está so men te nas uni ver si da des da
re gião Nor te do País, mas está so bre tu do nas uni ver-
si da des do Nor des te e tam bém do Cen tro-oes te, prin -
ci pal men te as si tu a das nas re giões mais po bres. Não
te mos nada con tra o pro je to, mas gos ta ría mos de co -
la bo rar para o seu aper fe i ço a men to.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
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) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Le o nel Pa van.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Para en ca-
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, mes mo com o PSDB li-
be ran do a ban ca da para a vo ta ção e sa ben do que o
pro je to será re ti ra do, eu que ria de i xar re gis tra do, prin ci-
pal men te ao au tor do pro je to, que eu par ti cu lar men te
não sou fa vo rá vel ao pro je to da for ma como está for-
mu la do. Mas, já que está sen do adi a da a sua vo ta ção,
gos ta ria que fos sem in clu í das to das as uni ver si da des
do Bra sil, por que as uni ver si da des fe de ra is bra si le i ras,
prin ci pal men te as da re gião Sul, es tão ten do di fi cul da-
des para in ves ti men to em equi pa men tos e na qua li fi ca-
ção de pro fes so res.

É pre ci so fa zer com que o pro je to re tor ne a esta
Casa para que pos sa mos in clu ir as de ma is uni ver si da-
des do Bra sil, vis to que, se o or ça men to dos dois im-
pos tos está em tor no de R$940 bi lhões, so men te
0,5% sig ni fi cam R$400 mi lhões para aque las uni ver si-
da des.  Esse re cur so pode ser dis tri bu í do en tre to das
as uni ver si da des do Bra sil. Espe ci al men te re i vin di co
ao Se na dor pro po nen te que in clua o Esta do de San ta
Ca ta ri na.

Era o que ti nha a di zer, Sr.Pre si den te.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Sibá Ma cha do.

O SR. SIBÁ MACHADO (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, acom pa nhei o de ba te e fi quei atra í do
pelo tema, mas pen so que o pra zo é con ve ni en te
por con ta de dois fa to res no vos que acres cen to nes -
te mo men to.

O pri me i ro fa tor re fe re-se à su ges tão do Mi nis tro
da Edu ca ção, Cris to vam Bu ar que, de trans por tar o
en si no su pe ri or para a área de ciên cia e tec no lo gia, o
que re ce beu uma for te opo si ção.

Tam bém aca bo de re ce ber uma car ta do Sin di-
ca to dos Fun ci o ná ri os da Embra pa, que es tão pre o-
cu pa dos com o tra ta men to dado para a pes qui sa não
ape nas nas uni ver si da des.

Os fun dos cons ti tu ci o na is das re giões Cen-
tro-Oes te e Nor des te e da Ama zô nia apon tam para
in ves ti men tos na área de pro du ção, seja pri má ria, in -
dus tri al ou agro in dus tri al. Não há ne nhum re cur so de -
sig na do para a área de pes qui sa, para in cen ti var a
área pro du ti va.

As uni ver si da des, do je i to que es tão, mal es tão
tra ba lhan do pela sua so bre vi vên cia, pela sua fo lha
de pa ga men to, pelo seu cus te io, não ten do ne nhum
in ves ti men to na área de pes qui sa. O pro ble ma apre -
sen ta do pe los fun ci o ná ri os da Embra pa e a su ges-
tão apre sen ta da pelo Mi nis tro da Edu ca ção, Cris to-
vam Bu ar que, são te mas que a Casa po de ria dis cu-
tir me lhor.

Eram es sas as mi nhas con si de ra ções.
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 138, DE 2003

Adi a men to da vo ta ção para de ter mi-
na do dia.

Nos ter mos do art. 315, com bi na do com o in ci-
so III do art. 279 do Re gi men to Inter no, re que i ro adi -
a men to da vo ta ção do Pro je to PEC nº 16/2002 a fim 
de ser fe i ta na ses são de 30 abril de 2003.

Sala das Ses sões, 19 de mar ço de 2003.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria re tor na rá à Ordem do Dia na data

apro va da pelo Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 5:
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MENSAGEM Nº 60, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, da Men sa-
gem nº 60, de 2003 (nº 60/2003, na ori gem),
pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca so li ci ta
a re ti ra da da Men sa gem nº 140, de 2002 (nº 
350/2002, na ori gem), in di can do o Sr. Ânge -
lo Andrea Ma ta raz zo, para, cu mu la ti va men te
com o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to
à Re pú bli ca Ita li a na, exer cer o de Emba i xa-
dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca da Albâ nia.

Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Pre si den te

da Re pú bli ca.

É a se guin te a men sa gem apro va da:

MENSAGEM Nº 60, DE 2003
(Nº 60/2003, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
So li ci to a V. Exas., de con for mi da de com a ex po-

si ção de mo ti vos do Sr. Mi nis tro de Esta do das Re la-
ções Exte ri o res, a re ti ra da de tra mi ta ção da in di ca ção
do Se nhor Ange lo Andrea Ma ta raz zo, para exer cer o
car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca da
Albâ nia, en vi a da ao Se na do Fe de ral com a Men sa-
gem nº 350, de 9 de maio de 2002.

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro de 2003. – Luiz Iná cio
Lula da Sil va.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 6:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 66, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 66, de 2001 (nº
1.670/96, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va
do Pre si den te da Re pú bli ca, que dis põe so -
bre o in cen ti vo a ser pres ta do pelo Po der
Pú bli co à cri a ção, con so li da ção e ca pa ci ta-
ção de co o pe ra ti vas ou de as so ci a ções que
men ci o na, e acres cen ta dis po si ti vos ao art.
24 da Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993,
ten do

Pa re ce res sob nºs 1.277 e 1.278, de
2002, das Co mis sões

- de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
Re la tor: Se na dor Osmar Dias, fa vo rá vel,
com a Emen da nº 1-CCJ, que apre sen ta; e

- de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na-
dor Be ní cio Sam pa io, fa vo rá vel.

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.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 139, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do in ci so III do art. 279 do
Re gi men to Inter no, o adi a men to da dis cus são do Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 66, de 2001, “que dis põe so -
bre o in cen ti vo a ser pres ta do pelo Po der Pú bli co à
cri a ção, con so li da ção e ca pa ci ta ção de co o pe ra ti vas
ou de as so ci a ções que men ci o na, e acres cen ta dis -
po si ti vos ao art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de
1993”, a fim de que seja fe i ta na Ses são do dia 30 de
abril vin dou ro.

Sala das Ses sões, 19 de mar ço de 2003. – Se na-
dor Tião Vi a na, Lí der do Blo co de Apo io ao Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro
o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam,
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria re tor na rá à Ordem do Dia na data

apro va da pelo Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 7:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 14, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 14, de 2002 (nº
659/99, na Casa de ori gem), que dis põe so -
bre a agri cul tu ra or gâ ni ca, al te ra dis po si ti vos
da Lei nº 7.802, de 11 de ju lho de 1989, e
dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 15, de 2003, da Co mis-
são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se-
na dor Jo nas Pi nhe i ro, fa vo rá vel, com a
Emen da nº 1-CAE, que apre sen ta.

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.
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Pas sa-se à dis cus são, em con jun to, do pro je to e 
da emen da, em tur no úni co.

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 140, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do nº 12, alí nea c in ci so II
do art. 255 do Re gi men to Inter no do Se na do, que so -
bre o PLC nº/14/2002, “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 7.802/89, e dá
ou tras pro vi dên ci as, seja ou vi da a Co mis são de
Assun tos So ci a is, além do Órgão Téc ni co ao qual foi
dis tri bu í do, ini ci al men te.

Sala das Ses sões, 19 de mar ço de 2003.  – Se -
na dor Sibá Ma cha do, PT – AC.

REQUERIMENTO Nº 141, DE 2003

Nos ter mos do dis pos to no in ci so I e § 4º do ar ti-
go 279, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, so -
li ci to au diên cia da Co mis são de Assun tos So ci a is
para o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 14 de 2002, 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”, au to ria do De pu ta do Mu ri lo Do-
min gos.

Jus ti fi ca ção

O pro je to en vol ve as pec tos de gran de re le vân-
cia no âm bi to da agri cul tu ra or gâ ni ca, a exem plo da
in clu são de re sí du os or gâ ni cos pro ve ni en tes de com -
pos ta gem de lixo ur ba no, tema his to ri ca men te alvo de 
po lê mi ca, en tre ou tros.

A au diên cia da Co mis são de Assun tos So ci a is,
uma vez que o as sun to é per ti nen te às atri bu i ções
des cri tas no art. 100 do Re gi men to Inter no do Se na-
do Fe de ral, será ex tre ma men te im por tan te, pois os
seg men tos en vol vi dos na ques tão po de rão apro fun-
dar as dis cus sões de for ma a me lhor aten der às ne -
ces si da des da so ci e da de, res ga tan do o re sul ta do de
uma lon ga dis cus são so bre o tema, ini ci a da em 1994, 
no âm bi to do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, em con jun to
com di fe ren tes en ti da des ci vis li ga das à agri cul tu ra
or gâ ni ca.

O novo tex to do pro je to foi mo di fi ca do e con tri-
bu i ções im por tan tes, cons tru í das ao lon go des sa dis -
cus são, fo ram per di das.

Sala das Ses sões, 19 de mar ço de 2002.  – Se -
na dor Ael ton Fre i tas.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção os re que ri men tos. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro
o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que os apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem a pa -
la vra V. Exª, Se na dor Ael ton Fre i tas.

O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, para
en ca mi nhar. O pro je to en vol ve as pec to de gran de re -
le vân cia no âm bi to da agri cul tu ra or gâ ni ca, a exem plo
da in clu são de re sí du os or gâ ni cos pro ve ni en tes de
com pos ta gem de lixo ur ba no, tema his to ri ca men te
alvo de po lê mi ca, en tre ou tros.

A au diên cia da Co mis são de Assun tos So ci a is,
uma vez que o as sun to é per ti nen te às atri bu i ções
des cri tas no art. 100 do Re gi men to Inter no do Se na-
do Fe de ral, será ex tre ma men te im por tan te, Sr. Pre si-
den te, pois os seg men tos en vol vi dos na ques tão po -
de rão apro fun dar as dis cus sões de for ma a me lhor
aten der às ne ces si da des da so ci e da de, res ga tan do
os re sul ta dos de uma lon ga dis cus são so bre o tema,
ini ci a da em 1994, no âm bi to do Mi nis té rio da Agri cul-
tu ra, em con jun to com di fe ren tes en ti da des ci vis li ga-
das à agri cul tu ra or gâ ni ca.

O novo tex to do pro je to foi mo di fi ca do e con tri-
bu i ções im por tan tes, cons tru í das ao lon go des sa dis -
cus são, fo ram per di das.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa

re ce be a ma ni fes ta ção de V. Exª como uma de cla ra-
ção de voto.

As Srªs e os Srs. Que apro vam os re que ri men-
tos que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va dos.
A ma té ria vai ao exa me da Co mis são de Assun -

tos So ci a is.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 8:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 345, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 345, de 2001 (nº
903/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da
Empre sa Rá dio Inde pen den 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 Aqui da u a na, Esta -
do de Mato Gros so do Sul, ten do
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Pa re cer sob nº 220, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ju-
vên cio da Fon se ca, fa vo rá vel, com abs ten-
ções dos Se na do res Edu ar do Su plicy e Ge -
ral do Cân di do.

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. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va 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 345, DE 2001

(Nº 903/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da Empre sa Rá dio Inde pen den 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
Aqui da u a na, 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 o De -

cre to s/nº, de 17 de ju lho de 2000, que re no va por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são da
Empre sa Rá dio in de pen den te Ltda., para ex plo rar,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Aqui da u a na,
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.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 9:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 377, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 377, de 2001 (nº
302/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a per mis são ou tor-
ga da à Rá dio Ita puã de Rio Cla ro Ltda. para 
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Rio Cla -
ro, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.447, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma.

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. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
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 LEGILATIVO
Nº 377, DE 2001

(Nº 302/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis são
ou tor ga da à Rá dio Ita puã de Rio Cla ro
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci -
da de de Rio Cla ro, 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 à Por-

ta ria nº 87, de 13 mar ço de 1998, que re no va por dez
anos, a par tir de 10 de se tem bro de 1996, a per mis-
são ou tor ga da à Rá dio Ita puã de Rio Cla ro Ltda., para 
ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Rio Cla ro, 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.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 10:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 393, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 393, de 2001, que
re no va a con ces são da Rá dio São João Del
Rei S/A para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra na ci da de de São João Del
Rei-MG, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 129, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.
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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. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va do.
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 393, DE 2001

(Nº 926/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato a que re no va a con ces-
são da Rá dio São João Del Rei S/A para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de São João
Del Rei, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

cre to s/nº, de 24 de no vem bro de 1998, que re no va
por dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con -
ces são da Rá dio São João Del Rei S/A para ex plo rar,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de São João Del
Rei, 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.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 11:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 767, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 767, de 2002, que
ou tor ga per mis são à Ama zô nia Cabo Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Gu a-
ja rá-Mi rim - RO, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 99, de 2003,
da Co mis são de Edu ca ção, 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. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro
o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
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 767, de 2002

(Nº 2.237/2002 na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Ama zô nia Cabo Ltda. para ex plo rar ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da na ci da de de Gu a ja rá-Mi-
rim, Esta do de Ron dô nia.

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 735, de 10 de maio de 2002, que ou tor ga per -
mis são à Ama zô nia Cabo Ltda. Para ex plo rar, por dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Gu a ja rá-Mi rim, Esta do de Ron dô nia.

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 12:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 768, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 768, de 2002, que ou tor-
ga con ces são à Ama zô nia Cabo 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 Por to Ve lho - RO, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 100, de
2003, da Co mis são de Edu ca ção, 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. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
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 768, DE 2002

(Nº 2.238, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Ama zô nia Cabo Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons ima gens
na ci da de de Por to Ve lho, Esta do de Ron -
dô nia.

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

cre to s/nº, de 4 de ju lho de 2002, que ou tor ga con ces-
são à Ama zô nia Cabo Ltda. para ex plo rar, por quin ze
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são de sons e ima gens na ci da de de Porto Ve lho,
Esta do de Ron dô nia.

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) – Esgo ta-
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Pas sa-se ago ra à apre ci a ção do Re que ri men to
nº 128, de 2003, de ur gên cia, lido no Expe di en te,
para o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 93, de 2002.

Em vo ta ção o re que ri men to.
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria fi gu ra rá na Ordem do Dia da se gun da

ses são de li be ra ti va or di ná ria, nos ter mos do art. 345,
II, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se -
na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

OF. Nº 072/03 – GLPFL

Bra sí lia, 19 de mar ço de 2003 

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor José Sar ney
Pre si den te do Se na do Fe de ral

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co os Se na do res

Cé sar Bor ges e Re nil do San ta na para ocu pa rem as
va gas do Par ti do da Fren te Li be ral – PFL, como su -
plen tes, no Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar.

Cor di al men te, – Se na dor José Agri pi no, Lí der
do PFL no Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro
o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam per -
ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Apro va das as in di ca ções, nos ter mos do ex pe di-

en te lido.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vol ta-se à 

lis ta de ora do res.
Encon tra-se ins cri to o Se na dor Re nan Ca lhe i-

ros, que pe diu a pa la vra como Lí der do PMDB. 
Com a pa la vra o Se na dor Re nan Ca lhe i ros.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.

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, Srªs e Srs. Se na do-
res, De pu ta do Mi chel Te mer, Pre si den te do PMDB,
de ci di pe dir a pa la vra hoje, como Lí der do meu Par ti-
do, para afir mar que o PMDB es ta rá cada vez mais
pre sen te no de ba te na ci o nal. A his tó ria re cen te do
Bra sil é tes te mu nha: o Par ti do nun ca fu giu à res pon-
sa bi li da de re cu sá vel de aju dar na cons tru ção do País.

Mi nha dis po si ção sem pre foi a de for ta le cer a
ne go ci a ção para pôr o Par ti do no rumo da go ver na bi-
li da de. O PMDB tem de mons tra do que quer co la bo-
rar, mas não pode, Sr. Pre si den te, de i xar sem res pos-
ta uma per gun ta que não quer ca lar: o Par ti do vai ou
não para o Go ver no?

A ques tão fun da men tal não é o di le ma de ser ou 
não go ver no. O fun da men tal, Sr. Pre si den te, é ser
par tí ci pe e cúm pli ce de de ci sões, mu i tas ve zes po lê-
mi cas e ques ti o ná ve is, mas que se in se rem num pro -
je to es tra té gi co de trans for ma ção do País. 

O PMDB se pre o cu pa com a de fi ni ção do que
nós que re mos para o Bra sil. Por que o na ve gan te que
não sabe para onde vai, não im por ta a di re ção do
ven to. Por tan to, é fun da men tal, para o PMDB, ter uma 
vi são ní ti da de qual o pro je to es tra té gi co do Go ver no
e qua is os ins tru men tos que con du zi rão a al can çar os 
ob je ti vos de se já ve is.

Re a fir mo o que te nho dito: o Par ti do pre fe re par-
ti ci par das de ci sões, di vi dir res pon sa bi li da des, aju dar
a for mu lar po lí ti cas pú bli cas, mas sem ocu par car gos.
Tan to que pedi à Ban ca da no Se na do que me li be ras-
se de qual quer ta re fa nes te sen ti do. O PMDB não
quer uma re for ma mi nis te ri al, nem subs ti tu i rá mi nis-
tros. Isso se ria ruim para o Par ti do e ruim para o Go -
ver no, nes te mo men to.

Como Lí der, Sr. Pre si den te, devo ex pres sar a
von ta de da Ban ca da. E noto que a ten dên cia de nos
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man ter mos in de pen den tes ga nha for ça a cada dia.
Hoje, o de se jo cres cen te no Par ti do é de ado tar uma
pos tu ra de co la bo ra ção com o País, cla ro, mas de in -
de pen dên cia. O PMDB não pres ta rá apo io ir res tri to a
nada. Co lo ca rá o País sem pre em pri me i ro lu gar.

E in de pen dên cia quer di zer vo tar a fa vor dos
pro je tos com os qua is con cor da mos e re je i tar os que
fo rem con trá ri os às di re tri zes do Par ti do. To dos que -
re mos as re for mas. Mas isso não quer di zer que as
pro pos tas do PT são as mes mas do PMDB, são as
mes mas que a so ci e da de quer e re cla ma.

Va mos apro var o que for útil para o País, mas
tam bém im pe dir o que en ten der da no so. Não po de-
mos e não de ve mos ser in tran si gen tes, mas te mos
que, com cla re za, aju dar no que for con ver gen te com
o in te res se na ci o nal, sem ab di car do di re i to de di ver-
gir e de cri ti car o que con si de rar er ra do.

Sr. Pre si den te, o Par ti do vai ofe re cer ao País
mas sa crí ti ca e co o pe ra ção po lí ti ca para o de sen vol-
vi men to de ações que de sá güem em mu dan ças ca -
pa zes de cor res pon der, de for ma afir ma ti va e con so li-
da da, às es pe ran ças da po pu la ção e aos an se i os e
obri ga ções de seus qua dros par ti dá ri os. Falo aqui do
res ga te de uma agen da con gres su al per di da, da
cons tru ção de al ter na ti vas que atin jam os ob je ti vos
mais pre men tes, como a re to ma da do de sen vol vi-
men to, a ge ra ção de em pre gos e o com ba te à fome e
à mi sé ria.

To dos sa be mos que os de sa fi os do País são
enor mes: o País que deu cabo do au to ri ta ris mo en-
fren ta, hoje, imen sas de si gual da des so ci a is e re gi o-
na is, o avan ço da vi o lên cia e do cri me or ga ni za do,
uma dí vi da as sus ta do ra, o ris co da vol ta da in fla ção e
os pro vá ve is efe i tos ne fas tos da guer ra.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, até pela
de li ca de za da hora, tor na-se es sen ci al a ga ran tia da
efe ti va go ver na bi li da de. O Par ti do está dis pos to a aju -
dar o País. Não que re mos, de for ma ne nhu ma, que o
Go ver no erre mais ou acer te me nos. Tal vez por isso
es ta mos, no va men te, sen do con vo ca dos a par ti ci par
do Go ver no, que in sis te em nos que rer como ali a dos.
Aliás, o PT apro vou, no úl ti mo fim de se ma na, uma re -
so lu ção nes se sen ti do. Po rém, já de cla ra mos, em alto 
e bom som, que nada le va ria o PMDB a não apo i ar as
re for mas fun da men ta is ao de sen vol vi men to do País.
Este é um com pro mis so inar re dá vel nos so.

O PMDB tem a res pon sa bi li da de his tó ri ca de
aju dar a cons tru ir os ca mi nhos para su pe rar mos im -
pas ses cru ci a is, como o de sem pre go, os ju ros al tos, o 
dé fi cit pú bli co, como eu já dis se, a vol ta da in fla ção, os 
en di vi da men tos in ter no e ex ter no e as re for mas.

Te mos de de li ne ar a agen da con gres su al com
prin cí pi os que são mar cas do Par ti do, res pe i tan do o
de sen vol vi men to com jus ti ça so ci al, co e ren tes com
nos sa op ção pro gra má ti ca. Os se to res de sa ú de, se -
gu ran ça, edu ca ção, meio am bi en te, ha bi ta ção, de-
sen vol vi men to ur ba no e agri cul tu ra re pre sen tam ma -
cro de sa fi os às nos sas res pon sa bi li da des po lí ti cas.

Nes se pro ces so, o PMDB con ti nu a rá de sem pe-
nhan do um pa pel de ci si vo, prin ci pal men te no que diz
res pe i to à ne ces si da de de que as re for mas es tru tu ra-
is se es ten dam para além das me di das re la ti vas à or -
dem eco nô mi ca, in clu in do as al te ra ções nas áre as tri -
bu tá ria, fis cal, pre vi den ciá ria, agrá ria, tra ba lhis ta e,
tam bém, a re for ma po lí ti co-par ti dá ria.

Na re for ma tri bu tá ria, as prin ci pa is me di das de
al can ce ime di a to têm de ter o ob je ti vo de de so ne rar
as ex por ta ções e os in ves ti men tos. É fun da men tal ga -
ran tir à agro pe cuá ria e à agro in dús tria o es tí mu lo à
pro du ção de ali men tos e à re du ção do ônus tri bu tá rio
so bre os pro du tos da ces ta bá si ca. O com ba te à so -
ne ga ção se ins cre ve, igual men te, en tre os ob je ti vos
pri mor di a is de qual quer pro je to nes se sen ti do.

Na re for ma fis cal, o ob je ti vo ma i or é pro por ci o-
nar ao Esta do me lhor con tro le so bre as des pe sas pú -
bli cas, para per mi tir o aten di men to de suas res pon sa-
bi li da des bá si cas e a re du ção das dis pa ri da des so ci a-
is e re gi o na is. Esta re for ma, Sr. Pre si den te, deve vi sar
à cri a ção de ins tru men tos de ges tão das fi nan ças pú -
bli cas que per mi tam me lhor ad mi nis trar os re cur sos
com a efi ciên cia nos gas tos.

Na re for ma pre vi den ciá ria, é im pe ra ti vo al can-
çar so lu ção du ra dou ra para os de se qui lí bri os eco nô-
mi co-fi nan ce i ros da Pre vi dên cia So ci al. Tais de sar-
mo ni as, de ca rá ter es tru tu ral, de ri vam, so bre tu do, da
mu dan ça do per fil de mo grá fi co da po pu la ção bra si le i-
ra, da di ver si da de de sis te mas, de des pro por ções
atu a ri a is.

Pre o cu pa-nos, Sr. Pre si den te, so bre ma ne i ra, a
for ma de en ca mi nha men to, on tem e hoje, do pro je to
de re es tru tu ra ção fun diá ria do País. A vi são do PMDB 
é a de que a re for ma agrá ria re pre sen ta no tá vel ins -
tru men to de dis tri bu i ção de ri que za e ren da, des de
que, na sua con cep ção e ope ra ci o na li za ção, efe ti va-
men te, ve nha a for ta le cer a pe que na agri cul tu ra, a
agri cul tu ra fa mi li ar, ge rar um em pre en de do ris mo sa -
dio e com pe ti ti vo. E isto será pos sí vel via cré di to su -
per vi si o na do, as sis tên cia téc ni ca, in fra-es tru tu ra de
pro du ção e co mer ci a li za ção.

A re for ma é para pro mo ver jus ti ça so ci al sem tu -
mul tu ar o meio ru ral. Na rica po ten ci a li da de agro pe-
cuá ria bra si le i ra, há es pa ço, sem dú vi da, para con vi-
vên cia pa cí fi ca e or de i ra en tre pe que nos, mé di os e
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gran des pro du to res. Po li ti zar a re for ma só gera con -
fron tos, des mon ta es tru tu ras pro du ti vas e des mo ra li-
za as ins ti tu i ções.

Além dis so, há a re for ma po lí ti co-par ti dá ria que,
há sete anos, tra mi ta no Con gres so e que, mais do
que nun ca, de ve ria ser apro va da até de zem bro, já
que em 2004 acon te cem as ele i ções mu ni ci pa is.
Entre as mu dan ças pro pos tas, es tão o fi nan ci a men to
pú bli co de cam pa nhas, a fi de li da de par ti dá ria, a pro i-
bi ção de co li ga ções nas ele i ções pro por ci o na is, a
cláu su la de de sem pe nho ele i to ral e a ins ti tu i ção do
sis te ma de lis tas par ti dá ri as para se che gar, num fu tu-
ro pró xi mo, ao voto dis tri tal mis to.

Por fim, é fun da men tal cha mar a aten ção para
uma ati tu de que tem mar ca do a pos tu ra do meu Par ti-
do, o PMDB, no Con gres so Na ci o nal. So mos, Sr. Pre -
si den te, in tran si gen tes ape nas numa co i sa fun da-
men tal. Acor dos fe i tos, com pro mis sos acer ta dos são
para ser cum pri dos. Por tan to, que re mos re a fir mar
nos so com pro mis so com os de ma is par ti dos em re la-
ção aos ter mos da Me di da Pro vi só ria nº 66, que tra ta,
en tre ou tras co i sas, do Re fis.

So mos, Sr. Pre si den te, o ma i or par ti do do País;
das nos sas ra í zes, sur gi ram as de ma is le gen das re -
for mis tas. Du ran tes es ses 36 anos de vida, o PMDB,
re pre sen tan do o es tuá rio de in sa tis fa ções, de jus tas
de man das e de es pe ran ça dos bra si le i ros, foi ob je to
da ar ma ção de es tra té gi as para de ses tru tu rá-lo, para
des mon tá-lo. Não con se gui ram, Sr. Pre si den te, e não
con se gui rão!

Te mos sido in com pre en di dos, com uma crí ti ca
dura ou com ad je ti vos que não tra du zem o que fo mos,
o que so mos e como agi mos. A par ti ci pa ção do
PMDB so men te ocor re rá na afi ni da de das pro pos tas
de Go ver no com a nos sa li nha pro gra má ti ca, com a
sua his tó ria e com os seus prin cí pi os; não na for ma de 
car gos, re pi to!

Quer que i ram ou não, con ti nu a mos a ser o par ti-
do de gran de pres tí gio jun to à po pu la ção, como re ve-
lam re cen tes pes qui sas de opi nião pú bli ca, e o de
ma i or ca pi la ri da de na ci o nal. Esta mos em to dos os
Mu ni cí pi os do País, sem ex ce ção, e so mos o par ti do
de ma i or nú me ro de ve re a do res, de pre fe i tos, de de -
pu ta dos es ta du a is e de se na do res. So mos a ter ce i ra
ma i or Ban ca da na Câ ma ra Fe de ral e te mos 5 dos 27
Go ver na do res. Esta mos nos gran des Mu ni cí pi os, nas 
gran des me tró po les e tam bém nos gro tões. Não so -
mos um par ti do nem pa u lis ta, nem nor des ti no, nem
su lis ta, nem mi ne i ro. So mos um par ti do na ci o nal, na
ori gem e nos vo tos, e al ter na mos as li de ran ças em re -
giões, Esta dos e ci da des.

Como pe e me de bis ta, digo que te mos de co lo-
car – mais do que nun ca – nos sa tra je tó ria de lu tas,
nos sas his tó ri cas dis sen sões, nos sos an ta go nis mos,
nos sos gru pa men tos, ban de i ras, tudo em prol da so -
ci e da de bra si le i ra, vol tan do a ser o seu prin ci pal in ter-
lo cu tor.

Ca re ce mos, sim, de união in ter na, de in te gra-
ção, de co mu nhão de idéi as, mas sem pre ti ve mos
como nor te a bus ca da uni da de, mes mo que fe i ta em
meio à di ver si da de de opi niões e de pen sa men tos.

É opor tu no en fa ti zar que são os an ta go nis mos
de idéi as que per mi tem al can çar a con ver gên cia. Pro -
cu ra re mos olhar para fren te, ani ma dos pela meta de
fa zer da dis ci pli na par ti dá ria uma ques tão fun da men-
tal, evi tan do, com isso, a trans for ma ção do PMDB em
fe de ra ção de gru pos e seg men tos.

Te mos de ter uni da de e não ne ces sa ri a men te
una ni mi da de. Qual o par ti do que, hoje, pode ser con -
si de ra do mo no lí ti co, ab so lu ta men te co e so ou sem di -
ver gên ci as?

No PMDB, sem pre res pe i ta mos as di fe ren ças.
Mas nos sa pri o ri da de ago ra, re pi to, deve ser a bus ca
da uni da de. Este é o nos so fu tu ro, o nos so pre sen te.

Cons tru í mos re cen te men te um acor do em tor no
da ele i ção da Mesa do Se na do sem tra u mas – o País
acom pa nhou –, com a mi nha par ti ci pa ção e a do Pre -
si den te do Con gres so Na ci o nal, Se na dor José Sar -
ney, chan ce la do pu bli ca men te pelo Pre si den te do
par ti do, De pu ta do Mi chel Te mer, cujo pa pel foi e tem
sido de ci si vo.

O PMDB não quer se ser vir do Go ver no, mas
ser vir ao País não com sub ser viên cia, mas com in de-
pen dên cia e dig ni da de. O PMDB não será, sem dú vi-
da al gu ma, su cur sal de qual quer gru po ou par ti do
nem ad mi ti rá ser usa do por ma no bras po lí ti cas de
quem quer que seja. A hora, Sr. Pre si den te, é de
trans pa rên cia, de ab so lu ta trans pa rên cia, de jogo
aber to, de dis cus são lim pa e de cons tru ção de par ce-
ri as em que im pe re, aci ma de tudo, o res pe i to mú tuo.

Te nho so ma do meus mo des tos es for ços aos es -
for ços exis ten tes para con cre ti zar mos um novo acor -
do que per mi ta a ele i ção de uma di re ção na ci o nal que 
re pre sen te to das as cor ren tes do par ti do, pre fe ren ci-
al men te por con sen so. Esse é o nos so rumo. Esse é o 
nos so ob je ti vo. Esse é nos so com pro mis so com o
Bra sil. Esse é o iti ne rá rio que tra ça mos. E esse é o
dis cur so que o PMDB le va rá, sem dú vi da ne nhu ma,
às ul ti mas con se qüên ci as.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do!
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

la vra o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, como Lí der.
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O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Como Lí der.) – 

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, como Lí der.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Sras. e Srs. Se na do res, num mo men to como
este, não po de ria de i xar de ex pres sar nos so sen ti-
men to, ex pec ta ti va e so bre tu do o com pro mis so do
Go ver no de cons tru ir uma po lí ti ca de ali an ças que
dêm sus ten ta ção e im pul si o nem as mu dan ças no
País.

Sr. Pre si den te, te nho mais de trin ta anos de mi li-
tân cia e quan do co me cei a par ti ci par da vida po lí ti ca
o an ti go MDB já era uma re fe rên cia. A luta pela de mo-
cra cia, pe las li ber da des de mo crá ti cas, pela anis tia e
pela ci da da nia no País pas sou pelo an ti go MDB e pe -
las li de ran ças que hoje cons tro em o PMDB.

Não se ría mos o mes mo Par la men to se não hou -
vés se mos con vi vi do tan to tem po com fi gu ras como
Ulysses Gu i ma rães que en gran de ce ram a vida de-
mo crá ti ca e ti ve ram um pa pel de ci si vo na cons tru ção
do Par la men to in de pen den te e li vre que te mos hoje
no País. 

Qu e ria di zer, Sr. Pre si den te, Se na dor Re nan
Ca lhe i ros, que ve nho de um de ba te in ten so que ti ve-
mos nes se fim de se ma na no di re tó rio na ci o nal do PT,
em que foi apro va da por am pla ma i o ria – eu di ria qua -
se que uma con ver gên cia de po si ções do nos so par ti-
do – a ne ces si da de de uma ali an ça es tra té gi ca com o
PMDB para im pul si o nar mu dan ças no Bra sil.

O PT es te ve jun to com as Li de ran ças do PMDB
não ape nas nas lu tas de mo crá ti cas do pas sa do, na
luta das”Di re tas Já”, na luta pela anis tia, na Cons ti tu-
in te e em tan tos mo men tos de ci si vos da vida do Bra -
sil, mas es ti ve mos jun tos em mu i tos Esta dos da Fe -
de ra ção nes tas ele i ções. Doze di re tó ri os es ta du a is
do PMDB apo i a ram a can di da tu ra do Pre si den te Lula
nes tas ele i ções. Mi lha res de ve re a do res, de li de ran-
ças, de di re tó ri os mu ni ci pa is, De pu ta dos es ta du a is,
di ri gen tes his tó ri cos e na ci o na is do PMDB apo i a ram
o Pre si den te Lula nes sas ele i ções. Esse é o las tro,
esse é o ali cer ce, esse é o com pro mis so que vem da
base de um par ti do que está en ra i za do e or ga ni za do
nos prin ci pa is Mu ni cí pi os, nos pe que nos Mu ni cí pi os
do País; esse é o ali cer ce da ali an ça que es ta mos de -
ba ten do hoje nes te ple ná rio.

Te mos pro fun da sin to nia com as pre o cu pa ções
em re la ção às re for mas que o Lí der Re nan Ca lhe i ros
ex pres sou – por si nal, o mes mo com pro mis so que
sen ti dos 5 Go ver na do res do PMDB na re u nião do

Pre si den te Lula com os 27 Go ver na do res. Tan to na
re for ma pre vi den ciá ria quan to na tri bu tá ria, sa í ram to -
dos com pro mis sa dos com os prin cí pi os bá si cos aqui
re tra ta dos pelo Lí der Re nan Ca lhe i ros. Te nho ab so lu-
ta con vic ção de que es ta re mos jun tos na apro va ção
des sas re for mas tão es sen ci a is ao País.

Da mes ma for ma, que ro lem brar o pa pel que
teve o PMDB, so bre tu do o sa u do so José Go mes da
Sil va, pai do Mi nis tro José Gra zi a no(*), ao im pul si o-
nar o pri me i ro Mi nis té rio da Re for ma Agrá ria, no go-
ver no da tran si ção de mo crá ti ca do Pre si den te José
Sar ney. So mos her de i ros des sa tra di ção. Qu e re mos
uma re for ma agrá ria com apo io à agri cul tu ra fa mi li ar,
que tra ga paz ao cam po, que tra ga se re ni da de, pros -
pe ri da de e que man te nha a agri cul tu ra bra si le i ra pro -
du zin do su per-sa fras como a que es ta mos co lhen do
nes te ano. Por si nal, o Se na dor Amir Lan do tem se
de di ca do mu i to a esse tema, dis cu tin do-o e mos tran-
do suas pre o cu pa ções, tra zen do, as sim, a sua ex pe-
riên cia para co la bo rar nes se pro ces so.

Na par te da po lí ti ca ex ter na, que nos so Go ver-
no está de sen vol ven do, há uma mu dan ça de qua li da-
de fun da men tal. Bas ta ver a pre sen ça do Pre si den te
Lula no ce ná rio in ter na ci o nal e sua atu a ção em de fe-
sa da paz, bem como de uma so lu ção para a cri se da
Ve ne zu e la e do for ta le ci men to do Mer co sul. Essa é
uma ban de i ra his tó ria do PMDB. O Pre si den te José
Sar ney teve um pa pel fun da men tal na cons tru ção do
an ti go Mer co sul, de cuja fun da ção par ti ci pou. Esse
pa tri mô nio es ta va aban do na do, fra gi li za do, sem qual -
quer pers pec ti va e foi re com pos to em dois me ses de
Go ver no. A pri me i ra vi a gem do Pre si den te Lula foi
exa ta men te à Argen ti na.

Mu i tas ve zes vi, na Co mis são de Re la ções
Exte ri o res, o Se na dor Hé lio Cos ta de fen der o Mer co-
sul e a in te gra ção re gi o nal como um va lor fun da men-
tal da po lí ti ca ex ter na do Bra sil.

Em re la ção à Po lí ti ca Exter na, à Re for ma Tri bu-
tá ria, à Re for ma Pre vi den ciá ria, à Re for ma Agrá ria e
à Po lí ti ca Agrí co la, aqui ex pos tas de for ma bre ve pelo
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, te mos gran de iden ti da de
de pro pó si tos e um las tro bas tan te se gu ro, eu di ria,
para avan çar.

Na Re for ma Po lí ti ca, eu di ria que te mos es ta do
jun tos em to dos os te mas fun da men ta is des sa agen -
da: no fi nan ci a men to pú bli co, na cláu su la de bar re i ra,
na re de fi ni ção da po lí ti ca de co li ga ção, na fi de li da de
par ti dá ria, que é um va lor pro fun do em nos so Par ti do
para que avan ce a de mo cra cia. Nós es ta re mos jun-
tos. A di fi cul da de para o avan ço da Re for ma Po lí ti ca
não está nem no PMDB nem no PT. A di fi cul da de
exis te, mas não está no Se na do. Pen so que va mos
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en con trar al gu ma di fi cul da de na Câ ma ra, por que os
De pu ta dos fo ram ele i tos sob a égi de de re gras que
têm di fi cul da des em mu dar. Como te mos man da to
mais lon go, é mu i to mais fá cil avan çar aqui do que lá.
Mas, te nho cer te za de que, com o em pe nho do PMDB 
e do Pre si den te José Sar ney, po de re mos im pul si o nar
a Re for ma Po lí ti ca.

Eu gos ta ria ain da de re gis trar que o Lí der Re -
nan Ca lhe i ros men ci o nou a MP nº 66, com mu i ta
opor tu ni da de, re a fir man do que os acor dos têm de ser 
cum pri dos, e o com pro mis so do Go ver no é cum prir o
acor do. Con tu do te nho cer te za de que ne nhu ma das
Li de ran ças se deu con ta de que o tex to que es ta va
sen do apro va do, ti nha gra ves pro ble mas. Por exem-
plo, os 15 bi lhões de re a is de dí vi da ati va da Fe bra ban
com o Fis co es ta vam pra ti ca men te anis ti a dos na que-
le tex to. Ne nhum Par la men tar des te País con cor da ria
em anis ti ar dí vi da fis cal de gran des ban cos do sis te-
ma fi nan ce i ro. Te nho ab so lu ta cer te za dis so.

Aque le acor do vi sou per mi tir às em pre sas que
es ta vam em di fi cul da des e que, por isso, não con se-
gui ram pa gar suas dí vi das no ano pas sa do se re or ga-
ni za rem para con ti nu ar pro du zin do e man ten do o flu -
xo fu tu ro de re co lhi men to dos im pos tos.

Te nho ab so lu ta cer te za de que che ga re mos a
bom ter mo quan to ao Re fis(*). O Go ver no já in cor po-
rou os qua tro se to res do Sim ples(*), ma té ria que tam -
bém es ta va na que la pa u ta. Va mos, evi den te men te,
cons tru ir.

Para ter mi nar, Sr. Pre si den te, que ro di zer que
não in te res sa a nin guém que te nha com pro mis so
com este País um PMDB di vi di do. Nós não se re mos
um Go ver no de fra ções de par ti do. Nós não va mos
nos em pe nhar em di vi dir o PMDB. 

O Pre si den te José Sar ney e o Lí der Re nan Ca -
lhe i ros têm, eu di ria, nes se his tó ri co re cen te da nos sa
con vi vên cia nes te Ple ná rio, ab so lu ta se gu ran ça do
que nós es ta mos di zen do. Nós con tri bu í mos para
uma so lu ção ne go ci a da na dis pu ta da Pre si dên cia do
Se na do. Foi fun da men tal a ati tu de do Lí der Re nan
Ca lhe i ros para vi a bi li zar aque la so lu ção para o Go-
ver no, para o PMDB e para a de mo cra cia bra si le i ra.

V. Exª teve uma ati tu de de imen sa gran de za ao
per mi tir uma so lu ção pac tu al. Aqui lo aju dou a re pac-
tu ar o PMDB. Da mes ma for ma, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos, quan do se tra ta va da in di ca ção do Lí der
Ged del Vi e i ra para a Pri me i ra Se cre ta ria e ha via a
ten ta ti va de lan çar uma can di da tu ra por fora do que
ha via sido aca ta do na Ban ca da, qual foi a ati tu de da
Ban ca da do PT? E V. Exª es ta va na que la re u nião.

Nós pre ci sa mos re co nhe cer que a re pre sen ta-
ção, na Mesa, é de Ban ca da. Não com pe te ao nos so
Par ti do dis pu tar, den tro do PMDB, qual quer que seja
a in di ca ção. A pro por ci o na li da de sig ni fi ca ace i tar o re -
sul ta do das ur nas e a in di ca ção de Ban ca da. Fo mos
ao mi cro fo ne e ven ce mos na in di ca ção, no de ba te pú -
bli co. São ges tos con cre tos e re le van tes. Nós não
que re mos, de for ma al gu ma, con tri bu ir para di vi são,
ao con trá rio.

A de mo cra cia, nes te País, so men te será pos sí-
vel com par ti dos for tes, com re la ções po lí ti cas trans -
pa ren tes e pro gra má ti cas, como o Lí der Re nan Ca-
lhe i ros afir mou hoje des ta tri bu na. Isso é mu i to mais
di fí cil do que lo te ar car gos. Esse ca mi nho do de ba te
po lí ti co, trans pa ren te e pú bli co é mu i to mais pro mis-
sor do que o “toma-lá-dá-cá”. O de ba te que nós que -
re mos com o PMDB é o po lí ti co, é o pro gra má ti co, é o
de ba te de um pro je to para o Bra sil...

É por isso que, mu i tas ve zes, há cer ta an si e da-
de de que essa ali an ça se con so li de, mas que re mos
que ela se con so li de com base nes ta dis cus são que
está ocor ren do hoje aqui, com base nes te de ba te pro -
gra má ti co e apro fun da do.

Te nho cer te za de que esse sen ti men to de in qui e-
ta ção das li de ran ças do PMDB será subs ti tu í do por
uma con vic ção pro fun da de que o país pode su pe rar as
suas di fi cul da des e fa zer as re for mas. O Con gres so Na -
ci o nal será um par ce i ro fun da men tal da trans for ma ção
que está em cur so no Bra sil. Nós po de mos sair des se
qua dro de in cer te zas e da guer ra, mu i to mais for tes do
que quan do en tra mos nes se pro ces so. A go ver na bi li da-
de pas sa, sim, pelo ple ná rio do Se na do Fe de ral e pelo
ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

A base do go ver no so men te tem 32 Se na do res
do to tal de 81. Cada um dos Srs. Se na do res do PMDB 
sabe o pa pel re le van te e de ci si vo que tem na sus ten-
ta ção das mu dan ças no País. O Go ver no pre ci sa do
PMDB. Eu que ro de i xar cla ro aqui o nos so sen ti men-
to: o Go ver no pre ci sa; o Bra sil pre ci sa; as re for mas
po lí ti cas pre ci sam do PMDB no Con gres so Na ci o nal.
E nós va mos tra ba lhar para cons tru ir essa ali an ça,
essa iden ti da de e esse pro ces so.

Qu e ro con clu ir, Lí der Re nan Ca lhe i ros, di zen do
que es ti ve hoje na re u nião em que o Pre si den te da
Re pú bli ca dis cu tiu o Pla no Plu ri a nu al com todo o seu
mi nis té rio, mas não fi quei até o fi nal pois de via vir
para a ses são or di ná ria de li be ra ti va, da qual é mi nha
obri ga ção par ti ci par. Con ver sei com o Pre si den te
Lula, e Sua Exce lên cia me dis se que hoje for ma li za ria
o con vi te ao Pre si den te José  Sar ney, ao Lí der Re nan
Ca lhe i ros, ao Lí der Eu ní cio Oli ve i ra e às li de ran ças do 
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PMDB, para par ti ci pa rem de um en con tro na pró xi ma
sex ta-fe i ra, de po is de ama nhã.

Eu te nho cer te za de que esse en con tro con so li-
da rá o pro ces so de apro xi ma ção.

Cabe ao Pre si den te da Re pú bli ca – te nho ab so-
lu ta con vic ção de que o fará , após dis cus são com as
Li de ran ças do PMDB, a cons ti tu i ção de um fó rum po -
lí ti co pró prio para per mi tir esse de ba te para a de fi ni-
ção de po lí ti cas de Go ver no, para in ter fe rir no pro ces-
so de ci só rio do Go ver no, para agre gar ao Go ver no o
va lor de um par ti do que tem tan ta ex pe riên cia po lí ti-
ca, não só na luta de mo crá ti ca, mas tam bém na ges -
tão de go ver no, tan to no âm bi to mu ni ci pal, nos pe-
que nos, mé di os e gran des mu ni cí pi os, como no es ta-
du al e no fe de ral. Qu e re mos con tar com o apo io re le-
van te de vá ri os ex-Mi nis tros, ex-go ver na do res,
ex-pre fe i tos que es tão aqui no Par la men to, nas ins -
tân ci as e na di re ção do PMDB, para que jun tos for mu-
le mos as mu dan ças, ou ça mos as crí ti cas, as su ges-
tões, os en ca mi nha men tos e im pul si o ne mos o pro-
gres so do Bra sil.

Te nho ab so lu ta con vic ção, Pre si den te José Sar-
ney e Lí der Re nan Ca lhe i ros, de que, se as exi gên ci-
as para uma ali an ça es tra té gi ca com o PMDB es tão
no pla no da po lí ti ca pro gra má ti ca, como ora está sen -
do de ba ti do, es ta re mos jun tos, pois o povo sabe o
quan to é im por tan te a uni da de po lí ti ca nes te Pais.

Sa be mos que a go ver na bi li da de eco nô mi ca,
ten do em vis ta essa he ran ça pe sa da e per ver sa que
as su mi mos, exi ge ali an ça e uma base só li da de co e-
são e sus ten ta ção das mu dan ças, dos pro je tos de lei
e das re for mas. Para isso, pre ci sa mos do PMDB no
Se na do e na Câ ma ra.

Sa li en to, Lí der Re nan Ca lhe i ros, que ouvi com
mu i ta aten ção e in te res se o que dis se V. Exª. Man te-
nho o mes mo oti mis mo, pois es tou cer to de que cons -
tru i re mos a uni da de po lí ti ca es tra té gi ca nes te Par la-
men to. Tam bém es tou cer to de que o PMDB será um
par ce i ro e um su je i to po lí ti co ati vo na for mu la ção das
po lí ti cas do Go ver no, por que é essa a exi gên cia que
re al men te per mi te sol dar uma uni da de, uma ali an ça.
Mais do que isso, te re mos de cons tru ir, sim, a pre sen-
ça do PMDB em to dos os ní ve is de Go ver no, in clu si ve
mi nis te ri al. Fico fe liz de ver a gran de za do Se na dor
Re nan Ca lhe i ros, que mais uma vez ex pres sa no Ple -
ná rio que a opor tu ni da de não é esta, que não é bom
para o Go ver no e nem para o PMDB que ado te mos as 
de ci sões ago ra, mas que cons tru a mos essa pos si bi li-
da de no tra ba lho, no de ba te po lí ti co e pro gra má ti co
que es ta mos fa zen do.

A pre sen ça do PMDB no Go ver no vai me lho rar
a qua li da de das po lí ti cas pú bli cas e dará ao Go ver no

pos si bi li da de de sus ten ta ção par la men tar para im pul-
si o nar e ace le rar as trans for ma ções tão ne ces sá ri as.

Por tan to, fico mu i to fe liz com o seu pro nun ci a-
men to e te nho cer te za de que na sex ta-fe i ra, no con -
ta to di re to, e com a sen si bi li da de do Pre si den te Lula, 
sa i re mos ain da mais for ta le ci dos e con so li da do nos -
sa ali an ça es tra té gi ca com o PMDB.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

pa la vra ao Lí der José Agri pi no, do PFL.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si-

den te, gos ta ria que o tem po des ti na do à Li de ran ça do 
PFL seja con ce di do ao Pre si den te do Par ti do, Se na-
dor Jor ge Bor nha u sen.

O Sr. José Sar ney, Pre si den te, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Jor ge Bor nha u sen, pela
Li de ran ça do PFL, por 20 mi nu tos.

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, o Par ti do da Fren te Li be ral, re -
fle tin do o cla mor na ci o nal, pede a au diên cia do Se na-
do para a dra má ti ca evo lu ção da cri se de se gu ran ça
pú bli ca do Rio de Ja ne i ro.

O PFL con si de ra im pe ra ti vo que, dada a fal ta de
fir me za re ve la da pelo Go ver no para en ca mi nhar uma
so lu ção, a ques tão en tre na agen da emer gen ci al do
Con gres so Na ci o nal. Uma vez que a Se cre ta ria Na ci-
o nal de Se gu ran ça Pú bli ca, ór gão do Mi nis té rio da
Jus ti ça, não con se guiu as su mir a or dem de gran de za
fe de ral do im pas se, li de ran do uma re a ção mais com -
pe ten te, urge ini ci ar mos já um de ba te e acom pa nha-
men to ob je ti vos.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, há um
qua dro de guer ra de cla ra da no Rio de Ja ne i ro.

Na sua pro gres são ver ti gi no sa – com um nú me-
ro de mor tes cada vez ma i or e o pró prio no ti ciá rio,
pela re pe ti ção, já ba na li zan do os as sas si na tos –, a
es ca la da das ações do nar co trá fi co não só ame a ça,
ame dron ta e sa cri fi ca os ci da dãos, mas afron ta e de -
sa fia as ins ti tu i ções de mo crá ti cas.

Orga ni za ções cri mi no sas, que até há pou co
tem po po di am ser con si de ra das e des pre za das como 
mar gi na is, as su mi ram tal grau de or ga ni za ção, po der,
dis se mi na ção, in fil tra ção, pu jan ça eco nô mi ca e até
re la ções in ter na ci o na is que, Deus que i ra, não atin jam
a con di ção, que per se guem avi da men te, de exi gir in -
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ter lo cu ção po lí ti ca como pre ço de chan ta gem para
con ter a vi o lên cia em de ter mi na dos li mi tes.

Tal es tá gio da ação do nar co trá fi co, que, por ab -
sur do, sem pre nos ne ga mos a ad mi tir, se ria uma con -
se qüên cia na tu ral da co o pe ra ção es ta be le ci da en tre
o trá fi co e seus for ne ce do res, a or ga ni za ção dita re-
vo lu ci o ná ria co lom bi a na, que não pode pres cin dir do
cor re dor de ex por ta ção bra si le i ro e do mer ca do con -
su mi dor na ci o nal  As in for ma ções co lhi das pe las in-
ves ti ga ções po li ci a is e as ten ta ti vas aber tas da guer -
ri lha co lom bi a na para es ta be le cer con ta tos, cor res-
pon dên cia e pac tos de so li da ri e da de com or ga ni za-
ções po lí ti cas e sim pa ti zan tes bra si le i ros mos tram
que en fren ta mos, no mí ni mo, um gran de ris co.

Du ran te a re u nião anu al de 2002 da IDC – a
Inter na ci o nal De mo cra ta de Cen tro, seg men to par ti-
dá rio mun di al a que está afi li a do o PFL –, as FARC,
mo vi men tos guer ri lhe i ros da Co lôm bia, fo ram clas si fi-
ca das e con de na das, com o nos so voto, como ter ro-
ris tas, ini mi gas da de mo cra cia. O Go ver no bra si le i ro,
ao con trá rio, ale gan do agir com ca u te la, evi ta en qua-
drar as FARC como ter ro ris tas, sob a hi po té ti ca ale -
ga ção de que pode vir a ser me di a dor do gra vís si mo
con fli to.

Na ver da de, é uma po si ção fra ca e pe ri go sa,
além de in com pa tí vel com o re pú dio da so ci e da de
bra si le i ra ao ter ro ris mo.

Essa vin cu la ção das FARC co lom bi a nas com o
nar co trá fi co bra si le i ro –  cuja pro fun di da de to tal não
se co nhe ce, mas que está mu i to bem es ta be le ci da
em ter mos de pro du tor/dis tri bu i dor de co ca í na –, ca u-
sa gran de in qui e ta ção. E cres ce rá se, em al gum mo -
men to, os ban di dos – que já pas sa ram à ini ci a ti va dos 
ata ques e cu jas re ser vas de re cur sos não se co nhe-
cem – re a li za rem uma ação de ma i or en ver ga du ra.

O que se teme pois, dada a ou sa dia de mons tra-
da até ago ra, e a he te ro do xia dos mé to dos do cri me
or ga ni za do no Rio de Ja ne i ro, é que re a li zem um lan -
ce de au dá cia, nos sur pre en den do, e aí a ques tão
pode as su mir as pro por ções de um tema de de fe sa
na ci o nal.

Há si na is evi den tes de que a fal ta de pla ne ja-
men to es tra té gi co para a se gu ran ça pú bli ca da União
de i xa em si tu a ções ex cep ci o na is, como esta que vive
o Rio de Ja ne i ro, os Esta dos de sam pa ra dos; ou seja,
que cum pram sua mis são cons ti tu ci o nal de po lí cia
por sua con ta e ris co.

Ora, apli ca-se um pu dor ex ces si va men te ce ri-
mo ni al para a in te ra ção dos Esta dos com o Po der Fe -
de ral quan do se tra ta de se gu ran ça pú bli ca. Na ver da-

de, está se tra tan do ro ti ne i ra men te um gra ve pro ble-
ma de emer gên cia.

Eis, no en tan to, em meio a esse qua dro de per -
ple xi da de do Go ver no do Rio de Ja ne i ro – pois é lá
que qua se tudo acon te ce, e não por aca so, onde se
ve ri fi ca uma das mais agu das cri ses fi nan ce i ras en tre
os Esta dos bra si le i ros – que o Pre fe i to Cé sar Maia
pro du ziu um dos mais sé ri os e im por tan tes do cu men-
tos já di vul ga dos so bre o tema nes te País.

“Uma pro pos ta de Se gu ran ça Pú bli ca para o Rio 
de Ja ne i ro”, apre sen ta da a 7 de mar ço pelo Pre fe i to
Cé sar Maia, con tém to dos os ele men tos de um do cu-
men to de Esta do mo der no.

Par te de um di ag nós ti co re a lis ta, pro põe al gu-
mas me di das ab so lu ta men te ime di a tas, su ge re me-
ca nis mos de ope ra ção e, de mons tran do sin ce ri da de
e in te res se ob je ti vo, ofe re ce, de sa í da, cem mi lhões
de re a is da Pre fe i tu ra do Rio (que po dem se trans for-
mar em 300 mi lhões, atra vés de con tra par ti das do
Esta do e do Go ver no Fe de ral) para vi a bi li za ção da
pro pos ta.

O PFL exa mi nou a in ter ven ção do Pre fe i to Cé -
sar Maia e não ape nas a apro vou, como de ci diu as su-
mi-la, por con si de rá-la um pon to de par ti da do pro-
ces so de co o pe ra ção per ma nen te e con sis ten te que
deve ser es ta be le ci do en tre o Go ver no Fe de ral e o
Esta do do Rio de Ja ne i ro, já que até ago ra tudo se fez
de for ma emer gen te, tran si tó ria, des con ti nu a da, sus -
pi ros di an te de cla mo res para aba far pro tes tos ou a
in dig na ção pú bli ca.

Em 2002, pi o ne i ra men te, o PFL lan çou ofi ci al-
men te e com gran de re per cus são o Pla no de Ação
Ime di a ta para a Se gu ran ça So ci al, di vul ga do às vés -
pe ras da cam pa nha pre si den ci al. As pri me i ras re a-
ções fo ram ex tre ma men te fa vo rá ve is, que bran do o
cos tu me das pro pos tas va zi as. Co or de na do pelo De -
pu ta do Mo ro ni Tor gan, que nele apli cou sua re co nhe-
ci da ex pe riên cia pro fis si o nal e, prin ci pal men te, o cur -
so com ple to de atu a li za ção que foi a CPI do Nar co trá-
fi co, em que teve no tá vel atu a ção. O Pla no é uma pro -
pos ta prá ti ca as su mi da pelo Par ti do. Se ti ves se sido
ado ta do, cer ta men te te ria evi ta do a es ca la da que
ago ra se en fren ta no Rio de Ja ne i ro. Pelo me nos, o
Go ver no Fe de ral não te ria sido sur pre en di do, sem sa -
ber como re a gir. Mas, além do PAI, e por in ter mé dio
do Se na dor Ro meu Tuma, que pre si de esta ses são, o
PFL, nu me ro sas ve zes, aler tou e acon se lhou o Go-
ver no Fe de ral.

A ques tão da se gu ran ça no Bra sil tor nou-se um
tema que emo ci o na, quan do acon te cem ex plo sões
de vi o lên cia, ani ma pro mes sas de pro vi dên ci as e
logo cai no es que ci men to.
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Ora, o cri me or ga ni za do, com o apo io de seus
es tra te gis tas, deve ex plo rar esse ca rá ter es pas mó di-
co das mo bi li za ções que logo caem no es que ci men to,
pois nem sem pre elas têm o ca rá ter da pro pos ta da
Pre fe i tu ra do Rio de Ja ne i ro. Cé sar Maia cu i dou para
que seu pla no fos se acom pa nha do de uma va li o sa
con tri bu i ção: R$100 mi lhões da Pre fe i tu ra fo ram des -
ti na dos a vi a bi li zá-lo. Os re cur sos ofe re ci dos pela ci -
da de do Rio de Ja ne i ro, pa re ce, fo ram des pre za dos
pela União. 

Ago ra, o Go ver no Fe de ral anun ci ou a fu tu ra li -
be ra ção de so men te R$40 mi lhões.

Ou tro avan ço con si de rá vel em ter mos de ob je ti-
vi da de está no fato de que Cé sar Maia, com seu his tó-
ri co de lu tas so ci a is – e uma cul tu ra mar xis ta bem
mais pro fun da que de mu i tos de ma go gos – con cen-
tra-se na ques tão da cri mi na li da de, da ope ra ção do
nar co trá fi co e não ser ve aos ban di dos, mis tu ran do-os
com a po bre za e as de si gual da des so ci a is.

Esse re vo lu ci o na ris mo opor tu nis ta, nun ca se
sabe se por ig no rân cia ou má-fé, cos tu ma aju dar o
nar co trá fi co, le van do in fa li vel men te a po bre za das fa -
ve las e os de se qui lí bri os so ci a is como ca u sa da onda
de cri mi na li da de. Sim, é ver da de: essa é uma das ver-
ten tes da gra ve cri se so ci al do Rio. Mas do que se fala
no mo men to das ações do nar co trá fi co e do cri me or -
ga ni za do: uma má qui na glo ba li za da e mal di ta que
ape nas se apro ve i ta da fal ta de pers pec ti va dos jo-
vens fa ve la dos.

Mis tu rar as co i sas é cri ar cor ti na de fu ma ça que
fa vo re ce os ban di dos e não aju da a ca u sa da po bre-
za, pos to que o cri me apro fun da e de gra da ain da
mais, am pli an do o pro ble ma e di fi cul tan do so lu ções.

O nar co trá fi co e a po bre za as so ci a dos pelo re -
cru ta men to de che fões e sol da dos no seu meio de-
vem ser tra ta dos em tem pos di fe ren tes e sob pers-
pec ti vas di fe ren tes. E tudo in di ca que o nar co trá fi co
ain da mais se apro fun da na mi sé ria, com pli can do as
so lu ções para en fren tá-la.

O nar co trá fi co é um caso de po lí cia, por que não
se tra ta de pes so as vi ci a das, mas de or ga ni za ções
de lin qüen tes que ne go ci am a co ca í na e ou tras dro-
gas, como uma com mo dity ile gal, mas de con su mo
cor ren te e de mer ca do in ter na ci o nal ati vo.

Com a au to ri da de de quem, como Pre fe i to do
Rio, cri ou o mais com pe ten te pro je to de ur ba ni za ção
des sas áre as de ha bi ta ção po pu lar, dan do-lhes con -
di ções de de sen vol vi men to e in te gra ção, re ti ran-
do-lhes a con di ção de gue to e mar gi na li da de, por
meio do Pro gra ma Fa ve la Ba ir ro, Cé sar Maia tra ta

das duas co i sas,  po bre za e nar co trá fi co, em se pa ra-
do e com a de vi da per ti nên cia.

Sua pro pos ta de se gu ran ça pú bli ca do Rio é um
pro je to sé rio, que tra ba lha com um ho ri zon te de 20
anos, um tem po que de sa fia a ima gi na ção mes qui-
nha dos de ma go gos e opor tu nis tas e que lo ca li za ge -
o gra fi ca men te as áre as que pas sa rão a ter vi gi lân cia
in ten si va de 24 ho ras.

Enten dam bem: es sas mo bi li za ções de al gu mas
ho ras, de al guns dias ou de um mês, como esta úl ti ma
que está sen do re la xa da, em que se en vol ve ram até
as For ças Arma das, pela pro pos ta de Cé sar Maia,
tor nar-se-ão per ma nen tes. E, prin ci pal men te, não se -
rão des cu i da das nem por um mi nu to e se pro lon ga rão
pelo pra zo de 20 anos, como Cé sar Maia pre ten deu
ou sa da men te. A pro pos ta cria uma fi gu ra nova da ad -
mi nis tra ção po li ci al: o Dis tri to de Se gu ran ça, com am -
pla au to no mia de com ba te lo cal. Se rão es pa ços ge o-
grá fi cos em que as ações das Po lí ci as são fo ca das,
in te gra das e co-ge ri das, com de le ga ci as cen tra is,
onde es ta rá o Ju i za do Espe ci al, a De fen so ria Pú bli ca
e a sala de tra ba lho do Pro mo tor.

Ao as su mir, da tri bu na do Se na do, a pro pos ta
de se gu ran ça pú bli ca do Pre fe i to Cé sar Maia para o
Rio de Ja ne i ro, o PFL pre ten de fa zer des te um ato de
opo si ção, con for me o es ti lo di a pa são e os prin cí pi os
que es ta be le ce mos para exer ci tar nos so pa pel. Ao
mes mo tem po em que clas si fi ca mos o tra ba lho da
Se cre ta ria Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca, di ri gi da
por um de sa fe to do ex-Go ver na dor Anthony Ga ro ti-
nho, de mo ro so di an te de uma emer gên cia tão an gus-
ti an te; de pe que no por tra ba lhar com fi li gra nas para
não des gos tar suas ba ses par ti dá ri as; re ple to de pre -
ci o sis mos so ci o ló gi cos e aca dê mi cos, quan do a ci da-
de se es vai, numa es ta tís ti ca de dor e mor te equi va-
len te e até su pe ri or ao con fli to ára be/is ra e len se; es -
ten de mos-lhe a mão com uma pro pos ta sé ria, las tre-
a da em aná li ses que pre ci sam ser dis cu ti das e uma
ofer ta de so li da ri e da de in te gral.

Não de se ja mos para o nos so Par ti do, nem para
a Opo si ção, nem ad mi ti mos para os ou tros que se tire 
par ti do ou van ta gens do mo men to gra ve que o Rio de
Ja ne i ro atra ves sa. Mas nos dis po mos a tudo fa zer
para que o povo ca ri o ca ul tra pas se ra pi da men te o
atu al mo men to de de ses pe ro.

Que ve nham as me di das ad mi nis tra ti vas, e, se
fo rem ne ces sá ri as, pois a mag ni tu de do pro ble ma re -
cla ma cer ta men te ino va ções, que ve nham as me di-
das le ga is e as au to ri za ções le gis la ti vas. A Ban ca da
do PFL e cer ta men te as de ma is de Opo si ção se ofe -
re ce rão para subs cre vê-las, apro vá-las sem de lon-
gas, com ur gên cia.
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O Pre fe i to Cé sar Maia é o in ter lo cu tor do PFL
nes sa mo bi li za ção. É uma es pé cie de re pre sen tan te
ple ni po ten ciá rio das vo zes in con for ma das pela ex-
ces si va de mo ra e pe las pá li das so lu ções en ca mi nha-
das até ago ra e que re cla mam gran de za fe de ral e mo -
bi li za ção unâ ni me da Na ção. Que a ci da de de São
Se bas tião do Rio de Ja ne i ro, que foi cha ma da de in -
dô mi ta, im ba tí vel, se re na, ama da, re to me a sua vo ca-
ção e o seu des ti no. Que o nar co trá fi co seja es ma ga-
do. Que tudo seja fe i to pela von ta de do povo, pois o
Rio é, cer ta men te, a se gun da ci da de de to dos os bra -
si le i ros.

O Go ver no Fe de ral pode con tar, re pi to, com o
PFL e, cer ta men te, com toda a Opo si ção. Como aca -
ba mos de de mons trar, já es ta mos fa zen do a nos sa
par te.

Que viva o Rio de Ja ne i ro!
O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor

Jor ge Bor nha u sen, V. Exª me per mi te um apar te?
O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC) –

Ouço V. Exª, com toda hon ra, emi nen te Lí der Tião Vi -
a na.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Bor nha u sen, cum pri men to V. Exª pela opor tu ni da de
do pro nun ci a men to. Ele é atu al, ne ces sá rio. Abor da
um mo men to de afli ção que vive o País. Hoje mes mo,
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, ti ve mos uma in di ca ção de uma Sub -
co mis são de Se gu ran ça Pú bli ca, pro pos ta pelo Se na-
dor Tas so Je re is sa ti e pelo Se na dor Ney Su as su na.
Este de ba te está pre sen te em cada casa, em vá ri os
mo men tos das fa mí li as. Hoje mes mo, no al mo ço na
mi nha casa, esse as sun to en trou em pa u ta com mi -
nha fi lha e mi nha es po sa. O as sun to está na or dem do 
dia do Bra sil. E V. Exª o ex põe com uma pre o cu pa ção
do Par la men to bra si le i ro, do seu Par ti do, o PFL, e ten -
ta dar um exem plo para a con du ção de um pro ces so
de di mi nu i ção des ses in di ca do res de vi o lên cia, por in -
ter mé dio de uma pre fe i tu ra que seu Par ti do aju da a
cons tru ir, que é a Pre fe i tu ra do Mu ni cí pio do Rio de
Ja ne i ro. Da nos sa par te, há di vi são de res pon sa bi li-
da de e há so li da ri e da de. Enten do que te mos uma dí -
vi da his tó ri ca com a se gu ran ça pú bli ca no Bra sil. Nos -
so País vive o fla ge lo de não dis cu tir de ma ne i ra cor -
re ta esse tema. Dis cu ti mos a ques tão qua se sem pre
ten do como cen tro a pon ta da co mer ci a li za ção, mas
não tra ta mos da pro du ção e da dis tri bu i ção das dro -
gas. Os da dos que os es tu di o sos apon tam re ve lam
que tal vez 30% dos re cur sos do nar co trá fi co co lom bi-
a no es te jam den tro dos ban cos na ci o na is ou dos ban -
cos que atu am em nos so País. Mas não te mos uma

po lí ti ca de in ves ti ga ção cor re ta. A Cons ti tu i ção de
1988 es ta be le ceu que cada pro pri e da de onde fos se
com pro va da a plan ta ção de dro gas se ria uti li za da
para re for ma agrá ria, mas até hoje não vi mos um pal -
mo de ter ra de nar co tra fi can te ser vir para esse pro pó-
si to. Cri mi no sos re co nhe ci dos pelo Esta do pos su em
gran des pro pri e da des, gran des re ba nhos de gado e
gran des for tu nas, mas não há in ter ven ção do Esta do.
Então, exis te uma dí vi da de pro ces so por par te do Le -
gis la ti vo, de ação por par te do Ju di ciá rio e do apa re-
lho de se gu ran ça e re pres são do Esta do, sem con tar
que não es ta mos de ba ten do cor re ta men te a pre ven-
ção. Per ma ne ce uma pre o cu pa ção que tem de ser
par ti lha da nes se ní vel de res pon sa bi li da de que V. Exª
traz. O Go ver no do Pre si den te Lula as su me a res pon-
sa bi li da de que tem, como au to ri da de, de con du zir
cons ti tu ci o nal men te a ma té ria e en ten de o que é o
pa pel do Esta do e do Mu ni cí pio. E a mi nha es pe ran ça
é que, com de ba te res pon sá vel e ele va do, mu de mos
es ses in di ca do res que agri dem a fa mí lia bra si le i ra, re -
tra tan do cri an ças vi o len ta das, es tu pra das, nes te
País. Não sei que es pe ran ça elas po de ri am ter em re -
la ção à vida quan do de sem pe nham o pa pel de um
pe que no ins tru men to do nar co trá fi co que atua no
Bra sil e em toda a Amé ri ca do Sul. Por tan to, cum pri-
men to-o e de i xo cla ro o com pro mis so par ti lha do en tre
to das as ins ti tu i ções pú bli cas com o tema.

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC) –
Agra de ço ao emi nen te Lí der do PT. Con si de ro que a
sua par ti ci pa ção sig ni fi ca aqui lo que ex pu se mos no
iní cio do nos so dis cur so: que a ques tão en tre na
agen da emer gen ci al do Con gres so Na ci o nal.

O Sr. De mós te nes Tor res (PFL – GO) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dên cia de se ja in for mar que pror ro ga a ses são por dez 
mi nu tos, a fim de que V. Exª con clua seu pro nun ci a-
men to. Inclu si ve, a Se na do ra He lo í sa He le na tam bém
pe diu a pa la vra, pela or dem.

O Sr. De mós te nes Tor res (PFL – GO) – É mu i-
to opor tu na a dis cus são que traz V. Exª a este ple ná-
rio. É pre ci so di zer que o Rio de Ja ne i ro re al men te se
tor nou uma ci da de con fla gra da. Mas não é o Rio de
Ja ne i ro o úni co exem plo de in se gu ran ça em nos so
País. É uma in se gu ran ça que vem sen do his to ri ca-
men te cons tru í da e que aca ba por tur bar a tran qüi li-
da de de to dos. No Esta do de Go iás, na se ma na pas -
sa da, no nor des te do Esta do, mais es pe ci fi ca men te,
vin te cri mi no sos in va di ram a ci da de de Pos se, as sal-
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ta ram, ao mes mo tem po, três ban cos e ma ta ram uma
se nho ra de 83 anos de ida de; eles de ram mais de três 
mil ti ros e fi ze ram re fém toda a po pu la ção, ba le an do,
in clu si ve, seis sol da dos. Esta mos vi ven do uma si tu a-
ção de mu i ta in tran qüi li da de no Bra sil e pre ci sa mos
to mar me di das ur gen tes, sé ri as, de ci si vas, não pro-
cras ti na do ras, como te mos to ma do ao lon go do tem -
po. E a pro pos ta do nos so que ri do Pre fe i to Cé sar
Maia con tem pla, sim, uma boa par ce la de res pon sa-
bi li da de que os mu ni cí pi os de vem ter, tam bém, na
con du ção da se gu ran ça pú bli ca. Efe ti va men te, S. Exª
está pro pon do o que de ve ría mos im ple men tar nos ju i-
za dos es pe ci a is. Os ju i za dos es pe ci a is es tão ab so lu-
ta men te pro cras ti na dos em sua de ci são. A Lei nº
9.099, que foi cri a da para agi li zar as de ci sões, na re a-
li da de, aca bou sen do bu ro cra ti za da. Se man ti ver mos
ju í zes e pro mo to res nas de le ga ci as de po lí cia para
que os cri mes de pe que no po ten ci al ofen si vo se jam
jul ga dos ime di a ta men te, te re mos uma Jus ti ça mais
rá pi da no Bra sil. E mais, a pre sen ça do pro mo tor de
jus ti ça numa de le ga cia ga ran te a li su ra do pro ce di-
men to pe nal in qui si tó rio e, ao mes mo tem po, ini be a
cor rup ção, um dos fa to res pre pon de ran tes da se gu-
ran ça pú bli ca no nos so Bra sil. Sr. Se na dor, na re a li da-
de, não pre ci sa mos de pe nas mais lon gas, como mu i-
ta gen te pro pa la, mas que as pe nas que exis tem no
Bra sil se jam cum pri das. Um cri mi no so con de na do a
trin ta anos sai da ca de ia com três anos e meio. Ou tro
dia, ci tei um exem plo aqui que eu gos ta ria de re pe tir e
que re fle te a re a li da de do Bra sil: se o aten ta do às tor -
res do World Tra de Cen ter ti ves se ocor ri do no Bra sil,
ten do mor ri do três mil pes so as, como nos Esta dos
Uni dos, os cri mi no sos te ri am uma vida ex tre ma men te
con for tá vel. Por quê? Se ti ves sem so bre vi vi do, eles
se ri am con de na dos a trin ta anos por ví ti ma que fi ze-
ram. Por tan to, cada um se ria con de na do a no ven ta
mil anos de ca de ia. Como no Bra sil só se pode cum -
prir trin ta anos, a pena se ria re du zi da de no ven ta mil
anos para trin ta anos. Além dis so, o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral já de ci diu que a Lei de Cri mes He di on dos é
cons ti tu ci o nal. Mas o juiz não está vin cu la do à de ci-
são do Su pre mo, ele pode de ci dir con tra o Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral. Há ju í zes, a ma i o ria de les, que apli -
cam a pro gres são com um sex to da pena. Isso quer
di zer que, após ma ta rem três mil pes so as, sa i ri am da
ca de ia com cin co anos de cum pri men to da pena. E
ain da: se fi zes sem ar te sa na to com pa u zi nho de pi co-
lé den tro da ca de ia, o tra ba lho ofe re ci do hoje, para
cada três dias tra ba lha dos se des con ta ria um dia de
pena, e eles sa i ri am da ca de ia com cum pri men to de
três anos e meio de pena. Essa é uma hi pó te se que
po de ria acon te cer na Jus ti ça bra si le i ra. Te mos que

tra ba lhar para que a re for ma do Ju di ciá rio acon te ça.
Te mos que tra ba lhar tam bém para a im plan ta ção da
es co la in te gral no Bra sil.A es co la in te gral vai pos si bi-
li tar um ma i or co nhe ci men to à pes soa e fará com que
as cri an ças que fi cam nas ruas à mer cê dos tra fi can-
tes es te jam ocu pa das o dia todo. Assim, ha ve rá uma
pos si bi li da de ma i or de as li vrar mos das mãos dos tra -
fi can tes. A cri an ça deve fi car o dia todo na es co la,
apren den do uma pro fis são, de sen vol ven do ha bi li da-
des ar tís ti cas, pra ti can do es por tes. Só des sa for ma
po de re mos ti rar as cri an ças das mãos dos tra fi can tes
e en tre gá-las às mãos dos pro fes so res. Se na dor Jor -
ge Bor nha u sen, é mu i to opor tu na a in ter ven ção de V.
Exª.Ela mos tra a re a li da de a res pe i to da qual o Bra sil
pre ci sa, efe ti va men te, to mar me di das sé ri as e ur gen-
tes, o que não vem acon te cen do. For ças-ta re fas e o
Exér ci to nas ruas para com ba ter a cri mi na li da de são
ver da de i ras per fu ma ri as. Re pe tem-se ago ra os er ros
do pas sa do. Te mos que fa zer com que o Bra sil vol te a
ser se gu ro. Como lem brou o Se na dor Tião Vi a na, foi
cri a da a Sub co mis são de Se gu ran ça Pú bli ca, na Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Nela po -
de re mos apre sen tar to das as pro pos tas. Qu e ro di zer
a V. Exª que o seu dis cur so, las tre a do nas pro po si tu-
ras do Pre fe i to Cé sar Maia, deve, in clu si ve, ser o pon -
to de par ti da para as dis cus sões.

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC) –
Agra de ço sua va li o sa con tri bu i ção, ten do em vis ta a
gran de ex pe riên cia que V. Exª teve, em sua car re i ra,
como Se cre tá rio de Se gu ran ça Pú bli ca, em Go iás.

O Sr. Flá vio Arns (Blo co/PT – PR) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC) –
Pois não, Se na dor Flá vio Arns.

O Sr. Flá vio Arns (Blo co/PT – PR) – Qu e ro tam -
bém, a exem plo do Se na dor Tião Vi a na, enal te cer o
pro nun ci a men to de V. Exª, po lí ti co ex tre ma men te pre -
o cu pa do e par ti ci pan te de toda a his tó ria po lí ti ca e de
de sen vol vi men to do Bra sil. É um tema que in te res sa a 
toda a so ci e da de. Gos ta ria de fa zer al gu mas ob ser va-
ções a tí tu lo de con tri bu i ção, em pri me i ro lu gar, em
ter mos de re fle xão. Eu di ria que, em re la ção à ques -
tão da se gu ran ça, o Go ver no Lula vem agin do, na mi -
nha óti ca, com ex tre ma par ti ci pa ção. Nos epi só di os
ocor ri dos no Rio de Ja ne i ro, a pre sen ça ime di a ta do
Mi nis tro da Jus ti ça e de ou tros Mi nis tros, em con jun to
com os Go ver nos do Esta do e do Mu ni cí pio, si na li zou
essa par ti ci pa ção. A dis cus são so bre a po si ção do
Go ver no Lula em re la ção às For ças Re vo lu ci o ná ri as
da Co lôm bia já acon te ceu de ma ne i ra bas tan te apro -
fun da da aqui nes te ple ná rio, com a pre sen ça do Mi -
nis tro Cel so Amo rim. O Go ver no do Bra sil sem pre dis -
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se, de ma ne i ra cla ra, que não com par ti lha com o ca -
mi nho se gui do pe las For ças Re vo lu ci o ná ri as da Co -
lôm bia, o ca mi nho da guer ri lha, para re sol ver seus
pro ble mas; na ver da de, a so lu ção está no en ten di-
men to po lí ti co. Em re la ção à ques tão do Exér ci to na
rua, o pró prio Mi nis tro da Jus ti ça, em en tre vis tas re -
cen tes, já re co nhe ceu que esse não é o ca mi nho. Até
po de mos en ten der, em ter mos de Bra sil, que o Exér -
ci to na rua seja uma so lu ção emer gen ci al – den tro de
um de ba te e de uma cir cuns tân cia, sua pre sen ça foi
im por tan te –, mas não deve ser de fi ni ti va. Até para a
po pu la ção bra si le i ra acom pa nhar, pen so que o Go-
ver no Fe de ral vem se em pe nhan do bas tan te, mas, in -
de pen den te men te de Go ver no Fe de ral ou Par ti do A
ou B, a ques tão da se gu ran ça, como V. Exª dis se mu i-
to bem, tem que ser pre o cu pa ção de to dos. É o mo -
men to de bus car mos de ter mi na do tipo de en ca mi-
nha men to e os con sen sos pos sí ve is por que, na ver -
da de, a po pu la ção es pe ra de nós, po lí ti cos, uma con -
ver gên cia de en ten di men to, até mes mo nes sa Co mis-
são – como ci tou o Se na dor Tião Vi a na  que está sen -
do im plan ta da no Se na do Fe de ral. Se na dor Jor ge
Bor nha u sen, além de to dos os as pec tos men ci o na-
dos, falo da im por tân cia da po lí ti ca so ci al quan to à
ques tão da se gu ran ça. Para com ba ter o nar co trá fi co,
o co mér cio ile gal de ar mas e a la va gem de di nhe i ro,
pre ci sa mos de es que mas de se gu ran ça, com pes so-
as es pe ci a li za das, com pe ten tes, bem pa gas, fis ca li-
za das, mas, ao mes mo tem po, uma po lí ti ca so ci al
bem con so li da da, para evi tar que mi lha res, mi lhões
de pes so as ca mi nhem para o cri me. Sem pre com pa-
ro isso com a ques tão da re for ma agrá ria. No nos so
Esta do, 100 mil pro pri e da des de agri cul tu ra fa mi li ar
fo ram fe cha das, e 16 mil fa mí li as fo ram as sen ta das,
ou seja, nun ca ter mi na re mos o pro ces so de re for ma
agrá ria nes se sen ti do. A mes ma com pa ra ção po de ria
ser le va da para a área da se gu ran ça. Então, Se na dor
Jor ge Bor nha u sen, sei que V. Exª é des sa área, pois
foi Mi nis tro da Edu ca ção e deu tam bém mu i tas ou tras
con tri bu i ções ao País  que, na ver da de, não po dem
ser abor da das ago ra, pela exi güi da de do tem po de
um pro nun ci a men to – mas eu só acres cen ta ria a se -
guin te ên fa se: que to dos te nha mos pre sen tes se gu-
ran ça como re mé dio e po lí ti ca so ci al como pre ven-
ção. Pa ra béns a V. Exª.

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC) –
Agra de ço a V. Exª, Se na dor Flá vio Arns, res pe i to as
suas con si de ra ções e, evi den te men te, man te nho a li -
nha ado ta da pelo Par ti do, que de se ja uma gran de dis -
cus são; mas que sur jam so lu ções e que, quan do
apre sen ta das, como o fo ram pelo pre fe i to, não se jam
re le ga das a se gun do pla no.

O Sr. Pa u lo Octá vio (PFL – DF) – Se na dor Jor -
ge Bor nha u sen, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC) –
Con ce do o apar te a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Srs. Se -
na do res, dada a im por tân cia do de ba te e do as sun to
tra zi do nes ta tar de pelo Se na dor Jor ge Bor nha u sen,
eu pe di ria li cen ça para pror ro gar a ses são por mais
dez mi nu tos; mas peço en ca re ci da men te aos apar te-
an tes que não de mo rem mais do que dois mi nu tos,
que é o pre vis to no Re gi men to.

Com a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Octá vio.
O Sr. Pa u lo Octá vio (PFL – DF) – Se na dor Jor -

ge Bor nha u sen, cum pri men to-o pelo bri lhan te pro-
nun ci a men to, que tra ta de tema tão atu al: a vi o lên cia
en fren ta da em to das as ci da des. Até Bra sí lia, que não 
so fria des se mal, pas sou a ser a 10ª ci da de bra si le i ra
mais vi o len ta. E que ro ma ni fes tar mi nha pre o cu pa ção
pelo anún cio do Go ver no so bre a cri a ção de pre sí di os
de se gu ran ça má xi ma em al gu mas ci da des. Pa re-
ce-me que uma des sas ci da des é Bra sí lia. Por isso,
apre sen tei hoje um re que ri men to, con vo can do o Mi -
nis tro da Jus ti ça para que ve nha a esta Casa pres tar
es cla re ci men tos acer ca des sa anun ci a da cons tru ção.
Bra sí lia re ce be o cor po di plo má ti co, en ti da des go ver-
na men ta is, en ti da des in ter na ci o na is, além de se di ar a 
Pre si dên cia da Re pú bli ca e o Con gres so Na ci o nal.
Não é o lo cal apro pri a do, por tan to  até por ser ci da de
tom ba da , para um pre sí dio de se gu ran ça má xi ma.
Tam bém en ca mi nhei hoje um pro je to de lei pro pon do
que tais pre sí di os se jam cons tru í dos em ci da des com 
até 50 mil ha bi tan tes e que fi quem a pelo me nos 20
km do cen tro des sas ci da des. Por se rem me nos po vo-
a das, acre di to que ha ve rá me nor in ter fe rên cia em
suas vi das, e po de re mos fa zer essa es tru tu ra fun ci o-
nar me lhor. Não que re mos que acon te ça aqui o mes -
mo que ocor reu no Rio de Ja ne i ro e o que so freu o
Pre fe i to Cé sar Maia. A ci da de pa rou por que, de um
pre sí dio, um de lin qüen te con se guiu co man dar a pa -
ra li sa ção da ci da de. Não que re mos isso para Bra sí lia,
como não que re mos para Flo ri a nó po lis ou qual quer
ou tra ca pi tal bra si le i ra. Sei que o Bra sil tem um ex ten-
so ter ri tó rio, com áre as po ten ci a is para a ins ta la ção
des ses pre sí di os de se gu ran ça má xi ma. Enten do,
por tan to, que o as sun to deve ser de ba ti do com o Con -
gres so Na ci o nal. Se na dor Jor ge Bor nha u sen, seu
dis cur so vem em boa hora, o tema é re le van te. Por
isso, que ro cum pri men tá-lo e di zer que to mei es sas
duas pro vi dên ci as hoje, es pe ran do con tar com o apo -
io do nos so Par ti do, o PFL.
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O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL  SC) –
Agra de ço a V. Exª, Se na dor Pa u lo Octá vio, por sua
va li o sa con tri bu i ção. Re co nhe ço tam bém como ab so-
lu ta men te le gí ti ma a pre o cu pa ção apre sen ta da por V.
Exª em re la ção à lo ca li za ção de pre sí di os de alta se -
gu ran ça.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Não ha -
ven do mais quem que i ra apar teá-lo, in da go a V. Exª...

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL  SC) –
Agra de ço a V. Exª, Sr. Pre si den te, e peço es cu sas aos 
ora do res ins cri tos, por que, evi den te men te, ul tra pas-
sa mos o li mi te do ra zoá vel.

Mu i to obri ga do a to dos.
 O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor

Tião Vi a na, sei que a Mesa não pode in ter ce der em
um pro ces so de dis cus são nem apar te ar, mas é tão
im por tan te o as sun to que eu gos ta ria que V. Exª dela
to mas se co nhe ci men to. Tra ta-se da de sa pro pri a ção
de ter ras onde se plan tam pro du tos pro i bi dos. Te mos
de fa zer um ajus te na lei que ver sa so bre ar ren da-
men to. Os pro pri e tá ri os de ter ras fa zem a con tra ta ção
do plan tio e o con tra to de ar ren da men to para jus ti fi car
que não sa bi am o que se plan ta va. Assim, com um ar -
ren da men to para o plan tio de cana, por exem plo,
plan ta vam ma co nha ou coca. Isso é algo que te mos
de eli mi nar. Não há des cul pa para as áre as onde se
pra ti ca esse tipo de cul ti vo.

Se na dor De mós te nes Tor res, te nho um pro je to
em an da men to que dá au to no mia ao cum pri men to de 
cada uma das pe nas. A do si me tria é dada pelo juiz, e
to das as pe nas são iso la das no seu cum pri men to,
indo até 70 anos; não se rão mais so ma das, nem re -
du zi da a pena má xi ma a 30 anos. Está em an da men-
to nes ta Casa, e aguar do que es ses dois pro je tos
ven çam as di fi cul da des.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – So bre a
mesa, pa re cer que pas so a ler.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 144, 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 765, de
2002 (nº 2.088/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Elo 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 Ca ru a ru, Esta do
de Per nam bu co.

Re la tor: Se na dor José Jor ge

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 765, de 2002 (nº 2.088, de
2002 , na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga con ces são à Elo Co mu ni ca ção Ltda.
para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens na ci da de de Ca ru a ru, Esta do de Per nam bu co.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 294, 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 3 de
abril de 2002, que ou tor ga con ces são para a ex plo ra-
ção de ca nal de ra di o di fu são de sons e ima gens, 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.

E a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre-
en di men to Elo Co mu ni ca ção Ltda. (cf. fl. 3):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de
Par ti ci pa ção

Só cia-Ge ren te – Ro se a na Ma ria B. S. Espín-
do la Ro dri gues 10.000

Só cia-Ge ren te – Andréa Kar la de Mal ta Ta va res
Bran dão 10.000

To tal de Co tas
20.000

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Luiz Mo re i ra.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di-
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – 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 -
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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 765, 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 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 765, 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 Elo
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 Ca ru a ru, Esta -
do de Per nam bu co, na for ma do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 18 de mar ço de 2003. –
Pre si den te, Se na dor José Jor ge, Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL 1988

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

SE ÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

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

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

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

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O ex pe-
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem, à Se na do ra He lo í sa He le na,
para a co mu ni ca ção que ne ces si ta fa zer.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, se rei bre ve. Qu e ro ape nas fa zer um
re gis tro, até por que, na tar de de hoje, tive opor tu ni da-
de de vo tar fa vo ra vel men te a uma men sa gem pre si-
den ci al que tra ta da con tra ta ção de ope ra ção de cré -

di to.Embo ra aqui es te ja dito que é para re for mas re la-
ti vas ao de sen vol vi men to hu ma no, ti ve mos a opor tu-
ni da de de de ba tê-la e, ape sar de que a men sa gem,
de al gu ma for ma, re pe te a ve lha can ti le na do Go ver-
no Fer nan do Hen ri que so bre a ne ces si da de de si na li-
zar o mer ca do para re du zir a ex po si ção do Bra sil di -
an te dos in ves ti do res in ter na ci o na is, mes mo cons-
tran gi da  por que isso di fe re da po si ção que sem pre
tive nes ta Casa , vo tei a fa vor, acre di tan do no com pro-
mis so do Go ver no em vi a bi li zar a cor res pon den te
con tra par ti da em in ves ti men tos nas áre as so ci a is  o
que in fe liz men te não era fe i to no Go ver no an te ri or.

Só, Sr. Pre si den te, que tam bém pude ler, há
pou co – eu não ha via tido opor tu ni da de ain da –, a
car ta de in ten ções as si na da pelo nos so Go ver no bra -
si le i ro, da ta da de 28 de fe ve re i ro, mas que foi tor na da
pú bli ca nes ta se ma na.

Sr. Pre si den te, para o meu cons tran gi men to –
re gis tro o la men to –, essa car ta traz ques tões ex tre-
ma men te gra ves não ape nas para o nos so de ba te
par ti dá rio, como tam bém, efe ti va men te, mos tra ao
Par la men to e ao Bra sil a re pe ti ção de um tipo de car ta
de in ten ções jun to ao Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal
que não ne ces sa ri a men te é aqui lo que sem pre re i vin-
di ca mos em re la ção à so be ra nia na ci o nal.

Sr. Pre si den te, na car ta de in ten ções as si na da
pelo nos so Go ver no bra si le i ro com o Fun do Mo ne tá-
rio Inter na ci o nal, re di gi da com con si de rá vel ní vel de
de ta lha men to, para a mi nha pro fun da sur pre sa, as su-
me-se o com pro mis so de tra mi ta ção da PEC – a fa -
mo sa PEC re fe ren te ao art. 192 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral –, es ta be le cen do, em pa la vras do pró prio tex to:
“O Go ver no vai pro cu rar ga ran tir uma apro va ção rá pi-
da pelo Con gres so da PEC, que fa ci li ta rá a re gu la ção
do se tor fi nan ce i ro, um pas so ne ces sá rio para a pas -
sa gem da de se ja da lei que for ma li za rá a au to no mia
ope ra ci o nal do Ban co Cen tral”.

Isso é ex tre ma men te po lê mi co, Sr. Pre si den te,
no Par ti do e no Con gres so Na ci o nal. Até en ten do que 
o Go ver no te nha au to no mia con fe ri da pela de mo cra-
cia re pre sen ta ti va e pelo re sul ta do ele i to ral de to mar
suas de fi ni ções, mas, evi den te men te, com re la ção
àque las que não fo ram to ma das no âm bi to par ti dá rio,
te mos toda a au to ri da de, in clu si ve es ta tu tá ria, para
de ba ter.

Na dita car ta, está-se as su min do o com pro mis-
so para pro gres sos na ven da dos qua tro ban cos fe de-
ra li za dos, o que, ob vi a men te, ca u sa rá gran de po lê mi-
ca, in clu si ve in ter na men te. A pro pó si to, mu i tos de
nós, di an te da pri va ti za ção das nos sas ins ti tu i ções
ofi ci a is de cré di to, cri a mos po lê mi cas gi gan tes cas
nos nos sos Esta dos.
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A car ta tam bém si na li za para a apro va ção de
uma nova lei de fa lên cia, que – sa be mos to dos nós
que acom pa nha mos o de ba te – es ta be le ce me lho ria
da de fi ni ção na or dem de pri o ri da de dos cre do res da
mas sa fa li da. To da via, sa be mos o que é essa me lho-
ria na or dem de pri o ri da de. Hoje, di an te da fa lên cia de 
uma em pre sa, a pri o ri da de para pa ga men to de cré di-
tos é dos tra ba lha do res. Com essa nova lei de fa lên-
cia, es ta rão no mes mo pa ta mar de or dem de pri o ri da-
de os tra ba lha do res e os ban que i ros, o que ge ra rá, Sr. 
Pre si den te, uma po lê mi ca mu i to gran de a ser tra ta da
no Con gres so Na ci o nal.

Igual men te, na car ta já se as su me in clu si ve a
vo ta ção do PL nº 9 e da re for ma da Pre vi dên cia, com
a re for ma do re gi me de apo sen ta do ria dos ser vi do res
pú bli cos ci vis.

Por tan to, Sr. Pre si den te, de i xo re gis tra do o meu
pro tes to. Embo ra esse de ba te virá vá ri as ve zes à
Casa, eu não po de ria de i xar de fazê-lo.

Obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-

dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, de acor do com o
art. 8º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, re ti fi cou o des pa-
cho ini ci al apos to aos Re que ri men tos nºs 102 e 114,
de 2003, para re me tê-los à apre ci a ção da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – So bre a
mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 142, DE 2003

Re que re mos, nos ter mos do ar ti go
218 do Re gi men to Inter no e de acor do
com as tra di ções da Casa, as se guin tes
ho me na gens pelo fa le ci men to do Frei
Qu i ri no.

a) in ser ção em ata de um voto de pro -
fun do pe sar;

b) apre sen ta ção de con do lên ci as ao
Esta do de Mato Gros so e a Cú ria me tro po li-
ta na de Esta do (Arce bis po de Cu i a bá D. Bo-
ni fá cio Pic ci ni ni).

Sala das Ses sões, 19 de mar ço de 2003. – Se -
na do ra Serys Slhes sa ren ko.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Mesa
en ca mi nha rá o voto de pe sar.

Os Srs. Se na do res Mag no Mal ta, Ro me ro Jucá,
João Ri be i ro, Hé lio Cos ta, Amir Lan do, Re nil do San -
ta na, João Alber to Sou za, Del cí dio Ama ral e Efra im

Mo ra is en vi a ram dis cur sos à Mesa, para se rem pu bli-
ca dos na for ma do dis pos to do art. 203 do Re gi men to
Inter no.

S. Exªs. se rão aten di dos.
O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mem bros da im-
pren sa, to dos que nos as sis tem ou nos ou vem pe las
ga le ri as, Rá dio Se na do ou TV Se na do, a his tó ria é o
re sul ta do da ação do ho mem. Re tor no a esta tri bu na
para re ve ren ci ar a me mó ria do ilus tre Se na dor Dir ceu
Car do so, que, com seus inú me ros fe i tos, aju dou a fa -
zer a his tó ria do Espí ri to San to e a do Con gres so Na -
ci o nal.

Ape sar da im por tân cia de sua pre sen ça no cír -
cu lo de seus fa mi li a res e do gran de de se jo de tê-lo
en tre nós, seus ami gos, no úl ti mo dia 07 de mar ço,
sua jor na da ter re na che gou ao fim. Como lí der po lí ti-
co sou be con quis tar um lu gar de des ta que nos co ra-
ções de to dos os que o co nhe ce ram e que ti ve ram o
pri vi lé gio de se be ne fi ci ar de sua con vi vên cia e de
seus ser vi ços.

Como ve re a dor, pre fe i to, de pu ta do es ta du al em
dois man da tos le gis la ti vos, como de pu ta do fe de ral,
par ti ci pou ati va men te de di ver sas co mis sões e de di-
cou à po lí ti ca gran de par te dos seus 90 anos de vida.
Lí der obs ti na do e per sis ten te, ar ro ja do nas suas
ações, foi exem plo vivo de co ra gem e te na ci da de no
com ba te ao cri me or ga ni za do no Esta do do Espí ri to
San to. Qu an do fui Pre si den te da CPI do Nar co trá fi co,
nele me es pe lhei mu i tas ve zes para ul tra pas sar as di -
fi cul da des e con tor nar os obs tá cu los ad vin dos da-
que le tra ba lho.

Du ran te toda sua tra je tó ria de ho mem pú bli co,
ele so nhou, ide a li zou e pra ti cou ati vi da des vol ta das
para o se tor pú bli co, nas áre as de sa ú de, se gu ran ça,
edu ca ção e as sis tên cia aos tra ba lha do res.

No meio po lí ti co, não é o que di ze mos que tem
va lor, mas sim o que fa ze mos. Do tra ba lho pro fí cuo e
de ci si vo de Dir ceu Car do so, no úl ti mo ins tan te do go -
ver no de Jus ce li no Ku bits chek, re sul tou a cri a ção da
Uni ver si da de do Espí ri to San to, até en tão ins ti tu i ção
es ta du al que não cor res pon dia aos jus tos an se i os da
mo ci da de es tu dan til. Tal fe i to cons ti tu iu uma gran de
vi tó ria para os cír cu los aca dê mi cos ca pi xa bas, que
cer ta men te es ta rão co nos co re ve ren ci an do o seu tra -
ba lho, os seus ide a is e a sua de di ca ção.

As se men tes lan ça das pelo gran de se me a dor
Dir ceu Car do so, um dos ba lu ar tes na de fe sa dos di re-
i tos hu ma nos, na luta con tra a vi o lên cia e as in jus ti ças
so ci a is, não ca í ram no va zio. Uma só li da es ca la de
va lo res con cre ti za dos nos seus exem plos de pai, de
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pro fis si o nal, de ami go, de ho mem pú bli co se mul ti pli-
ca ram. E tudo por que ele sem pre se me ou com amor
e fé num re i no onde dar é re ce ber, onde per der a vida
é en con trá-la, onde gas tar ser vin do é au men tar.

Sua mis são ter re na ter mi nou. Sua alma foi ao
en con tro de Deus. Embo ra au sen te, a sua me mó ria
per ma ne ce. Quem com ele con vi veu ja ma is o es que-
ce rá. Ao se me a dor de so nhos, ao cons tru tor da his tó-
ria, ao gran de en tu si as ta do ser vi ço ao pró xi mo, o
nos so eter no re co nhe ci men to em for ma de sa u da-
des.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -

si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes ta hora em que as
ex pec ta ti vas fa vo rá ve is com o de sem pe nho do novo
Go ver no pro vo cam um com pre en sí vel es que ci men to
das con quis tas já ob ti das, como se tudo fos se, ago ra,
par tir do “zero”, é sa u dá vel que fa ça mos um es for ço
de re co nhe ci men to dos avan ços al can ça dos nos úl ti-
mos anos.

Na área da sa ú de, por exem plo, ope rou-se uma
trans for ma ção de tal or dem, que mes mo os crí ti cos
mais con tu ma zes do Go ver no de Fer nan do Hen ri que
Car do so não re fu tam os da dos da re a li da de.

Até me a dos da dé ca da de 1990, não era pos sí-
vel ima gi nar que o Bra sil con se gui ria dar os pas sos
ne ces sá ri os para me lho rar as con di ções de sa ú de da
po pu la ção, so bre tu do da par ce la mais po bre, ta ma-
nho era o atra so em ma té ria de sa ú de pú bli ca. Gra ças
à iné di ta atu a ção do Go ver no Fe de ral na área, esse
qua dro co me çou a ser re ver ti do.

O in di ca dor mais re le van te da área de sa ú de, e
que re su me os avan ços so ci a is con quis ta dos nos úl ti-
mos anos, além de mos trar de for ma con tun den te o
re sul ta do das po lí ti cas pú bli cas de sa ú de, é a taxa de
mor ta li da de in fan til, que teve uma que da de 38% ao
lon go da úl ti ma dé ca da.

A re gião Nor des te, que, his to ri ca men te, sem pre
apre sen tou os ín di ces mais ele va dos de mor ta li da de
in fan til, foi a que as sis tiu à ma i or que da. A ex pres si va
re du ção da mor ta li da de in fan til no País su pe rou as
me tas fi xa das pe las Na ções Uni das.

Di mi nu ir o nú me ro de cri an ças que mor rem an -
tes de com ple tar um ano de vida não foi um fato iso la-
do, mas re fle xo da po lí ti ca que o Mi nis té rio da Sa ú de
pro mo veu des de 1995, e que con tou, en tre ou tros fa -
to res, com a aju da de uma ins ti tu i ção cuja atu a ção
que ro des ta car nes te pro nun ci a men to: a Fun da ção
Na ci o nal de Sa ú de (FUNASA).

No cam po da epi de mi o lo gia e con tro le de do en-
ças, a FUNASA pro mo veu ini ci a ti vas fun da men ta is

para a me lho ria do se tor:des cen tra li za ção das ações; 
cri a ção do Nú cleo de Res pos tas Rá pi das a Emer gên-
ci as Epi de mi o ló gi cas; eli mi na ção do sa ram po, do té -
ta no ne o na tal; e dos ca sos de có le ra; re du ção da
ocor rên cia de ma lá ria e de ca sos de ra i va hu ma na;
lan ça men to do Pro gra ma Na ci o nal de Con tro le da
Den gue; ma nu ten ção da er ra di ca ção da fe bre ama re-
la e da po li o mi e li te e im plan ta ção de di ver sas cam pa-
nhas de va ci na ção: de ido sos con tra gri pe, té ta no e
pne u mo nia; con tra ru béo la para mu lhe res, con tra he -
pa ti te B para me no res de 20 anos e, ain da, a im plan-
ta ção da va ci na te tra va len te.

Na área da vi gi lân cia am bi en tal, foi im plan ta do e 
re gu la men ta do o Sis te ma Na ci o nal de Vi gi lân cia
Ambi en tal em Sa ú de, e fo ram es ta be le ci dos no vos
pa drões de po ta bi li da de da água para con su mo hu-
ma no.

Em 1999, quan do a FUNASA as su miu a res pon-
sa bi li da de da as sis tên cia in te gral à sa ú de in dí ge na, o
nú me ro de uni da des de sa ú de exis ten tes era 559. Em 
2002, esse nú me ro to ta li zou 962 uni da des, re pre sen-
tan do uma am pli a ção de, apro xi ma da men te, 72% da
rede de as sis tên cia. Além dis so, a FUNASA re du ziu a
mor ta li da de in fan til, a ma lá ria e a tu ber cu lo se en tre
os ín di os, es tru tu rou os 34 Dis tri tos Sa ni tá ri os Espe -
ci a is Indí ge nas, im plan tou os con se lhos dis tri ta is de
sa ú de in dí ge na e am pli ou, sig ni fi ca ti va men te, as
ações de sa ne a men to em área in dí ge na.

Qu an to ao fo men to às ações de sa ne a men to, a
par tir do ano 2000, a FUNASA di re ci o nou a apli ca ção
dos re cur sos fi nan ce i ros em mu ni cí pi os e lo ca li da des
que apre sen tas sem in di ca do res epi de mi o ló gi cos re -
la ci o na dos a do en ças de ve i cu la ção hí dri ca, con tri bu-
in do, des sa for ma, para a re du ção da mor ta li da de
pro por ci o nal por di ar réia e da trans mis são de es quis-
tos so mo se, có le ra, tra co ma e fe bre ti fói de.

Os es tu dos e pes qui sas da FUNASA fo ram de -
sen vol vi dos nas áre as de vi gi lân cia epi de mi o ló gi ca e
con tro le de do en ças e de en ge nha ria de sa ú de pú bli-
ca. Fo ram re a li za dos 14 es tu dos e pes qui sas sob a
res pon sa bi li da de do Cen tro Na ci o nal de Epi de mi o lo-
gia; 20 pes qui sas ope ra ci o na is, epi de mi o ló gi cas e de
de sen vol vi men to tec no ló gi co sob a res pon sa bi li da de
do Cen tro de Re fe rên cia Pro fes sor Hé lio Fra ga; fo ram
re a li za dos, ain da, es tu dos e pes qui sas pelo Insti tu to
Evan dro Cha gas e pelo Cen tro Na ci o nal de Pri ma tas.

Como se vê, Srªs e Srs. Se na do res, há um tra -
ba lho em an da men to, de sen vol vi do pela FUNASA em 
prol da sa ú de no País. Sa be mos to dos das pro fun das
de fi ciên ci as que ain da atin gem o se tor. Mas é bom
que nos lem bre mos da ne ces si da de de não des pre-
zar o ca mi nho já per cor ri do e as con quis tas já fe i tas,
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para que pos sa mos, de fato, avan çar em di re ção às
me tas pre ten di das.

Mu i to obri ga do pela aten ção.
O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL — TO) – Sr. Pre si-

den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho a esta tri bu ta
para re gis trar im por tan te acon te ci men to po lí ti co ocor -
ri do no meu es ta do de To can tins, nes te úl ti mo fim de
se ma na.

Acom pa nhan do o Go ver na dor Mar ce lo Mi ran da
ao mu ni cí pio de Pe dro Afon so, que se si tua a 173 qui -
lô me tros da nos sa ca pi tal Pal mas, em vi si ta de vis to-
ria às obras da pas sa re la so bre o Rio Sono – na com -
pa nhia do Vice-Go ver na dor e Se cre tá rio da Agri cul tu-
ra e do Abas te ci men to, Ra i mun do No na to Pi res dos
San tos; do Pre fe i to da ci da de, Tom Be lar mi no; e de
im por tan te co mi ti va, da qual que ro des ta car a pre sen-
ça do Se cre tá rio da Infra-es tru tu ra José Edmar Bri to
Mi ran da; do Se cre tá rio da Indús tria e Co mér cio e Tu-
ris mo o De pu ta do Ânge lo Agno lin; dos De pu ta dos
Esta du a is Edu ar do Ma cha do, Cé sar Ha lum e da De -
pu ta da Fe de ral Ká tia Abreu; do pre si den te do Sin di-
ca to Ru ral Ni co la Li mon ge; do pre si den te da COAPA
— Co o pe ra ti va Agrí co la Pe dro Afon so, Ri car do Curi e
de im por tan tes em pre sá ri os ru ra is da re gião; — pude
pre sen ci ar o Sr. Go ver na dor, mais uma vez, fir mar
com pro mis so de re a li zar até o fi nal de seu go ver no a
obra mais im por tan te para aque la re gião pro du to ra de 
soja: tra ta-se do as fal ta men to de cer ca de 100 km res -
tan tes da ro do via es ta du al TO-010, que in ter li ga Pe -
dro Afon so a Pal mas, via To can tí nia, e a cons tru ção
da pon te so bre o rio To can tins no mu ni cí pio.

Esse novo iti ne rá rio po de rá re du zir a dis tân cia
en tre os dois mu ni cí pi os e fa vo re cer lar ga men te o
trans por te e o es co a men to da pro du ção, que, apo i a-
da no Pro gra ma de Co o pe ra ção Nipo-Bra si le i ra para
o De sen vol vi men to dos Cer ra dos – o PRODECER, já
al can çou a mé dia da pro du ção na ci o nal de soja no
ano de 2002: são 100 mil to ne la das de grãos pro du zi-
dos em 40 mil hec ta res.

Além dis so, é cer to que a com ple men ta ção do
as fal to da que la ro do via dará aos pro du to res a con di-
ção de me lho rar ain da mais a pro du ti vi da de da re gião
e fa zer cres cer a cota de con tri bu i ção do nos so To-
can tins para pro du ção na ci o nal de grãos.

Esse fato por si só ga ran te uma gran de sa tis fa-
ção para os to can ti nen ses. Entre tan to, uma vez cum -
pri da a pro mes sa de con clu são da que las im por tan tes
obras ro do viá ri as, es ta re mos dan do um pas so cer to
na ma i or in te gra ção do nos so ter ri tó rio e re a li zan do
um so nho aca len ta do pelo ide a li za dor da cons tru ção
do To can tins, o ex-go ver na dor Si que i ra Cam pos.

Além dis so, se rão cri a das re a is con di ções de em pre-
go e de ge ra ção de ren da para nos so povo.

De i xo, por tan to, re gis tra do meu apo io ir res tri to a 
essa ini ci a ti va por con si de rá-la uma das mais im por-
tan tes en tre to das aque las obras que pre ci sam ser re -
a li za das em nos so Esta do.

Era o que ti nha a di zer.
Obri ga do.
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr. Pre si-

den te, nos ter mos do art. 210 do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral, re que i ro a V. Exª a trans cri ção
nos Ana is do Se na do Fe de ral, do ex ce len te ar ti go
pu bli ca do no Diá rio da Tar de, do dia 17/03/03, pá gi-
na 2, de au to ria do jor na lis ta Fá bio P. Doy le, mem bro
da Aca de mia Mi ne i ra de Le tras, sob o tí tu lo “Ita mar
me re ce res pe i to”.

O bri lhan te jor na lis ta des cre ve com ri que za de
de ta lhes a tra di ção da po lí ti ca mi ne i ra e de li ne ia  a re -
ti dão e o es pí ri to pú bli co do gran de mi ne i ro Ita mar
Fran co, que, em bre ve, será sa ba ti na do na Co mis são
de Re la ções Exte ri o res des ta Casa, para ocu par o
car go de Emba i xa dor do Bra sil em Roma.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR HÉLIO COSTA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

Ita mar me re ce res pe i to

(*) Fá bio Doy le

Já é uma tra di ção na po lí ti ca, o des me re ci men-
to, as acu sa ções, as crí ti cas que os no vos go ver nan-
tes fa zem aos que os an te ce de ram. É na tu ral que as -
sim acon te ça, quan do o po der tro ca de mãos e de
par ti dos. Os ad ver sá ri os, os opo si to res da vés pe ra,
quan do se trans for mam em si tu a ção, tudo fa zem para 
me nos pre zar os que fo ram ven ci dos e subs ti tu í dos
nas ur nas ele i to ra is. Mu i tas ve zes, até com ra zão. Ou -
tras, nem tan to. Dois os mo ti vos prin ci pa is: pri me i ro,
de ne grir a ima gem dos que saem, para que não te-
nham con di ções de vol tar nas pró xi mas ele i ções e
qua se sem pre vol tam, até mes mo com o ab sur do da
re e le i ção, que, no Bra sil, é si nô ni mo de cor rup ção;
se gun do, ten tar con ven cer o ele i tor de que seu voto
foi vá li do, que es que ça os que fo ram subs ti tu í dos, que 
tudo vai mu dar para me lhor, com no vas pos tu ras, no -
vas obras, me lho ri as em pen ca.

A Cena se re pe te em Mi nas. De for ma inu si ta da,
pois o atu al go ver na dor foi não ape nas apo i a do, mas
pra ti ca men te lan ça do pelo ex-go ver na dor. Aé cio Ne-
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ves Cu nha e Ita mar Fran co são ami gos. Uma ami za de
que vem de mu i to tem po, quan do o pai de Aé cio, o cor -
re to e leal Aé cio Fer re i ra da Cu nha, foi can di da to a
vice-go ver na dor na cha pa de Ita mar Fran co. As crí ti cas,
as acu sa ções, não são fe i tas aber ta men te. Mas qua se.
Não há uma re u nião pro mo vi da pe los no vos go ver nan-
tes e como os no vos go ver nos, es pe ci al men te o do PT
de Lula, gos tam de re u niões que nada de ci dem em que
o as sun to não gire em tor no do que o go ver no an te ri or
não te ria fe i to, ou fe i to de for ma er ra da.

Acontece que o go ver no Aé cio Ne ves Cu nha
tem sua com po si ção e for ma ta ção bas tan te in flu en ci-
a da, di ga mos as sim, pela equi pe que tra ba lhou com o 
go ver no que an te ce deu o de Ita mar. Der ro ta dos, de
for ma sur pre en den te, na ten ta ti va de re con du ção ao
Pa lá cio da Li ber da de, pelo ca ris ma e pelo res pe i to
po pu lar de que goza o ex-pre si den te da Re pú bli ca, os 
ven ci dos nun ca se con for ma ram. E apro ve i tam-se do
re tor no ao po der, nas va gas im pul si o na das pe los
con fli tos in ter nos do PMDB de New ton Car do so que
im pe di ram a re can di da tu ra de Ita mar, para a vin gan ça
in jus ta e ino por tu na.

Cria-se, as sim, um cli ma de cons tran gi men to,
pois al guns, mu i to pou cos, dos que for mam a equi pe
es co lhi da por Aé cio, fa zi am par te da ad mi nis tra ção
de Ita mar. E não se dis põem a ou vir, pelo me nos
aque les de ca rá ter me lhor for ma do, sem con tes ta ção,
as acu sa ções que vêm sen do fe i tas. Ou tros, mais
pru den tes, e pre o cu pa dos em não au men tar a área
de atri to, pre fe rem o si lên cio, guar dan do a re vol ta no
ín ti mo. Já os de ca rá ter de fi ci en te, para não di zer co i-
sa pior, ba tem pal mas aos que ba ju lam de for ma gro -
tes ca os no vos so be ra nos, como an tes, com igual en -
tu si as mo, apla u di am os que ago ra de i xa ram o tro no
pa la ci a no.

Mas esta é a vida, e isso acon te ce, in fe liz men te,
não ape nas na área po lí ti ca.

Res sal to que não é este o com por ta men to do
novo go ver na dor. Aé cio Ne ves Cu nha tem dado re pe-
ti das de mons tra ções pú bli cas de res pe i to, de ami za-
de e até de ca ri nho pelo seu an te ces sor. Dele, aliás,
não se po de ria es pe rar ou tro com por ta men to, não
ape nas pelo que sua vida de ho mem pú bli co tem de -
mons tra do, em hon ra dez, se ri e da de e le al da de, mas
ain da pela tra di ção que vem do jus san gui nis, como
os ju ris tas gos tam de di zer em bom la tim. Fi lho e neto
de quem é, pe los dois la dos fa mi li a res, ou tro não po -
de ria ser o seu com por ta men to.

É pre ci so, de uma vez por to das, re co nhe cer, de
pú bli co, que Ita mar Fran co, no go ver no do Esta do,
como na Pre si dên cia da Re pú bli ca, e em toda a sua
vida po lí ti co-par ti dá ria, ba li zou seu com por ta men to

pelo mais es tri to res pe i to éti co, pela ab so lu ta cor re-
ção, pelo mais ele va do sen ti do do in te res se pú bli co. O 
Bra sil, sem ele pre si den te, po de ria ter sido le va do à
fa lên cia ge ral, da eco no mia e das ins ti tu i ções, em
cujo ca mi nho já es ta va en ve re da do. Mi nas, sem Ita -
mar, te ria per di do sua ma i or e mais im por tan te em-
pre sa, a Ce mig, que ele en con trou ven di da e en tre-
gue a gru pos es tran ge i ros. Sem ele no Pa lá cio da Li -
ber da de, o Bra sil te ria per di do Fur nas, como per deu
tan tas ou tras em pre sas de im por tân cia para a sus ten-
ta ção de nos sa eco no mia e de nos so de sen vol vi men-
to. Foi Ita mar quem deu o pri me i ro gri to con tra os exa -
ge ros fis ca is im pos tos pela União aos es ta dos-mem-
bros. Foi Ita mar que, em bo ra en fren tan do di fi cul da-
des fi nan ce i ras sem con ta, às qua is ele não deu ca u-
sa, mas as re ce beu de he ran ça, se re cu sou de for ma
ter mi nan te a trans fe rir o pos sí vel equi lí brio do ca i xa
fa zen dá rio para o cor te dos sa lá ri os e dos em pre gos
do fun ci o na lis mo.

Ita mar Fran co foi con vi da do pelo pre si den te da
Re pú bli ca para ser o em ba i xa dor do Bra sil na Itá lia.
Um con vi te hon ro so que dará ao nos so país uma re -
pre sen ta ção di plo má ti ca de alto ní vel na ca pi tal ita li a-
na. Indi car um ex-pre si den te da Re pú bli ca, um ex-se -
na dor, um ex-go ver na dor de um dos Esta dos mais im -
por tan tes do país, para em ba i xa dor, ape nas en gran-
de ce o Ita ma raty e hon ra o país em que ele irá tra ba-
lhar. E sur ge no no ti ciá rio da im pren sa uma di a tri be
de um se na dor qual quer, com a ame a ça de vo tar con -
tra a apro va ção do nome do ex-go ver na dor e ex-pre -
si den te sob a acu sa ção de ter ele des cum pri do, no
go ver no de Mi nas, a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal,
aque la im pos ta pela União, que exi ge equi lí brio or ça-
men tá rio, pra ti ca men te im pos sí vel de ser atin gi do em
uma con jun tu ra ad ver sa e di fí cil, sem mas sa crar o
fun ci o na lis mo. A úni ca acu sa ção que ele en con trou
para jus ti fi car o seu voto con trá rio foi uma nuga fis cal,
des ti tu í da, se ver da de i ra, de ma i or im por tân cia. Nada 
mais con se guiu le van tar con tra a dig ni da de, a hon ra-
dez, a li su ra do ho mem e do go ver no Ita mar.

Não vi ve mos, é mais do que evi den te, em um
país po li ti ca men te sé rio. A ame a ça é ri dí cu la. E já me -
re ceu de ou tro se na dor, o mi ne i ro Hé lio Cos ta, que
sabe cul ti var a tra di ção de hon ra dez e de le al da de
que era o pa drão dos mi ne i ros de an ti ga men te e que
ain da, fe liz men te, so bre vi ve em mu i tos, uma res pos ta
ade qua da. Hé lio dis se que da ria ao se na dor, cujo
nome evi to men ci o nar, mas que é de San ta Ca ta ri na,
um Esta do tão bo ni to, tão ci vi li za do, que não o me re-
cia, uma su ges tão: a de se cri ar uma co mis são de in -
qué ri to para le van tar ne gó ci os sus pe i tos fe i tos por
oca sião da Fe i ra de Ha no ver de 2002, na Ale ma nha,
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en vol ven do uma fi lha do tal se na dor, com ou tros co -
ad ju van tes, já ob je to de uma ação ins ta u ra da pelo Mi -
nis té rio Pú bli co, em vir tu de da con tra ta ção de em pre-
sas per ten cen tes a pa ren tes do trê fe go se na dor para
a mon ta gem do pa vi lhão bra si le i ro.

Assim, senhores, ca mi nha, trô pe ga, cla u di can-
te, fal sa e des ti tu í da de le al da de e dig ni da de, a vida
pú bli ca bra si le i ra, com as ex ce ções hon ro sas de
sem pre, que o cu i da do éti co dos nos sos có di gos
acon se lha res sal var.

(*) Fá bio P. Doy le - Jor na lis ta - Da Aca de mia Mi ne i ra
de Le tras

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre si-
den te, Srªs. e Srs. Se na do res, os co ra ções e men tes
dos jo vens dos nos sos dias são, algo as sim, como
uma bola de cris tal, cuja le i tu ra pro pi cia uma vi são do
fu tu ro do país. E não há que ser o me lhor vi den te para 
se per ce ber si na is de aler ta. Na edu ca ção, por exem -
plo: de cada cem cri an ças que ini ci am o en si no fun da-
men tal, qua ren ta não atin gem o en si no mé dio. Ao fi -
nal des te úl ti mo ci clo, ou tros vin te tam bém não che -
gam à for ma tu ra. Qu a se a me ta de dos alu nos en con-
tra-se em ida de su pe ri or à que se con si de ra como
nor mal para as res pec ti vas sé ri es que fre qüen tam.
Os es tu dan tes bra si le i ros, quan do che gam à oi ta va
sé rie, acu mu lam mais de dez anos nos ban cos es co-
la res. São nú me ros ofi ci a is di vul ga dos pelo Mi nis té rio
da Edu ca ção.

Esses nú me ros, se alar man tes, ain da as sim es -
ca mo te i am ou tra re a li da de ain da mais cru el. Ape sar
da taxa de anal fa be tis mo ter ca í do nos úl ti mos 20
anos, de 25,4% para 13,6%, 16 mi lhões de bra si le i-
ros, em ple no sé cu lo XXI, ain da não con se guem es -
cre ver, ou ler um sim ples re ca do ou as no tí ci as, boas
ou más, de seus en tes mais que ri dos. Tal vez seja
este, efe ti va men te, um pro ble ma “cen tral do Bra sil”.
Como no fil me de Wal ter Sal les Jú ni or, es ses mi lhões
de ir mãos bra si le i ros re cor rem a ou trem para fa lar, à
dis tân cia, a que qua se sem pre fo ram for ça dos, de
suas ale gri as e de suas tris te zas.

Po de ria se ima gi nar que, do ou tro lado, o da pe -
que na mi no ria dos que pas sam pelo fu nil dos ves ti bu-
la res, a vida uni ver si tá ria te ria ou tros en can tos. Não é
o que ocor re. A uni ver si da de pú bli ca bra si le i ra vem,
de mu i to, emi tin do mu i to mais que si na is: são gri tos
de aler ta con tra o des ca so com a ge ra ção e a trans -
mis são de co nhe ci men to, ris co de mor te para um
país que os ten ta a gran de ma i o ria dos ele men tos na -
tu ra is pro pul so res do fu tu ro do pla ne ta. O de sa pre ço
pela uni ver si da de pú bli ca bra si le i ra se in se re em um

pro ces so mais abran gen te – o do des mon te do Esta -
do e a trans fe rên cia do pa tri mô nio pú bli co para as
mãos do mer ca do. Essa mes ma trans fe rên cia será
tan to mais efe ti va quan to mais in de fe so o Esta do. E,
nada mais con tun den te para mi nar o Esta do que co lo-
car ré de as na ge ra ção do co nhe ci men to que de mo-
cra ti za ga nhos, in clu si ve da uti li za ção da que les mes -
mos ele men tos na tu ra is ca pa zes de mol dar os des ti-
nos do País no ce ná rio mun di al.

Por tan to, o es va zi a men to da uni ver si da de pú bli-
ca e a trans fe rên cia de pro fes so res e alu nos para a
uni ver si da de pri va da são mu i to mais que uma dis cus-
são, ain da que im por tan te, so bre sa lá ri os e men sa li-
da des: tra ta-se de um des lo ca men to de in te res ses,
do Esta do que tem como foco o bem co mum, para o
mer ca do, que se ori en ta pelo lu cro. O res pe i to às fron -
te i ras ge o grá fi cas, que de fi ne o Esta do e que não ne -
ces sa ri a men te nor te ia o mer ca do, pode de mar car os
li mi tes da so be ra nia de um país. Por tan to, um país
que se quer so be ra no não pode, de fi ni ti va men te, abrir 
mão de sua uni ver si da de pú bli ca.

Aliás, so be ra nia é uma ques tão ob je to de am plo
de ba te nos dias atu a is. Sob pre tex tos “mi di o sos”
como di re i tos hu ma nos e com ba te ao ter ro ris mo,
caem por ter ra os con ce i tos mais ele men ta res de so -
be ra nia na ci o nal. É evi den te que são ou tros os in te-
res ses que mo vem as ar ma das, e que as or dens de
avan çar se ori en tam por in te res ses de mer ca do, seja
ele ad je ti va do por ar ma men tis ta, pe tro lí fe ro, ou ou tro
qual quer.

É evi den te, tam bém, que ou tras re giões do pla -
ne ta são alvo de in te res ses in ter na ci o na is, que po-
dem não ser, ao me nos hoje, tão be li co sos. Qu an to ao 
fu tu ro, bas ta que se de bru ce so bre o mapa dos re cur-
sos na tu ra is que, cer ta men te, se rão es cas sos, nos
pró xi mos anos. No caso, qual quer que seja a es ca la,
sal ta aos olhos a ri que za ama zô ni ca. O des mon te do
co nhe ci men to que po de mos ter, hoje, so bre a nos sa
re a li da de, em par ti cu lar a da Ama zô nia, pode ser o di -
vi sor de águas so bre a nos sa so be ra nia, no fu tu ro.

É nes se con tex to que se in se re, hoje, o ne ces-
sá rio de ba te so bre a edu ca ção bra si le i ra, em to dos os 
ní ve is: qual fu tu ro se vis lum bra para um país que se
de se ja so be ra no. O que se ob ser va, la men ta vel men-
te, nos dias atu a is, é que o es va zi a men to das uni ver-
si da des pú bli cas tran si ta na con tra-mão da sa nha
pelo co nhe ci men to in ter na ci o nal que se im põe so bre
o país, em es pe ci al no ter ri tó rio ama zô ni co. A pes qui-
sa pa ra li sa da nas uni ver si da des pú bli cas lo ca is, por
fal ta de re cur sos, é a con tra par ti da do in ves ti men to
das or ga ni za ções não-go ver na men ta is, não ra ra men-
te in ter na ci o na is, cu jos ob je ti vos têm fu gi do, cada vez 
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mais, do con tro le do Esta do bra si le i ro e dos in te res-
ses na ci o na is. A vaga de pro fes sor não pre en chi da na 
uni ver si da de lo cal é o con tra pon to de “ci en tis tas in ter-
na ci o na is”, con tra ta dos a peso do nos so ouro por
agên ci as mul ti na ci o na is, que são aco ber ta dos, tam-
bém, por pre tex tos “mi di o sos”, qua se sem pre a tí tu lo
de “pre ser va ção do meio am bi en te”.

A le i tu ra dos pro pó si tos do novo go ver no e as in -
di ca ções em bu ti das em suas pri me i ras ações fa zem
re nas cer a es pe ran ça de que as uni ver si da des pú bli-
cas bra si le i ras vol ta rão a de sem pe nhar o pa pel que
lhes é de vi do. A ex pres são “so be ra nia na ci o nal”, um
tan to quan to au sen te do dis cur so ofi ci al nos úl ti mos
anos, ten de a vol tar à tona como prá ti ca nes te go ver-
no. É essa, por exem plo, a ex pec ta ti va de alu nos e
profes so res da Uni ver si da de Fe de ral de Ron dô nia. O
gri to es tam pa do nos pe di dos de con tra ta ção de 60
profes so res efe ti vos e 40 subs ti tu tos para a UNIR vai
além do pre en chi men to de ho rá ri os va gos para o
apren di za do de ma té ri as es pe cí fi cas. Tra ta-se de um
aler ta con tra o des mon te de um dos mais im por tan tes
la bo ra tó ri os de ge ra ção de co nhe ci men to, prin ci pal-
men te so bre ques tões ama zô ni cas.

O per fil de pro fes so res e alu nos da UNIR man -
tém for te cor re la ção com as ca rac te rís ti cas do pro-
ces so de ocu pa ção de Ron dô nia. Em ter mos po pu la-
ci o na is, o Esta do é, ver da de i ra men te, uma sín te se do 
País. O gran de, e rico, con tra di tó rio de ra ças, de cre -
dos e de cul tu ras, que mar ca ram o iní cio da co lo ni za-
ção do es pa ço ron do ni en se, en con tra eco no am bi en-
te uni ver si tá rio. E, des se mes mo con tra di tó rio, emer -
gem as ra í zes do pen sa men to e do co nhe ci men to
ver da de i ra men te bra si le i ros, mas que pode se de no-
mi nar ge nu i na men te ama zô ni co. Assim como na an ti-
ga Me so po tâ mia, ter ra fér til onde se en con tra vam to -
dos os po vos, e que se tor nou o ber ço da hu ma ni da de
e da pa la vra es cri ta, a uni ver si da de lo cal pode cons -
tru ir, tam bém, o que se pode cha mar de pen sa men to
ama zô ni co, ali cer ce mais que con sis ten te da so be ra-
nia na ci o nal.

Por tan to, o que de se jam alu nos, pro fes so res e a 
Di re ção da UNIR é, nada mais, que a uni ver si da de
pos sa con ti nu ar a bus ca de co nhe ci men to que per mi-
ta a ma nu ten ção, no fu tu ro, da in te gri da de na ci o nal.
Não se ad mi te di men si o nar tais con tra ta ções, ape-
nas, sob o pris ma dos cus tos, como se ob ser va va, e
se la men ta va, até pe río do re cen te. Com cer te za, o
novo go ver no le va rá em con ta, prin ci pal men te, os be -
ne fí ci os de uma uni ver si da de viva, pre sen te, atu an te,
ama zô ni ca e, so bre tu do, bra si le i ra.

Era o que eu ti nha a di zer.

O SR. RENILDO SANTANA (PFL – SE) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, ocu po essa tri bu-
na, para fa lar de um as sun to da mais alta re le vân cia:a
edu ca ção bra si le i ra. Alguns da dos, re cen te men te
anun ci a dos e far ta men te ve i cu la dos pela gran de im -
pren sa, de i xa ram-me de ve rás im pres si o na do.Se gun-
do a Pu bli ca ção Ge o grá fi ca Bra si le i ra de 2001,
pro du zi do pela Insti tu to Na ci o nal de Estu dos e Pes-
qui sas Edu ca ci o na is – INEP, do Mi nis té rio da Edu ca-
ção, de cada 100 alu nos que in gres sa ram na 1ª sé rie
do Ensi no Fun da men tal, ape nas 59 con se gui ram ter -
mi nar a 8ª sé rie. Des ses, ape nas 40 con clu í ram o
Ensi no Mé dio e, para tan to, pre ci sa ram em mé dia de
13,9 anos, ao in vés dos 11 anos re gu la res.

Na re gião Nor des te a si tu a ção é es pe ci al men te
gra ve. Mais de 52% dos alu nos da 5ª sé rie do Ensi no
Fun da men tal e 57% dos que fre qüen tam a 1ª sé rie do 
Ensi no Mé dio es tão com a ida de aci ma do apro pri a do
para a sé rie em que es tão ma tri cu la dos, o que, cer ta-
men te, traz con se qüên ci as in de se já ve is, não ape nas
para a in te gra ção en tre seus pa res, mas tam bém para 
a pró pria auto-es ti ma do es tu dan te.

Fe liz men te nem tudo fo ram más no tí ci as nes tas
úl ti mas se ma nas, Sr. Pre si den te. É com gran de sa tis-
fa ção que faço ques tão de re gis trar al gu mas ati tu des
acer ta das que o Go ver na dor João Alves tem to ma do
no Ser gi pe. Na no i te da úl ti ma se gun da-fe i ra, 10 de
mar ço, na ina u gu ra ção do SEED Ves ti bu la res, cur so
pré-ves ti bu lar que aten de a mais de dois mil e qui-
nhen tos alu nos da rede pú bli ca de en si no, o Go ver na-
dor anun ci ou que os cin qüen ta pri me i ros alu nos da
rede es ta du al clas si fi ca dos no ves ti bu lar de 2004 re -
ce be rão uma bol sa de es tu do in te gral para qual quer
uni ver si da de pri va da do Esta do. Na mes ma oca sião,
João Alves co mu ni cou que todo o ma te ri al di dá ti co a
ser usa do pe los alu nos do SEED será dis tri bu í do de
for ma com ple ta men te gra tu i ta.

Para dar con ti nu i da de ao pro ces so de bus ca da
qua li da de de Ensi no, o Go ver no de Ser gi pe pla ne ja
que, ain da nes te pri me i ro se mes tre, en tre em fun ci o-
na men to no Co lé gio Athe neu Ser gi pen se, um pro je to
pi lo to do Cen tro de Exce lên cia de Ensi no em Ser gi pe.
Essa ini ci a ti va, que co me ça rá as sis tin do a qua tro mil
alu nos, con sis te em dar aten di men to in te gral ao edu -
can do que, pela ma nhã, fre qüen ta rá a sé rie re gu lar,
após o al mo ço par ti ci pa rá de ofi ci nas pro fis si o na li-
zan tes de lín gua e in for má ti ca e, após o jan tar, as sis ti-
rá às au las do SEED.

Com es sas al vis sa re i ras in for ma ções fi na is,
con cluo este pro nun ci a men to, pa ra be ni zan do o Go-
ver na dor João Alves Fi lho e toda a sua equi pe, de se-
jan do que suas ações sir vam de ins pi ra ção para to -
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dos aque les que de fi nem o fu tu ro da edu ca ção do
país.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)

– Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, a pro cu ra de
in ves ti men tos que de fla grem o pro gres so tem sido
uma pre o cu pa ção cons tan te nas re i vin di ca ções re gi-
o na is, ao sur gi rem in for ma ções so bre ins ta la ção de
em pre en di men tos no Bra sil. Não foge à re gra o que
vem acon te cen do no mo men to pre sen te em face da
no tí cia de ins ta la ção de nova re fi na ria de pe tró leo em
nos so País. O Esta do do Ma ra nhão tam bém se faz
pre sen te na ini ci a ti va e o faz con ven ci do de dis por de
con di ções ide a is para im pri mir ex ce lên cia ao in ves ti-
men to. Não o faz sem ra zão. Fun da men ta-se a pre-
ten são na ex tra or di ná ria e di nâ mi ca po ten ci a li da de
eco nô mi ca de que dis põe o Esta do. Po rém, não ape -
nas a po ten ci a li da de jus ti fi ca o de se jo do Ma ra nhão.
Há van ta gens ou tras que fa vo re cem a ini ci a ti va.

A ca pi tal São Luís tem lo ca li za ção ge o grá fi ca
es tra té gi ca, per fe i ta men te ade qua da ao es co a men to
dos pro du tos a se rem  pro du zi dos pela re fi na ria. A
área de in fluên cia, a re gião de São Luís, é ade qua da
tan to em re la ção à ex por ta ção dos pro du tos quan to
em re la ção à in te ri o ri za ção de les para o Nor te e o
Nor des te. São Luís tem ins ta la da a in fra-es tru tu ra e
os im ple men tos lo gís ti cos ne ces sá ri os para dar sus -
ten ta ção ao em pre en di men to, além de van ta jo sos fa -
to res com pe ti ti vos en tre os qua is des ta co o por to de
Ita qui, ao qual se ali am as de ma is in fra-es tru tu ras in -
ter mo da is de trans por te, o que ofe re ce con di ções de
ofe re cer os de ri va dos de pe tró leo a uma po pu la ção
es ti ma da em 44 mi lhões e 600 mil ha bi tan tes re si den-
tes no Nor te e nos Esta dos do Mato Gros so, To can-
tins, Go iás, Pi a uí, Ce a rá, Rio Gran de do Nor te, Pa ra í-
ba, no nor des te da Ba hia e no pró prio Esta do do Ma -
ra nhão.

O dis tri to in dus tri al de São Luís foi cri a do em
1980 com o ob je ti vo de atra ir e or de nar a im plan ta ção
de in dús tri as na ca pi tal do Esta do, as sim como re gu-
lar o uso do solo da área. Foi re for mu la do pelo De cre-
to Esta du al nº 18.842, de 17.07.2002.

O dis tri to in dus tri al da ca pi tal ma ra nhen se pos -
sui uma área de 18 mil hec ta res de ter ra e está pro -
gra ma do em mó du los para aten der aos mais va ri a dos
ti pos de em pre en di men tos, com ocu pa ção in dus tri al
ra ci o nal e em har mo nia com o meio am bi en te. O dis -
tri to pos sui in fra-es tru tu ra de trans por te, ener gia elé -
tri ca, abas te ci men to de água, ha bi ta ção e co mu ni ca-
ção. Acres cen te-se a isso o fato de o dis tri to pos su ir

ex ce len tes con di ções para ins ta la ções por tuá ri as e
es tar si tu a do bem pró xi mo do lo cal do em bar que do
mi né rio ex tra í do do Pro je to Ca ra jás, con tí guo ao com -
ple xo in dus tri al da Alu mar. Além dis so, usu frui de con -
jun to mul ti mo dal de trans por tes que in te gra o Bra sil
cen tral ao Nor te/Nor des te por meio da hi dro via Ara -
gua ia-To can tins, da fer ro via Nor te/Sul e da es tra da de 
fer ro Ca ra jás, a que se de vem ser in clu í dos o sis te ma
ro do viá rio con ven ci o nal e o sis te ma da Com pa nhia
Fer ro viá ria do Nor des te, que se es ten de do pla nal to
cen tral bra si le i ro até a ca pi tal São Luís. 

O con jun to des se sis te ma pro por ci o na uma lo -
gís ti ca in com pa rá vel ao as so ci ar-se ao com ple xo por-
tuá rio de São Luís, for ma do pelo por to de Ita qui e pelo
da Pon ta da Ma de i ra que, jun to com o por to pri va ti vo
da ALUMAR - Alu mí nio do Ma ra nhão S/A, são res-
pon sá ve is por apro xi ma da men te 50% da mo vi men ta-
ção da car gas por tuá ri as das re giões Nor te e Nor des-
te do País.

O com ple xo por tuá rio de São Luís des ta ca-se
por ser  por to abri ga do, de águas pro fun das, com ca -
la do de até 23 me tros o que per mi te a atra ca ção de
na vi os de até 400 mil to ne la das.

Na re troá rea, es tão dis po ní ve is gran des es pa-
ços, ap tos à ins ta la ção de gran des in dús tri as e ao
equi pa men to de pá ti os para car ga e des car ga. Tem
aces sos fer ro viá ri os e ro do viá ri os se gu ros e efi ci en-
tes, além de equi pa men tos de ope ra ção  com gran de
po ten ci al de me lho ra men to.

Expres si va sig ni fi ca ção têm tam bém o sis te ma
fer ro viá rio e o ro do viá rio. O pri me i ro é cons ti tu í do ba -
si ca men te da es tra da de fer ro Ca ra jás e da Com pa-
nhia Fer ro viá ria do Nor des te. O sis te ma Ca ra jás tem
apro xi ma da men te 892 qui lô me tros de ex ten são e é
uti li za do para trans por tar o mi né rio das mi nas até o
por to de Ita qui. São Luís–Te re si na–Par na í ba são in -
ter li ga das por 800 qui lô me tros de li nhas-tron co e ra -
ma is, dos qua is 456 qui lô me tros no Esta do do Ma ra-
nhão.

A ma lha ro do viá ria do Esta do, por sua vez, tem
54 mil e 512 qui lô me tros, en tre ro do vi as fe de ra is e es -
ta du a is, dos qua is 6 mil e 044 qui lô me tros es tão pa vi-
men ta dos.

O su pri men to de ener gia elé tri ca en con tra-se
equa ci o na do gra ças ao par que ge ra dor cons ti tu í do
pe las hi dre lé tri cas de Tucu ruí e Boa Espe ran ça; en -
con tra-se igual men te equa ci o na do o abas te ci men to
de água tra ta da pelo sis te ma Ita lu ís, sob a res pon sa-
bi li da de da CAEMA – Com pa nhia de Água Esgo to do
Ma ra nhão.
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Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pelo que
foi ex pos to, fica de mons tra do que o Esta do do Ma ra-
nhão tem con di ções mu i to con cre tas para se di ar a
nova re fi na ria bra si le i ra e te nho cer te za de que, se
aten di da a re i vin di ca ção do Esta do, os be ne fí ci os ha -
ve rão de es ten der-se por toda a re gião Nor te, por
todo o Nor des te e pelo Cen tro-Oes te bra si le i ros, pro -
por ci o nan do ine gá ve is va lo res de de sen vol vi men to a
essa par te da la bo ri o sa po pu la ção bra si le i ra e, bem
as sim, a toda a Na ção.

Mu i to obri ga do.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, está sen do ve -
la do, no Par que das Pri ma ve ras, Av. Fi lin to Mül ler, em
Cam po Gran de, o cor po do di re tor-pre si den te do Gru -
po Cor re io do Esta do, o jor na lis ta e pro fes sor José
Bar bo sa Ro dri gues.

Ele mor reu nes ta ma nhã, aos 86 anos. Uma
mor te que nos aba lou a to dos, seus ami gos, com pa-
nhe i ros de tra ba lho. Foi uma no tí cia que me to cou
pro fun da men te. Pre ten dia fa zer des te ple ná rio um
pro nun ci a men to a res pe i to da im por tân cia do pla ne-
ja men to nas ações go ver na men ta is. A no tí cia da mor-
te do ve lho co man dan te do Gru po Cor re io do Esta do
mu dou meu pro je to. Infe liz men te, em to dos os sen ti-
dos.

Te nho em mi nhas mãos uma his tó ria de José
Bar bo sa Ro dri gues, nar ra da por uma das ma i o res es -
pe ci a lis tas em con tar his tó ri as de vi das mar can tes, a
profes so ra e his to ri a do ra Glo ri nha San ta Rosa.

A ver da de é que, des de seus pri me i ros mo vi-
men tos como em pre sá rio e jor na lis ta, José Bar bo sa
Ro dri gues per se guiu sem pre a ver da de, sem olhar in -
te res ses pes so a is, ou po lí ti cos. Foi er guen do, com
pa ciên cia, ti jo lo so bre ti jo lo uma obra que re sul tou
num ver da de i ro im pé rio em ter mos re gi o na is.

Quem se der ao tra ba lho de se de bru çar so bre a 
his tó ria de vida de José Bar bo sa Ro dri gues des co bri-
rá a sin gu la ri da de de uma exis tên cia cons tru í da a
par tir da de ter mi na ção de su pe rar as di fi cul da des do
dia a dia.

Nas ceu em Po ços de Cal das (MG), em 30 de ju -
nho de 1916. Seu pai era car pin te i ro e sua mãe la va-
de i ra. Na in fân cia, foi com pa nhe i ro de brin ca de i ras do 
ex-em ba i xa dor Ro ber to Cam pos. Só co me çou a fre -
qüen tar uma es co la aos 7 anos. Antes dis so, o pai pa -
ga va 5 mil réis para um pro fes sor par ti cu lar al fa be ti-
zá-lo.

Con ta va, com mu i to sen so de hu mor, que os
pais lhe en si na ram to dos os ser vi ços do més ti cos: la -
var pas sar, co zi nhar, além de obri gá-lo a cu i dar dos ir-

mãos me no res. Isso lhe tem pe rou o ca rá ter e lhe aju -
dou a en fren tar qual quer tipo de tra ba lho.

Em 1943, quan do José Bar bo sa Ro dri gues che -
gou em Cam po Gran de, as es co las es ta vam fe cha-
das e uma ge ra ção de pro fes sor ex tin guin do-se.

Em 1949, quan do a es co la nor mal Jo a quim
Mur ti nho foi re a ber ta, foi con vi da do para le ci o nar Me -
to do lo gia e Di dá ti ca. O qua dro de pro fes so res era de
gen te com pe ten te, em bo ra sem es pe ci a li za ção ou di -
plo ma.

Co me çou a tra ba lhar na im pren sa, no Jor nal do 
Co mer cio, ao lado de fi gu ras como Se ve ri no de Qu e-
i roz, Dal ton San ti a go e Be li sá rio Lima, com quem
apren deu a fa zer jor nal.

Ao mes mo tem po, co me çou a pu bli car os seus
ar ti gos, sem pre bem re ce bi dos pe los le i to res. Aca ba-
ria, dois anos, de po is sen do con vi da do para re da-
tor-che fe do jor nal pelo di re tor Ja i me de Vas con ce los.

Cos tu ma va co men tar: “Cam po Gran de me abriu 
aos bra ços de for ma aco lhe do ra. Esse é um tra ço dis -
tin ti vo da ‘Ci da de Mo re na’”.

De ci diu fun dar uma rá dio com 70 mil cru ze i ros
do em pres ta dos do Ban co Co mér cio Indús tria de São 
Pa u lo. E, as sim, co me çou uma rede de co mu ni ca ções
que se ex pan de até hoje. 

Ao todo tra ba lham no Cor re io do Esta do cer ca
de 200 fun ci o ná ri os. E o jor nal nun ca de i xou do cum -
prir o seu pa pel de in for ma dor, cri a dor de opi niões e
mo di fi ca dor de men ta li da de.

José Bar bo sa Ro dri gues, há 45 anos na di re ção
do jor nal, foi dí na mo pro pul sor des se em pre en di men-
to. Co me çou a ven der 800 exem pla res. Hoje são 20
mil im pres sos a co res, com site na Inter net.

A úl ti ma re a li za ção do jor nal é um mo nu men to
no me mo ri al a Cam po Gran de, mo nu men to a ho mens
como José Bar bo sa Ro dri gues que vi e ram de fora
para aju dar a cri ar a nos sa ci da de.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Pre si-

den te, Srªs e Srs. Se na do res, o tema das in va sões ru -
ra is por par te do Mo vi men to dos Tra ba lha do res
Sem-Ter ra vem ocu pan do am plos es pa ços na mí dia
nas úl ti mas se ma nas. Des de o fe ri a do do car na val, as 
in va sões se su ce de ram no cam po, não res pe i tan do
se quer o cri té rio ele men tar de pou par as ter ras pro du-
ti vas, que ge ram em pre go e ren da e, por tan to, cum -
prem fun ção so ci al re le van te, ou mes mo pré di os pú -
bli cos, como as se des re gi o na is do Incra.

Mais pre o cu pan te nis so tudo é o re ce io de que
as ações des se Mo vi men to en con trem sim pa tia den -
tro da má qui na do Esta do. Des sa sus pe i ta com par ti-
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lham per so na gens que li de ram en ti da des re pre sen ta-
ti vas de pro du to res ru ra is, que se re ú nem hoje em
Cu i a bá, Mato Gros so, para ela bo rar car ta ao pre si-
den te Lula, re i vin di can do ga ran ti as e pe din do pro te-
ção.

A re u nião, se gun do o jor nal Esta do de S.Pa u lo,
é uma ten ta ti va dos ru ra lis tas de se con tra po rem à in -
fluên cia, que con si de ram “ex ces si va”, do MST no Mi -
nis té rio de De sen vol vi men to Agrá rio e nas su pe rin-
ten dên ci as es ta du a is do Incra. 

Se gun do o jor nal Esta do de S.Pa u lo de do min-
go (16.03), a mo bi li za ção dos sem-ter ra não se res -
trin ge hoje ao MST.Ha ve ria pelo me nos mais 35 or ga-
ni za ções se me lhan tes en vol vi das na luta pela re for-
ma agrá ria.

Isso, cla ro, mo bi li za o ou tro lado, dos pro pri e tá ri-
os e pro du to res, que, se gun do os jor na is, já or ga ni-
zam mi lí ci as ar ma das para se de fen der. De acor do
com a Fo lha de S. Pa u lo, uma mi lí cia ar ma da, com o
su ges ti vo nome de PCR (Pri me i ro Co man do Ru ral),
foi cri a da na re gião cen tro-oes te do Esta do do Pa ra-
ná.

Luiz Antô nio Gar cia, pre si den te na ci o nal da
UDR e um dos or ga ni za do res do en con tro de Cu i a bá,
con si de ra “um de ses pe ro de ca u sa” a for ma ção do
PCR no Pa ra ná. Dis se ele ao Esta do de S. Pa u lo:
“Nun ca na his tó ria o pro du tor pre ci sou se or ga ni zar
em mi lí ci as ar ma das para se de fen der”. Isso, Sr. Pre -
si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, é al ta men te pre o cu-
pan te, para di zer o mí ni mo.

O go ver no, mais es pe ci fi ca men te o mi nis tro da
Re for ma Agrá ria, Mi guel Ros se to, e o pre si den te do
Incra, Mar ce lo Re sen de, fo ram pos tos sob sus pe i ta
nes sa ques tão, na óp ti ca dos pro pri e tá ri os ru ra is. Um
dos fa to res de sus pe i ção foi o em pe nho ini ci al de am -
bos em re vo gar a Me di da Pro vi só ria nº 2.183, que cri -
mi na li za as in va sões e con si de ra in dis po ní ve is para a
re for ma agrá ria por dois anos as ter ras in va di das.
Con si de ra mos que essa MP é de fun da men tal im por-
tân cia, pois es ta be le ce um li mi te à ação de li de ran ças
ir res pon sá ve is e aos agi ta do res.

Na se gun da-fe i ra, o pre si den te do Incra afir mou
– e o Esta do de S.Pa u lo pu bli cou – que aque la me di-
da pro vi só ria se ria re vo ga da. Ontem – e os jor na is de
hoje pu bli cam –, o mi nis tro Mi guel Ros se to, após re u-
nião de cin co ho ras com li de ran ças do MST na Casa
Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca, afir mou o con trá-
rio: ou seja, que a me di da pro vi só ria não será re vo ga-
da – por en quan to.

O go ver no, nes sa ques tão, tem tido com por ta-
men to am bí guo. No iní cio des ta se ma na, o pre si den te

do PT, José Ge no í no, dis se que apóia as ma ni fes ta-
ções dos sem-ter ra, “mas des de que fe i tas den tro da
lei”, con for me de cla ra ção ao Esta do de S.Pa u lo, na
ter ça-fe i ra. O mi nis tro da Jus ti ça, Már cio Tho maz
Bas tos, avi sou tam bém que pu ni rá ex ces sos. Mas,
ape sar dis so, as li de ran ças do MST saem de uma re -
u nião de cin co ho ras no Pa lá cio do Pla nal to avi san do
que as in va sões vão con ti nu ar. Cha mam isso de
“pres são” be né fi ca so bre o go ver no Lula, para que
este agi li ze a re for ma agrá ria.

O mes mo MST in for ma que re ser vou o mês de
abril para in va sões em mas sa, den tro de um mo vi-
men to que ba ti zou de “La ti fún dio Zero”. E o que diz o
go ver no so bre tudo isso? Cons ta ta mos que não há
cla re za nas con de na ções, o que man tém o meio ru ral
sob ten são e ali men ta dú vi das so bre o com por ta men-
to de al gu mas au to ri da des.

Por essa ra zão, o pre si den te da So ci e da de Ru -
ral Bra si le i ra, João de Alme i da Sam pa io Fi lho, de cla-
rou ao Esta do de S.Pa u lo que há ris co de de ses ta bi-
li za ção no cam po se o go ver no re vo gar a MP das in -
va sões: “Será uma cla ra de mons tra ção para o se tor
pro du ti vo de que o pre si den te não acre di ta nes sa
agri cul tu ra vi to ri o sa que tem ge ra do ren da e em pre go
no Bra sil”, dis se. E co brou im par ci a li da de (de i xan do
cla ro que não há) por par te do mi nis tro Ros se to e do
pre si den te do Incra.

Em face do ex pos to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, jul go im pe ra ti va a pre sen ça, nes ta Casa,
com a ma i or ur gên cia pos sí vel, para pres tar es cla re-
ci men tos, do mi nis tro da Re for ma Agrá ria, Mi guel
Ros se to, e do pre si den te do Incra, Mar ce lo Re sen de.
Estou en ca mi nhan do essa pro pos ta de con vo ca ção,
com o ob je ti vo de es cla re cer ao Se na do Fe de ral e à
opi nião pú bli ca as di re tri zes do go ver no fe de ral quan -
to aos con fli tos no meio ru ral, os cri té ri os e o cro no-
gra ma da re for ma agrá ria.

Nos so ob je ti vo é con tri bu ir para a pa ci fi ca ção
dos âni mos no cam po, cujo pro ces so pro du ti vo não
pode ser ame a ça do pela ação pre da do ra de al gu mas
li de ran ças, so bre tu do nes te mo men to em que a imi -
nên cia de uma guer ra en vol ven do al gu mas das prin -
ci pa is na ções do Oci den te põe a ques tão do abas te-
ci men to em re le vo.

O Bra sil vive hoje uma con fla gra ção ur ba na, ge -
ra da pela pra ga do nar co trá fi co, que ame a ça se es-
ten der pelo in te ri or do país, im pon do ao po der pú bli co
um de sa fio ain da não res pon di do à al tu ra. Não se
pode, por isso mes mo, per mi tir que tam bém no cam -
po se es ta be le ça am bi en te de con fron ta ção.
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A re for ma agrá ria é in dis pen sá vel e o cla mor
dos tra ba lha do res ru ra is res pe i tá vel e pro ce den te.
Não será, po rém, por meio da vi o lên cia e da co a ção –
que não dis cri mi nam seus al vos, agre din do tan to es -
pe cu la do res como pro du to res, ge ra do res de em pre-
go e ren da – que ire mos avan çar e ge rar jus ti ça so ci al.
O pre si den te Lula está com pro me ti do com a paz no
cam po e, em sua cam pa nha, con de nou a ocu pa ção
de ter ras pro du ti vas. Esta mos cer tos de que Sua
Exce lên cia não mu dou seu pen sa men to, mas que re-
mos sa ber como pen sam os que, den tro da má qui na
do go ver no, ope ram di re ta men te esse pro ces so.

São es ses es cla re ci men tos que jul go in dis pen-
sá ve is apre sen tar e que re cla mam a pre sen ça nes ta
Casa das au to ri da des a que me re fe ri.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs. e aos Srs. Se na do res
que a ses são de li be ra ti va or di ná ria de ama nhã, a re a-
li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, será des ti na da ao
com pa re ci men to do Mi nis tro de Esta do da Pre vi dên-
cia So ci al, Sr. Ri car do Ber zo i ni.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 55 
mi nu tos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
SENADOR PAULO OCTÁVIO, NA SESSÃO
NÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA DE
10-03-03, QUE, RETIRADO PELO ORADOR
PARA REVISÃO, PUBLICA-SE NA
PRESENTE EDIÇÃO.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Pro nun cia
o se guin te dis cur so.)  – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, o Bra sil, no fim dos anos  80, mais pre ci sa-
men te a par tir da Cons ti tu i ção de 1988, deu exem plo
ao mun do na área de le gis la ção de ge ren ci a men to de 
re cur sos hí dri cos, com a pro mul ga ção da Lei nº 9.433 
, de 1997, que es ta be le ceu 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. Além des sas, foi edi ta da
a Lei nº 9.984, de 17 de ju lho de 2000, que dis põe so -
bre a Agên cia Na ci o nal de Águas – ANA. Essa nor ma
em ba sa a po si ção es tra té gi ca do país em ad mi nis trar
12% da re ser va mun di al de água, da qual 80% na
Ama zô nia.

Gos ta ria de lem brar , nes ta opor tu ni da de, a re a-
li za ção, em 13 a 22 de mar ço pró xi mo, na ci da de de
Kyo to, do Ter ce i ro Fó rum Mun di al das Águas, onde o

mun do es ta rá exa mi nan do os di ver sos as pec tos do
uso des se in dis pen sá vel in su mo à vida.

A Cons ti tu i ção Fe de ral, em seus ar ti gos
20,21,22,23,24,26 e 225, es ta be le ceu as ba ses ju rí di-
cas e po lí ti cas para a pro te ção e con ser va ção, bem
como para o ade qua do uso dos re cur sos hí dri cos em
to das as ci da des bra si le i ras.

A le gis la ção an te ri or men te re fe ri da ofe re ce os
fun da men tos, os ob je ti vos e as di re tri zes para a po lí ti-
ca na ci o nal ci ta da, além dos seus ins tru men tos e a
sua or ga ni za ção ins ti tu ci o nal.

Pos so di zer que a prin ci pal ca rac te rís ti ca des sa
lei é a des cen tra li za ção do pro ces so de ci só rio, com a
par ti ci pa ção efe ti va dos usuá ri os, en ti da des de go-
ver no e a so ci e da de ci vil, por meio dos Co mi tês de
Ba cia Hi dro grá fi ca.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de acor do
com a le gis la ção, é nos Co mi tês de Ba cia Hi dro grá fi-
ca que se dá a de mo cra ti za ção do uso da água, evi -
tan do-se a for ma ção de pos sí ve is car téis.

Vale aqui ex pli ci tar as atri bu i ções dos Co mi tês
de Ba cia Hi dro grá fi ca:

1) pro mo ver o de ba te das ques tões re la ci o na-
das a re cur sos e ar ti cu lar a atu a ção das en ti da des in -
ter ve ni en tes;

2) ar bi trar, em pri me i ra ins tân cia ad mi nis tra ti va,
os con fli tos re la ci o na dos aos re cur sos hí dri cos;

3) apro var e acom pa nhar o Pla no de Re cur sos
Hí dri cos da ba cia e su ge rir as pro vi dên ci as ne ces sá-
ri as ao cum pri men to de suas me tas;

4) pro por ao Con se lho Na ci o nal e aos Con se-
lhos Esta du a is as acu mu la ções, de ri va ções, cap ta-
ções e lan ça men tos de pou ca ex pres são, para efe i to
de isen ção da obri ga to ri e da de de ou tor ga de di re i tos
do uso das águas;

5) es ta be le cer os me ca nis mos de co bran ça pelo 
uso de re cur sos hí dri cos e su ge rir os va lo res a se rem
co bra dos;

6) es ta be le cer cri té ri os e pro mo ver o ra te io de
cus to das obras de uso múl ti plo de in te res se co mum
ou co le ti vo.

Além dis so, os Co mi tês de Ba cia Hi dro grá fi ca
têm a fa cul da de de apro var o seu re gi men to in ter no.

E por que vir a esta Tri bu na tra tar des te as sun to,
Se nho ras e Se nho res Se na do res?

Por que o ar ti go 37 in ci so II da Lei nº 9.433, de
8/1/1997 cer ce ia a cri a ção de Co mi tês de Ba cia Hi -
dro grá fi ca de rios fe de ra is , per mi tin do so men te a cri -
a ção nos rios de até ter ce i ra or dem.

Para que V. Exªs pos sam no tar a fa lha na le gis-
la ção, o Rio Des co ber to, rio fe de ral que su pre com
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cin qüen ta por cen to o abas te ci men to de água o Dis tri-
to Fe de ral, por ser rio de quin ta or dem, se gun do a
Agên cia Na ci o nal de Águas, não tem di re i to a ter o
seu Co mi tê de Ba cia Hi dro grá fi ca, de ba ter os seus
pro ble mas e vi a bi li zar o seu Pla no de Re cur sos Hí dri-
cos. É a fal ta de de mo cra cia no ge ren ci a men to das
águas na pró pria Ca pi tal da Re pú bli ca!

Vi san do a cor ri gir esta ques tão, fun da men tal
para os rios de ca be ce i ra, apre sen tei pro je to de lei
para o qual so li ci to o apo io das Se nho ras e Se nho res
Se na do res.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) – V.
Exª con ce de-me um apar te, Se na dor Pa u lo Octá vio?

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Com o
ma i or pra zer, con ce do um apar te ao Se na dor Ga ri-
bal di Alves Fi lho.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) – Qu -
e ro con gra tu lar-me com V. Exª por esse pro nun ci a-
men to e di zer que, na re gião nor des ti na, re gis tra-
ram-se avan ços con si de rá ve is no que toca à uti li za-
ção da água. Essa de mo cra ti za ção que V. Exª tan to
en fa ti za está ocor ren do lá, pos si bi li tan do que os mo -
ra do res de cada re gião dis cu tam a me lhor uti li za ção

do po ten ci al de água exis ten te. Não ape nas me so li-
da ri zo com V. Exª pelo pro nun ci a men to, como tam-
bém com pro me to-me a exa mi nar o pro je to de V. Exª e
vo tar fa vo ra vel men te a ele, para que te nha mos essa
de mo cra ti za ção, essa des cen tra li za ção. Aliás, que ro
as si na lar que se cons ti tui até num re tro ces so isso que
está ocor ren do com o Dis tri to Fe de ral. Con tra ri an do
toda uma his tó ria de que o Go ver no Fe de ral é que di -
ta va nor mas ou su ge ria aos Esta dos de ter mi na das
po lí ti cas, o que está ha ven do com re la ção à água é
que os Esta dos to ma ram ini ci a ti vas e já têm hoje todo
um con jun to le gis la ti vo, todo um ins tru men tal que
per mi te es ses avan ços.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Como
Go ver na dor de Esta do, V. Exª foi um gran de de fen sor
do uso ra ci o nal da água do Rio Gran de do Nor te. Qu -
e ro cum pri men tar V. Exª, Se na dor Ga ri bal di Alves Fi -
lho, agra de cen do-lhe o apar te e di zen do-lhe que en -
ca mi nha rei a seu ga bi ne te a có pia do pro je to que es -
tou apre sen tan do a esta Casa.

Sr. Pre si den te, mu i to obri ga do.
Mu i to obri ga do.
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Ata da 21ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria,
em 20 de mar ço de 2003

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

Pre si dên cia dos Srs. José Sar ney e He rá cli to For tes

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

Ael ton Fre i tas  – Alber to Sil va  – Alme i da Lima  –
Alo i zio Mer ca dan te  – Alva ro Dias  – Amir Lan do  –
Ana Jú lia Ca re pa  – Ante ro Paes de Bar ros  – Anto nio
Car los Ma ga lhães  – Antonio 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 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  – João Ri be i ro  – Jo nas Pi nhe i ro  – Jor ge
Bor nha u sen  – José Jor ge  – 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  –
Pe dro Si mon  – Ra mez Te bet  – Re gi nal do Du ar te  –
Re nan Ca lhe i ros  – Ro ber to Sa tur ni no  – Ro dolp ho
Tou ri nho  – Ro me ro Jucá  – Ro meu Tuma  – Sér gio
Ca bral  – Sér gio Gu er ra  – Sér gio Zam bi a si  – Serys
Slhes sa ren ko  – Sibá Ma cha do  – Tas so Je re is sa ti  –
Te oto nio Vi le la Fi lho  – Tião Vi a na  – Val dir Ra upp  –
Val mir Ama ral

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 73 Srs.
Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal de cla ro
aber ta a ses são.

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

Encon tra-se no Ple ná rio des ta Casa o Sr. Mi-
nis tro de Esta do da Pre vi dên cia So ci al, De pu ta do
Ri car do Ber zo i ni, que, de acor do com a de ci são das 
Li de ran ças par ti dá ri as aco lhi da pela Mesa do Se na-

do, com pa re ce a este Ple ná rio para um de ba te so-
bre a re for ma da Pre vi dên cia.

Con for me o acor da do en tre as Li de ran ças e a
Mesa da Casa, o Sr. Mi nis tro terá 30 mi nu tos para a
sua ex po si ção. Em se gui da, da re mos a pa la vra a
três Se na do res, que se rão de ba te do res. Fin da a
fase das ex po si ções, será dada a pa la vra às Srªs e
aos Srs. Se na do res, na or dem em que a mes ma for
so li ci ta da, para per gun tas ob je ti vas, tan to ao Mi nis-
tro quan to aos de ba te do res, dis pon do cada um de
cin co mi nu tos.

As Srªs e os Srs. Se na do res ain da dis po rão, se 
as sim o de se ja rem, de dois mi nu tos para a ré pli ca,
sen do con ce di do igual tem po para o Mi nis tro ou ao
de ba te dor para a tré pli ca.

Con vi do o Sr. Mi nis tro da Pre vi dên cia, Ri car do
Ber zo i ni, a fa zer par te da Mesa. (Pa u sa.)

(O Sr. Mi nis tro di ri ge-se à mesa, indo
ocu par o lu gar que lhe está re ser va do.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Como
ado ta mos um for ma to es pe ci al para esta ses são,
que se des ti na jus ta men te a ob ter sub sí di os nes ta
Casa para o apro fun da men to do de ba te so bre o
tema da Pre vi dên cia, va mos ado tar o pro ce di men to
em que o Sr. Mi nis tro usa rá da pa la vra des ta Mesa,
como tam bém as Srªs e os Srs. Se na do res, se as-
sim o de se ja rem, po de rão apar te ar S. Exª sen ta dos.

O SR. RICARDO BERZOINI – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, ini ci al men te agra de ço a
opor tu ni da de de com pa re cer a esta Casa para de-
ba ter a ques tão pre vi den ciá ria no Bra sil, tra zen do o
má xi mo de in for ma ções que pos sa mos trans mi tir às
Srªs e aos Srs. Par la men ta res, com o ob je ti vo exa ta-
men te de dar mos trans pa rên cia ao pro ces so, opor -
tu ni da de em que bus ca mos a co la bo ra ção do Le gis-
la ti vo, como já fi ze mos em duas au diên ci as na Câ-
ma ra dos De pu ta dos, na for mu la ção e na ne go ci a-
ção do pro ces so da re for ma da Pre vi dên cia.

Des de o iní cio des te ano, com a nos sa pos se
no Mi nis té rio da Pre vi dên cia, con ver san do com o
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Pre si den te da Re pú bli ca, de ci di mos, an tes de apre-
sen tar mos pro pos ta ao Po der Le gis la ti vo, di vul gar o
má xi mo de in for ma ções e bus car a con tri bu i ção não 
ape nas de De pu ta dos e Se na do res, mas tam bém a
in ter lo cu ção com sin di ca tos de tra ba lha do res do se -
tor pri va do e pú bli co, atin gir uma boa con ver sa com
as Srªs e os Srs. Go ver na do res e, ao mes mo tem po,
tra tar a ques tão com Pre fe i tos, com li de ran ças e
com es tu di o sos.

Por quê? Tal vez se ria bas tan te fá cil apre sen-
tar mos três ou qua tro pro pos tas di fe ren tes de re for-
ma da Pre vi dên cia, uma vez que o as sun to é ex tre-
ma men te dis cu ti do em nos so País. Já tra va mos
essa dis cus são não ape nas por oca sião da tra mi ta-
ção da Emen da nº 20, mas, tam bém, por tra tar-se
de um de ba te re cor ren te nos Esta dos, nos Mu ni cí pi-
os e na re la ção tra ba lha do res do se tor pri va do, Mi -
nis té rio e INSS. Acre di ta mos que essa re for ma, as-
sim como a tri bu tá ria, deve se si tu ar em um pa ta mar
que vá além das dis cus sões en tre Opo si ção e Si tu a-
ção. Acre di ta mos que es sas duas re for mas têm a
ver com o Pro je to Na ci o nal e, tan to quan to pos sí vel,
de ve mos bus car um am plo en ten di men to que pos sa
con tem plar os di ver sos par ti dos e, prin ci pal men te,
lem brar que te mos Opo si ção e Si tu a ção de di fe ren-
tes com po si ções nos pla nos fe de ral, es ta du al e mu -
ni ci pal. Qu al quer de ci são que to mar mos de mu dan-
ça na Cons ti tu i ção atin gi rá, de ma ne i ra mu i to for te,
o pro ces so de or ga ni za ção das Pre vi dên ci as es ta-
du a is e mu ni ci pa is.

Qu e ro di zer a V. Exªs que já es ti ve em qua tro
Esta dos, jus ta men te para con ver sar com Go ver na-
do res e Pre fe i tos: em São Pa u lo, com o Go ver na dor
Ge ral do Alckmin; em Mi nas Ge ra is, com o Go ver na-
dor Aé cio Ne ves; na Ba hia, com o Go ver na dor Pa u lo
Sou to; e tam bém no Rio Gran de do Sul, com o Go-
ver na dor Ger ma no Ri got to. Ti ve mos, pos te ri or men-
te, uma re u nião na Re si dên cia do Tor to, da qual 27
Go ver na do res pu de ram ex pres sar suas opi niões so -
bre as ques tões tri bu tá ria e pre vi den ciá ria, e che ga-
mos à Car ta de Bra sí lia, que, se não é um do cu-
men to aca ba do, de fi ni ti vo, é o pon to de par ti da para
um am plo en ten di men to fe de ra ti vo so bre as ques-
tões pre vi den ciá ria e tri bu tá ria.

Hoje, o as sun to que nos traz aqui, evi den te-
men te é o de nos sa al ça da de dis cus são: a ques tão
pre vi den ciá ria. Eu vou apre sen tar uma sé rie de da-
dos que po dem nos aju dar a re fle tir so bre a ques tão
da Pre vi dên cia e al gu mas si mu la ções que o Mi nis té-
rio vem fa zen do, com base nas dis cus sões ocor ri-

das an te ri or men te, e com base na Car ta de Bra sí lia
que po dem, com cer te za, nor te ar o nos so de ba te.

Te mos três di ag nós ti cos bá si cos so bre a atu al
si tu a ção da Pre vi dên cia no Bra sil e que ro mos trá-los
an tes de apre sen tar mos nos sos da dos.

Pri me i ro, que é ex clu den te, por que te mos 40
mi lhões de bra si le i ros eco no mi ca men te ati vos fora
de qual quer pro te ção pre vi den ciá ria. Por tan to, é um
sis te ma que atu al men te não aten de a ne ces si da de
bá si ca – e até o co man do cons ti tu ci o nal – da Pre vi-
dên cia de ca rá ter uni ver sal.

O se gun do fa tor é que, hoje, é um sis te ma
con cen tra dor. No re gi me ge ral da Pre vi dên cia So-
ci al, que é mu i to mais jus to e equi li bra do, te mos
um de se qui lí brio en tre a ar re ca da ção e gas tos, do 
pon to de vis ta me ra men te dis tri bu ti vo – sem le var
em con si de ra ção a Co fins, a Con tri bu i ção So ci al
So bre o Lu cro Lí qui do ou a CPMF –, de R$17 bi -
lhões, em 2002, pro je ta do para R$23 bi lhões, em
2003. Mas esse de se qui lí brio fi nan ci a do com con-
tri bu i ções so ci a is re fe re-se a 19 mi lhões de be ne-
fi ciá ri os num sis te ma que tem qua se 30 mi lhões
de con tri bu in tes. Do ou tro lado, te mos um re gi me
pró prio da União – e esse qua dro se re pe te nos
Esta dos e em mu i tos Mu ni cí pi os – com um sub sí-
dio pú bli co de R$22 a R$23 bi lhões por ano, em
2002 e 2003, para o con tin gen te de ape nas 950
mil be ne fi ciá ri os. Por tan to, no mes mo or ça men to e 
na mes ma dis cus são pre vi den ciá ria, te mos um re -
gi me que é al ta men te auto-sus ten tá vel, en quan to
que o ou tro tem ba i xa auto-sus ten ta bi li da de, o
que, com cer te za, me re ce uma re fle xão não ape-
nas do pon to de vis ta fis cal, mas do pon to de vis ta
da jus ti ça or ça men tá ria.

Em ter ce i ro lu gar, o nos so sis te ma tem uma
ba i xa sus ten ta bi li da de de mé dio e lon go pra zo. Há
ten dên cia de cres ci men to das des pe sas e não há
cor res pon den te nas re ce i tas.

No re gi me ge ral, acre di ta mos que há mu i tas
me di das a se rem to ma das do pon to de vis ta ge ren-
ci al e te mos con fi an ça de que as me di das vão sur tir
efe i to no cur to e no mé dio pra zo.

Já no re gi me dos ser vi do res pú bli cos, te mos
mu i to ma i or di fi cul da de, por que o qua dro é me ra-
men te or ça men tá rio. A con tri bu i ção dos ser vi do-
res co bre pra ti ca men te 10% das des pe sas ape-
nas, e o qua dro de con tri bu i ção da União, se hou -
ves se, co bri ria ou tros 20 a 25%, sen do in su fi ci en-
te para uma boa sus ten ta bi li da de con tri bu ti va
pre vi den ciá ria.
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O SR. RICARDO BERZOINI – O pri me i ro qua -
dro que que ro apre sen tar é uma re fle xão de ca rá ter
es tru tu ral e de mo grá fi co, que se apli ca tan to ao re gi-
me ge ral quan to ao re gi me dos ser vi do res pú bli cos.
Evi den te men te, tam bém aí, pela na tu re za dis tin ta dos 
pú bli cos atin gi dos e aten di dos, com cer te za se re fle te
mais e de ma ne i ra mais agu da no re gi me dos ser vi do-
res pú bli cos.

Entre 1991 e 2000, hou ve um cres ci men to de
35% dos bra si le i ros com mais de 60 anos. Em 10
anos ape nas, ou seja, em 2000, ha via qua se qua tro
mi lhões a mais de bra si le i ros com mais de 60 anos. E
é bom lem brar que o nos so sis te ma pre vi den ciá rio
per mi te a apo sen ta do ria aba i xo dos 60 anos em mu i-
tos ca sos, tal vez na ma i o ria, prin ci pal men te no se tor
pú bli co.

Da mes ma for ma, ain da pen san do em es tru tu ra
etá ria de mo grá fi ca, es ta mos ob ser van do, cons tan te-
men te, um cres ci men to da ex pec ta ti va de so bre vi da,
que vem a ser a ex pec ta ti va de vida que se atin ge
numa de ter mi na da ida de. Por exem plo, uma pes soa
que, ul tra pas san do to dos os ris cos da mor ta li da de in -
fan til, ju ve nil e adul ta, che ga aos 60 anos e tem ex-
pec ta ti va de vida de mais 17,9 anos – se for mu lher,
de mais 19,6 anos; se for ho mem, de mais 16,1 anos.
Por tan to, quan do se che ga à ida de de apo sen tar é
que se cal cu la a ex pec ta ti va de vida pos te ri or a essa
ida de, que é o que in te res sa do pon to de vis ta pre vi-
den ciá rio.

Esse grá fi co que V.Exªs es tão ven do mos tra, na 
li nha ver de, a mé dia do sis te ma; na li nha azul, a ten -
dên cia en tre os ho mens; e, na li nha ver me lha, a ten -
dên cia en tre as mu lhe res. As mu lhe res, como é sa bi-
do, vi vem, em mé dia, mais do que os ho mens.

O SR. RICARDO BERZOINI – Ou tro dado, ain -
da es tru tu ral e de ca rá ter de mo grá fi co, é a evo lu ção
das pi râ mi des po pu la ci o na is no Bra sil. As duas de
cima re fle tem o qua dro em 1980, quan do, de fato, pa -
re cia uma pi râ mi de, e, em 2000, quan do o for ma to já
co me ça a mu dar. A pro je ção para 2020 – que se en -
con tra nes se qua dro in fe ri or, do lado es quer do – de -
mons tra como já se al te ra bas tan te a for ma e como já
se ho mo ge ne í zam as bar ras de quan ti da de de po pu-
la ção até os 40 e 50 anos de ida de. Na pro je ção para
2050, ob ser va-se uma mu dan ça mais ra di cal no for -
ma to da es tru tu ra po pu la ci o nal do Bra sil, quan do se
tra ta de fa i xa etá ria.

O pró xi mo qua dro de mons tra uma ques tão que
tem fa to res es tru tu ra is e con jun tu ra is, que é a evo lu-
ção da es tru tu ra da po pu la ção ocu pa da. Em 1990,
ha via 57% da po pu la ção ocu pa da como em pre ga dos
com car te i ra as si na da – aí se in clu em fa to res de po lí-
ti ca eco nô mi ca, fa to res de or ga ni za ção no mer ca do
de tra ba lho, fa to res es tru tu ra is e con jun tu ra is de re-
ces são e de ca pa ci da de de em pre go na so ci e da de;
che ga mos em 2002 com ape nas 45% da po pu la ção
ocu pa da como em pre ga dos com car te i ra as si na da.

O SR. RICARDO BERZOINI – Entre os em pre-
ga dos sem car te i ra as si na da, a evo lu ção é in ver sa:
pas sou-se de 19% para 27% em doze anos. Entre os
que tra ba lham por con ta pró pria – to dos co nhe ce mos
a com po si ção do gru po dos tra ba lha do res por con ta
pró pria, que vai des de pro fis si o na is li be ra is que não
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têm re gis tro até pes so as que têm ocu pa ções in for ma-
is ou tras –, hou ve um cres ci men to de 18,5% para
22,6%, e os em pre ga do res, que eram 4,5% em 1990,
eram 4,1% no ano pas sa do, em 2002. 

Por tan to, há uma mu dan ça sig ni fi ca ti va na es -
tru tu ra da po pu la ção ocu pa da, que tem um des do bra-
men to mu i to for te, prin ci pal men te no re gi me ge ral de
Pre vi dên cia So ci al.

O SR. RICARDO BERZOINI – Po de mos ob ser-
var na pri me i ra ta be la, em que des ta ca mos o flu xo fi -
nan ce i ro, que há, em 2002, uma de fi ciên cia no flu xo
con tri bu ti vo de R$17 bi lhões, 1,3% do PIB. Fo ram 88
bi lhões de be ne fí ci os pa gos e R$71 bi lhões ar re ca da-
dos. Na nos sa pro je ção para 2003 – que já é uma atu -
a li za ção do Orça men to apro va do no ano pas sa do,
por que ou tros fa to res, em ter mos de in fla ção, ti ve ram
im pac to nes se cál cu lo –, os be ne fí ci os ten dem a ser
de R$105,4 bi lhões, e as con tri bu i ções, de R$81,6 bi -
lhões, pro je tan do uma ne ces si da de de fi nan ci a men to
ou um dé fi cit de R$23,8 bi lhões, cor res pon den do a
1,5% do PIB. 

É im por tan te des ta car que a nos sa Cons ti tu i ção
já pre vê que o fi nan ci a men to da se gu ri da de – pre vi-
dên cia, sa ú de e as sis tên cia – seja fe i to não ape nas
pela con tri bu i ção so bre a fo lha de pa ga men to, mas
tam bém por con tri bu i ções so ci a is como a Co fins, a
Con tri bu i ção So ci al so bre o Lu cro e a pró pria CPMF.

No en tan to, lem bran do que não te mos ver ba so -
bran do para a sa ú de e para a as sis tên cia, não é de se-
já vel que a pre vi dên cia avan ce de ma si a da men te so -
bre o or ça men to da se gu ri da de so ci al, sob pena de
com pro me ter o or ça men to da as sis tên cia e da sa ú de,

sem fa lar na des vin cu la ção de re ce i tas da União, que
é um fa tor que com pri me o or ça men to da se gu ri da de
e cuja ex tin ção no cur to pra zo é de pou ca pre vi si bi li-
da de, da das as con di ções eco nô mi cas atu a is.

O SR. RICARDO BERZOINI – O grá fi co a se -
guir mos tra como tem evo lu í do a di fe ren ça en tre a ar -
re ca da ção dos be ne fí ci os pre vi den ciá ri os no Re gi me
Ge ral de Pre vi dên cia So ci al, ou seja, no INSS. A li nha
ver me lha é a des pe sa; a li nha azul, a ar re ca da ção; e
a li nha ver de, a di fe ren ça en tre as duas. Po de mos ver
que, em 1995 e 1996, ha via, pra ti ca men te, um equi lí-
brio no sis te ma. O dé fi cit co me ça a se apre sen tar em
1997, acen tu an do-se ano a ano, até che gar, em
2002, a R$17 bi lhões.

Para en ten der me lhor esse dé fi cit, é im por tan te
que te nha mos uma aná li se do que está por trás da
ne ces si da de de fi nan ci a men to da Pre vi dên cia So ci al.
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O SR. RICARDO BERZOINI – Em pri me i ro lu -
gar, as po lí ti cas de fo men to. Há vá ri os seg men tos que 
fo ram apro va dos ao lon go do tem po pelo Par la men to,
na ma i o ria das ve zes, por ini ci a ti va do Po der Exe cu ti-
vo: pri me i ro, a po lí ti ca de sub sí dio ao se gu ra do es pe-
ci al, se tor ru ral, de R$3,5 bi lhões em 2002; no Sim -
ples – pro gra ma que está em per ma nen te de ba te,
tan to no Se na do quan to na Câ ma ra, com o de se jo de
vá ri os seg men tos de se in cor po ra rem a esse sis te-
ma, me ri tó rio do pon to de vis ta tri bu tá rio, mas com
im pac to ne ga ti vo na Pre vi dên cia –, hou ve R$1,5 bi -
lhão de re nún cia em 2002; as cha ma das fi lan tró pi cas,
cujo ca rá ter fi lan tró pi co é tam bém ob je to de per ma-
nen te de ba te, re pre sen ta ram R$1,99 bi lhão de re nún-
cia pre vi den ciá ria em 2002.

Esta mos de sen vol ven do, em con jun to com a
Re ce i ta Fe de ral, um pro gra ma es pe ci al de fis ca li za-
ção, para bus car se pa rar o joio do tri go, ve ri fi car as
que são efe ti va men te en ti da des fi lan tró pi cas e aque -
las que uti li zam esse dis po si ti vo para qual quer tipo de 
ex tor são no re co lhi men to de suas obri ga ções pre vi-
den ciá ri as.

O em pre ga dor ru ral cor res pon de a uma re nún-
cia de R$850 mi lhões em 2002; o em pre ga dor do-
més ti co, de R$220 mi lhões; os clu bes de fu te bol pro -
fis si o nal, de R$70 mi lhões; as ex por ta ções, com a de -
so ne ra ção pro mo vi da pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
33, R$1,3 bi lhão; e o im pac to da CPMF na ar re ca da-
ção e no pa ga men to da Pre vi dên cia, a R$550 mi-
lhões, to ta li zan do, por tan to, dos R$17 bi lhões em
2002, o im pac to de R$10 bi lhões so men te em re nún-
ci as pre vi den ciá ri as.

O SR. RICARDO BERZOINI – O se gun do fa tor
de in ci dên cia im por tan te para o qua dro de cres ci men-
to da di fe ren ça en tre ar re ca da ção e des pe sa da Pre -
vi dên cia é a ele va da con cen tra ção de be ne fí ci os
igua is a um sa lá rio mí ni mo. Tem ha vi do um cres ci-
men to nos úl ti mos anos, por que o sa lá rio mí ni mo teve 
re a jus tes aci ma do INPC. Enquan to os de ma is be ne-
fí ci os são re a jus ta dos pelo INPC, o sa lá rio mí ni mo
tem tido re a jus te aci ma dele, o que pro vo ca uma ma i-
or con cen tra ção.

Hoje, 65,9% dos be ne fí ci os, in clu in do-se cer ca
de dois mi lhões de be ne fí ci os as sis ten ci a is, são igua -
is a um sa lá rio mí ni mo. Então, toda vez que o sa lá rio
mí ni mo é re a jus ta do aci ma da in fla ção, aci ma do
INPC – e é de se já vel que isso ocor ra –, há uma con -
cen tra ção de mais be ne fí ci os igua is a um sa lá rio mí -
ni mo, o que pro vo ca uma ele va ção da des pe sa pre vi-
den ciá ria – o que tam bém não é no vi da de para quem
par ti ci pa, anu al men te, da ela bo ra ção do Orça men to.

O SR. RICARDO BERZOINI – O pró xi mo fa tor é 
a po lí ti ca de trans fe rên cia de ren da da área ur ba na
para a área ru ral. O sub sis te ma ru ral do Re gi me Ge ral
da Pre vi dên cia So ci al é po ten ci al men te de fi ci tá rio. Há 
di fi cul da des do pon to de vis ta da ar re ca da ção. Esta -
mos, in clu si ve, dis cu tin do com a CNA, com a Con tag
e com ou tras en ti da des do meio ru ral como bus car
um meio mais efi caz de fi nan ci a men to des se sub sis-
te ma, mas sem a ilu são de ele que se tor na rá equi li-
bra do. Di fi cil men te, che ga re mos a um pon to de equi lí-
brio ou de po ten ci al equi lí brio.
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O fato é que, em 2002, hou ve um de se qui lí brio
de R$14,77 mi lhões no sub sis te ma ru ral, uma ar re ca-
da ção de ape nas R$2,3 mi lhões e des pe sas de R$17
mi lhões. Nes se caso, em bo ra o im pac to fi nan ce i ro
seja bas tan te ne ga ti vo, o im pac to so ci al é mu i to re le-
van te. São seis mi lhões de be ne fí ci os. São fa mí li as
po bres que re ce bem nor mal men te um sa lá rio mí ni-
mo, sen do um efi caz ins tru men to de ca pi la ri za ção da
ren da e ma nu ten ção do tra ba lha dor ru ral ina ti vo no
seu lo cal de ori gem, o que, com cer te za, re me te-nos
à ava li a ção de que de ve mos man ter esse sis te ma
como um sis te ma pre vi den ciá rio e não tra tá-lo como
as sis ten ci al, por que é de cor ren te de uma re la ção de
tra ba lho e por que exis te es pa ço para me lho rar a efi -
ciên cia da ar re ca da ção, ain da que não pos sa mos
atin gir um equi lí brio. Pa re ce-nos mais que jus to que
esse sub sis te ma seja fi nan ci a do pe las con tri bu i ções
so ci a is: a Con tri bu i ção So ci al so bre o Lu cro Lí qui do e
a Con tri bu i ção So ci al so bre o Fa tu ra men to das
Empre sas, a Co fins.

Por trás da ne ces si da de de fi nan ci a men to do
Re gi me Ge ral da Pre vi dên cia So ci al, exis te, por tan to,
po lí ti ca de sub sí di os a ati vi da des fi lan tró pi cas, a mi -
cro e pe que nas em pre sas, a tra ba lha do res do més ti-
cos e do cam po, a em pre sas ru ra is, à ex por ta ção da
pro du ção ru ral e até, jus to ou não, a ati vi da des es por-
ti vas pro fis si o na is. Tam bém exis te uma po lí ti ca de dis -
tri bu i ção de ren da por meio de au men tos re a is con fe-
ri dos ao sa lá rio mí ni mo e uma po lí ti ca de trans fe rên-
cia de ren da da área ur ba na para a área ru ral.

Uma ob ser va ção im por tan te é que exis te mu i to
es pa ço na ges tão da Pre vi dên cia So ci al para bus car-
mos ma i or efi ciên cia ge ren ci al. Esta mos fa zen do uma 
sé rie de es tu dos em re la ção à ques tão do com ba te à
so ne ga ção e às fra u des. Já to ma mos uma sé rie de
me di das de ca rá ter ad mi nis tra ti vo. Esta mos com um
pla ne ja men to em cur so de im plan ta ção, já con clu í do
na sua ela bo ra ção, com 126 me di das – vou en vi ar a
cada um dos Se na do res esse pla ne ja men to – no sen -
ti do de me lho rar a ar re ca da ção; com ba ter a in se gu-
ran ça do sis te ma; me lho rar a ca pa ci da de da em pre sa
de tec no lo gia de in for ma ção, que é a Da ta prev; cru zar
da dos para evi tar fra u des e so ne ga ção; me lho rar a
ges tão da con ces são de be ne fí ci os; pre ve nir ris cos
de fra u de, prin ci pal men te quan do en vol ve vín cu los in -
clu si ve com o cri me or ga ni za do, que de tec ta mos no
Rio de Ja ne i ro por meio de um tra ba lho con jun to do
Mi nis té rio da Pre vi dên cia So ci al com o Mi nis té rio Pú -
bli co e a Po lí cia Fe de ral. Esta mos ex pan din do esse
tra ba lho con jun to para vá ri os Esta dos, a fim de bus -
car uma pre ven ção e um com ba te bas tan te efi caz às
qua dri lhas or ga ni za das que atu am jun to ao INSS.

O fato é que po de mos me lho rar a ar re ca da ção e 
re du zir as des pe sas des ne ces sá ri as, ir re gu la res ou
ile ga is, in clu si ve re for mu lan do o sis te ma ge ren ci al.
Hoje, são 102 ge rên ci as exe cu ti vas, e es ta mos es tu-
dan do uma for ma mais ade qua da, mais com pa tí vel
com um flu xo de R$105 bi lhões, para vi a bi li zar a boa
ges tão des ses re cur sos.

Acre di ta mos que é pos sí vel man ter o Re gi me Ge -
ral num grau, ain da que haja um de se qui lí brio em re la-
ção a con tri bu i ções e des pe sas efe tu a das, que se si tue
num pa ta mar en tre 1,3% e 1,7% do PIB nos pró xi mos
vin te anos, o que nos pa re ce bas tan te ade qua do, prin ci-
pal men te se con se guir mos atin gir as me tas que que re-
mos bus car por meio des se pro ces so de ge ren ci a men-
to mais pro fis si o nal e es tra té gi co do INSS.

O SR. RICARDO BERZOINI – Já no re gi me dos
ser vi do res pú bli cos, a si tu a ção nos pa re ce bas tan te di -
fe ren te, in clu si ve no que diz res pe i to ao nú me ro de tra -
ba lha do res atin gi dos e aten di dos. Em 2002, ha via uma
ne ces si da de de fi nan ci a men to ou um dé fi cit no seg-
men to dos ser vi do res pú bli cos da or dem de R$53,7 bi -
lhões, 4,1% do PIB: R$28,5 bi lhões na União, R$21,9
bi lhões nos Esta dos e R$3,3 bi lhões nos Mu ni cí pi os.
Esse era o qua dro da Pre vi dên cia, sem le var em con si-
de ra ção que qual quer ente fe de ra do te ria sua obri ga-
ção pa tro nal se ti ves se, por exem plo, seus tra ba lha do-
res in clu í dos no Re gi me Ge ral da Pre vi dên cia So ci al.

Para se fa zer um cál cu lo de uma ma ne i ra até
bas tan te fa vo rá vel em re la ção ao ar gu men to le van ta-
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do pe los ser vi do res pú bli cos, ado ta mos o qua dro se -
guin te, que é a mes ma con ta, le van do em con si de ra-
ção uma con tri bu i ção pa tro nal hi po té ti ca, o que não
exis te hoje, por que hoje o sis te ma ope ra em re gi me
de ca i xa. A União, os Esta dos e os Mu ni cí pi os se res -
pon sa bi li zam pela des pe sa como um todo. Mas, se
hou ves se um cál cu lo, um fun do ou uma con ta es pe cí-
fi ca, ain da as sim, ha ve ria um de se qui lí brio de R$39,1
bi lhões, 3% do PIB, sen do R$22,1 bi lhões por con ta
da União, R$14,5 bi lhões por con ta dos Esta dos e
R$2,4 bi lhões por con ta dos Mu ni cí pi os.

O SR. RICARDO BERZOINI – Isso nos leva à
re fle xão de que, mes mo aca tan do um ar gu men to re -

cor ren te, que os ser vi do res le van tam de ma ne i ra le gí-
ti ma, de que a con ta sem a con tri bu i ção pa tro nal fica
dis tor ci da, te mos ain da as sim uma ne ces si da de, nes -
te ano, de alo car R$23 bi lhões na pro je ção do Orça -
men to de 2003 para sub si di ar o sis te ma de pre vi dên-
cia de 950 mil ser vi do res pú bli cos fe de ra is. Por tan to,
é um qua dro que exi ge, no mí ni mo, uma pre o cu pa-
ção, seja do pon to de vis ta da sus ten ta bi li da de, seja
do pon to de vis ta da jus ti ça da alo ca ção or ça men tá-
ria.

Nos Esta dos, a pro je ção para 2003 é de R$15,4
bi lhões. Em al guns Esta dos, há uma si tu a ção mu i to
mais gra ve, como é o caso, por exem plo, de São Pa u-
lo, Mi nas Ge ra is, Rio Gran de do Sul, Rio de Ja ne i ro e
Espí ri to San to, que têm si tu a ção bas tan te gra ve do
pon to de vis ta pre vi den ciá rio.

O SR. RICARDO BERZOINI – Se exa mi nar mos
a par tir da óti ca da sus ten ta bi li da de com o flu xo con -

tri bu ti vo, ha ve rá um qua dro que nos re ve la a dis pa ri-
da de en tre o Re gi me Ge ral e os re gi mes de pre vi dên-
cia dos ser vi do res pú bli cos. No Re gi me Ge ral, as con -
tri bu i ções dos tra ba lha do res e dos em pre ga do res
che gam a 80% do flu xo to tal em 2002, e, em 2003,
isso não deve ser mu i to di fe ren te. No se tor ur ba no,
essa auto-sus ten ta ção che ga a 97%.

Por tan to, quan to à pre vi dên cia dos tra ba lha do-
res do se tor pri va do, mes mo na si tu a ção ne ga ti va
em que se en con tra o mer ca do de tra ba lho no mo-
men to, mes mo com o grau de fis ca li za ção não sen-
do ain da aque le que pre ten de mos atin gir, mes mo
com o qua dro de fra u des que se re ve la no Rio de
Ja ne i ro, em São Pa u lo e em ou tros Esta dos, há um
qua dro de 96,9% de auto-sus ten ta ção. No se tor ru-
ral, com as ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas que já abor-
da mos an te ri or men te, há um flu xo mu i to ba i xo, de
ape nas 13,5%. Já nos re gi mes de pre vi dên cia dos
ser vi do res pú bli cos, há uma auto-sus ten ta ção mé dia
no Bra sil de 36%; en tre os ci vis da União, 32,9%;
en tre os mi li ta res, a mais ba i xa de to das, 25,6%; en -
tre os ser vi do res dos Esta dos, 43%; e en tre os dos
Mu ni cí pi os, 36,8%.

O SR. RICARDO BERZOINI – Se com pa rar-
mos, do pon to de vis ta da alo ca ção or ça men tá ria, o
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sig ni fi ca do da Pre vi dên cia no Bra sil, ve ri fi ca re mos,
pri me i ra men te, a re le vân cia das des pe sas pre vi den-
ciá ri as, tan to do lado da des pe sa quan to do lado que
ela sus ten ta em ter mos de po lí ti ca so ci al. Por exem -
plo, o INSS tem um flu xo pro je ta do para 2003 de
R$105,4 bi lhões, e o ser vi ço pú bli co, de R$63,9 bi-
lhões, sen do que, des tes, R$33,6 bi lhões são da
União; R$26,4 bi lhões, dos Esta dos; e R$ 3,9 bi lhões,
dos Mu ni cí pi os.

Com pa ran do com ou tras áre as de Orça men to
pú bli co fe de ral, po de mos ve ri fi car que a Sa ú de tem
uma pre vi são de R$27,8 bi lhões; a Edu ca ção, R$14,5 
bi lhões; a Agri cul tu ra, R$9 bi lhões; o Tra ba lho, R$8,2
bi lhões; e o Trans por te, R$5,3 bi lhões. Tam bém é
bom ob ser var nes se qua dro que a po lí ti ca de re cur-
sos hu ma nos de qual quer go ver no in flu en ci a rá de ci-
si va men te no flu xo con tri bu ti vo.

O SR. RICARDO BERZOINI – Nos úl ti mos oito
anos, hou ve uma que da no nú me ro de ser vi do res pú -

bli cos ci vis e mi li ta res da União: de 981,9 mil, em
1995, para 851,4 mil em 2002. No mes mo pe río do, o
nú me ro de ina ti vos pas sou de 802,7 mil para 942,7
mil. Isso sig ni fi ca que hou ve uma in ver são: hoje há
mais apo sen ta dos e pen si o nis tas que ser vi do res pú -
bli cos fe de ra is ci vis e mi li ta res na ati va. Mes mo que
man ti vés se mos o qua dro de 1995, de qua se um mi -
lhão de ser vi do res, te ría mos a ten dên cia de igua lar a
quan ti da de de ati vos com apo sen ta dos e pen si o nis-
tas.

O SR. RICARDO BERZOINI – Ou tro dado im-
por tan te para com pa ra ção são os be ne fí ci os pa gos

no re gi me ge ral e no ser vi ço pú bli co fe de ral. No Po der
Exe cu ti vo, en tre os ci vis, a mé dia é de R$2.272,00; no 
Mi nis té rio Pú bli co da União, R$12.571,00; no Ban co
Cen tral, R$7mil; en tre os mi li ta res, R$4.265,00; no
Le gis la ti vo, R$7.900,00; no Ju di ciá rio, R$8.027,00.

No re gi me ge ral, as apo sen ta do ri as por tem po de
con tri bu i ção, que são a imen sa mi no ria, R$744,00 em
mé dia; a ma i o ria dos tra ba lha do res ins cri tos no INSS se
apo sen tam por ida de, e, in fe liz men te, a mé dia foi de ape -
nas R$243,00. Isso nos leva à re fle xão de que é ne ces-
sá rio me lho rar mu i to o grau de con tri bu i ção de cor ren te,
prin ci pal men te, de fa to res do mer ca do de tra ba lho.

No re gi me pró prio dos ser vi do res, te mos uma
mé dia de 11,7 anos in cor po ra dos de con ta gem de
tem po de ou tros re gi mes, seja de re gi me de ser vi do-
res de Esta dos e Mu ni cí pi os ou do re gi me ge ral da
Pre vi dên cia So ci al, o que nos leva tam bém à re fle xão
so bre a na tu re za da re gra que per mi te a con ta gem re -
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cí pro ca de tem po. É im por tan te para vi a bi li zar a con -
ta gem para a apo sen ta do ria, mas exer ce gran de fa tor
de dis tor ção quan do ob ser va mos que uma pes soa
pode pas sar vin te e cin co anos no re gi me ge ral, fa zer
um con cur so pú bli co, pas sar para um car go de re mu-
ne ra ção re le van te e, em ape nas dez anos, apo sen-
tar-se com a in te gra li da de dos pro ven tos. Esse é um
dos prin ci pa is fa to res de dis tor ção, seja no re gi me de
ser vi do res da União, dos Esta dos ou dos Mu ni cí pi os.

O SR. RICARDO BERZOINI – Ou tra ques tão
im por tan te é a cha ma da com pen sa ção pre vi den ciá-
ria – é bom lem brar mos que o seu im pac to para as

fun ções de ma i or re mu ne ra ção é mu i to pe que no, e é
pe que no exa ta men te pela di fe ren ça en tre os dois sis -
te mas, me nos até pe las im per fe i ções even tu a is da lei. 
O fato é que o pa drão de con tri bu i ção no re gi me ge ral
é sem pre li mi ta do ao teto. Numa si tu a ção como esta,
ima gi ne mos uma pro cu ra do ra es ta du al que se apo-
sen te aos 48 anos, com 30 anos de con tri bu i ção, sen -
do 15 anos do INSS e 15 anos do re gi me pró prio de
ser vi dor, com um sa lá rio de R$8.000,00. O Esta do
res pec ti vo te ria uma com pen sa ção pre vi den ciá ria de
ape nas R$200,00; ou seja, o Esta do ban ca
R$7.800,00 por mês, en quan to o INSS ban ca ape nas
R$200,00.

A par tir de con ver sas com ser vi do res, Go ver-
na do res, Pre fe i tos e vá ri os Se na do res e De pu ta dos

que nos pro cu ra ram, nes ses dois me ses e vin te dias 
que es ta mos no Mi nis té rio, fi ze mos al gu mas si mu la-
ções.

Para que pos sa mos com pre en der as si mu la-
ções, pas sa rei al guns con ce i tos rá pi dos, ape nas
para per cep ção dos grá fi cos que va mos de mons trar.

Qu a dro 3

ALTERNATIVAS PARA O SETOR PÚBLICO:
PRINCIPAIS CONCEITOS (1/2)

• REGRA ATUAL  – Condições de elegibilidade
(tempo de contribuição, idade e alíquotas) e de
valor de benefício atuais

• GERAÇÃO ATUAL  – Atuais servidores ativos,
aposentados e pensionistas

• GERAÇÃO FUTURA  – Novos servidores
• PL 9  – Instituição de teto de contribuição e

benefício para serviço público igual ao do RGPS
e possibilidade de Previdência Complementar

• BPD  –  BENEFÍCIO PROPORCIONAL
DIFERIDO  – Até a data da reforma, direito
adquirido com base nas regras vigentes. Após a
data da reforma, direito adquirido com base nas
novas regras

O SR. RICARDO BERZOINI – A re gra atu al
se ria a au sên cia de qual quer re for ma, con di ções de
ele gi bi li da de de va lor de be ne fí cio de acor do com as 
re gras atu a is.

A ge ra ção atu al é o con ce i to dos atu a is ser vi-
do res ati vos, apo sen ta dos e pen si o nis tas.

A ge ra ção fu tu ra se ri am os no vos ser vi do res.

O PL 9, que to dos já de vem ter ana li sa do, em -
bo ra ain da es te ja tra mi tan do na Câ ma ra, é a ins ti tu i-
ção aber ta pelo art. 40, §14, da Cons ti tu i ção, de ter -
mos a op ção de um re gi me com teto e com ple men-
ta ção para os ser vi do res pú bli cos. Então, se ria a
pos si bi li da de de apro va ção do Pro je to de Lei nº 9, e
a pos te ri or ado ção pela União – que são as si mu la-
ções que fi ze mos – des se tipo de re gi me.

O be ne fí cio pro por ci o nal di fe ri do se ria a pre vi-
são de ado tar para os atu a is ser vi do res, sem op ção,
ou seja, por meio de uma mu dan ça cons ti tu ci o nal
que não con di ci o nas se à pré via e ex pres sa op ção,
as re gras do teto e com ple men ta ção de acor do com
o § 14º do art. 40.

O SR. RICARDO BERZOINI – Na lâ mi na se-
guin te, te mos ou tros con ce i tos.
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A re gra per ma nen te se ria a ex tin ção da re gra
de tran si ção para os atu a is ati vos: eli mi nar mos a re -
gra de 48 anos para a mu lher e 53 anos para o ho-
mem e pas sar mos di re to para a re gra de 55 anos
para a mu lher e 60 anos de ida de para os ho mens
se apo sen ta rem.

A ca rên cia atu al é a re gra atu al, que tam bém
está na Cons ti tu i ção, que é a per ma nên cia por pelo
me nos dez anos no se tor pú bli co e cin co anos no
car go em que se dará a apo sen ta do ria.

A ca rên cia du pli ca da se ria vin te anos no se tor
pú bli co e dez anos no car go em que se dará a apo -
sen ta do ria.

O be ne fí cio bru to é a ma ne i ra como é cal cu la-
do o be ne fí cio hoje. O ser vi dor fe de ral, ao se apo-
sen tar, de i xa de con tri bu ir e tem o seu pro ven to cal -
cu la do pela sua re mu ne ra ção bru ta. O be ne fí cio lí-
qui do con si de ra que esse cál cu lo de duz a con tri bu i-
ção pre vi den ciá ria, sen do exa ta men te igual àqui lo
que te ria na ati vi da de.

Esses con ce i tos são im por tan tes para en ten-
der mos os grá fi cos que es ta mos mos tran do.

O SR. RICARDO BERZOINI – A li nha azul, que
é a li nha de ba i xo, é a si tu a ção atu al para os ser vi do-
res ci vis. Se não fi zer mos ne nhu ma re for ma, a ten-
dên cia é um cres ci men to das des pe sas sem ne nhum
au men to real de sa lá rio, so men te a re po si ção do po -
der aqui si ti vo até 2013. Esse qua dro é mu i to se me-
lhan te para a ma i o ria dos Esta dos e Mu ni cí pi os; em
al guns ca sos, para Esta dos e Mu ni cí pi os é bem mais
gra ve, em bo ra o de se nho não seja tão di fe ren te do
pon to de vis ta da sua for ma ta ção. Cres ce até 2013,
2014, e de po is vol ta a cair, si tu an do-se sem pre aci ma
de R$13 bi lhões de im pac to or ça men tá rio, só para os
ci vis.

As si mu la ções para os mi li ta res es tão em fase
de ade qua ção. É um tra ba lho mu i to mais com ple xo,
pois é mu i to mais di fí cil fa zer a pre vi são atu a ri al em
re la ção ao qua dro da ati va dos mi li ta res e às pen sões
es pe cí fi cas de que eles dis põem ain da hoje.

Esse qua dro é a mera apli ca ção do Pro je to de
Lei nº 9, ou seja, sim ples men te apli car o dis pos to no
§14º do art. 40, que é o teto com com ple men ta ção.
Isso le va ria ape nas a cres ci men to de des pe sa. Por
quê? Por que o ente fe de ra do, no caso a União, te ria
de ini ci ar a ca pi ta li za ção para os no vos ser vi do res e
man ter todo o pas si vo já con tra ta do, os di re i tos ad qui-
ri dos da ge ra ção an te ri or. Por tan to, te ría mos um qua -
dro de cres ci men to de des pe sa, ain da que não tão ex -
pres si va nos pri me i ros anos, mas su pe ri or a R$1 bi -
lhão a par tir de 2012.
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O SR. RICARDO BERZOINI – O grá fi co aci ma
de mons tra o que acon te ce ria se fi zés se mos as re-
gras do §14º do art. 40 para to dos, in clu si ve para os
atu a is, re co nhe cen do o tem po pas sa do, ou seja, re -
co nhe cen do o di re i to acu mu la do en tre a pos se e o
mo men to da re for ma.

Te ría mos um im pac to fi nan ce i ro bem mais ne-
ga ti vo no iní cio do pro ces so, em 2004, e esse qua dro
iria di mi nu in do até 2027, quan do in ver te ria a ten dên-
cia, ou seja, a si tu a ção sem re for ma se tor na ria pior,
do pon to de vis ta do flu xo fi nan ce i ro, em re la ção à si -
tu a ção com re for ma.

De qual quer for ma, é bom ob ser var mos que, no
atu al qua dro or ça men tá rio e fis cal dos Esta dos e Mu -
ni cí pi os, e tam bém da União, se ria mu i to di fí cil a ado -
ção de uma re gra como essa, em bo ra, do pon to de
vis ta da con cep ção pre vi den ciá ria, com cer te za, mu i-
tos de fen de ri am como a con cep ção mais ade qua da
para um sis te ma com re par ti ção en tre os be ne fí ci os
de me nor va lor e de ca pi ta li za ção para os be ne fí ci os
mais sig ni fi ca ti vos, tan to do pon to de vis ta do pa ga-
men to quan to do pon to de vis ta da re ce i ta.

O SR. RICARDO BERZOINI – O grá fi co aci ma
se ria a ado ção da re gra per ma nen te: eli mi nar a ida de

de tran si ção de 53 e 48 anos e ado tar des de já, des de
2004, a re gra per ma nen te.

Nós te ría mos evi den te men te uma que da de
des pe sa nos pri me i ros anos, até 2010, de po is vol ta-
ría mos a ter um cres ci men to, ul tra pas san do a si tu a-
ção atu al por vol ta de 2021. Por quê? Por que ob vi a-
men te há um cer to re pre sa men to de apo sen ta do ria
nos pri me i ros anos e, de po is, um des re pre sa men to,
que pro vo ca o cres ci men to das des pe sas.

O SR. RICARDO BERZOINI – O ce ná rio exi bi do
tra ta da ado ção iso la da men te de duas pro vi dên ci as: o 
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be ne fí cio lí qui do, ou seja, o cál cu lo do be ne fí cio igual
à re mu ne ra ção bru ta, de du zi do o per cen tu al de con -
tri bu i ção à Pre vi dên cia do ati vo;e uma taxa de re po si-
ção da pen são, ou pen sões igua is a 70% da re mu ne-
ra ção do ins ti tu i dor da pen são.

Isso sig ni fi ca ria uma mu dan ça sig ni fi ca ti va no
qua dro, com aber tu ra de um es pa ço gran de do pon to
de vis ta or ça men tá rio, prin ci pal men te após 2013,
2014. No iní cio, já no pri me i ro ano, ofe re ce uma di fe-
ren ça de R$1bi lhão, am pli an do, por vol ta de 2010,
para al gu ma co i sa pró xi ma a R$2bi lhões, e abrin do
em 2032 a pro je ção de R$3bi lhões. Lem bre mos sem -
pre que es ses são va lo res pre sen tes, sem qual quer
pro je ção do pon to de vis ta de re a jus te, ou de acrés ci-
mo e de crés ci mo de fun ci o ná ri os. Man ti ve mos o atu al
qua dro nu mé ri co da ma ne i ra como está. 

O SR. RICARDO BERZOINI – Por fim, fi ze mos
a si mu la ção com bi nan do os qua tro ce ná ri os an te ri o-

res: a apli ca ção das re gras do Pro je to de Lei nº 9 ou
do §14 do art. 40 da Cons ti tu i ção, a ado ção de re gra
per ma nen te para a ida de mí ni ma, a ado ção da du pli-
ca ção da ca rên cia – há quem de fen da, in clu si ve, um
au men to ma i or da ca rên cia, ou seja, de dez para vin te
anos de ser vi ço pú bli co e de cin co para dez anos no
car go efe ti vo – e o be ne fí cio lí qui do com pen são a
70%. Esse qua dro, ob vi a men te, é o mais sig ni fi ca ti vo
de to dos; im plan ta do, vi a bi li za rá o fi nan ci a men to da
tran si ção de um sis te ma de re par ti ção sim ples para
um sis te ma de re par ti ção com teto e ca pi ta li za ção
após o teto.

O efe i to to tal das me di das se ria, em va lo res pre -
sen tes e apli can do-se uma taxa de des con to de 6%
ao ano, de R$52,1 bi lhões no Orça men to fe de ral –
isso, ape nas para os ci vis. Para os mi li ta res, es ta mos
es tu dan do mu dan ças de re gras que pos sam ter um
im pac to im por tan te sob o pon to de vis ta or ça men tá rio
e de sus ten ta ção do sis te ma.

O SR. RICARDO BERZOINI – O qua dro aci ma
de mons tra – não em grá fi cos, mas em nú me ros – o

im pac to de cada uma das me di das: R$33,6 bi lhões
no caso da re gra per ma nen te mais ca rên cia du pli ca-
da; R$17,9 bi lhões, a mais, na im plan ta ção da ca pi ta-
li za ção após o teto, nos mol des do §14 do art. 40, o
cha ma do Pro je to de Lei nº 9; e R$36,5 bi lhões se ria o
im pac to do be ne fí cio lí qui do e pen são a 70%. O re sul-
ta do to tal é de R$52 bi lhões, lem bran do que o im pac-
to da apli ca ção do con jun to de me di das não cor res-
pon de à soma dos im pac tos iso la dos, por que, evi den-
te men te, um in te ra ge com o ou tro e pro vo ca re sul ta-
dos di fe ren ci a dos.

Essas pro je ções fo ram fe i tas com base nos da -
dos de que o Mi nis té rio da Pre vi dên cia dis põe, da dos
que são for ne ci dos pelo Mi nis té rio do Pla ne ja men to e
que di zem res pe i to à ida de dos fun ci o ná ri os, tem po
pro vá vel que cada um car re ga do re gi me ge ral e ou -
tros fa to res que in flu en ci am o cál cu lo atu a ri al.

Encer ro di zen do que te mos a per cep ção de que
esse tema pode ser tra ta do de ma ne i ra bas tan te ob je-
ti va, en vol ven do uma com bi na ção de vi sões, de con -
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cep ções e de pro pos tas dos go ver na do res, do Pre si-
den te da Re pú bli ca e dos pre fe i tos das gran des ci da-
des. Com essa re for ma, po de mos cri ar um sis te ma
que, a mé dio e lon go pra zo, per mi ta a auto-sus ten ta-
ção do sis te ma. Obje ti va mos, de um lado, tor nar pos -
sí vel que to dos os be ne fí ci os no re gi me dos ser vi do-
res pú bli cos, até o teto do re gi me ge ral, pos sam ser
tra ta dos no sis te ma de re par ti ção, com a even tu al co -
ber tu ra pelo ente fe de ra do de even tu a is dé fi cits e a
pos si bi li da de de tra tar mos a ques tão do pon to de vis -
ta or ça men tá rio, com a pre vi são do flu xo de ad mis-
sões e o flu xo de apo sen ta do ri as atu a li za do anu al-
men te na ela bo ra ção do Orça men to. A par tir do teto,
para as re mu ne ra ções mais im por tan tes, mais sig ni fi-
ca ti vas, te ría mos um sis te ma de ca pi ta li za ção atra vés
de fun dos de pen são, fe cha dos, sem fins lu cra ti vos,
com ges tão pa ri tá ria, com a ca pa ci da de de os ser vi-
do res fis ca li za rem a ca pi ta li za ção, apli ca ção e ges tão
do pas si vo des ses fun dos de pen são, como já ocor re
no Ban co do Bra sil, na Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, na
Pe tro brás e, in clu si ve, em vá ri as em pre sas pri va das
que pa tro ci nam fun dos de pen são.

Pre ten de mos, com a re for ma, vi a bi li zar a cons -
tru ção de um sis te ma para o re gi me ge ral que per mi ta
a re cu pe ra ção gra du al do teto do sis te ma, pois com
os re a jus tes do sa lá rio mí ni mo aci ma do INPC, a ten -
dên cia da jun ção do teto com o piso é ex tre ma men te
pre vi sí vel. De ve mos ado tar me di das no sen ti do de in -
cor po rar, no re a jus te dos be ne fí ci os, al gu ma par ce la
da va ri a ção do Pro du to Inter no Bru to, de modo a per -
mi tir que os apo sen ta dos te nham par ti ci pa ção no re -
sul ta do da evo lu ção da eco no mia na ci o nal, que aca -
ba se in cor po ran do de uma for ma ou de ou tra no fi -
nan ci a men to do sis te ma.

Essa é uma ques tão fun da men tal para re fle tir-
mos, por que se pre ten de mos, de um lado, ado tar me -
di das que pos sam re du zir o im pac to or ça men tá rio da
pre vi dên cia do ser vi dor pú bli co – não ape nas para a
União, mas para es ta dos e mu ni cí pi os –, de ou tro
lado, de ve mos pen sar que te mos qua ren ta mi lhões
de bra si le i ros ex clu í dos do sis te ma. É pre ci so ado tar
um me ca nis mo de in clu são que seja res pon sá vel,
algo que não re fli ta sim ples men te uma ati tu de po pu-
lis ta, uma ati tu de pa ter na lis ta em re la ção a es ses
des pro te gi dos de hoje. A pro pó si to: des ses des pro te-
gi dos, de zo i to mi lhões têm ren da para con tri bu ir. Par -
te de les po de ria ser al can ça da pela fis ca li za ção e ou -
tra, pelo con ven ci men to à con tri bu i ção e po lí ti cas de
in du ção ao re gis tro no Sis te ma Ge ral de Pre vi dên cia
So ci al.

Te mos tam bém, de ou tro lado, uma com pres são
em ter mos de es ca las de be ne fí ci os en tre o teto e o
piso no Re gi me Ge ral de Pre vi dên cia So ci al.

A re for ma da Pre vi dên cia So ci al é ne ces sá ria,
mas não va mos tra ba lhar com alar mis mos do tipo “se
não se fi zer a re for ma, que bra o país”. Isso, com cer -
te za, não acon te ce ria, mas com pro me te ria, a cada
ano de ma ne i ra mais efe ti va, um or ça men to que é dis -
pu ta do, tam bém, pelo sa ne a men to bá si co, pela mo ra-
dia po pu lar, pela edu ca ção, pela sa ú de – um or ça-
men to que tem li mi tes do pon to de vis ta da apro pri a-
ção de re ce i ta tri bu tá ria. Aliás, a car ga tri bu tá ria já
che gou a um pa ta mar que, com cer te za, a so ci e da de
não quer que seja au men ta do.

Por tan to, de ve mos ter em men te que a re for ma
da Pre vi dên cia não é uma ques tão me ra men te fis cal,
mas, prin ci pal men te, uma ques tão de sus ten ta ção do 
sis te ma e de res pon sa bi li da de or ça men tá ria, de vi a-
bi li da de or ça men tá ria, de jus ti ça na alo ca ção dos re -
cur sos li mi ta dos de que dis po mos a cada ano. Como
eu dis se, es ses re cur sos não se des ti nam ape nas à
Pre vi dên cia, des ti nam-se a cus te ar to das as po lí ti cas
so ci a is que o país re cla ma e que, com cer te za, a po -
pu la ção es pe ra que o Go ver no Fe de ral, no Po der
Exe cu ti vo e no Po der Le gis la ti vo, tra du za no aten di-
men to das as pi ra ções so ci a is do nos so povo.

Era o que ti nha a di zer ini ci al men te, agra de cen-
do a aten ção das se nho ras e dos se nho res se na do-
res.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao pri me i ro de ba te dor ins cri to pelo Par ti do
da Fren te Li be ral, Se na dor Efra im Mo ra is.

Se na dor, acho que V. Exª po de ria fa lar da mesa.
O nos so ob je ti vo é que te nha mos uma ses são me nos
dis cur si va e for mal, uma ses são em que pos sa mos
apro fun dar a dis cus são do tema.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Sem re vi-
são do ora dor.) – Agra de ço a de fe rên cia de V. Exª, Sr.
Pre si den te, ao tem po em que o cum pri men to.

Srªs e Srs. Se na do res, Sr. Mi nis tro da Pre vi dên-
cia, Ri car do Ber zo i ni, ini ci al men te, que ro me con gra-
tu lar com esta ini ci a ti va que hoje o Se na do Fe de ral
ina u gu ra, a de re ser var um dia na se ma na – as quin -
tas-fe i ras – para de ba ter as re for mas cons ti tu ci o na is
com a pre sen ça dos mi nis tros ne las di re ta men te en -
vol vi dos. Essa ini ci a ti va, com cer te za, Srªs e Srs. Se -
na do res, será fa tor de en ri que ci men to dos de ba tes e
fa vo re ce rá o flu xo das idéi as e pro pos tas.

O go ver no do Pre si den te Lula clas si fi cou a re -
for ma da Pre vi dên cia So ci al como a pri me i ra das re -
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for mas, aque la que deve ina u gu rar esse ci clo de mu -
dan ças e trans for ma ções es tru tu ra is com as qua is
quer mar car a sua ad mi nis tra ção e re co lo car o país
na rota do cres ci men to eco nô mi co.

Nós, do Par ti do da Fren te Li be ral, Sr. Mi nis tro,
es ta mos de ple no acor do quan to a isso. La men ta mos
ape nas que o Par ti do dos Tra ba lha do res so men te
ago ra te nha che ga do a essa con clu são, já que, na ad -
mi nis tra ção an te ri or, quan do esse dis cur so era sus -
ten ta do pela base par la men tar do Pre si den te Fer nan-
do Hen ri que Car do so, in te gra da por meu par ti do, o
PFL, não en con tra va, nes ta Casa e na Câ ma ra dos
De pu ta dos, aco lhi da en tre os adep tos do atu al go ver-
no.

Antes tar de do que nun ca! Aliás, o no bre Lí der
do Go ver no no Con gres so, o emi nen te Se na dor Alo i-
zio Mer ca dan te, que aqui se en con tra, já teve a opor -
tu ni da de de ad mi tir, em re cen te de ba te na Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos des ta Casa, na pre sen ça
dos Mi nis tros Antô nio Pa loc ci e Gu i do Man te ga, que
se tra tou de pos tu ra equi vo ca da. Foi sem dú vi da, no -
bre Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, um ges to de gran -
de za po lí ti ca de V. Exª.

Esta mos, pois, uni dos pela idéia cen tral de que
o País ne ces si ta im ple men tar as re for mas, e a re for-
ma da pre vi dên cia é uma das mais ur gen tes. Até aí,
te mos con sen so. Mas pre ci sa mos ava li ar até onde é
pos sí vel con ver gir mais e qua is são pre ci sa men te as
nos sas di ver gên ci as. E isso só o de ba te pro por ci o na.
Daí a im por tân cia da pre sen ça de V. Exª, Sr. Mi nis tro
Ri car do Ber zo i ni, nes ta Casa, para trans mi tir es ses
es cla re ci men tos. Tam bém es ta mos de acor do de que
a cri se do sis te ma pre vi den ciá rio é atu a ri al e pro je ta
um co lap so para um fu tu ro não mu i to dis tan te se não
fo rem efe tu a das mu dan ças es tru tu ra is.

Ini ci al men te, o Go ver no do Pre si den te Lula
men ci o nou a ne ces si da de de er ra di car pri vi lé gi os e
uni fi car o sis te ma. Sal vo en ga no, era esse, em li nhas
ge ra is, o teor das de cla ra ções de V. Exª e de ou tras li -
de ran ças do Go ver no. Eis que, na se qüên cia des sas
pri me i ras co lo ca ções, os gru pos de pres são, mu i tos
dos qua is com for te re pre sen ta ti vi da de jun to ao Par ti-
do dos Tra ba lha do res, or ga ni za ram-se e pas sa ram a
agir den tro e fora do Go ver no, ex pli ci tan do os seus in -
te res ses e ma ni fes tan do as suas di ver gên ci as.

Os mi li ta res pas sa ram a jus ti fi car os ga nhos es -
pe ci a is de sua ca te go ria, as sim como os fun ci o ná ri os
pú bli cos, pro fes so res, ma gis tra dos e di ver sos ou tros
seg men tos.

Para que, no de cor rer da nos sa ex pla na ção, já
pos sa mos de i xar al gu mas per gun tas para V. Exª, o
meu Par ti do, o PFL, quer sa ber em que me di da o Go -

ver no se sen si bi li zou com es sas pos tu la ções, qual
de las vai le var em con ta ou se es ta rá vol ta do ape nas
à sol vên cia do sis te ma e ao in te res se ge ral, ou seja,
vai uni fi car o sis te ma? Vai por fim às re ga li as e pri vi lé-
gi os?

Essa é a nos sa pri me i ra ques tão, Sr. Mi nis tro Ri-
car do Ber zo i ni.

Se gun do da dos da con sul to ria Ibmec Edu ca ci o-
nal, ci ta dos pelo jor nal O Esta do de S.Pa u lo, no dia
02 des te mês, em edi to ri al, o Bra sil gas ta com a Pre vi-
dên cia – a dos ser vi do res e a do INSS – 11,5% do
PIB, o que é bem mais do que gas tam pa í ses do Pri -
me i ro Mun do como Esta dos Uni dos, Aus trá lia e Espa -
nha, cujo gas to mé dio é de 8,2%, con for me da dos ob -
ti dos jun to à OCDE.

A dis tor ção, se gun do o es tu do ci ta do pelo O
Esta do de S.Pa u lo, ad vém de al guns fa to res, en tre
os qua is a ida de mí ni ma de apo sen ta do ria que, no
Bra sil, é tida como ba i xa. Ou tro fa tor é a apo sen ta do-
ria do se tor pú bli co, cuja mé dia é de R$2.862 men sa-
is, cin co ve zes ma i or que o PIB per ca pi ta do País.

Nos pa í ses da OCDE, se gun do esse es tu do ci -
ta do pelo jor nal, a mé dia de be ne fí ci os pa gos aos
apo sen ta dos é de até 66% do PIB per ca pi ta. Di an te
de nú me ros como es ses, pa re ce im pe ra ti va a ne ces-
si da de de uni fi ca ção do sis te ma. Nes se sen ti do, gos -
ta ría mos de sa ber o que pre ten de fa zer o Go ver no
para equa li zar es ses gas tos. Vai me xer na ida de mí ni-
ma? Vai cor ri gir essa dis tor ção ma cro e co nô mi ca que
é a pre vi dên cia do se tor pú bli co? Qu e ro es cla re cer a
V. Exª que de po is re pe ti rei as per gun tas.

Ou tro pon to-cha ve nes sa dis cus são re fe re-se à
co bran ça dos ina ti vos. O Go ver no ma ni fes tou-se fa-
vo rá vel a ela, mas o de pu ta do pe tis ta es co lhi do para
re la tar a re for ma na Câ ma ra dos De pu ta dos, De pu ta-
do Arlin do Chi na glia, de cla rou à Fo lha de S.Pa u lo,
no dia 08 des te mês, que “sou con tra a co bran ça de
ina ti vos”. Se gun do essa mes ma no tí cia da Fo lha de
S.Pa u lo, o De pu ta do Arlin do Chi na glia é “con trá rio a
pon tos vi ta is da pro pos ta de re for ma de fen di da até
ago ra pela equi pe do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da
Sil va”. Ele é con tra, por exem plo, que a re for ma co me-
ce pelo Pro je to de Lei nº 9, que, a seu ver, de ve ria di -
lu ir-se no con jun to da re for ma.

Como o jor nal in for ma que o re fe ri do De pu ta do
é “li ga do aos Mi nis tros Ri car do Ber zo i ni e ao Mi nis tro
Luiz Gus hi ken” é na tu ral que es sas de cla ra ções, em
de sa cor do com as ofi ci a is, ge rem con fu são. Peço,
pois, que o Mi nis tro as es cla re ça, pois aí tam bém as
de cla ra ções ofi ci a is são de sen con tra das.
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Ini ci al men te, in for ma va-se que o Go ver no apo i-
a ria o PL nº9 em sua for ma ori gi nal, sem os des ta-
ques para vo ta ção em se pa ra do – é bom que se re -
gis tre que os des ta ques são de au to ria do pró prio PT
na le gis la tu ra an te ri or – como pon to de par ti da para a
re for ma.

De po is, di an te de pres sões que te ri am sur gi do
na Ban ca da do PT, o Go ver no, ain da se gun do o no ti-
ciá rio, te ria re cu a do do PL nº 9. Ago ra, se gun do O
Glo bo do dia 13 des te mês “o Go ver no vol tou atrás
no va men te e diz que pre ten de ini ci ar a re for ma da
Pre vi dên cia pela apro va ção, até a Se ma na San ta, do
PL nº 9”. 

Este é, por tan to, o es cla re ci men to fi nal que
peço a V. Exª: a re for ma co me ça mes mo pelo PL nº 9? 
Na sua for ma ori gi nal ou com os des ta ques? Qual a
se qüên cia do cro no gra ma?

Antes de con clu ir, Sr. Pre si den te José Sar ney,
que ro res sal tar mais uma vez a im por tân cia des te de -
ba te para a de mo cra cia e o de se jo – e a con fi an ça –
de que ve nha en ri que cer o pro ces so de re for mas.

Mu i to obri ga do Sr. Mi nis tro, Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao se gun do de ba te dor ins cri to, Se na dor
Sér gio Ca bral, pelo PMDB.

O SR. SÉRGIO CABRAL (PMDB – RJ. Sem re -
vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te José Sar ney, Sr. Mi -
nis tro Ri car do Ber zo i ni, Srªs e Srs. Se na do res, vou
pro cu rar ser o mais ob je ti vo pos sí vel nes ta in ter ven-
ção, vis to que o Se na dor Efra im Mo ra is, que me an te-
ce deu, já abor dou e co lo cou para V. Exª al guns te mas
que se ri am abor da dos por mim.

Pen so que, do pon to de vis ta do di ag nós ti co do
sis te ma, fe i to por V. Exª, tan to no se tor do INSS quan -
to no se tor pú bli co, há con sen so de to dos nós. Mas o
que me pre o cu pa é o en ca mi nha men to para a so lu-
ção des se tema tão com pli ca do, dra má ti co e sen sí vel
como é o da Pre vi dên cia no Bra sil.

Mi nis tro, como Pre si den te da Assem bléia Le gis-
la ti va do Esta do do Rio de Ja ne i ro, es ta be le ce mos,
em 1995, um teto sa la ri al ba se a do na Cons ti tu i ção
Fe de ral, que diz que ne nhum fun ci o ná rio pode ga-
nhar aci ma do che fe do po der.

Para V. Exª ter uma idéia, 330 fun ci o ná ri os do
Po der Le gis la ti vo es ta du al ti ve ram cor ta da a par te do
sa lá rio que ul tra pas sa va o teto de R$9.600. Tre zen tos
e trin ta fun ci o ná ri os, du ran te oito anos, per mi ti ram
que o Esta do do Rio de Ja ne i ro – o Esta do que V. Exª
ci tou como um dos mais pro ble má ti cos em re la ção à
Pre vi dên cia – eco no mi zas se apro xi ma da men te

R$260 mi lhões, uma li nha ver me lha, uma li nha ama -
re la, para ci tar duas obras viá ri as im por tan tes do meu 
Esta do.

A Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19 es ta be le cia o
teto sa la ri al, pas san do por uma ini ci a ti va con jun ta
dos che fes dos Três Po de res. O Pre si den te Fer nan do
Hen ri que ten tou re gu la ri zar essa ques tão, de ma ne i ra
tí mi da, a meu ver, as sim como o Pre si den te do Con -
gres so, mas não se avan çou.

Per gun to se o Exe cu ti vo vai to mar a fren te des -
sa im por tan te ques tão, pois não ouvi de V. Exª e nem
do Go ver no men ção a ela. É um tema de li ca do que, a
par tir da mi nha ex pe riên cia pes so al, pas so a per se-
guir como um ob je ti vo fun da men tal, já que leva à eco -
no mia de re cur sos pú bli cos. Ape sar de es tar pre vis to,
não ti ve mos ain da uma ma ni fes ta ção do Pre si den te
Luiz Iná cio Lula da Sil va nem de V. Exª a esse res pe i-
to.

A res pe i to das ques tões ge ren ci a is da Pre vi dên-
cia So ci al, V. Exª fa lou que o pro ble ma não é tão gra ve
quan to no se tor pú bli co, ape sar de exis ti rem as pec tos
gra ves. V. Exª abor dou a exis tên cia de cor rup ção, de
uma qua dri lha ins ta la da no INSS do meu Esta do,
onde a si tu a ção é gra ve. Um dia, V. Exª brin cou co mi-
go e dis se-me que não era ape nas no Rio de Ja ne i ro,
que eu não sa bia como era a si tu a ção em São Pa u lo e 
em ou tros Esta dos. Então, fico fe liz de es tar sen do fe i-
to este tra ba lho de com ba te à cor rup ção e ao des vio
de di nhe i ro na Pre vi dên cia So ci al.

Ao fi nal de sua pa les tra, V. Exª ci tou a mé dia do
sa lá rio do apo sen ta do, do pen si o nis ta do re gi me do
INSS: R$243, se não me en ga no. E V. Exª fa lou so bre
a ne ces si da de de com ba ter o gran de dé fi cit no se tor
pú bli co e, ao mes mo tem po, avan çar no re gi me ge ral.

Per gun to: quan do é que o Go ver no vai eli mi nar
uma in jus ti ça co me ti da pelo Go ver no Col lor e pelo
Con gres so Na ci o nal, com a Lei nº 8.213, que des vin-
cu lou o re a jus te dos apo sen ta dos e pen si o nis tas do
INSS do re a jus te do sa lá rio mí ni mo?

Ape sar de a Cons ti tu i ção pre ver que não pode
ha ver re du ção de sa lá rio, o que ve mos, hoje, é o ci da-
dão apo sen tar com oito sa lá ri os mí ni mos e, ao lon go
da sua vida, esse sa lá rio ir di mi nu in do.

Há três se ma nas, esse tema cons ta va da pa u ta
do Se na do e, se não me en ga no, o Se na dor Tião Vi a-
na, pelo PT, so li ci tou a sua re ti ra da, em nome da re -
for ma da Pre vi dên cia e do pro je to que o Exe cu ti vo en -
vi a rá ao Con gres so.

Esse tema é mu i to im por tan te e de uma jus ti ça
fun da men tal. Cer ta men te, ele não pro vo ca rá 10% da
san gria do que hoje é pro vo ca do pelo se tor pú bli co.
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V. Exª abor dou, com mu i ta pro pri e da de, o pa pel
da Pre vi dên cia So ci al do pon to de vis ta da dis tri bu i-
ção de ren da e da Pre vi dên cia ru ral. É vi tal res pon der
à so ci e da de bra si le i ra, que, ao mes mo tem po em que
se bus ca a aus te ri da de e a ra ci o na li da de no se tor pre-
vi den ciá rio, há a pre o cu pa ção hu ma na, so bre tu do
com aque les que mais ne ces si tam da aten ção do Go -
ver no.

Cre di tar ao bo i co te que o PT pos sa ter es ta be le-
ci do à Pre vi dên cia a gran de ra zão de a re for ma da
Pre vi dên cia não ter avan ça do no Go ver no Fer nan do
Hen ri que é uma vi são dis tor ci da e equi vo ca da. Não
falo isso em nome do meu Par ti do, mas em meu
nome. Pen so que o pro ble ma pas sou, so bre tu do, pe -
los ges to res da Pre vi dên cia que olha vam a ques tão
mais pelo nú me ro do que pelo lado hu ma no, so ci al.
Isso foi uma fa lha do Go ver no an te ri or. Pen so que V.
Exª sem pre cor re rá o ris co fron te i ri ço en tre os nú me-
ros e a ques tão hu ma na.

Faço esta ob ser va ção, para mim mu i to im por-
tan te, da re cu pe ra ção do po der aqui si ti vo de mi lhões
e mi lhões de bra si le i ros que de pen dem da Pre vi dên-
cia, para que se re pa re a in jus ti ça co me ti da pelo Go -
ver no Col lor e pelo Con gres so Na ci o nal, em 1991.

Ou tro tema im por tan te, ain da na ques tão da
ges tão, é o pa ga men to dos apo sen ta dos e pen si o nis-
tas do INSS, fe i to no meio do mês. A lei o per mi te por -
que es ta be le ce que o pa ga men to seja fe i to até o dé ci-
mo dia útil, mas os apo sen ta dos e pen si o nis tas aca -
bam re ce ben do os seus sa lá ri os de po is do ven ci men-
to das con tas de luz e de água. Ouço es sas re cla ma-
ções com mu i ta fre qüên cia no meu Esta do. Nes ses
anos de man da to par la men tar, pro cu rei de di car-me
mu i to ao tema da ter ce i ra ida de e, como V. Exª sabe,
te nho um vín cu lo mu i to gran de com essa fa i xa da po -
pu la ção. O que im pli ca ria de per da para a Pre vi dên cia
a mu dan ça no ca len dá rio de pa ga men tos? Por que
essa mu dan ça não é fe i ta de ime di a to ou em um cur to
pra zo? Pa re ce-me uma me di da im por tan te.

Tam bém no cam po ge ren ci al, apre sen tei um
pro je to de lei no Se na do – in clu si ve o mes mo vale
como su ges tão ad mi nis tra ti va para o Insti tu to Na ci o-
nal de Se gu ri da de So ci al – que dis põe so bre a trans -
pa rên cia da ges tão do di nhe i ro pú bli co. Já que V. Exª
clas si fi cou como im por tan te a trans pa rên cia dos da -
dos dos nú me ros da Pre vi dên cia – como já ocor re no
Ban co do Bra sil, na Pe tro brás e na Ca i xa Eco nô mi ca
Fe de ral – na pos sí vel mu dan ça na re for ma da pre vi-
dên cia pú bli ca e na par ce ria com o ser vi dor pú bli co,
por que não es ta be le cer, de ime di a to, o for ne ci men to
de in for ma ções pe rió di cas aos con tri bu in tes, com a
emis são de ex tra tos? Su gi ro, por exem plo, que seja

in for ma do o va lor das seis úl ti mas con tri bu i ções efe ti-
va das em be ne fí cio do par ti ci pan te do sis te ma, o tem -
po de par ti ci pa ção do mes mo e o tem po de con tri bu i-
ção ne ces sá rio para que o par ti ci pan te pos sa ob ter
sua apo sen ta do ria. Esses ex tra tos po de ri am ser en vi-
a dos se mes tral men te ou de acor do com a vi são ad mi-
nis tra ti va do Mi nis té rio da Pre vi dên cia So ci al e Assis -
tên cia So ci al aos con tri bu in tes. Cre io que essa me di-
da se ria im por tan te na di re ção da trans pa rên cia da
Pre vi dên cia so ci al.

Há ou tro tema vol ta do para a ques tão ad mi nis-
tra ti va que con si de ro im por tan te. Foi di vul ga da, no dia 
28 de fe ve re i ro, a re a li za ção de novo con cur so pú bli co
para pre en chi men to de va gas na Pre vi dên cia so ci al.
Per gun to se, de fato, os apro va dos se rão no me a dos.
Con si de ro isso fun da men tal por que sin to, nas agên ci-
as do Esta do do Rio de Ja ne i ro, Mi nis tro, é a ne ces si-
da de de mais fun ci o ná ri os, de mais gen te aten den do
aos usuá ri os da Pre vi dên cia So ci al. Lem bro-me mu i to
dos Mi nis tros Wal dir Pi res e Anto nio Brit to, dos Go-
ver nos do Pre si den te José Sar ney e do Pre si den te
Ita mar Fran co, res pec ti va men te. Eles eram mu i to atu -
an tes, sa i am da toca, sa i am dos seus ga bi ne tes, iam
às agên ci as, ve ri fi ca vam o aten di men to dado aos
usuá ri os. Pa re ce um as sun to me nor, mas não é. Por -
tan to, su gi ro a V. Exª – que está mu i to con su mi do pela 
dis cus são da re for ma – sair de Bra sí lia para ver o
dia-a-dia da ges tão do INSS no res tan te do País. No
meu Esta do, via de re gra, ela é um dra ma, e sei que
em mu i tos ou tros não é di fe ren te.

Do pon to de vis ta po lí ti co, que ro ma ni fes tar o
de se jo, Mi nis tro, de que essa pro pos ta che gue o mais
bre ve men te pos sí vel ao Con gres so Na ci o nal, para
que pos sa mos tra var aqui uma dis cus são e to mar de -
li be ra ções para a ade qua ção dos re cur sos da Pre vi-
dên cia So ci al. V. Exª foi mu i to fe liz quan do abor dou –
e o Go ver no di ag nos ti ca – a bru ta li da de da di fe ren ça
en tre o re gi me pú bli co e o re gi me ge ral da Pre vi dên-
cia do se tor pri va do, mas le van do em con si de ra ção
que o fun ci o ná rio pú bli co não é o al goz des se sis te-
ma. Na ver da de, o se tor pú bli co re pro duz, no sis te ma
pú bli co de Pre vi dên cia, a mes ma in jus ti ça da so ci e-
da de bra si le i ra: uma enor me con cen tra ção de ren da
em al guns se to res, em al guns ser vi do res pú bli cos,
sen do que a gran de mas sa ga nha mu i to mal. 

Então, pen so que a co ra gem de V. Exª em es ta-
be le cer o teto, em pro vo car esse as sun to com o Pre si-
den te do Con gres so, com o Pre si den te do Su pre mo,
com o Pre si den te da Re pú bli ca, a co ra gem de es ta-
be le cer no vos sis te mas para aque les que po dem bus -
car apo io na Pre vi dên cia com ple men tar en con tra rá,
cer ta men te, apo io nes ta Casa ou da gran de ma i o ria
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dos Srs. Se na do res. S. Exªs acre di tam que re fa zer a
en ge nha ria do sis te ma pre vi den ciá rio bra si le i ro é
uma das con di ções fun da men ta is para o Go ver no ga -
nhar pou pan ça e in ves tir no que o povo bra si le i ro ne -
ces si ta.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Sem re vi-

são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, de se jo cum pri men tar o Mi nis tro Ri car do Ber zo i ni.
Seja bem-vin do.

Cre io que o Bra sil in te i ro es pe ra va este en con-
tro do Se na do Fe de ral com V. Exª, para um de ba te
mais for mal so bre a Pre vi dên cia So ci al bra si le i ra,
uma dí vi da de mu i tos anos, uma ne ces sá ria atu a li za-
ção do Esta do bra si le i ro. V. Exª tem dado to das as de -
mons tra ções de que está à al tu ra des se de sa fio e tem 
co lo ca do, com cla re za pú bli ca, in clu si ve, a sua res-
pon sa bi li da de com este mo men to his tó ri co.

Gos ta ria de fa zer a le i tu ra de um pa rá gra fo de
um ar ti go es cri to pelo Mi nis tro Ri car do Ber zo i ni, no
dia 13 de fe ve re i ro de 2003, no jor nal O Glo bo, no se -
guin tes ter mos:

O iní cio dos de ba tes so bre a re for ma
da Pre vi dên cia le vou al guns se to res da so ci-
e da de a ade rir a um ar gu men to tão pe ri go-
so quan to des res pe i to so. Tra tam os ser vi do-
res como uma cas ta de pri vi le gi a dos que
deve pas sar pela exe cra ção pú bli ca, qual a
Geni de Chi co Bu ar que, para se pe ni ten ci ar
por seus pe ca dos. Ape sar de re co nhe cer
que o Re gi me Pró prio de Pre vi dên cia dos
Ser vi do res ge rou um vi o len to de se qui lí brio
fis cal nos úl ti mos anos, este go ver no não
vai ade rir a esse tor tu o so dis cur so, que de -
sa gra da os fun ci o ná ri os pú bli cos, fra gi li za o
Esta do e, com isso, re duz sua com pe tên cia
e seu raio de ação.

Essa é a po si ção do ilus tre Mi nis tro Ri car do Ber -
zo i ni, ma ni fes ta da pu bli ca men te no jor nal O Glo bo,
no dia 13 de fe ve re i ro.

O nos so Par ti do, o Par ti do dos Tra ba lha do res,
re u ni do, no úl ti mo fi nal de se ma na, em seu Di re tó rio
Na ci o nal, apre sen tou a se guin te re so lu ção:

As pro pos tas de Re for ma Tri bu tá ria,
Pre vi den ciá ria e Tra ba lhis ta de vem le var em 
con si de ra ção a ins ti tu i ção de uma Ren da
Bá si ca de Ci da da nia como a base de ren di-
men to a que todo(a) bra si le i ro(a) deve ter

aces so como di re i to de par ti ci par da ri que za
da na ção. Con for me cons ta no pro gra ma de
go ver no do Pre si den te Lula, os di ver sos
pro gra mas de trans fe rên cia de ren da, como
os de ren da mí ni ma as so ci a da à edu ca ção
ou à sa ú de, Bol sa Esco la, Bol sa Ali men ta-
ção, Bol sa Ren da, Car tão Ali men ta ção e ou -
tros, de vem ser vis tos como pas sos na di re-
ção de uma Ren da Bá si ca de Ci da da nia. A
ban ca da do PT na Câ ma ra dos De pu ta dos,
em har mo nia com o Po der Exe cu ti vo, de ve-
rá acom pa nhar com aten ção a tra mi ta ção
do PLS nº 266/2001 ou o PLC nº 254/2003
que cria a Ren da Com ple men tar de Ci da da-
nia, de ma ne i ra com pa tí vel com as re for mas
Tri bu tá ria, Pre vi den ciá ria e Tra ba lhis ta.

Do pon to de vis ta his tó ri co, gos ta ria de fa zer um
re pa ro à tese apre sen ta da pelo emi nen te Se na dor
Efra im Mo ra is, e por ou tros no bres Par la men ta res da
Casa: a afir ma ção de que o Par ti do dos Tra ba lha do-
res foi o gran de res pon sá vel pelo fra cas so da evo lu-
ção da re for ma pre vi den ciá ria pro pos ta pelo Go ver no
bra si le i ro na ges tão do Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que Car do so. Não me pa re ce ser jus ta essa afir ma-
ção, em bo ra seja uma co lo ca ção im por tan te nes te
iní cio dos de ba tes.

Gos ta ria de lem brar aos Srs. Par la men ta res que 
o Par ti do dos Tra ba lha do res deu en tra da no Man da do
de Se gu ran ça nº 2253 pe ran te o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, de fen den do a es tri ta obe diên cia ao pro ces so
le gis la ti vo, por en ten der que o trâ mi te da ma té ria pre -
vi den ciá ria apre sen ta da pelo Go ver no es ta va atro pe-
lan do o pro ces so le gis la ti vo, fe rin do prin cí pi os de en -
ten di men to cons ti tu ci o nal do Par ti do.

Foi apre sen ta da a Pro pos ta de Emen da à Cons -
ti tu i ção nº 33, de 1996, ao Se na do Fe de ral, ten do sido 
de sig na do Re la tor o Se na dor Beni Ve ras, do PSDB
do Ce a rá. E aí vale lem brar que a de sig na ção do Re -
la tor e os pri me i ros pas sos da tra mi ta ção le gis la ti va
des sa ma té ria só ocor re ram um se mes tre de po is.
Por tan to, nos so Par ti do não teve ab so lu ta men te ne -
nhu ma res pon sa bi li da de nes se fato. 

O Se na dor Ro ber to Fre i re apre sen tou a PEC nº
14, de 1996, que de fen dia uma re for ma da Pre vi dên-
cia So ci al, e essa PEC era aná lo ga à pro pos ta de
emen da à Cons ti tu i ção do De pu ta do Edu ar do Jor ge.
Não hou ve ne nhu ma con si de ra ção ou va lo ri za ção da
pro pos ta do Par ti do dos Tra ba lha do res em re la ção à
re for ma pre vi den ciá ria.

Então, o nos so Par ti do cum priu, sim, com as
suas res pon sa bi li da des, com a sua in ten ção de tra zer
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essa ma té ria para o Par la men to bra si le i ro e ten tou fa -
zer que hou ves se con si de ra ção pelo de ba te que pro -
pu nha, em es tri ta obe diên cia ao pro ces so le gis la ti vo.

O Go ver no Fer nan do Hen ri que dis pu nha, com
todo o res pe i to, de três quin tos do Par la men to do pon -
to de vis ta da har mo nia e da con so li da ção po lí ti ca. No 
mês de fe ve re i ro de 1995, no iní cio de sua ges tão, ha -
via uma for te ten dên cia de en ten der a ges tão bra si le i-
ra como uma ges tão en ra i za da nos prin cí pi os ne o li-
be ra is. Hou ve uma ava lan che, uma en tra da fir me e ri -
go ro sa na de fe sa do ajus te do Esta do, e a re for ma da
or dem eco nô mi ca, que en trou em fe ve re i ro, foi apro -
va da até o mês de ju nho. Tra ta-se da Emen da Cons ti-
tu ci o nal nº 5. Ela está na Cons ti tu i ção. E to das as de -
ma is emen das da or dem eco nô mi ca fo ram apro va-
das, com ma i o ria ab so lu ta, no pri me i ro se mes tre de
1995. Assim, o Go ver no an te ri or apro va ria o que qui -
ses se ten do três quin tos da base po lí ti ca den tro do
Par la men to.

É pre ci so que esse de ba te sur ja num am bi en te
de con si de ra ção pelo es for ço que têm fe i to to dos na
evo lu ção de um pro ces so de re for ma do Esta do.

Nós, do Par ti do dos Tra ba lha do res, en ten de mos
que o PSDB tem tido gran de res pon sa bi li da de nes te
mo men to his tó ri co que o Bra sil vive, pois está con tri-
bu in do para o de ba te da re for ma da Pre vi dên cia So ci-
al e da re for ma tri bu tá ria. Enten de mos que o PFL está 
agin do do mes mo modo. Não gos ta ría mos que hou-
ves se má in ter pre ta ção de pro ce di men tos, de po si ci-
o na men tos po lí ti cos efe ti vos.

Há algo que eu gos ta ria de abor dar de ma ne i ra
mu i to mais di re ta com o emi nen te Mi nis tro. V. Exª, Sr.
Mi nis tro, de mons trou o im pac to nas con tas do re gi me
ge ral de Pre vi dên cia So ci al como um todo da agre ga-
ção do sa lá rio mí ni mo, um fato in ques ti o ná vel por to -
dos nós. Toda essa re la ção está pa u ta da no art. 7º da
Cons ti tu i ção Fe de ral e na con se cu ção do seu ob je ti vo
fun da men tal de er ra di ca ção da po bre za e das de si-
gual da des so ci a is.

A per gun ta que faço é a se guin te: sen do ne ces-
sá rio o po si ci o na men to po lí ti co unâ ni me de pre ser va-
ção e va lo ri za ção do sa lá rio mí ni mo, sen do nós sa be-
do res des se im pac to, não se ria cor re to pen sar mos no 
re vi go ra men to do sa lá rio-fa mí lia, como ele men to de -
ter mi nan te de uma me lhor dis tri bu i ção de ren da, de
um me lhor aces so fi nan ce i ro da po pu la ção bra si le i ra
de ba i xa ren da? Com isso, pou pa ría mos tal vez o dé fi-
cit pre vi den ciá rio? Po de ría mos re fle tir so bre essa ma -
té ria?

Há uma ou tra per gun ta que eu gos ta ria de fa zer:
o Mi nis té rio da Pre vi dên cia So ci al tem re fle ti do so bre
um de ba te que tem sur gi do em al guns Par ti dos – en -

tre os qua is o nos so –, no sen ti do de que de ve ría mos
de i xar cla ro para a so ci e da de que po de mos cri ar um
novo sis te ma de pre vi dên cia so ci al, fa zen do re pa ros
no mo de lo an te ri or? Tal vez isso per mi tis se uma con -
du ção mais fá cil des se pro ces so, uma evo lu ção do
pon to de vis ta le gis la ti vo e um de ba te com to das as
cor po ra ções.

Há um ou tro pon to mu i to ob je ti vo: é do co nhe ci-
men to de V. Exª que a re la ção en tre o con tri bu in te e o
be ne fi ciá rio do Sis te ma Ge ral de Pre vi dên cia – mu i to
bem apre sen ta do nes se pa i nel – nos agri de e nos afli -
ge. Isso co in ci diu com o en xu ga men to da má qui na do
Esta do, que res trin giu, nos úl ti mos oito anos, o aces -
so ao ser vi ço pú bli co. Era uma fase de con ten ção de
aces so ao ser vi ço pú bli co, en ten den do que o mer ca-
do po de ria ser a re gra de tudo e a so ci e da de ci vil o
gran de con du tor do pro ces so de ges tão do Esta do
bra si le i ro.

Per gun to: que me di das po dem ser pen sa das
em ca rá ter es tra té gi co e ime di a to, de gran de im pac to,
que pos sam ser vir de re vi so ras das con tas do INSS,
per mi tin do, as sim, o me lhor en ten di men to des se de -
sa fio?

V. Exª abor dou di re ta men te o im pac to con tra a
cor rup ção, a fa ci li da de da in for ma ção e uma ma i or
agi li da de na ar re ca da ção por meio de um me lhor sis -
te ma de in for ma ção e con tro le. Ha ve ria al gu ma me di-
da mais subs tan ti va que pu des se con tri bu ir de ma ne i-
ra mais de ci si va em re la ção a esse as pec to?

No mais, que ro di zer que não vejo como es tar-
mos me lhor re pre sen ta dos com V. Exª à fren te do Mi -
nis té rio da Pre vi dên cia, pela sua his tó ria de de fe sa do 
ser vi dor pú bli co. Em sua pas sa gem pelo Sin di ca to
dos Ban cá ri os, V. Exª de fen deu essa ca te go ria, jo gou
sua vida nas ca u sas do ser vi dor pú bli co, dos se to res
que me re cem o res pe i to do Esta do bra si le i ro, dos Go -
ver nos, de to das as agre mi a ções po lí ti cas. Por isso,
sem dú vi da al gu ma, V. Exª está à al tu ra do de sa fio de
con tri bu ir para que o Par la men to de ci da, com so bri e-
da de, com pro fun di da de e com pre ci são, so bre a re -
for ma do Esta do bra si le i ro, a co me çar pelo Sis te ma
de Pre vi dên cia So ci al.

Da mi nha par te, mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O ob je ti vo

que pre si de esta ses são é re al men te o de evi tar mos o 
de ba te po lí ti co e nos con cen trar mos mais no de ba te
te má ti co so bre a Pre vi dên cia So ci al, de modo que ele
seja pro ve i to so para a Casa e para a Na ção, no sen ti-
do de es cla re cer dú vi das e, ao mes mo tem po, apre -
sen tar as opi niões a res pe i to de um tema tão con tro-
ver so quan to esse.
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Assim, es ta be le ce mos um for ma to para esta
ses são em que, pri me i ra men te, fa la ria o Mi nis tro e,
de po is, os três de ba te do res; em se gui da, os Se na do-
res apre sen ta ri am suas per gun tas não so men te ao
Mi nis tro, mas a qual quer de ba te dor.

Como ain da es ta mos co me çan do nes sa prá ti ca,
evi den te men te hou ve, da par te dos de ba te do res, al -
gu ma per gun tas que fo ram an te ci pa das ao Mi nis tro, e 
é jus to que S. Exª, en tão, te nha a pa la vra para po der
res pon dê-las.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – 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. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, vejo que com pre en di mal. Li
in cor re ta men te a ex pres são es cri ta no ofí cio da bela
idéia de V. Exª, de tra zer o de ba te nes se ní vel ele va do
à Casa. 

Insta do a apre sen tar de ba te dor ou de ba te do ra -
no iní cio, che guei a pen sar que eram três de ba te do-
res do PSDB; só de po is sou be que se ria um de ba te-
dor do PSDB - in di quei o nome do no bre Se na dor
Edu ar do Aze re do para cum prir esse pa pel.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Hou ve um 
equí vo co aqui, por que a Mesa ti nha o nome de um
ou tro Se na dor, e, como ele não es ta va pre sen te à
Casa, não fi ze mos a cha ma da.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sim,
era o Se na dor Tas so Je re is sa ti, mas pedi a subs ti tu i-
ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª é o
pri me i ro ora dor ins cri to, em se gui da, para fa zer per -
gun tas. Mas pen so que não há ne nhu ma ob je ção se o 
Se na dor Edu ar do Aze re do qui ser usar da pa la vra
para fa zer as suas con si de ra ções. Esta mos aqui para
apro ve i tar ao má xi mo.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – E a
po lí ti ca, que não pode fi car au sen te de nos sas vi das,
será de cor rên cia do pró prio fato téc ni co, pois não
exis te nada que seja – e o Mi nis tro Ber zo i ni sabe mu i-
to bem – com ple ta men te isen to di an te da ciên cia. Ou
seja, nos sa ciên cia tem que ter par ti ci pa ção po lí ti ca.

Va mos po li ti zar o de ba te, no mí ni mo do pon to
de vis ta par ti dá rio, mas va mos ter tam bém que po li ti-
zá-lo em fun ção de vi sões que cons tro em a nos sa
pró pria vi são de mun do.

Agra de ço e pa ra be ni zo V. Exª, Sr. Pre si den te,
mais uma vez, pela bela ini ci a ti va que teve e que sig -
ni fi ca rá apro xi mar mos este Con gres so cada vez mais 
do povo. 

Mu i to obri ga do a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Aze re do.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG.

Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sr. Mi nis tro,
Srªs e Srs. Se na do res, a po si ção do PSDB é ma du ra
e já foi ex pli ci ta da, por mais de uma vez, na Impren sa.
O PSDB de fen de a ne ces si da de ur gen te de re for ma
pre vi den ciá ria; ini ci ou, na ver da de, uma re for ma pre -
vi den ciá ria ain da no Go ver no Fer nan do Hen ri que. E,
como Go ver no, pa ga mos um pre ço alto por en fren tar
essa ques tão, seja no Go ver no Fe de ral, seja nos Go -
ver nos dos Esta dos.

Qu an do fui Go ver na dor de Mi nas Ge ra is, cri ei
uma taxa de con tri bu i ção para apo sen ta do ria, que
não exis tia no Esta do, e en fren ta mos cam pa nhas
con trá ri as, em que di vul ga vam os no mes de to dos os
De pu ta dos que vo ta ram a fa vor em car ta zes es pa lha-
dos pelo Esta do. Evi den te men te, não me ar re pen do
dis so, pois cre io que foi im por tan te do pon to de vis ta
de quem tem a res pon sa bi li da de pú bli ca de olhar o fu -
tu ro. Essa taxa che gou a ser pra ti ca da, in clu si ve, para 
be ne fi ci ar os ina ti vos dos Po de res Le gis la ti vo, Ju di-
ciá rio e Exe cu ti vo. Com o novo Go ver no e com a dis -
cus são no Su pre mo, hoje, ela per ma ne ce ape nas
para os ati vos.

Na ver da de, nós, do PSDB, não te mos di fi cul da-
de em di zer que es ta mos an si o sos para que esse pro -
je to de re for ma pre vi den ciá ria ve nha logo ao Con-
gres so. Te mos in te i ra no ção da ne ces si da de ine quí-
vo ca de uma dis cus são am pla – que já vem acon te-
cen do em todo o Bra sil –, e con si de ro mu i to boa a
pre sen ça no Se na do do Mi nis tro, que já es te ve na Câ -
ma ra dos De pu ta dos e em ou tros Esta dos. Mas gos -
ta ría mos de de i xar cla ra a po si ção de que o tem po
está pas san do, e é fun da men tal que não haja ne-
nhum atra so para que pos sa mos dis cu tir e apro var ra -
pi da men te essa ma té ria. V. Exª sabe bem a ne ces si-
da de po lí ti ca de que essa ques tão seja dis cu ti da logo, 
para lo grar apro va ção.

Há al gu mas ques tões que eu gos ta ria de abor -
dar aqui. Uma de las diz res pe i to à apo sen ta do ria ru -
ral, que é uma con quis ta im por tan te. Na ver da de, não
ha via como o tra ba lha dor ru ral con tri bu ir. Entre tan to,
os nú me ros são mu i to cla ros: R$17 bi lhões de dé fi cit,
dos qua is R$14,7 bi lhões são da área ru ral. Se ria o
caso de per gun tar se não po de ría mos pen sar em co -
lo car uma par te des sa apo sen ta do ria ru ral como um
be ne fí cio tipo ren da-mí ni ma, de ma ne i ra que se pu-
des se de i xar a ques tão ru ral em um blo co es pe cí fi co
da que la que foi cri a da sem ne nhu ma con tri bu i ção,
como um pro gra ma ao es ti lo ren da-mí ni ma.
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Da mes ma ma ne i ra, re gis tro tam bém a pre o cu-
pa ção com a ques tão da tran si ção. Há, no mo men to,
uma re gra de tran si ção, e, ao se fa lar em pos ter gar o
iní cio do be ne fí cio, au men tan do os re qui si tos de ida -
de para 60 anos e 55 anos, se ho mem ou mu lher, e de 
tem po no car go na ad mi nis tra ção pú bli ca para 10
anos e 20 anos, es ta mos su pri min do al guns di re i tos.
Por tan to, a per gun ta se ria so bre a ne ces si da de de
uma re gra de tran si ção para esse au men to de ca rên-
cia em cima de uma tran si ção que já exis te, ou seja,
ha ve ria a tran si ção da tran si ção.

Sa be mos bem que os fun ci o ná ri os pú bli cos não
têm Fun do de Ga ran tia, e, por tan to, de ve mos ter a
no ção de que não se tra ta de si tu a ções to tal men te
igua is. Por ou tro lado, fa tos como pro mo ção na apo -
sen ta do ria são ques tões que ain da per ma ne cem no
País e nos Esta dos. Em Mi nas Ge ra is, há ain da a pro -
mo ção quan do, por exem plo, os ofi ci a is da Po lí cia se
apo sen tam, o que gera, evi den te men te, um acrés ci-
mo ain da ma i or no dé fi cit pre vi den ciá rio.

V. Exª sabe bem que o nos so Esta do é o que,
hoje, tem o ma i or per cen tu al de gas tos com pes so al
no Bra sil, na or dem de 73%, não ten do cum pri do a Lei 
Fis cal. O gas to é re al men te mu i to sig ni fi ca ti vo, e é de
gran de in te res se para os Esta dos a re for ma pre vi den-
ciá ria, para o País e para os Esta dos tam bém.

Abor do ain da, den tro des sa ques tão, a trans fe-
rên cia de re cur sos do INSS para com pen sar os Esta -
dos. V. Exª dis se aqui, com mu i ta pro pri e da de, que se
re fe re àque las pes so as que fa zem con cur so pú bli co,
co me çam a tra ba lhar e le vam con si go o tem po que
con tri bu í ram para o INSS. Te mos a Lei Ha uly, mas
exis te todo um pro ces so de de lon gas, que não está
pos si bi li tan do que os Esta dos re ce bam a de vi da com -
pen sa ção.

Fi nal men te, fa rei uma abor da gem mais do pon -
to de vis ta po lí ti co, se me per mi te. Se gun do to das as
in for ma ções que te mos, ain da há, no Su pre mo Tri bu-
nal Fe de ral, uma Adin, im pe tra da pelo PT, con tra a
con tra ta ção de ce le tis tas na mo da li da de de em pre go
pú bli co, pre vis ta na Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19. Na
prá ti ca, essa Emen da nº 19, com o PL nº 9, pro du zem
a uni fi ca ção. Se o PT re al men te quer a uni fi ca ção do
sis te ma – ma ni fes to aqui a po si ção para V. Exª, como
mem bro do Par ti do –, não es ta va na hora de o PT re ti-
rar essa Adin do STF?

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O Se na-

dor Alo i zio Mer ca dan te tam bém pe diu para fa zer uma
pe que na in ter ven ção. Vou con ce der a pa la vra a S.
Exª.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, ini ci al men te, eu que ria di zer da im por tân cia da
ini ci a ti va des ta ses são, quan do o Pre si den te en ca mi-
nha a pos si bi li da de de de ba ter mos, com pro fun di da-
de, te mas tão re le van tes, es pe ci al men te ago ra, com a 
re for ma tri bu tá ria.

Qu e ro di zer tam bém do or gu lho que sin to ao ver
a con sis tên cia da ex po si ção do Mi nis tro Ri car do Ber -
zo i ni, a pro fun di da de da sua aná li se, os da dos ofe re-
ci dos, que per mi tem um de ba te qua li fi ca do, e a for ma
de en ca mi nha men to ado ta da pelo Go ver no.

Mu i to me lhor do que se che gar com um pa co te
pron to é abrir esse am plo diá lo go com os go ver na do-
res, com os pre fe i tos, com os se na do res, com a so ci e-
da de e com as en ti da des, para que, re al men te, o País 
se cons ci en ti ze da ne ces si da de e do ca mi nho da re -
for ma pre vi den ciá ria, que é es sen ci al não ape nas
para a sus ten ta bi li da de das con tas pú bli cas, mas
para se fa zer jus ti ça e in clu são so ci al nes te País.

Antes de apre sen tar al gu mas ques tões, eu que -
ria fa zer um bre ve co men tá rio so bre a in ter ven ção do
no bre Se na dor Efra im Mo ra is. Eu sei das di fi cul da des
do PFL em fa zer opo si ção. Não é uma ta re fa fá cil,
mas, num de ba te como este, é fun da men tal que o
Par ti do pelo me nos ouça a ex po si ção do Sr. Mi nis tro e 
de ba ta o tema que está sen do apre sen ta do. Tra zer
uma pro po si tu ra, es cri ta e for mal, an tes da apre sen-
ta ção, não aju da na cons tru ção de um ca mi nho do
de ba te en tre a Opo si ção e o Go ver no.

De for ma mu i to bre ve, gos ta ria de di zer que não
é pos sí vel con ti nu ar mos in sis tin do na tese de que as
re for mas não fo ram fe i tas por que o PT não as per mi-
tiu. Éra mos mi no ria no Se na do e na Câ ma ra. As re for-
mas não fo ram fe i tas por que o Go ver no não con se-
guiu con ven cer a sua pró pria base. Essa é uma pre li-
mi nar fun da men tal.

Cre io que, com al gu mas re for mas, con tri bu í mos
de ci si va men te, como foi o caso da re for ma tri bu tá ria.
O obs tá cu lo foi o Go ver no, mas o Par la men to fez o
seu pa pel. Em ou tras, não nos em pe nha mos como
de ve ría mos; não para apro var mos as ini ci a ti vas do
Go ver no, mas para apro var mos as nos sas ini ci a ti vas,
como era a pro pos ta da re for ma da pre vi dên cia, por -
que o pri me i ro pro je to pro pos to por nós do PT, nes ta
Casa foi o do De pu ta do Edu ar do Jor ge, em 1991. O
Pro je to do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so che -
gou a esta Casa em 1996, e o Re la tor é de 1997. O
pa re cer só foi ofe re ci do de po is das ele i ções de 1998,
no se gun do man da to.
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Por tan to, a res pon sa bi li da de é mú tua de não se
en ca rar esse pro ble ma. É de to dos. Tí nha mos um
pro je to, que não era do go ver no. De ve ría mos ter nos
em pe nha do no nos so pro je to, mas isso é pas sa do, Sr. 
Pre si den te. A in ter ven ção que fiz na Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos foi no sen ti do de dis cu tir o fu tu-
ro, de avan çar, de de ba ter um ca mi nho.

Qu a is os pon tos fun da men ta is do de ba te que eu 
gos ta ria de tra tar aqui? Pri me i ro, há 40 mi lhões de
bra si le i ros fora do sis te ma de se gu ri da de so ci al. Ou
fa ze mos uma re for ma para pro mo ver mos a in clu são
so ci al, como des ta cou o Mi nis tro Ri car do Ber zo i ni, ou
não ha ve rá sis te ma de se gu ri da de so ci al para os po -
bres, para os que não têm car te i ra de tra ba lho, para
os que não têm pro te ção so ci al al gu ma. Estes, no fim
da vida, se rão am pa ra dos pela Lei Orgâ ni ca de Assis -
tên cia So ci al e, na ve lhi ce, re ce be rão meio sa lá rio mí -
ni mo. Por tan to, pre ci sa mos re for mar o sis te ma para
fa zer jus ti ça. O nú me ro de tra ba lha do res, com car te i-
ra as si na da, di mi nu iu nos anos 90. Au men tou a ex clu-
são so ci al. Por tan to, a re for ma tem que ser co ra jo sa e
ge ne ro sa com os mais po bres.

A se gun da ques tão: es tou to tal men te de acor do
com a pre o cu pa ção do Mi nis tro Ri car do Ber zo i ni, e o
Se na dor Tião Vi a na foi mu i to fe liz na sua ex po si ção.
Eu gos ta ria de equi li brar essa pre o cu pa ção com a in -
ter ven ção do Se na dor Efra im – nes se pon to, con cor-
dan do com uma in qui e ta ção de S. Exª. Te mos de ser
res pe i to sos em re la ção aos ser vi do res pú bli cos e o
Pre si den te Lula dis se isso a to dos os go ver na do res.
O Pre si den te dis se que não fará uma cam pa nha con -
tra os ser vi do res para apro var a re for ma, não vai di mi-
nu ir a im por tân cia e o pa pel es tra té gi co que têm os
ser vi do res pú bli cos para a Na ção. Mas da dos são da -
dos, Sr. Pre si den te. E qua is são os da dos? De ze no ve
mi lhões de bra si le i ros que fa zem par te do re gi me ge -
ral re ce bem R$17 bi lhões do Te sou ro Na ci o nal, e 14
mi lhões, en tre es ses 19, re ce bem até um sa lá rio mí ni-
mo.

No se tor pú bli co 950 mil ser vi do res apo sen ta-
dos da União con so mem R$28,5 bi lhões. É dis so que
se tra ta. A jus ti ça, nes te País, para os mais po bres,
para os ex clu í dos sig ni fi ca, sim, au men tar a co ber tu ra
da Pre vi dên cia So ci al, mas den tro do sis te ma de se -
gu ri da de, dis tri bu in do com jus ti ça os pou cos re cur sos
que este País tem. Po rém, os re cur sos não es tão sen -
do dis tri bu í dos des sa for ma. No ve cen tos e cin qüen ta
mil ser vi do res con so mem R$28,5 bi lhões, e 19 mi-
lhões de tra ba lha do res re ce bem ape nas R$17bi lhões
dos co fres pú bli cos. Jus ti ça é re e qui li brar essa re la-
ção. Não há ou tro ca mi nho.

Sr. Pre si den te, além des se tema, o Mi nis tro for -
ne ceu da dos mu i to im por tan tes para as vo ta ções que
va mos pro mo ver, in clu si ve para o de ba te do Re fis que 
es ta mos fa zen do.As fi lan tró pi cas e os sub sí di os con -
so mem R$11 bi lhões de re cur sos da Pre vi dên cia So -
ci al. Te mos que co lo car o dedo nes sa fe ri da, por que
es ta mos de i xan do 40 mi lhões de ser vi do res sem ne -
nhum tipo de pro te ção so ci al e con ce den do al guns
be ne fí ci os e sub sí di os que são ina ce i tá ve is di an te
des ta si tu a ção so ci al.

Te mos que pas sar um pen te fino – mu i to fino –
nas en ti da des fi lan tró pi cas, nos sub sí di os e nos in-
cen ti vos, por que isso está pe na li zan do a co ber tu ra do 
sis te ma para aque les que não têm aces so à Pre vi-
dên cia e a ne nhum tipo de pro te ção so ci al.

Para con clu ir, Sr. Pre si den te, eu gos ta ria que o
Mi nis tro tra tas se des tes dois te mas: para am pli ar a
abran gên cia, não é fun da men tal re du zir a con tri bu i-
ção pa tro nal? E a pro pos ta que ouvi os go ver na do res
apo i a rem foi a de re du zir de 20% para 10% e cri ar um
im pos to so bre o va lor adi ci o na do. Com isso, va mos
au men tar o mer ca do for mal de tra ba lho, au men tar a
co ber tu ra e fa zer com que as em pre sas mais au to ma-
ti za das pa guem mais pela apo sen ta do ria, de so ne-
ran do a fo lha de pa ga men to.

So bre o teto e sub te to, es tou in te i ra men te de
acor do com o Se na dor Sér gio Ca bral. É ina ce i tá vel
que este País ain da não te nha de fi ni do um teto e sub -
te to. Isso não é pos sí vel, Sr. Pre si den te! Te mos fun ci-
o ná ri os que tra ba lham em ga bi ne te e que re ce bem
bem mais que um Se na dor da Re pú bli ca. Não é pos -
sí vel con ti nu ar as sim, nem no Ju di ciá rio, nem no Le -
gis la ti vo e nem no Exe cu ti vo. Pre ci sa mos es ta be le cer
um teto e um sub te to, para po der mos dis ci pli nar os
gas tos e or ga ni zar a jus ti ça so ci al na dis tri bu i ção dos
par cos re cur sos que este País pos sui.

Por úl ti mo, Sr. Pre si den te, so bre o PL nº 9, que é 
a pre o cu pa ção do Se na dor Efra im Mo ra is. É evi den te
que o PL nº 9 pode ser apro ve i ta do, com mu dan ças
subs tan ti vas, para se cons ti tu ir o novo sis te ma de se -
gu ri da de, ba se a do em fun dos pre vi den ciá ri os. Não
en ten do qual é a re sis tên cia. Ao se mo di fi car o tex to e
a con cep ção, pode-se cri ar fun dos de pre vi dên cia.
Está aí a Pre vi! Os do nos da Vale do Rio Doce, que
têm a ma i o ria das ações or di ná ri as; das em pre sas de
te le co mu ni ca ções e das em pre sas si de rúr gi cas. São
R$ 40 bi lhões para pro te ger 120 mil apo sen ta dos e
pen si o nis tas. Po de mos cri ar pou pan ça, ca pa ci da de
de in ves ti men to no se tor pú bli co, in clu si ve fun dos pú -
bli cos e pri va dos. Po rém, se isso for fe i to sem me xer
na tran si ção vai agra var a cri se. Por isso, o PL nº 9
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não pode ser vo ta do iso la da men te. Está er ra do.
Como va mos fi nan ci ar o pas sa do?

Por tan to, al te rar o tem po de ser vi ço e a fun ção
dos ser vi do res, re cons tru ir o con ce i to de in te gra li da-
de da apo sen ta do ria, quer di zer, é in te gral o sa lá rio lí -
qui do re ce bi do, por que, hoje, ao se apo sen tar, o fun -
ci o ná rio ga nha mais 11%. Como um país pode pa gar
mais para o apo sen ta do do que para quem está na
ati va? Não é pos sí vel.

Fi nal men te, Sr. Pre si den te, o Mi nis tro tra tou de
pen sões.

A pen são, no mun do in te i ro, é de 60% a 70% da
apo sen ta do ria, por que se pres su põe que há um ente
a me nos na fa mí lia. Então, essa é ou tra mu dan ça fun -
da men tal para or ga ni zar o pro ces so de cons tru ção
des sa tran si ção da qual o Mi nis tro tra ta.

O que está sen do dito tem con sis tên cia, está
am pa ra do nos da dos e te mos um ca mi nho pro mis sor
para cons tru ir uma gran de con ver gên cia, um gran de
con sen so nes ta Casa. Te mos que di a lo gar com os
ser vi do res, por que eles têm di re i to e um pa pel fun da-
men tal no País, mas te re mos que fa zer uma tran si-
ção, para fa zer jus ti ça so ci al e to dos te rão que con tri-
bu ir nes se pro ces so, in clu si ve os ser vi do res do Esta -
do bra si le i ro.

Mu i to obri ga do.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL - PB) – Sr. Pre si-

den te, peço a pa la vra para uma ques tão de or dem,
por que fui ci ta do duas ve zes em re la ção ao as sun to.
Pe di ria a V. Exª so men te um mi nu to para fa zer essa
co lo ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Esta mos
co me çan do nes se for ma to, e a Mesa está sen do li be-
ral, por que de se ja ob ter o me lhor re sul ta do pos sí vel,
como é o ob je ti vo da nos sa re u nião. Assim, vou con -
ce der um mi nu to ao Se na dor Efra im Mo ra is para po -
der fa zer a sua co lo ca ção pes so al.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Para uma
ques tão de or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Agra de-
ço a V. Exª, Sr. Pre si den te.

Qu e ro di zer ao no bre Se na dor Mer ca dan te que
não há ne nhu ma di fi cul da de do PFL de fa zer opo si-
ção. Até di ria que es tou no tan do uma gran de di fi cul-
da de do PT de ser Go ver no, no mo men to em que, nos 
seus qua se 100 dias, não sen ti mos ain da ne nhu ma
fir me za no Go ver no de seu Par ti do.

É im pos sí vel se de ba ter esse tema sem re vi ver
um pou co do pas sa do, as po si ções con trá ri as dos
Par ti dos, de quem era opo si ção e de quem era Go ver-
no. Então, te mos que le var tam bém a con di ção po lí ti-
ca des ta Casa. 

Re al men te, o PT obs tru iu, no pas sa do, as re for-
mas - todo o País e toda a clas se po lí ti ca têm co nhe ci-
men to dis so -, di fe ren te men te do que está fa zen do o
meu Par ti do. Qu e re mos fa zer as re for mas.

Era esta a co lo ca ção. V. Exª te nha cer te za que
va mos de ba ter de fen den do o País. Va mos fa zer opo -
si ção ao Go ver no de V. Exª, mas sem pre de fen den do
o País.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Va mos
pro cu rar, cada vez mais, afas tar-nos das ques tões
ad je ti vas e fi xar mo-nos nas ques tões subs tan ti vas.
Sem que rer in ter fe rir de ne nhu ma ma ne i ra na li ber da-
de do de ba te, pe di ria ao Sr. Mi nis tro que não fi cás se-
mos em per gun tas e res pos tas. V. Exª sen tiu, por
meio de todo o de ba te, qua is eram os pon tos fun da-
men ta is que es tão ne ces si tan do es cla re ci men to de
sua par te e tam bém os te mas con tro ver ti dos que es -
tão em de ba te, que fo ram ob je to das pri me i ras in ter-
ven ções aqui re a li za das.

Em se gui da, ire mos pas sar a uma ou tra fase,
onde te re mos a opor tu ni da de de V. Exª, ob je ti va men-
te, res pon der as per gun tas que lhe fi ze rem.

O SR. RICARDO BERZOINI – Sr. Pre si den te,
Exmº Se na dor José Sar ney, sem dú vi da, te nho to tal
cla re za de que este é um de ba te fun da men tal e que
deve ser pa u ta do pela subs tân cia.

Acre di to que a even tu al po si ção de si tu a ção e
opo si ção, como já fa lei an te ri or men te, se in ver te nos
Esta dos e Mu ni cí pi os, sen do um tema que não in te-
res sa ape nas a cur to pra zo, mas, fun da men tal men te,
a mé dio e lon go pra zo.

Por tan to, de ve mos ado tar a vi são de cons tru ção
de uma re a li da de na ci o nal para dé ca das. Aliás, o
tema pre vi den ciá rio é as sim; qual quer equí vo co co-
me ti do ago ra vai pro du zir efe i tos, com cer te za, no mí -
ni mo, por todo o sé cu lo que se ini cia, prin ci pal men te
con si de ran do a ten dên cia de cres ci men to da lon ge vi-
da de hu ma na.

Se pen sar mos no que era a re la ção pre vi den-
ciá ria no iní cio do sé cu lo pas sa do, com cer te za, per -
ce be re mos que a ex pec ta ti va das pes so as vi ve rem
até os oi ten ta ou no ven ta anos era mu i to mais re mo ta
e, por tan to, o im pac to era mu i to me nor nos or ça men-
tos e nos sis te mas pre vi den ciá ri os.

Acre di to que uma ques tão fun da men tal – e é
bom que pos sa mos fa zer esse de ba te sem a pres são
de uma pro pos ta já apre sen ta da – é a re la ção en tre
al guns seg men tos do Esta do e a ques tão pre vi den-
ciá ria.

Te nho re ce bi do no meu ga bi ne te, Se na dor Efra -
im Mo ra is – que abor dou a pre o cu pa ção com os mi li-
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ta res, os ma gis tra dos, o Mi nis té rio Pú bli co e ou tros
seg men tos –, mais de oi ten ta re pre sen ta ções des ses
e de ou tros seg men tos do se tor pú bli co, e o diá lo go
tem sido mu i to in te res san te por que, em bo ra o iní cio
da con ver sa seja de re sis tên cia à pro pos ta de re for-
ma, com a tro ca de in for ma ções e de idéi as os pró pri-
os ma gis tra dos, pro cu ra do res, mi li ta res, au di to res e
ocu pan tes de ou tras fun ções im por tan tes do Esta do
aca bam per ce ben do que a re for ma pode e deve ser
fe i ta, in clu si ve como for ma de pre ser var a vi a bi li da de
do sis te ma.

For ne ce rei um dado que não sei se é de co nhe-
ci men to de to dos e que não in clui nes ta apre sen ta-
ção, mas fá-lo-ei para me lho rar a qua li da de da Mesa:
hoje, as For ças Arma das gas tam com re for ma dos, re -
ser vis tas e pen si o nis tas 150% a mais do que com ati -
vos. Por tan to, há uma re la ção de uma vez e meia en -
tre o gas to com ina ti vos e pen si o nis tas, e o gas to com
ati vos. Evi den te men te, essa é uma dis tor ção em qual -
quer sis te ma pre vi den ciá rio e não é ra zoá vel que te -
nha mos esse tipo de re la ção.

Te mos con ver sa do e dis cu ti do so bre qua is são
as mu dan ças que po dem e de vem ser fe i tas. A uni fi-
ca ção, por si só, não é uma idéia fixa do atu al Go ver-
no, mas é uma re fe rên cia im por tan te para o de ba te.

A tra di ção in ter na ci o nal é a de que os mi li ta res
te nham sis te mas pró pri os e es pe ci a is de pre vi dên cia
vin cu la dos a suas ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas de car -
re i ra, hi e rar quia e dis ci pli na, e esse tipo de sis te ma
es pe ci al, ob vi a men te, tem que ser dis cu ti do sob os
pon tos de vis tas or ça men tá rio e de vi a bi li da de de
sus ten ta ção. Com ex ce ção da Bo lí via, to dos os de-
ma is pa í ses que con sul ta mos têm sis te mas pró pri os
dos mi li ta res.

Isso é um pro ble ma sob o pon to de vis ta da con -
cep ção pre vi den ciá ria? Não, não é um pro ble ma,
des de que o sis te ma te nha vi a bi li da de, equi lí brio e
sus ten ta ção, e des de que não se dis tan cie do sis te ma
dos ser vi do res pú bli cos, sob pon to de vis ta or ça men-
tá rio.

Hoje, esse é um dos sis te mas mais crí ti cos, pois 
cus ta R$11 bi lhões por ano o sis te ma de pre vi dên cia,
de pro te ção so ci al, de apo sen ta do ria e pen são dos
mi li ta res. Esta mos di a lo gan do com o Mi nis té rio da
De fe sa, com as três For ças no sen ti do de bus car mu -
dan ças de re gras que pos sam aten der ao ob je ti vo.
Qual é o ob je ti vo? Bus car jus ti ça e sus ten ta bi li da de.

Por tan to, a nos sa pre o cu pa ção é, por in ter mé-
dio des se pro ces so de con sul tas, al can çar re sul ta dos
efi ca zes para vi a bi li zar os sis te mas.

Cre mos ter to tal tran qüi li da de para dis cu tir a
ques tão da ida de mí ni ma de apo sen ta do ria no se tor
pú bli co. Por que não ado tar o mes mo cri té rio no re gi-
me ge ral e no re gi me dos ser vi do res? No pri me i ro,
da das as atu a is con di ções do mer ca do, o tra ba lha dor
ou a tra ba lha do ra che ga à ida de de se apo sen tar fra -
gi li za do em sua re la ção com o mer ca do de tra ba lho.
Hoje, uma mu lher com 48 anos ou um ho mem com 53 
anos, quan do têm a opor tu ni da de de ain da es tar no
mer ca do de tra ba lho com es sas ida des, es tão ex tre-
ma men te fra gi li za dos, cor ren do o ris co adi ci o nal de fi -
ca rem ex clu í dos do mer ca do. Por tan to, man ter essa
ida de para apo sen ta do ria é mais um re co nhe ci men to
cir cuns tan ci al da con jun tu ra do mer ca do de tra ba lho
do que uma mera con cep ção pre vi den ciá ria.

No se tor pú bli co, não exis te esse ris co. Exis te
uma pro te ção cons ti tu ci o nal ao em pre go, já que o tra -
ba lha dor ad qui re es ta bi li da de após três anos. Por tan-
to, não há por que abri mos mão de um au di tor fis cal
ou de uma au di to ra fis cal aos 53 ou 48 anos, res pec ti-
va men te. Nes sa ida de, eles es ta rão no auge da sua
pro du ti vi da de e ex pe riên cia. Assim, po de mos dis cu tir
a per ma nên cia por um tem po adi ci o nal.

Aten den do a so li ci ta ção do Se na dor Edu ar do
Aze re do, com cer te za, de ve re mos bus car al gu ma for -
ma de tran si ção, que de ve rá bus car re du ção de be ne-
fi cio. Por exem plo: ima gi nem uma pes soa com 52
anos de ida de que está aguar dan do an si o sa men te
sua apo sen ta do ria, aos 53 anos. Nós po de mos dar
essa op ção. Não a con si de ro ide al, pois esse au di tor,
pro cu ra dor ou juiz de ve ria per ma ne cer até a ida de li -
mi te para se apo sen tar.

Ima gi ne mos que haja o de se jo e a ex pec ta ti va –
di re i to não exis te, pois em Di re i to Pre vi den ciá rio não
há di re i to ad qui ri do an tes de se rem com ple ta dos to -
dos os re qui si tos para a cons ti tu i ção do di re i to. Po de-
mos ava li ar uma re gra de tran si ção que per mi ta ao
ser vi dor fa zer essa op ção. Do pon to de vis ta ju rí di co,
não é pré-re qui si to para a re for ma. Po de mos – o Go -
ver no, Po der Exe cu ti vo, com o trâ mi te na tu ral pelo Po -
der Le gis la ti vo – ado tar isso como uma for ma de ade -
quar ex pec ta ti vas, não como uma obri ga ção ju rí di ca.
A re gra de ca rên cia foi in tro du zi da pela Emen da nº
20, in su fi ci en te, sem qual quer tran si ção. Não hou ve
ne nhu ma de ci são do Po der Ju di ciá rio quan to a essa
po si ção ado ta da pelo Po der Le gis la ti vo. Acre di ta mos
que é pos sí vel fa zer uma re for ma de fen sá vel em to-
dos os as pec tos: no equi lí brio fi nan ce i ro, atu a ri al e na
jus ti ça so ci al.

Com cer te za, o tema pre vi den ciá rio será mu i to
po lê mi co em to dos os par ti dos, par ti cu lar men te no
nos so Par ti do e nos par ti dos da base de sus ten ta ção
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do Go ver no. Não te nho ne nhum pro ble ma de re co-
nhe cer isso, ao con trá rio, acre di to que isso faça par te
do pro ces so po lí ti co. Num pas sa do re cen te, ti ve mos
er ros e acer tos na ques tão pre vi den ciá ria. Esti ve aqui 
como sin di ca lis ta, como Pre si den te do Sin di ca to dos
Ban cá ri os, em 1997, di a lo gan do com o Se na dor Beni
Ve ras, que era o Re la tor da Re for ma Pre vi den ciá ria,
pro pon do que se se pa ras se a re for ma do re gi me ge -
ral da re for ma do re gi me dos ser vi do res pú bli cos,
que, àque la épo ca, já ti nha um de se qui lí brio real, en -
quan to o re gi me ge ral ti nha uma si tu a ção de ra zoá vel
equi lí brio. Na que la épo ca se en ten dia que era pos sí-
vel de ba ter con ce i tu al men te mu i to me lhor so bre a
ques tão da re for ma se ado tás se mos esse pro ce di-
men to. Não cre io que nem eu nem o Se na dor Beni Ve -
ras er ra mos na épo ca. Acre di ta mos que fo ram op-
ções po lí ti cas to ma das com base em con jun tu ras e
cir cuns tân ci as e que to dos de ve mos ago ra lu tar para
al can çar um ou tro pa ta mar de de ba te so bre essa
ques tão.

A re for ma não co me ça pelo PL 9, por que o PL 9
é de cor ren te da ou tra re for ma. Eu de fen do que fa ça-
mos uma ne go ci a ção po lí ti ca sé ria so bre o con te ú do
do Pro je to de Lei nº 9, que nada mais é, como já dis se
an te ri or men te, do que a re gu la men ta ção dos §§ 14,
15 e 16 do art. 40 da Cons ti tu i ção, con for me apro va do
pela Emen da nº 20, para que pos sa mos ado tar um
sis te ma com teto e com ple men ta ção que seja jus to,
equi li bra do e trans pa ren te.

Eu, pes so al men te, de fen do o sis te ma de ca pi ta-
li za ção para a Pre vi dên cia após o teto do re gi me ge -
ral. Sou fi li a do a um de les, pois sou fun ci o ná rio do
Ban co do Bra sil e fi li a do à Pre vi. Enten do que esse é
um sis te ma bem ado ta do em mu i tos pa í ses, que ne -
ces si ta de trans pa rên cia, ges tão pa ri tá ria e fis ca li za-
ção.

Pre ci sa mos me lho rar, e mu i to – e nes se sen ti do
es ta mos to man do pro vi dên ci as , a qua li da de da fis ca-
li za ção re a li za da pela Se cre ta ria de Pre vi dên cia
Com ple men tar do Mi nis té rio. O Se cre tá rio Ada cir
Reis está to man do uma sé rie de pro vi dên ci as or ga ni-
za ti vas, e já con vo ca mos to das as en ti da des que se
re la ci o nam no se tor para re ver os de cre tos re gu la-
men ta do res das Leis Com ple men ta res nºs 108 e 109, 
cuja tra mi ta ção tive opor tu ni da de de acom pa nhar e
par ti ci par di re ta men te na Câ ma ra dos De pu ta dos.
Com cer te za, mu i tos das Srªs e Srs. Se na do res tam -
bém par ti ci pa ram dos de ba tes nes ta Casa.

Este é um tema fun da men tal: como re gu la men-
tar ade qua da men te um sis te ma de pre vi dên cia com -
ple men tar que dê se gu ran ça para o par ti ci pan te, para 
ele não fi car re fém de si tu a ções como o Mon te pio da

fa mí lia mi li tar, Ca pe mi, e até os fun dos de pen são, por 
exem plo, li ga dos à Enron, nos Esta dos Uni dos, à
Worl dCom e ou tros, que ti ve ram pro ble mas por fal ta
de uma po lí ti ca ade qua da de su per vi são e nor ma ti za-
ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Sr. Mi nis-
tro?

O SR. RICARDO BERZOINI – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Ape nas

para V. Exª pro gra mar a sua in ter ven ção, in for mo que
V. Exª tem mais cin co mi nu tos.

O SR. RICARDO BERZOINI – Mu i to obri ga do,
Sr. Pre si den te.

Em re la ção ao teto sa la ri al, eu que ro di zer que a 
Car ta de Bra sí lia foi ex tre ma men te trans pa ren te no
po si ci o na men to do Pre si den te da Re pú bli ca e dos 27
Go ver na do res: “É pre ci so, de uma vez por to das, que
te nha mos uma de fi ni ção cla ra so bre a ques tão do
teto sa la ri al, con for me pre vis to no art. 37 da Cons ti tu i-
ção.

Acre di ta mos que essa ini ci a ti va obri ga to ri a men-
te pre ci sa ser con jun ta, mas o Pre si den te da Re pú bli-
ca de ve rá pro cu rar, em bre ve, os che fes dos ou tros
Po de res, para que nós pos sa mos ter efe ti va men te
esse acor do. Essa ques tão, não so men te do pon to de
vis ta eco nô mi co, mas tam bém do pon to de vis ta mo -
ral, da boa or ga ni za ção dos Po de res, é fun da men tal
para o País e é um de se jo da so ci e da de bra si le i ra.

Ain da res pon den do ao Se na dor Sér gio Ca bral,
as ques tões ge ren ci a is do INSS são um de sa fio à
par te. Nós te mos se gu ra men te pelo me nos trin ta ini ci-
a ti vas já em cur so, para vi a bi li zar uma mu dan ça de
pa drão de com por ta men to. Das 126 que lis ta mos e
es ta mos pro gra man do a sua ado ção, 30 já es tão em
cur so; por exem plo, o le van ta men to de cré di tos de
ações tran si ta das em jul ga do, que não eram le van ta-
dos. Tra ta-se de um pro ce di men to ha bi tu al, nor mal,
em qual quer or ga ni za ção. Ga nha-se uma dis pu ta ju -
di ci al, le van tam-se os re cur sos, que an tes não eram
le van ta dos.

A Da ta prev tem hoje um con tra to de nun ci a do
pelo TCU de su per fa tu ra men to com a em pre sa Uni-
sis. No caso da Pre vi dên cia, é uma ques tão es pe ci al-
men te im por tan te e de li ca da, por que se tra ta de um
dos ma i o res ban cos de da dos do mun do, com 21 mi -
lhões de be ne fi ciá ri os e mais algo em tor no de trin ta
mi lhões de con tri bu in tes. Por tan to, é um ban co de da -
dos que tem de ser ge ren ci a do com a ade qua da qua -
li da de tec no ló gi ca. Te mos lá equi pa men tos de ter ce i-
ra qua li da de, de fa sa dos em pelo me nos duas ge ra-
ções em ter mos de tec no lo gia, com um con tra to que o 
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TCU de cla ra es tar su per fa tu ra do. Pre ci sa mos fa zer a
re vi são e uma nova li ci ta ção, além de tra tar de as pec-
tos ju di ci a is pen den tes que es tão, des de dois anos
atrás, com en ca mi nha men tos que não são os mais
ade qua dos.

Te mos uma sé rie de ques tões na área de fis ca li-
za ção. Ado ta mos ago ra um pro ce di men to con jun to
com a Re ce i ta Fe de ral para fis ca li zar as 350 ma i o res
en ti da des fi lan tró pi cas res pon sá ve is por 80% da re-
nún cia. Dos dois bi lhões de re a is, 80% cor res pon dem
a 350 en ti da des fi lan tró pi cas.

Esta mos con ver san do com a Mi nis tra Be ne di ta
da Sil va para ade quar os po si ci o na men tos do Mi nis-
té rio da Assis tên cia So ci al em re la ção ao Con se lho
Na ci o nal de Assis tên cia So ci al ao in te res se da Pre vi-
dên cia So ci al, por que a re nún cia é da pre vi dên cia;
em bo ra a de ci são seja do Con se lho Na ci o nal de
Assis tên cia So ci al, que pre ci sa ser re for mu la do em
sua for ma de atu a ção.

Há uma sé rie de ou tras ques tões nas qua is não
vou alon gar-me, para cum prir o tem po pre vis to pelo
Sr. Pre si den te.

Por fim, em re la ção à ou tra pre o cu pa ção sus ci-
ta da pelo Se na dor Sér gio Ca bral, no to can te à re po si-
ção de pes so al do INSS. Não há con cur so pú bli co há
18 anos. Em 6 de ja ne i ro, to ma mos a de ci são de pro -
mo ver o pri me i ro con cur so pú bli co em 18 anos para
ad mis são de 3,8 mil fun ci o ná ri os em va gas cri a das
por me di da pro vi só ria do go ver no an te ri or. Pre ten de-
mos ad mi tir não ape nas 3,8 mil apro va dos, mas per -
mi tir a con vo ca ção de mais 1,9 mil, con for me pre vê a
lei, vi san do ga ran tir a re po si ção das va gas de um pro -
ces so de ter ce i ri za ção, que de i xou uma si tu a ção ina -
de qua da, se gun do o pró prio Tri bu nal de Con tas da
União.

Esta mos es tu dan do e tra ba lhan do com a pers -
pec ti va de re for mu lar o ca len dá rio de pa ga men tos.
Essa ques tão é de li ca da, por que en vol ve flu xo fi nan-
ce i ro e ca pa ci da de de aten di men to nas agên ci as
ban cá ri as e nas agên ci as do INSS. Já de ter mi nei ao
Pre si den te do Insti tu to que faça uma ava li a ção tec no-
ló gi ca, fi nan ce i ra e ad mi nis tra ti va, para que pos sa-
mos even tu al men te re to mar o ca len dá rio do 1º ao 5º
dia útil e, se não for pos sí vel, ten tar re du zir para que
seja pelo me nos do 1º ao 7º dia útil, a fim de evi tar que 
os apo sen ta dos, como ago ra no mês de mar ço, em
que o Car na val re ti rou dois dias úte is logo no co me ço
do mês, te nham que re ce ber, pró xi mo do dia 20 ou às
ve zes até de po is do dia 20, os seus par cos re cur sos
dos be ne fí ci os.

Para con clu ir, Sr. Pre si den te, o Se na dor Tião Vi -
a na sus ci tou a pre o cu pa ção em re la ção ao sa lá rio

mí ni mo e ao im pac to nas con tas da Pre vi dên cia. Evi -
den te men te que essa é uma ques tão sen sí vel, po lí ti-
ca e eco no mi ca men te. Va mos ima gi nar que hou ves se
con di ções – com ex ce ção da Pre vi dên cia – para ado -
tar o sa lá rio mí ni mo hoje de R$300,00 ou R$400,00,
que se ria al ta men te de se já vel do pon to de vis ta na ci-
o nal, mas com cer te za a Pre vi dên cia não su por ta ria
esse re a jus te. O qua dro é de li ca do, por que a con quis-
ta do di re i to a um be ne fí cio que nun ca seja in fe ri or a
um sa lá rio mí ni mo é a con quis ta dos apo sen ta dos.
Por tan to, te mos que bus car al ter na ti vas que per mi-
tam a evo lu ção do sa lá rio mí ni mo e, si mul ta ne a men-
te, a pre ser va ção do equi lí brio da Pre vi dên cia So ci al.
Acre di ta mos que uma das fór mu las é ado tar cri té ri os
de fi nan ci a men to do sis te ma.

Esta mos re a li zan do hoje, no Ho tel Na ci o nal, um 
Se mi ná rio Inter na ci o nal so bre mo de los de fi nan ci a-
men to da Pre vi dên cia So ci al para que nós pos sa mos
co lher opi niões e for ma tar uma pro pos ta nes se sen ti-
do, mas que já vai na di re ção de re du zir o peso so bre
a fo lha de pa ga men to e ado tar uma par te do fi nan ci a-
men to ou uma con tri bu i ção so bre o fa tu ra men to, que
pos sa ser so bre o fa tu ra men to, per mi ti da a com pen-
sa ção na ca de ia pro du ti va – por tan to de va lor agre ga-
do jun to ao fa tu ra men to – ou uma com bi na ção lu cro e
fa tu ra men to, con for me já pre vê a Cons ti tu i ção, e que
nós fa ría mos so men te a re for ma ta ção des se fi nan ci a-
men to.

E a ou tra ques tão le van ta da é a ques tão da re vi-
são das con tas do INSS. Te mos hoje no INSS uma
con ta bi li da de um tan to con fu sa e que po de mos, com
cer te za, aper fe i ço ar a par tir de me di das in ter nas. Por
exem plo, todo o pro ce di men to de be ne fí ci os pa gos
com re cur sos da União e que não são ade qua da men-
te con ta bi li za dos, mu i tas ve zes con tri bu in do para dar
uma vi são equi vo ca da so bre o vo lu me do de se qui lí-
brio das con tas do INSS.

Já es ta mos pro vi den ci an do essa mu dan ça a
par tir de re vi são na con ta bi li da de e no pro ces sa men-
to de da dos dos re cur sos do INSS, para de i xar cla ro à
so ci e da de, aos Par la men ta res e à im pren sa, em ge -
ral, que pos sa mos ter to tal trans pa rên cia em re la ção
às con tas do Insti tu to Na ci o nal de Se gu ri da de So ci al.

Mu i to obri ga do pela to le rân cia, Sr. Pre si den te,
Se na dor José Sar ney.

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.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ilus tre ex-co le ga
da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Con gres so Na ci o nal,
pre za do ami go, Mi nis tro Ri car do Ber zo i ni. Pri me i ro,
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um es cla re ci men to, qua se à gui sa de nota téc ni ca, re -
pon do a exa ti dão dos fa tos re la ti vos ao que foi dito
pelo nos so que ri do Lí der do Go ver no, Se na dor Alo i-
zio Mer ca dan te. Esta é a ver da de cro no ló gi ca dos fa -
tos: a PEC nº 33/95, que tra ta va da Re for ma da Pre vi-
dên cia, foi en ca mi nha da ao Con gres so Na ci o nal pelo
en tão Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so em
1995. Sua ad mis si bi li da de foi apro va da no mes mo
ano. O re la tor da ma té ria era o meu con ter râ neo, De -
pu ta do Eu ler Ri be i ro. O pre si den te da co mis são era o
De pu ta do Jair So a res. Hou ve pro ble mas po lí ti cos que 
le va ram à dis so lu ção da co mis são mas, de po is, essa
mes ma co mis são foi re com pos ta, ten do como re la tor
o ilus tre De pu ta do Mi chel Te mer, Pre si den te do
PMDB. Pos te ri or men te, S. Exª teve que abrir mão da
re la to ria. Se não me en ga no foi o De pu ta do Arnal do
Ma de i ra quem cum priu a eta pa fi nal, por que o De pu-
ta do Mi chel Te mer àque la al tu ra já ha via sido ele i to
Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos. Assim, o cro -
no gra ma ex pos to pelo Lí der do Go ver no, Se na dor
Alo i zio Mer ca dan te, está ine xa to, mas te nho cer te za
ab so lu ta que isso se deve ao fato de S. Exª não es tar
no exer cí cio de man da to àque la al tu ra. Por isso, peço
esse es cla re ci men to e gos ta ria, até para po der me
dis por, de co ra ção, a co la bo rar com o Mi nis tro Ri car-
do Ber zo i ni, no en ca mi nha men to da re for ma da Pre vi-
dên cia. É que há cer ca de 12 anos a idéia das re for-
mas es tru tu ra is me per se gue. Qu e ro man ter mi nha
co e rên cia e hon rar a mi nha pers pec ti va de Bra sil, vo -
tan do, hoje na Opo si ção, como eu vo ta va quan do era
Lí der do Go ver no.

V. Exª nos cha ma para uma par ce ria e como é
pre ci so ha ver con fi a bi li da de nes sa par ce ria, vou
apon tar qua is são os pon tos – não é vol tar ao pas sa-
do – que ain da me fa zem man ter um cer to pé atrás
em re la ção a essa con fi a bi li da de e a essa par ce ria. O
pri me i ro de ver que me leva a ten tar cum prir é o de co -
lo car por ter ra, de uma vez por to das, essa his tó ria de
que “éra mos mi no ria e, por tan to, não ca bia a nós
apro var mos.”

Sr. Pre si den te, pos so ser mi no ria, mas, se eu
en con trar na rua uma ve lhi nha sen do agre di da vou
de fen dê-la, sen do mi no ria ou não. Isso des me re ce ria,
por exem plo, a be lís si ma ati tu de do Pre si den te Lula,
de fen den do a paz, sa ben do do peso res tri to do País,
sa ben do que o Bra sil não tem o peso po lí ti co que su -
pos ta men te ima gi na mos que de ve ria ter quan do re a-
li zas se todo o seu pro je to de de sen vol vi men to eco nô-
mi co e so ci al.

Di zer que o PT es ta va de so bri ga do de vo tar a
ma té ria, equi va le a di zer que não adi an ta o Lula pe dir
pela paz. E jus ta men te na hora em que te nho a hon ra

de di zer que o Pre si den te Lula a mim me re pre sen ta e 
a mim me li de ra. Aca bei de di zer isso na Co mis são de
Re la ções Exte ri o res. Como Pre si den te da Re pú bli ca
e fa lan do pela paz, Sua Exce lên cia fala por ele, mas
tam bém fala por mim e pelo meu Par ti do, por que fala
por toda a so ci e da de bra si le i ra.

Eu gos ta ria que isso sig ni fi cas se co lo car mos
por ter ra — e o Se na dor Tião Vi a na é uma pes soa
que ri da — algo que des me re ce pes so as tão va lo ro-
sas e um par ti do tão va lo ro so como o Par ti do dos Tra-
ba lha do res. A im pres são que fica é que, por ser mi no-
ria, não te ria a obri ga ção de cum prir com o seu de ver;
mas in de pen den te de ser mi no ria ou ma i o ria, o de ver
é para ser cum pri do, até pela cons ciên cia de que o
de ver é para ser cum pri do.

Pre fi ro a au to crí ti ca re pe ti da aqui pelo Se na dor
Alo i zio Mer ca dan te, que foi fe i ta, tam bém, pelo Mi nis-
tro Antô nio Pa loc ci; e só a mim me en ter ne ce. Meus
com pa nhe i ros me per do em, mas te nho uma que da
es pe ci al por quem me en fren ta e por quem é leal co -
mi go como ad ver sá rio. Os meus com pa nhe i ros po-
dem até di zer: ele aca ba gos tan do mais dos ad ver sá-
ri os! Quem sabe? É fre u di a no! Mas o fato é que eu te -
nho que da por quem me en fren ta e por quem, na ver -
da de, vai co mi go nes se pro ces so di a lé ti co da con tra-
di ção, en fim.

Fico en ter ne ci do quan do vejo as au to crí ti cas
se gui das que fa zem, di zen do que o Go ver no er rou. O
Go ver no er rou mu i to. Fui lí der do Go ver no e tal vez o
ma i or erro te nha sido a mi nha no me a ção como lí der.
Ago ra, di zer que er ra ram e de po is eu po der avan çar,
per gun tan do quan to sig ni fi cou o erro de não te rem
co la bo ra do com a re for ma da Pre vi dên cia...

O que ca u sa ram ao País to dos os que não ten -
ta ram vi a bi li zar a Re for ma da Pre vi dên cia, nes se
tem po todo, de lá para cá? Cen to e trin ta bi lhões de
re a is de pre ju í zo? Algo men su rá vel. Mas fico mu i to
bem im pres si o na do com o fato de que a hon ra dez in -
te lec tu al, que cor res pon de à hon ra dez pes so al de
V.Exª, se faz pre sen te mais uma vez.

Então, Sr. Mi nis tro Ri car do Ber zo i ni, que ro ir de
co ra ção aber to a essa luta pela re for ma. E que ro sa -
ber se, de fato, hou ve mu dan ça em V.Exª em re la ção
àque les tem pos do “A Gu er ra não Aca bou”, o ar ti go
bri lhan te men te es cri to por V.Exª e pu bli ca do no jor nal
dos ser vi do res do Ba nes pa, quan do V. Exª, com a co -
ra gem e a mo ral que me fi ze ram ad mi rá-lo o tem po in -
te i ro, dis se que, ao con trá rio dos que fa lam que não
hou ve cul pa do Par ti do dos Tra ba lha do res, o adi a-
men to da Re for ma da Pre vi dên cia se de via, pre ci sa-
men te, “ao tra ba lho dos Par la men ta res de Opo si ção
à épo ca”. V. Exª afir mou que fo ram as cor po ra ções, os 
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sin di ca tos, os te le gra mas, as pres sões. V. Exª cha-
mou para si o que lhe pa re cia um la u rel – res pe i to a
co e rên cia e a luta. V. Exª dis se: “O la u rel de ter mos
bar ra do a Re for ma da Pre vi dên cia não pode ser le va-
do da qui por nin guém; per ten ce a quem pres si o nou e
tam bém aos De pu ta dos sen sí ve is que se de i xa ram
pres si o nar”.

Esta va pro cu ran do por cu ri o si da de e per ce bi
que meu que ri do co le ga José Ge no í no, em vir tu de de
sua vo ta ção, atra san do a Re for ma da Pre vi dên cia, re -
ce beu nota 10 do Diap – ape nas bom alu no leva essa
nota. O Diap deu zero para o Go ver na dor Fran co
Mon to ro. O meu que ri do co le ga e Lí der de Go ver no
Arnal do Ma de i ra tam bém re ce beu zero, as sim como
o Pre si den te do meu Par ti do, De pu ta do José Aní bal.

Sr. Mi nis tro, que ria a ga ran tia de que, se eu vo -
tar a Re for ma da Pre vi dên cia, V. Exª não co lo ca rá o
meu nome no site nem em out do or como tra i dor do
povo bra si le i ro. Assu ma essa po si ção co mi go e já
será meio ca mi nho an da do.

Sr. Mi nis tro, a se gun da con si de ra ção é que es -
ta mos num jogo para se fa zer a blin da gem da eco no-
mia bra si le i ra a cur to, mé dio e lon go pra zos, do pon to
de vis ta do en fren ta men to das tur bu lên ci as in ter na ci-
o na is e de to das as di fi cul da des que ha ve rão de ser
me no res na me di da em que, se guin do a idéia das re -
for mas - que têm sido uma ob ses são para mim por
tan to tem po e o fo ram para o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, du ran te seus oito anos de Go ver-
no -, isso sig ni fi que o for ta le ci men to e o êxi to do Go -
ver no Lula. Tor ço sin ce ra men te por isso, mas te nho
que sa ber, de quem se pro põe a ser meu par ce i ro, se
eu pos so fa zer uma ou tra co bran ça. Em pro nun ci a-
men to na Câ ma ra dos De pu ta dos, no dia 25 de ju nho
de 2002, ou seja, há pou co tem po – pa re ce que dá
uma ges ta ção, mas é uma cri an ça que não tem dois
anos e, por tan to, ain da não fala -, con for me cons ta na 
re vis ta Épo ca, dis se V. Exª: “(...) te nho fe i to do meu
man da to ins tru men to de com ba te da que les que não
con cor dam com o pro ces so abu si vo que os ban cos
co me tem no País em re la ção à co bran ça de ju ros”.

V. Exª com pa ra a evo lu ção das ta xas de ju ros no 
Bra sil, no Mé xi co e nos Esta dos Uni dos. E V. Exª cri ti-
ca va, com a ve e mên cia e o bri lhan tis mo que fa zem
par te de seu dis cur so – nem vou con ti nu ar, por que
vão di zer que es tou que ren do ade rir ao Mi nis tro -,
quan do a taxa Se lic era de 18,5% ao ano. Per gun to a
po si ção de V. Exª ago ra, di an te da taxa de 26,5% e
com a pers pec ti va de alta. De se jo sa ber ain da o que
pen sa do atu al spre ad e se V. Exª já per gun tou ao
pre si den te do Ban co Cen tral, Hen ri que Me i rel les, o
mes mo que per gun tou ao en tão Pre si den te do Ban co

Cen tral, Armí nio Fra ga - veja como sou seu ad mi ra-
dor, te nho aqui sua vida qua se toda: “Por quê? Por -
que o Go ver no não toma ne nhu ma pro vi dên cia. Já
co brei inú me ras ve zes do Pre si den te do Ban co Cen -
tral, Armí nio Fra ga, uma pos tu ra quan to à re du ção
dos spre ads ban cá ri os”.

Se V. Exª não fez tal in da ga ção, gos ta ria de sa -
ber se, de fato, hou ve uma mu dan ça; e eu sa u da rei se 
o con fir mar.

Eu gos ta ria de di zer que eu e V. Ex.ª, por um
prin cí pio de ali an ça, co lo ca mos por ter ra, de uma vez
por to das, o ar gu men to de que mi no ria não in flu en cia
por que uma vez fal tou um voto do Mi nis tro Anto nio
Kan dir. Logo, os ses sen ta vo tos bri lhan tes, bra vos e
for tes mo ral e ide o lo gi ca men te do PT fi ze ram fal ta. E
mu i ta fal ta.E jun tos, com quem mais bo i co tou a re for-
ma da Pre vi dên cia, ca u sa ram pre ju í zo fi nan ce i ro e
eco nô mi co ao País, sen do res pon sá ve is, por tan to,
es sas in jun ções ru ins to das pe las al tas ta xas de ju ros
de hoje, pe las di fi cul da des que o Go ver no de V. Ex.ª
en fren ta e pe las di fi cul da des que o meu Go ver no en -
fren tou.

Sr. Pre si den te, gos ta ria de ler um tre cho:
“Du ran te os úl ti mos qua tro anos, a Opo si ção,

res pal da da pelo apo io cres cen te da po pu la ção, con -
se guiu im por di ver sas der ro tas às pre ten sões do Go -
ver no Fe de ral. O adi a men to da re for ma da Pre vi dên-
cia, por exem plo, só foi pos sí vel gra ças aos mi lha res
de te le gra mas, fax e te le fo ne mas de pro tes tos dos ci -
da dãos bra si le i ros que che ga ram a Bra sí lia e do tra -
ba lho dos Par la men ta res opo si ci o nis tas. Entre os De -
pu ta dos Fe de ra is pa u lis tas, mu i tos dos que tra í ram o
tra ba lha dor” – por isso que es pe ro não ter meu nome
em out do or, uma vez que se rei seu par ce i ro nes se
ca pí tu lo da re for ma da Pre vi dên cia – “não se re e le ge-
ram. Ou tros con se gui ram es con der do ele i tor a re pro-
va ção que ti ve ram do Diap – quin ze de les com nota
zero”.

Sr. Pre si den te, S. Ex.ª irá me di zer se me quer
como par ce i ro - va mos tra tar dis so. Se eu não vier a fi -
gu rar no site, será uma gran de co i sa. E fa ci li ta. Eu
tam bém não sou de co lo car nin guém no site e não te -
nho di nhe i ro ou dis po si ção de co lo car nin guém em
out do or como tra i dor. Isso não é do meu jogo, não é
da mi nha per so na li da de. Então, fica mais fá cil su pos-
ta men te para V. Ex.ª, por que eu ti nha V. Ex.ª con tra e
V. Ex.ª me tem a fa vor. Não vou co lo car V. Ex.ª no site
e V.Ex.ª su pos ta men te não me co lo ca no site e es ta-
mos mais per tos de fa zer a re for ma da Pre vi dên cia.

Ago ra, é pre ci so eu ser con ven ci do, por exem -
plo, de que quan do o Go ver no de V. Ex.ª fala em Re -

Mar ço  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  21  04229    487ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003 



for ma Tri bu tá ria pri me i ro e de po is em Re for ma da
Pre vi dên cia, se não está hi e rar qui zan do, para ga nhar
o apo io dos go ver na do res e, quem sabe, de po is não
re sis tir à pres são das cor po ra ções, dos ser vi do res
pú bli cos e da que les to dos que per de ri am os di re i tos
na hora em que te mos que fa zer a ome le te que bran do
os ovos. Eu hi e rar qui za ria de ou tra for ma: co lo ca ria
que as duas são fun da men ta is. E há mais: há a re for-
ma das leis tra ba lhis tas. Mas eu co lo ca ria sem pre em
pri me i ro lu gar a Re for ma da Pre vi dên cia.

Va mos en trar, en tão, no tema. Ten ta rei ser bem
di re to, pois já to mei mu i to o seu tem po. Foi dis cu ti da,
aqui, en pas sant, a ques tão dos ina ti vos. Mas, de
novo, olha rei nos seus olhos e fa rei uma per gun ta.

Sr. Mi nis tro, o Go ver no do Pre si den te Lula vai ou 
não vai pro por a ta xa ção dos ser vi do res ina ti vos? E
devo di zer tam bém que fi quei um pou co de cep ci o na-
do com a idéia de que V. Exª, de po is, te ria um an te-
pro je to.

Sr. Pre si den te, já es tou con clu in do. Tive que fa -
zer um es cla re ci men to, mas es tou, de fato, na fase fi -
nal. Não me im por to com o tem po que fa lou o Mi nis tro
nem o Lí der Alo í sio Mer ca dan te. Lí der do Go ver no
tem que fa lar mes mo. É pre ci so lhe dar opor tu ni da de,
por que as pes so as da Opo si ção es tão co bran do e
não é bom de i xar con ten ci o so se acu mu lar. Só que ro
ter um tem pi nho para con clu ir esta mo des ta in ter ven-
ção.

Digo-lhe isso, Sr. Mi nis tro, por que, por mim, V.
Exª te ria um an te pro je to já sen do tra ba lha do e vo ta do.
Dis se ao Mi nis tro Pa loc ci o que digo a V. Exª: o dia de
hoje é uma data li mi te; o dia de ama nhã é tar de de ma-
is; de po is de ama nhã é uma dis pli cên cia im per doá vel
pela his tó ria; tra san te on tem te ria sido o me lhor dia
para V. Exª man dar para cá a Re for ma da Pre vi dên cia.
Não se ria au to ri ta ris mo, não, por que po de ría mos,
aqui, com a so be ra nia do Con gres so, me xer nis so, al -
te rar, pro mo ver, en fim, to das as mo di fi ca ções que
aper fe i ço as sem o tex to. Te nho a im pres são de que o
tem po não cons pi ra a fa vor do seu Go ver no e não
cons pi ra, por tan to, a fa vor do Bra sil. Sem mais de lon-
gas, as co i sas têm que acon te cer. Essa his tó ria de re -
u nir para con vo car e con vo car para re u nir, dis cu tir
numa re u nião se ha ve rá uma nova re u nião é algo que
me se pa ra do Go ver no de V. Exª, em bo ra eu es te ja
que ren do a ele me unir no epi só dio da re for ma da
Pre vi dên cia, por exem plo, que jul go es sen ci al quan do
pen sa mos em dig ni fi car o fu tu ro de nos sos fi lhos.

Gos ta ria de fa zer ou tra per gun ta. Ouvi uma de -
cla ra ção de V. Exª há pou cos dias – e isso me pre o cu-
pou mu i to –, di zen do que con cor da ria com um ple bis-
ci to so bre as re for mas. O ple bis ci to é vá li do em ca sos

ex cep ci o na is, quem sabe. Como não so mos su í ços
nem mo ra mos em can tão, fico mu i to as sus ta do com a 
fa ci li da de de se pro por ple bis ci to no País. Eu o en ten-
do sem pre como mais uma ma no bra pro te la tó ria.
Gos ta ria de ou vir de V. Exª algo mu i to fir me: que V. Exª 
não con cor da com o re que ri men to do De pu ta do Ro -
ber to Gou ve ia*, que V. Exª não quer sa ber de ple bis ci-
to, que V. Exª quer vo tar a re for ma com a pres sa que a 
mim me an gus tia de não ter sido im pri mi da às nos sas
vi das e, por tan to, te mos per di do tan to tem po. De se jo,
com a sin ce ri da de de V. Exª, por um fim ao cos tu me
de fi car olhan do para trás. Tam bém que ro olhar para
fren te, em bo ra ju ris pru den ci an do que não se jus ti fi ca
per ma ne cer mos aqui di zen do que mi no ria não in flu-
en cia, pois isso se ria des pre zar. E hoje o pa pel que
exer ço é o de Lí der de um Par ti do do blo co da mi no-
ria, com mu i ta hon ra. Per de mos a ele i ção, so mos mi -
no ria. Quem ven ce a ele i ção, pro cu ra ser ma i o ria.

Gos ta ria que V. Exª fos se bas tan te en fá ti co ao
di zer: “Se na dor Arthur Vir gí lio, con cor do com o ple-
bis ci to e pen so que a re for ma deve ser re a li za da após 
o povo opi nar”. Ou: “Dis cor do do ple bis ci to, con si de ro
ma té ria ino por tu na”. E a po si ção de V.Exª se ria cla ra-
men te co nhe ci da por nós nes tes dois as pec tos: ta xa-
ção de ina ti vos e a ques tão do ple bis ci to.

No mais, a ex po si ção de V. Exª foi bri lhan te. É
uma lin gua gem pa re ci da com a que eu uso. Esta mos
ago ra mis tu ran do os dis cur sos.Eu me sin to mu i to pa -
re ci do com a sua ex po si ção. La men to não ter tido o
seu apo io an tes, mas não lhe que ro fal tar com o apo io
ago ra; se não o Bra sil fica num jogo de “soma zero”
que não in te res sa ao fu tu ro dos nos sos fi lhos.

Eu de se jo a V. Exª mu i ta sor te, mu i tas fe li ci da-
des. Ouço com todo res pe i to a sua ex po si ção e lhe
agra de ço pela co la bo ra ção que deu para aca bar mos
de vez com essa pen dên cia, que es ta va vi ran do uma
pen den ga, de Opo si ção po der se omi tir. Ao con trá rio,
a Opo si ção tem que mar car a sua po si ção com cla re-
za, com fir me za. É o que vim fa zer ago ra e é o que es -
pe ro da ma i o ria que V. Exª hoje en car na.

Mu i to obri ga do, Sr. Mi nis tro.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –

SP) – Sr. Pre si den te, pela or dem. Fui ci ta do al gu mas
ve zes...

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Alo i zio, eu da rei a pa la vra ao Mi nis tro, se não fi ca mos
num de ba te... Se é pela or dem, eu da rei a pa la vra a V.
Exª.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – É pela or dem. Eu fui ci ta do três ve zes pelo Se -
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na dor... O Re gi men to me con fe re a opor tu ni da de de
fa lar, e V. Exª aca bou de de fe rir ao Se na dor Efra im.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Então, V.
Exª pede a pa la vra para uma ex pli ca ção pes so al.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Exa ta men te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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 uma ex pli ca ção pes so al.) – Obri ga do, Sr.
Pre si den te. Eu te nho sido ví ti ma re cor ren te des sa ob -
ses são fre u di a na do Lí der Arthur Vir gí lio, que me ci -
tou com in sis tên cia. Eu gos ta ria de pre ci sar al guns fa -
tos.

Eu es pe ra va do PSDB, de po is de oito anos de
Go ver no, que, num de ba te como este, nós ti vés se-
mos ar gu men tos téc ni cos fun da men ta dos, pro po si-
ções con sis ten tes, re fle xões apro fun da das e uma
cer ta hu mil da de de um Go ver no que, oito anos de po-
is, não só não con se guiu fa zer nada em ter mos de re -
for ma tri bu tá ria, como mu i to pou co em ter mos da re -
for ma pre vi den ciá ria. Estão aí os re sul ta dos: o dé fi cit
da Pre vi dên cia se agra vou, e as pes so as an te ci pa ram
a apo sen ta do ria, de te ri o ran do o pro ces so. E o Go ver-
no foi in ca paz de en ca mi nhar uma pro pos ta que con -
ven ces se não a Opo si ção, mas a sua pró pria base.

O tro féu por não ter sido apro va da a re for ma
pre vi den ciá ria cabe ex clu si va men te ao ex-Mi nis tro
Kan dir. Aque le voto foi sim bó li co, mas não foi o úni co.
A base do Go ver no não sus ten tou a re for ma pre vi-
den ciá ria. E por que não sus ten tou? Por que o Go ver-
no não foi ca paz de con ven cer, não foi ca paz de ar gu-
men tar não só com sua base par la men tar, como tam -
bém não o foi com a so ci e da de. Por isso, esse ca mi-
nho, que, apa ren te men te, é mais len to e que o Se na-
dor Arthur Vir gí lio cri ti ca, é mu i to mais con sis ten te,
mu i to mais pro mis sor. So men te sa i re mos forta le ci dos
des te en ca mi nha men to se hou ver um de ba te fran co e 
pré vio den tro do Par la men to, como o Se na do faz hoje. 
O Se na do não quer ter ape nas um pa pel ho mo lo ga tó-
rio, mas, sim, um pa pel ati vo, como su je i to da cons tru-
ção da pro pos ta.

Qu e ro, ain da, só men ci o nar que o de ba te so bre
taxa de ju ros não é de hoje. Assu mi mos o Go ver no
com uma taxa de ju ros de 25%, não te mos res pon sa-
bi li da de. O Go ver no che gou a ter taxa de ju ros de
45% no pas sa do. O IGP–DI está em 30,5%, es ta mos
com uma taxa de ju ros ne ga ti va. Mas não é esse o de -
ba te. Fi ze mos esse de ba te na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos; aqui es ta mos de ba ten do a re for ma da
Pre vi dên cia.

Espe ro que os ou tros mem bros do Par ti do, que
têm uma vi vên cia im por tan te e rica, apre sen tem pro -
pos tas, su ges tões con cre tas, ca mi nhos, re fle xões
téc ni cas fun da men ta das, para que pos sa mos, de
fato, dar um sal to de qua li da de. E que ro, ape sar dis so,
di zer que é mu i to im por tan te ter mos uma con ver gên-
cia, se não um con sen so, den tro des ta Casa, para
apro var, o mais bre ve men te pos sí vel, a re for ma da
Pre vi dên cia e a re for ma tri bu tá ria, dan do um sal to de
qua li da de para o fu tu ro.

Cre io que é dis so que se tra ta, esse é o nos so
com pro mis so, e te nho cer te za de que de ve mos ca mi-
nhar para um de ba te qua li fi ca do como este.

Mu i to obri ga do.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Pela or -

dem, Sr. Pre si den te.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Ra -

zão re gi men tal te nho eu, até pela ques tão fre u di a na,
ou seja, en vol ve a ques tão mé di ca. O Se na dor aca -
bou de re ce i tar, e isso é exer cí cio ile gal da me di ci na.
Qu e ro, na ver da de, pura e sim ples men te, usar da pa -
la vra para uma ex pli ca ção pes so al.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, peço que V. Exª co la bo re com a Mesa.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sim,
Sr. Pre si den te. Ra zão para uma ex pli ca ção pes so al
te nho eu, em fun ção de o Se na dor ima gi nar que so fre
de mi nha par te de uma ob ses são fre u di a na. Qu e ro
tran qüi li zá-lo. Não digo que não as te nha...

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, pela or dem.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) –
...mas, por fa vor, Sr. Pre si den te, só que ro um tra ta-
men to igua li tá rio. Va mos ao sig ni fi ca do real dos fa tos.

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Se é
ob ses são fre u di a na, te nho que ex pli car. Pri me i ra-
men te, Sr. Pre si den te, não te nho ob ses são. Não te-
nho.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Arthur Vir gí lio...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, ain da há pou co, cedi mi nha vez ao Se na-
dor Alo i zio Mer ca dan te para fa lar. Ele fa lou, não re cla-
mei. Qu e ro que S. Exª vol te a fa lar. A Casa está tão
aber ta em re la ção a tudo. Qu e ro di zer a V. Exª que o
que ofen de a um tal vez não ofen da a ou tro. A mim é
ofen si vo al guém di zer que so fro de uma ob ses são fre -
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u di a na. Gos ta ria de dis cor rer so bre isso du ran te bre-
ves mi nu tos. O Mi nis tro terá pa ciên cia e V. Exª tam-
bém, com a ge ne ro si da de de quem re de mo cra ti zou
este País.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Agra de ço
a V. Exª.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Fa la-
rei bre ve men te, se o Se na dor Tião Vi a na me der a
hon ra.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Ha via pe -
di do a pa la vra pela or dem an te ri or men te e V. Exª
como bom de mo cra ta me dará a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Fi ze mos
des ta uma ses são in for mal, sem cum prir o Re gi men-
to. O Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, por exem plo, ao
pe dir a pa la vra para uma ques tão de or dem, de po is
de ci ta ção pes so al, teve a pa la vra e dis cor reu so bre
ou tros as sun tos, e o Re gi men to pres cre ve que o ora -
dor so men te po de rá tra tar da qui lo que foi ci ta do. Peço 
a V. Exª que obe de ça mos ao Re gi men to nes ta par te.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
or dem.) –Se rei bre ve. O Re gi men to não pode fun ci o-
nar so men te para mim. Qu e ro tran qüi li zar o Se na dor:
se algo de Fre ud a mim me atin gir, S. Exª está li vre.
Pode an dar tran qüi lo pela rua, que isso não pas sa
nem de per to pela mi nha ca be ça.

Em se gun do lu gar, ci tei o Se na dor, ba si ca men-
te, em re la ção ao cro no gra ma. Ele não es ta va aqui na
Casa.

Peço a pa la vra tam bém para di zer que, de po is
de ter, du ran te oito anos em que o Se na dor diz que o
meu go ver no, inu til men te ten tou fa zer a re for ma pre vi-
den ciá ria, de po is de ter re pe ti do pra ti ca men te os
mes mos ar gu men tos do Mi nis tro Ri car do Ber zo i ni, a
mim não me cum pre mais fi car re pe tin do esse de ver
de casa, até por que sou, ide o lo gi ca men te, a fa vor
des sa re for ma. Os no vos são os que es tão hoje no
Po der. O que fiz ao Mi nis tro Ri car do Ber zo i ni foi uma
per gun ta po lí ti ca: gos ta ria de sa ber se aca bou aque la
his tó ria de caça às bru xas, se isso é ver da de, se ha -
ve rá uma co e rên cia efe ti va, da qui para fren te, com-
ple ta, es tan do o Mi nis tro no Go ver no ou na Opo si ção,
em re la ção a com por ta men to de po lí ti ca mo ne tá ria,
de po lí ti ca cam bi al e se, por tan to, pos so acre di tar que 
há uma efe ti va in ten ção de re a li zar essa re for ma, en -
fren tan do cor po ra ções, im po pu la ri da des se to ri a is e o
que mais ve nha. Os ar gu men tos eu os co nhe ço mu i to
bem. Po de ria fi car aqui com os ou vi dos tam pa dos,
que co nhe ço os ar gu men tos to dos. O que que ro sa -
ber é se a pro pos ta de par ce ria é efe ti va ou se ha ve rá
en fra que ci men to po lí ti co da po si ção se gui da pelo Go -

ver no, ao lon go das pres sões que sen si bi li za ram tan -
to o Mi nis tro an tes, a pon to de S. Exª ter pu bli ca do
esse bri lhan te ar ti go, dan do nota me lhor para uns e
pior para ou tros,.Ou se ago ra es ta mos, de fato, di an te
de um mo men to ma du ro da so ci e da de.

É a mi nha con tri bu i ção, Sr. Pre si den te, e ima gi-
no que o Mi nis tro vai po der me es cla re cer, o que me
le va rá, ou não, a uma par ce ria. Pre ci so con fi ar no par -
ce i ro que me pro põe essa par ce ria.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Por li be ra-
li da de da Mesa, ou vi mos duas ex pli ca ções pes so a is.
De acor do com o Re gi men to, em cada ses são so-
men te duas ex pli ca ções pes so a is po dem ser fe i tas. A
par tir de ago ra, não po de re mos, re gi men tal men te, ter 
mais ex pli ca ções pes so a is.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Sr. Mi nis tro Ri car do Ber zo i ni.

O SR. RICARDO BERZOINI – Vou pro cu rar ser
ex tre ma men te bre ve.

Pri me i ra men te, não vou aten der ao pe di do do
Se na dor Arthur Vir gí lio para que es que ça o que es -
cre vi. Não vou es que cer.

Te nho uma ava li a ção cla ra, que re la tei há pou -
co, Se na dor Arthur Vir gí lio: es ti ve mos aqui, como sin -
di ca lis tas, em 1997, ten tan do con ven cer o Se na dor
Beni Ve ras de que a for ma de en ca mi nha men to da
pro pos ta à Emen da nº 20 es ta va equi vo ca da. Acre di-
to que es ta va equi vo ca da, mas não fa rei dis so o cen -
tro do meu de ba te. Estou aqui para pro por um con jun-
to de di re tri zes, apre sen tá-lo aos Srs. Se na do res para 
re fle xão. É evi den te que a pro pos ta for mal virá com a
emen da cons ti tu ci o nal, acom pa nha da, pro va vel men-
te, de pro je to de lei, já que al gu mas ques tões são de
le gis la ção or di ná ria e não de pen dem se quer da cor -
re la ção com o tex to cons ti tu ci o nal, do pon to de vis ta
da tra mi ta ção de emen da cons ti tu ci o nal. Por exem-
plo, al te ra ções na Pre vi dên cia dos mi li ta res não de -
pen dem, nes sa ques tão, de al te ra ção cons ti tu ci o nal.

Acre di to que te mos, hoje, con di ções de che gar
a uma re fle xão con ver gen te em re la ção à ques tão
pre vi den ciá ria. Por isso, Se na dor, é que es tou ado tan-
do o pro ce di men to de ter ido, por exem plo, a São Pa u-
lo, con ver sar com o Go ver na dor Ge ral do Alckmin,
com ple ta men te aber to a ou vir a opi nião e a bus car a
con tri bu i ção do Go ver no de São Pa u lo, do Go ver no
de Mi nas, da Ba hia, do Rio Gran de do Sul, as sim
como tam bém te rei o pra zer de con ver sar com o Go -
ver na dor do Mato Gros so do Sul, com a Go ver na do ra
do Rio de Ja ne i ro e com ou tros Go ver na do res.

Não te nho dú vi das de que exis te um pon to de
con ver gên cia, re sul ta do da ex pe riên cia pas sa da. Por
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isso, não vejo pro ble ma al gum em que fa ça mos,
even tu al men te, al gum tipo de re a va li a ção de po si-
ções, o que não faz mal para nin guém, ao con trá rio.
Pes so al men te, acho, na ques tão pre vi den ciá ria, ser
pos sí vel que, a cada cin co ou dez anos, os pa í ses te -
nham de fa zer uma re a va li a ção do pro ces so, sob o
pon to de vis ta do que acon te ce de mo gra fi ca men te,
como tam bém sob o pon to de vis ta ide o ló gi co. Não
me pa re ce ser isso ne nhu ma con tra di ção ou que eu
deva es que cer o que es cre vi.

Com cer te za, fiz opo si ção du ran te oito anos,
qua tro como sin di ca lis ta e qua tro como par la men tar,
ao Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so. Re gis trei
mi nhas po si ções em de ze nas de ar ti gos. Em maio do
ano pas sa do, in clu si ve, cri ti quei, no mo men to em que
o IGP es ta va em 0,3% ao mês, a po si ção do Ban co
Cen tral, que não ba i xou os ju ros de 18% para 17,5%.
Sus ten tei te o ri ca men te essa po si ção. Não pos so fa-
zer o mes mo com o Pre si den te Hen ri que Me i rel les
por que as con di ções de in fla ção que en fren ta são ri -
go ro sa men te di fe ren tes. Em ape nas dez me ses, de
maio a mar ço, ti ve mos uma mu dan ça subs tan ci al de
con di ções in fla ci o ná ri as no País. Por tan to, o que que -
ro dis cu tir não é o juro no mi nal, mas o juro real, que
ba li za a mi nha ava li a ção so bre spre ad ban cá rio e po -
lí ti ca mo ne tá ria.

Estou con vi dan do os Par ti dos que se opõem,
sob o pon to de vis ta da ló gi ca Opo si ção/Si tu a ção, ao
Go ver no do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va para
in cor po ra rem-se ao de ba te pre vi den ciá rio por que en -
ten do que exis tem mais pon tos de con ver gên cia do
que de di ver gên cia. É so men te por isso. Não se tra ta
de um ape lo opor tu nis ta, que ren do atra ir uti li zan-
do-me de ar gu men tos, di ga mos, de união na ci o nal
sim ples men te a par tir da vi são de ne ces si da de do
atu al Go ver no Fe de ral, mas da vi são de que a so ci e-
da de quer a re for ma da Pre vi dên cia.

De fen de mos, em nos sa cam pa nha ele i to ral, a
re for ma da Pre vi dên cia; está no pro gra ma de Go ver-
no que o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va apre-
sen tou às ur nas – aju dei a es cre ver aque le ca pí tu lo.
De fen di, du ran te mi nha cam pa nha a De pu ta do Fe de-
ral, uma re for ma da Pre vi dên cia. Por tan to, não há ne -
nhu ma in co e rên cia opor tu nis ta, mas ape nas o de se jo
sin ce ro de que pos sa mos – e as sim já res pon do à sua 
ou tra pre o cu pa ção –, por ser mais viá vel, apro var a
re for ma da Pre vi dên cia an tes da tri bu tá ria, por que, na 
pri me i ra, po de rá ha ver con ver gên cia de opi niões en -
tre Go ver na do res e Go ver no Fe de ral, o que tal vez
seja um pou co mais com ple xo na re for ma tri bu tá ria,
por que ha ve rá te mas de con fli to en tre com pe tên ci as
tri bu tá ri as es ta du al e fe de ral.

Va mos lu tar, e es pe ro con tar com o apo io sin ce-
ro, mes mo com di ver gên ci as, para a efe ti va ção da re -
for ma. Va mos lu tar para re a li zar a re for ma tri bu tá ria
nes te ano, mas acre di to que a da Pre vi dên cia seja
mais viá vel do pon to de vis ta des se en ca mi nha men to
de con ver gên ci as de opi niões de Go ver na do res e do
Go ver no Fe de ral.

Não cre io que haja “tar de de ma is” que se apli -
que ao pro je to da Pre vi dên cia se cum prir mos os pra -
zos di vul ga dos am pla men te ao País. Pro pu se mos
que, até o fi nal de abril, a pro pos ta es ta rá tra mi tan do
no Con gres so Na ci o nal, e acre di to, sin ce ra men te,
que os pra zos são su fi ci en tes para que pos sa mos
apro var, com o le gí ti mo de ba te e a con tra di ção de opi -
niões do Con gres so, ain da nes te ano, a re for ma da
Pre vi dên cia.

To das as pro je ções que fi ze mos fo ram com
base em pac tos a par tir de 2004, jus ta men te por que
acre di ta mos que 2003 é o ano das re for mas  da Pre vi-
dên cia e da tri bu tá ria , sa ben do que, na se gun da, tal -
vez ha ve rá um pou co mais de com ple xi da de do pon to
de vis ta da tra mi ta ção.

Em re la ção à sua per gun ta ob je ti va, se sou fa vo-
rá vel à con tri bu i ção dos ina ti vos, te nho que di zer que
sim. Te nho dito sis te ma ti ca men te que sou fa vo rá vel,
pen so que não vi o len ta ne nhum prin cí pio do pon to de
vis ta pre vi den ciá rio. No en tan to, que ro aler tar — e fiz
isso na re u nião com os Go ver na do res — que essa é
uma ques tão das mais con tro ver sas no mun do dos
tri bu na is, mes mo que al te ra da por emen da cons ti tu ci-
o nal. Há bas tan te dis cus são so bre a com bi na ção de
uma al te ra ção des sa me di da com o art. 5º da Cons ti-
tu i ção. Por tan to, de ve mos apro fun dar a dis cus são do
tema para evi tar esse pro ble ma. A pior re for ma que
po de mos fa zer é a que pos sa, pos te ri or men te, ser
der ro ta da no Ju di ciá rio. Pre ci sa mos fa zer algo que vi -
a bi li ze a se gu ran ça ju rí di ca para que ela seja efe ti va e 
não ape nas uma de mons tra ção de von ta de do Po der
Exe cu ti vo, mes mo que com a apro va ção do Po der Le -
gis la ti vo, como é obri ga tó rio em qual quer ma té ria que 
en vol va re for ma cons ti tu ci o nal ou al te ra ção le gal e
ge ral.

Por fim, em re la ção à ques tão do ple bis ci to, mi -
nha de cla ra ção foi cla ra e V. Exª me dá opor tu ni da de
de re a fir má-la. Na Co mis são Espe ci al de Pre vi dên cia
So ci al, da Câ ma ra dos De pu ta dos, dis se que sou fa -
vo rá vel a qual quer for ma de con sul ta à po pu la ção
que pos sa me lho rar o pro ces so le gis la ti vo. No caso,
fiz duas ob ser va ções: pri me i ro, a ma té ria pre vi den-
ciá ria é mu i to com ple xa, e uma con sul ta sem um grau
de in for ma ção mas si va que per mi ta to mar de ci sões
de ma ne i ra apro fun da da pode, na ver da de, re for çar
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pre con ce i tos ou es ta be le cer de ci sões pre ci pi ta das.
Em se gun do lu gar, só se ria fa vo rá vel se não im pli cas-
se ne nhum óbi ce à apro va ção da pro pos ta. V. Exª
sabe, as sim como eu, que um pro ces so de con vo ca-
ção de ple bis ci to é algo re le van te o su fi ci en te para ser 
con vo ca do so men te em caso de ab so lu ta ne ces si da-
de. Não cre io que seja o caso da re for ma da Pre vi dên-
cia. As pes qui sas de opi nião pu bli ca das nos jor na is
de mons tram que a po pu la ção é am pla men te fa vo rá-
vel à re for ma da Pre vi dên cia e que está sen do fa vo rá-
vel à li nha de de ba te que es ta mos ado tan do. Por tan-
to, nós, da Si tu a ção, como tam bém a Opo si ção ao
Go ver no Fe de ral e tam bém nos Esta dos po de mos fa -
zer pu bli ca men te um de ba te ma du ro e am plo que
per mi ta ga ran tir não ape nas equi lí brio fis cal, mas a
sus ten ta bi li da de e a jus ti ça or ça men tá ria nos pró xi-
mos dez ou vin te anos. E não sa be mos – ain da bem
que não sa be mos – quem será Pre si den te da Re pú-
bli ca em 2007. É um pro ces so que só o ele i tor bra si le-
i ro po de rá de ci dir. E, com cer te za, quem for Si tu a ção
em 2007 nos Esta dos, na União e nos Mu ni cí pi os po -
de rá go ver nar me lhor e fa zer me lhor po lí ti ca so ci al se
a re for ma da Pre vi dên cia já es ti ver re a li za da nes ta
Le gis la tu ra.

Du ran te o ex po si ção do Sr. Mi nis tro Ri -
car do Ber zo i ni, o Sr. José Sar ney, Pre si den-
te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. He rá cli to For tes, 3º Se cre-
tá rio.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Con -
ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Anto nio Car los Va -
la da res. S. Exª dis põe de até cin co mi nu tos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs. e Srs. Se na do res, Sr. Mi nis tro Dr. Ri car do
Ber zo i ni, nos úl ti mos oito anos, nes te Con gres so Na -
ci o nal e, mais de per to, no Se na do Fe de ral, mu i to se
dis cu tiu so bre a re for ma da Pre vi dên cia, sua ne ces si-
da de im pe ri o sa para o equi lí brio das nos sas con tas,
para a re du ção do dé fi cit pú bli co. Enfim, vá ri as ra zões
fo ram apon ta das pelo Go ver no an te ri or para nos con -
ven cer des sa ne ces si da de.

Não é pre ci so con fes sar – cons ta nos Ana is da
Casa – que me po si ci o nei con tra a re for ma da Pre vi-
dên cia, pelo me nos na for ma como es ta va sen do
cons ti tu í da. O Go ver no, an te ri or men te, per mi tiu, por
meio de uma le gis la ção em que não vo tei, a ven da
das nos sas es ta ta is. Na ma i o ria dos Esta dos, hou ve
ver da de i ra de pre da ção do pa tri mô nio pú bli co. Com a
ven da das es ta ta is, mu i tos Go ver na do res pun gue a-
ram es ses re cur sos para ga ran tir suas ele i ções, em

vez de te rem cri a do seus pró pri os Fun dos de Pre vi-
dên cia para ga ran tir um fu tu ro tran qüi lo em fa vor dos
seus ser vi do res. Por isso, Sr. Pre si den te, não me con -
ven ci da opor tu ni da de da que la re for ma. O Go ver no
não agiu como o atu al. Apre sen tou uma pro pos ta
pron ta e aca ba da para que vo tás se mos nela sem ma -
i o res dis cus sões, ao con trá rio des te Go ver no, que
está dis cu tin do com a so ci e da de, com to dos os seg -
men tos, com o Se na do Fe de ral e a Câ ma ra dos De -
pu ta dos, sem ter ain da uma pro pos ta fi na li za da, pron -
ta e aca ba da, como uma car ti lha que de ve ria ser se -
gui da a qual quer cus to.

Assim, em pou co me nos de três me ses, aque les
que re a gi am à re for ma da Pre vi dên cia já es tão se
con ven cen do da sua opor tu ni da de. É uma ques tão de 
tem po, de opor tu ni da de e de com pe tên cia para con -
ven cer. Por isso, es tou en ga ja do na re for ma da Pre vi-
dên cia, ao lado do Pre si den te Lula, por que sei que
ela terá con se qüên ci as e terá re sul ta dos, e o di nhe i ro
do nos so País não será mal ba ra ta do. É pre ci so ter
cons ciên cia de que, se ti vés se mos um sis te ma pre vi-
den ciá rio equi li bra do, na tu ral men te os pro gra mas de
trans fe rên cia de ren da  o Bol sa-Esco la, a Bol sa-Ali-
men ta ção, o Se gu ro-De sem pre go, a Erra di ca ção do
Tra ba lho Infan til, por exem plo, que é um pro gra ma im -
por tan tís si mo, prin ci pal men te nos Esta dos mais po-
bres do Nor des te  es ta ri am mais bem aqui nho a dos,
re ce ben do mais re cur sos.

É pre ci so ter em men te pro ble ma tais como o
dé fi cit do ser vi dor pú bli co fe de ral  são re cur sos que
de i xa mos de ter , que che ga per to de 29 bi lhões, sen -
do ma i or do que o su pe rá vit pri má rio, não só do Go -
ver no pas sa do, como do atu al, que é da or dem de
4,4% do PIB. De 2000 a 2002, o rom bo da Pre vi dên-
cia che gou a ter 9,96% de au men to, ele van do-se de
48,2 bi lhões para 53 bi lhões. Isso re pre sen ta, como
eu dis se, 4,4% do PIB. Essa é uma bom ba de efe i to
re tar da do, não fa zen do ne nhu ma alu são ao Ira que ou 
aos Esta dos Uni dos. É a se nho ra bom ba! Ela pre ci sa
ser de sa ti va da a qual quer cus to, sob ame a ça de sa -
cri fi car mos, no fu tu ro, o nos so País.

Sr. Mi nis tro, con si de ran do que, com a pos sí vel
cri a ção da pre vi dên cia com ple men tar do ser vi dor pú -
bli co, o Esta do ain da será res pon sá vel pelo pa ga-
men to das apo sen ta do ri as de seus fun ci o ná ri os até o
teto a ser fi xa do, per gun to: que mu dan ças po de rão
ser em pre en di das pelo Go ver no Fe de ral e mais de
per to pelo Mi nis té rio di ri gi do por V. Exª a fim de evi tar
o erro que vem sen do co me ti do e que gera o dé fi cit
pre vi den ciá rio do se tor pú bli co, qual seja, o de man ter
o pa ga men to dos apo sen ta dos e de ma is be ne fí ci os
como fo lha de pa ga men to do Esta do?
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Isso ocor re atu al men te por que os pro ven tos do
ser vi dor não são de fi ni dos pelo quan to e pelo tem po
que ele con tri bu iu, mas por uma ação uni la te ral do
Esta do que, por meio de lei, fixa seus va lo res. Em ou -
tros ter mos, o va lor dos pro ven tos no se tor pú bli co é
fru to da po lí ti ca de re mu ne ra ção do Esta do e não das
con tri bu i ções fe i tas. Os seus pa râ me tros são in ter-
nos, dis cri ci o ná ri os, re sul ta do da de ci são po lí ti ca do
pró prio Esta do. Assim, quan do se de ci de re du zir os
qua dros de pes so al e de não re por a mão-de-obra
que se apo sen ta, com ter ce i ri za ção, avan ço tec no ló-
gi co ou re du ção do ta ma nho do Esta do, isso au men ta
o peso re la ti vo das des pe sas com ina ti vos e com pen -
si o nis tas. Isso não se deve a qual quer tipo de dé fi cit
atu a ri al. Por tan to, como o Go ver no Fe de ral vai tra tar
do bom ge ren ci a men to das con tas pre vi den ciá ri as?

Ain da com re la ção à per gun ta an te ri or, sa ben do
que um di re i to ad qui ri do dos ser vi do res, de fato, en -
con tra-se res guar da do, por que o novo re gi me será
op ci o nal para os ser vi do res que ti ve rem in gres sa do
no ser vi ço pú bli co até a ins ti tu i ção do re gi me de pre vi-
dên cia com ple men tar e com pul só rio para os no vos
en tran tes – essa é a re gra do §16 do art. 40 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral –, per gun to: que me di das – har mô ni-
cas com o prin cí pio da va lo ri za ção do tra ba lho pú bli co
– se rão ado ta das pelo Go ver no Fe de ral a fim de con -
ven cer os ser vi do res pú bli cos a op ta rem pelo novo re -
gi me, se ele vier re al men te a ser cri a do? Sa be mos
que há, com a pre vi dên cia com ple men tar, um pas si vo
ge ra dor de dé fi cit.

Gru pos de ser vi do res vão ade rir ao novo re gi-
me. Então, como se rão as re gras de tran si ção, a fim
de sal va guar dar os seus di re i tos e tam bém bar rar o
dé fi cit pre vi den ciá rio?

Ape nas isso, Sr. Pre si den te. Agra de ço à Mesa a
opor tu ni da de da re a li za ção des te se mi ná rio para o
de ba te das nos sas re for mas – pre vi den ciá ria, tri bu tá-
ria, po lí ti ca. É uma opor tu ni da de rara que es ta mos
ten do no Se na do Fe de ral, com o Sr. Mi nis tro ten tan do
nos con ven cer.

Sr. Mi nis tro, an tes de vir a esta Casa, V. Exª já
ha via me con ven ci do.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Con -
ce do a pa la vra ao Sr. Mi nis tro Ri car do Ber zo i ni, que
dis põe de cin co mi nu tos para res pon der.

O SR. RICARDO BERZOINI – Pro cu ra rei ser
bre ve. Con cor do em gran de par te com a aná li se do
Se na dor Anto nio Car los Va la da res, acre di tan do que,
de fato, o su ces so de uma re for ma des sa mag ni tu de – 
e a tri bu tá ria re pro duz bas tan te esse qua dro – de pen-
de tan to do con te ú do da pro pos ta en ca mi nha da

quan to da ma ne i ra como for tra va do o de ba te no Par -
la men to. Cre io que um grau de to le rân cia con si de rá-
vel para as con tra di ções e crí ti cas é bas tan te apro pri-
a do para uma re for ma des se tipo. Evi den te men te,
sem pre de olho no ca len dá rio, por que me pa re ce que
o ano em que não há ele i ção per mi te tra ba lho par la-
men tar mais in ten so e, com cer te za, ma i or vi a bi li da de
para apro va ção de qual quer mu dan ça re le van te na
Cons ti tu i ção.

A pri me i ra per gun ta que V. Exª me di ri ge fala em
mu dan ças para com pen sar o vín cu lo en tre ati vos e
ina ti vos. Na ver da de, essa dis cus são é de mu i ta re le-
vân cia jun to aos ser vi do res pú bli cos. A pa ri da de en tre
ati vos e ina ti vos é vis ta por lar gos se to res dos ser vi-
do res como con quis ta. Te nho dú vi das em re la ção a
isso. Te nho ma ni fes ta do que, para seg men tos de
gran de po der de pres são jun to ao Le gis la ti vo e ao
Exe cu ti vo, tal vez seja van ta jo sa a ado ção da pa ri da-
de como está pre vis ta hoje na Cons ti tu i ção. Para os
seg men tos me nos or ga ni za dos e me nos ca pa zes de
ar ti cu lar essa pres são por ra zões di ver sas, des de
mo bi li za ção po lí ti ca até efe ti va men te ou tros ca na is
de pres são, evi den te men te isso não é tão ver da de i ro.

Cito um exem plo. O Ban co Cen tral teve de ma -
ne i ra for ça da a sua vin cu la ção ao Re gi me Ju rí di co
Úni co. Ti nha na épo ca um fun do de pen são mu i to re -
le van te, cha ma do Cen trus, e, na épo ca, con ven ci o-
nou-se que a Cen trus con ti nu a ria pa gan do os 2/3 da
con tri bu i ção pa tro nal aos ina ti vos tam bém es ta tu tá ri-
os, até que se ex tin guis sem os re cur sos. E até hoje
não se ex tin gui ram os re cur sos ge ri dos por uma ad -
mi nis tra ção que, a dis tân cia, me pa re ce boa. Como
Mi nis tro, hoje te nho a obri ga ção de, mais do que a
dis tân cia, exer cer a fis ca li za ção por meio da Se cre ta-
ria de Pre vi dên cia Com ple men tar.

O cri té rio ado ta do de cor re ção para os ina ti vos,
evi den te men te, tem de ser aque le ado ta do na Cons ti-
tu i ção: a pa ri da de com os ati vos. O cri té rio ado ta do
para os apo sen ta dos ce le tis tas, an te ri or men te, é o re -
gu la men to do Fun do, que pre vê cor re ção dos be ne fí-
ci os pelo IPCA. Os ina ti vos es ta tu tá ri os ti ve ram 3,5%
de re a jus te nos úl ti mos sete anos. Os ina ti vos ce le tis-
tas ti ve ram mais de 70% de re a jus te. É mais ade qua-
da do pon to de vis ta pre vi den ciá rio, com uma cons ti-
tu i ção de re ser vas ge ri das de ma ne i ra ca pi ta li za da, a
ado ção de cri té ri os de cor re ção se gun do o ín di ce de
in fla ção. Obvi a men te, o ide al é que se uti li ze um ín di-
ce de in fla ção de con su mi dor, e não um ín di ce tipo
IGP, que tem for te im pac to cam bi al e que nem sem pre
cor res pon de à re a li da de dos pre ços pra ti ca dos ao
con su mi dor.
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Mas cre io que, num sis te ma que pos sa mos ado -
tar, com ca pi ta li za ção após o teto, a vin cu la ção de re -
a jus te dos apo sen ta dos deva ser de modo a pre ser-
var-lhe o po der de com pra e não de acom pa nhar para 
mais ou para me nos a re a li da de da po lí ti ca sa la ri al
de sen vol vi da pelo Esta do jun to aos seus ser vi do res
ati vos.

A se gun da per gun ta, de ma ne i ra mu i to ob je ti va,
que faz V. Exª re fe re-se à re la ção en tre o di re i to ad qui-
ri do dos atu a is ser vi do res, o que, na ver da de, é as se-
gu ra do por uma dis po si ção es pe cí fi ca do §16 do art.
40, a que V. Exª se re fe re. Isso aju da a re fle xão da que-
les que de fen dem que a mera pre sen ça no qua dro do
ser vi ço pú bli co ga ran te um di re i to fu tu ro. Se ga ran tis-
se, não se ria ne ces sá rio o §16, que foi cri a do exa ta-
men te para ga ran tir algo que o art. 5º não ga ran te
para os atu a is ser vi do res. Qu an do o §16 ga ran te a
ade são so men te após pré via e ex pres sa op ção, está
es ta be le cen do, na ver da de, um con jun to de con di-
ções sub si diá ri as. Por exem plo, a ló gi ca que mais pre -
va le ce no di re i to em sis te ma pre vi den ciá rio é que,
quan do se muda um sis te ma para se mi grar de uma
con di ção a ou tra, se deve ob ser var o pas sa do. O art.
202 da Cons ti tu i ção Fe de ral dis põe essa ques tão
quan do tra ta da pro por ci o na li da de do tem po pas sa-
do. Então, cre io que essa ques tão está bem res pon di-
da.

Em qual quer mi gra ção op ci o nal, na ade são do
ser vi dor a um novo sis te ma com teto e ca pi ta li za ção,
o seu ente fe de ra ti vo, o em pre ga dor – a União, o
Esta do ou o Mu ni cí pio – deve ob ser var o tem po pas -
sa do na for ma de um be ne fí cio pro por ci o nal di fe ri do
já pre vis to na Lei Com ple men tar 109, que nos per mi te
res pe i tar o tem po pas sa do de cada um. Quem tem
um ano car re ga um ano de di re i to acu mu la do para o
novo sis te ma; quem tem 30 anos car re ga 30 anos.
Por tan to, cada um é res pe i ta do de acor do com a sua
his tó ria pro fis si o nal no ser vi ço pú bli co.

São es ses os es cla re ci men tos.
O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Con -

ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Hé lio Cos ta. V. Exª
dis põe de até cin co mi nu tos para os seus ques ti o na-
men tos.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Sem re vi-
são do ora dor.) – Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Ini ci al men te, que ro cum pri men tar o ilus tre Mi-
nis tro Ri car do Ber zo i ni pela ma ne i ra cor di al, aber ta e
de mo crá ti ca com que com pa re ce a este ple ná rio,
para esta ver da de i ra ar güi ção, esta sa ba ti na em tor no
da re for ma da Pre vi dên cia, e lem brar das di fi cul da des
que os Par la men ta res sem pre ti ve ram – e eu, como

Pre si den te de Co mis são, na Câ ma ra dos De pu ta dos,
pas sei por isso – em tra zer ao ple ná rio das Co mis-
sões os Mi nis tros do Go ver no pas sa do. Cum pri men to
V. Exª pela pres te za e ra pi dez com que aten deu a
nos sa so li ci ta ção.

Te nho duas per gun tas ob je ti vas, Sr. Mi nis tro, e
uma con tri bu i ção. Te nho em mão um es tu do da União 
dos Au di to res Fis ca is do Esta do de São Pa u lo que, fa -
lan do a ver da de so bre a Pre vi dên cia, afir ma en fa ti ca-
men te:

O dé fi cit nas con tas da Pre vi dên cia re -
sul ta es sen ci al men te da pés si ma ges tão ad -
mi nis tra ti va dos su ces si vos go ver nos, bem
como das fan tás ti cas fra u des de so ne ga ção,
ofi ci al men te aco ber ta das e de ir res pon sá vel
uti li za ção da ver ba da Pre vi dên cia para ou -
tros fins.

Um pou co mais em ba i xo, esse mes mo
re la tó rio diz:

De R$50 a R$400 bi lhões de i xa ram de 
en trar ou fo ram re ti ra dos da con ta dos an ti-
gos IAPs, que de po is vi ra ram INPS e, em
se gui da, IAPAS etc. – isso foi ci ta do pelo
Bo le tim DIAP.

So bre a dí vi da e os seus ser vi ços, diz
ain da o re la tó rio:

O Go ver no des vi ou re cur sos da se gu-
ri da de so ci al para pa gar o ser vi ço da dí vi da
pú bli ca, du ran te o pe río do de 1994 a 2003.
Já em 2001, esse va lor che gou a R$51,79
bi lhões, uma vez que a União ar re ca dou em 
tri bu tos R$88 bi lhões, e o mon tan te des ti na-
do ao ser vi ço da dí vi da pú bli ca foi de R$140 
bi lhões.

Mi nha per gun ta para essa ques tão, Sr. Mi nis-
tro, é a se guin te: o que tem sido fe i to, já na ges tão
de V.Exª, para aca bar com as fan tás ti cas fra u des, a
so ne ga ção e o aco ber ta men to do des vio das ver-
bas, como se fa zia no Go ver no pas sa do?

A se gun da per gun ta diz res pe i to a uma re u nião
que tive esta se ma na, em Belo Ho ri zon te, com pro fis-
si o na is, pro fes so res da Uni ver si da de Fe de ral de Mi -
nas Ge ra is, que trou xe ram uma pre o cu pa ção mu i to
gran de. As uni ver si da des pú bli cas – Mi nas Ge ra is é
um exem plo, mas en ten do que isso se re pe te em to -
dos os ou tros Esta dos – es tão pas san do por uma si -
tu a ção ex tre ma men te di fí cil, por que a idéia de que
va mos fa zer uma re for ma na Pre vi dên cia, e que essa
re for ma po de rá tra zer pre ju í zos para aque les que es -
tão exer cen do seus car gos, já está le van do a uma
cor ri da de sen fre a da pela con ta gem de tem po de pro -
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fes so res, pes qui sa do res, téc ni cos e ci en tis tas; e as
uni ver si da des pú bli cas não po dem abrir mão do ta-
len to, da ca pa ci da de, da com pe tên cia dos pro fes so-
res, mu i tos no ser vi ço ati vo há oito anos sem ter um
úni co au men to, Sr. Mi nis tro e Sr. Pre si den te.

Então, a mi nha per gun ta é exa ta men te o que V.
Exª, Sr. Mi nis tro, pode di zer a es ses ser vi do res, es pe-
ci fi ca men te, para que fi quem mais tran qüi los com re -
la ção à re for ma da Pre vi dên cia, que, cer ta men te, não 
será em pre ju í zo do di re i to ad qui ri do da que les que
es tão exer cen do uma fun ção tão im por tan te?

Fi nal men te, a con tri bu i ção que que ro fa zer, Sr.
Mi nis tro, Sr. Pre si den te, re fe re-se ao tema que pra ti-
ca men te ori en tou o de ba te du ran te toda a tar de: se
hou ve a par ti ci pa ção ou não, se hou ve um de ta lha-
men to dos Par ti dos de Esquer da, mais ne ces sa ri a-
men te do Par ti do dos Tra ba lha do res, ou da pró pria
área pro gres sis ta do meu Par ti do, o PMDB, que im pe-
diu a apro va ção da re for ma da Pre vi dên cia no Go ver-
no pas sa do.

Sr. Mi nis tro, V. Exª dis se que o dé fi cit da Pre vi-
dên cia co me çou em 1994. Então, a de cla ra ção da
Una fis co da to tal in ca pa ci da de de ad mi nis trar a Pre vi-
dên cia co me ça no ano de 1994 e de mons tra esse
rom bo in cal cu lá vel, que, na ver da de, leva a essa si tu-
a ção de pe ri cu lo si da de do sis te ma de Pre vi dên cia no
País.

Sr. Pre si den te, a dis pu ta já foi mu i to bem qua li fi-
ca da pelo Lí der do PT, Se na dor Tião Vi a na, quan do
fez cla ra men te o de ta lha men to téc ni co de todo o es -
for ço fe i to pe los Par ti dos de Esquer da, no Go ver no
pas sa do, para que se vo tas se a re for ma da Pre vi dên-
cia, no ta da men te na ques tão da PEC nº 33. E o Lí der
do PSDB tam bém se de fen de, fa zen do, evi den te men-
te, suas con si de ra ções, que pre ci sam ser re pa ra das.

Eu, par ti cu lar men te, há qua tro anos, de i xei de
vo tar a re for ma da Pre vi dên cia, por que, como dis se o
Se na dor Anto nio Car los Va la da res, ela es ta va sen do
fe i ta a to que de ca i xa. A re for ma, cer ta men te, não
res pe i ta ria os di re i tos dos tra ba lha do res.

Sou fi lho de tra ba lha dor de sa lá rio mí ni mo, sei
pre ci sa men te a di fi cul da de da que les que vi vem de
sa lá rio e o que a Pre vi dên cia é de im por tan te na vida
de um tra ba lha dor de sa lá rio mí ni mo.

A mi nha pro pos ta é mu i to sim ples. Por que não
vo tei se guin do ri go ro sa men te as ins tru ções, a idéia, a 
in ten ção dos Par ti dos de Esquer da da épo ca? Dou o
se guin te exem plo, Sr. Pre si den te: se ama nhã, de se-
jan do fa zer uma re for ma em mi nha casa na es tru tu ra
prin ci pal, na co lu na cen tral, devo con sul tar meu pro -
fes sor de His tó ria, que tan to ad mi ro, ou um bom en -

ge nhe i ro, um bom ar qui te to? Se ama nhã, ten do aca -
ba do meus re mé di os du ran te uma vi a gem, devo te le-
fo nar para meu ad vo ga do ou peço meu re ce i tuá rio ao
meu mé di co, qua li fi ca do e com pe ten te para isso? 

Lá atrás, foi essa a mi nha pre o cu pa ção. E hoje
não te nho pre o cu pa ções com a re for ma da Pre vi dên-
cia, por que ago ra não per gun ta rei a um so ció lo go, a
um pro fes sor uni ver si tá rio como ela será fe i ta. Aqui,
quem ad mi ti rá a Pre vi dên cia com uma re for ma re al-
men te jus ta, ca paz e ho nes ta é um tra ba lha dor, ra zão
pela qual es tou ab so lu ta men te cer to de que pos so
vo tar des ta vez na re for ma da Pre vi dên cia, por que
quem a fará é um tra ba lha dor que tam bém já pas sou
por di fi cul da des, e não sim ples men te aque les que es -
tão len do so bre a re for ma, ten tan do en ten dê-la, mas
que, in fe liz men te, po dem aca bar co me ten do os er ros
ocor ri dos no pas sa do e que tan to pre ju di ca ram a
clas se tra ba lha do ra.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Com a 

pa la vra o Mi nis tro Ri car do Ber zo i ni, que dis põe de
cin co mi nu tos para sua res pos ta.

O SR. RICARDO BERZOINI – Exmº Sr. Se na-
dor Hé lio Cos ta, eu que ria, de an te mão, di zer que o
di ag nós ti co dos au di to res fis ca is co in ci de com o des -
te Mi nis tro, não ape nas ago ra, mas tam bém an te ri or-
men te, quan do na mi li tân cia sin di cal dos tra ba lha do-
res e como Par la men tar jun to com V. Ex.ª, na Câ ma ra
dos De pu ta dos.

De fato, a ges tão do INSS, ao lon go das dé ca-
das, de i xa a de se jar, e te nho o de sa fio pela fren te de,
com re cur sos or ça men tá ri os mu i to li mi ta dos, bus car,
de um lado, com ba ter as prá ti cas in de se já ve is do ser -
vi ço pú bli co.

Ra ra men te con si go sair do Mi nis té rio an tes de
23 ho ras, pois es ta mos exa mi nan do ca sos gra ves, si -
tu a ções di fí ce is e te mos que pro cu rar, ao mes mo
tem po, ser jus tos, dar am plo di re i to de de fe sa, mas
não to le rar ne nhum tipo de ir re gu la ri da de.

Infe liz men te, a his tó ria de fra u des é am pla, exis -
te, faça-se jus ti ça, por ini ci a ti va do Go ver no an te ri or,
uma for ça-ta re fa, que foi es ta be le ci da no Rio de Ja ne-
i ro com o Mi nis té rio Pú bli co, a Po lí cia Fe de ral e os
pró pri os au di to res do INSS. 

Obvi a men te, eu po de ria re cla mar que ela foi
mu i to res tri ta ao Rio de Ja ne i ro, mas acho que o fato
de ela exis tir já é um avan ço, e que per mi tiu a pri são
de mais de uma cen te na de pes so as. So men te no fi -
nal de se ma na re tra sa do, fo ram pre sas qua tro pes so-
as vin cu la das ao es que ma de fra u de, mas o pro ble ma
não é só a fra u de.
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Qu an do te mos um flu xo de R$105 bi lhões para
este ano, no re gi me ge ral de Pre vi dên cia, e não te-
mos uma em pre sa de tec no lo gia, ape sar de todo o
es for ço dos fun ci o ná ri os, que são bas tan te de di ca-
dos, como a Da ta prev, com con di ções tec no ló gi cas
atu a li za das para fa zer a ges tão de ris co, o con tro le de 
ris co, o com ba te aos es que mas pro fis si o na is cada
vez mais so fis ti ca dos de fra u des, com cer te za o de sa-
fio tor na-se ain da ma i or, por que te re mos que en fren-
tar a fal ta de di nhe i ro para atu a li zar a Da ta prev. Já es -
tou bus can do, in clu si ve, a co la bo ra ção de ou tros ór -
gãos pú bli cos que es tão em me lhor si tu a ção tec no ló-
gi ca. Va mos ter que bus car o com ba te in ces san te aos 
es que mas exis ten tes, dos qua is V. Exª já deve ter to -
ma do co nhe ci men to por meio da im pren sa. Te re mos
que, ao mes mo tem po, pro cu rar um novo pa drão de
fis ca li za ção, uma vez que tam bém as pos si bi li da des
aber tas, mu i tas ve zes até pela lei, de fuga à obri ga-
ção pre vi den ciá ria tor nam-se cada vez mais so fis ti ca-
das, sen do pre ci so di re ci o nar a fis ca li za ção.

Te mos con ver sa do bas tan te com as en ti da des
que re pre sen tam os pro cu ra do res, os au di to res fis ca-
is e de ma is ser vi do res da Pre vi dên cia e, ao mes mo
tem po, te mos pro cu ra do con ver sar com aque las re fe-
rên ci as fun da men ta is de ho nes ti da de e com ba ti vi da-
de, re pre sen ta dos pe los au di to res fis ca is da Pre vi-
dên cia e de ou tras en ti da des.

Par ti cu lar men te, o meu Se cre tá rio Exe cu ti vo é
uma pes soa com quem ti nha pou quís si mo re la ci o na-
men to pes so al, mas cuja au to ri da de po lí ti ca e com ba-
ti vi da de co nhe cia, o Dr. Álva ro Só lon, ex-pre si den te
da Anfip, tem sido de uma le al da de in can sá vel nes se
meu ob je ti vo de me lho rar o pa drão de ges tão.

É pre ci so lem brar que esse ar gu men to se re fe re
ao re gi me ge ral. O re gi me pró prio dos ser vi do res
nada tem a ver com a ges tão do INSS. Este tem ca u-
sas es tru tu ra is que vêm pro vo can do sua de ses tru tu-
ra ção do pon to de vis ta con tri bu ti vo. Uma de las é a
que fa lei an te ri or men te: o fato de que uma pes soa,
por exem plo, na mi nha ida de de 43 anos, de po is de
25 anos con tri bu in do para o re gi me ge ral, pos sa fa zer
um con cur so, por exem plo, para au di tor, ser au di tor
por dez anos e se apo sen tar como tal. Isso é uma
aber ra ção pre vi den ciá ria, que pre ci sa ser eli mi na da
ra pi da men te, in clu si ve com a con cor dân cia das en ti-
da des sin di ca is.

Até ago ra, das mais de oi ten ta en ti da des sin di-
ca is de ser vi do res que re ce bi, não ouvi ne nhu ma pa -
la vra con trá ria à essa mu dan ça. Por tan to, há um con -
sen so. Po de mos mo di fi car a si tu a ção com o apo io
das en ti da des de ser vi do res.

Mas há ou tro pro ble ma em que tal vez não te-
nha mos tan to apo io: tra ta-se da apo sen ta do ria pre co-
ce. Nada jus ti fi ca que uma ser vi do ra ou um ser vi dor
se apo sen te aos 48 ou 53 anos. Não po de mos com -
pa rar a re a li da de do mer ca do de tra ba lho pri va do
com a si tu a ção dos ser vi do res. É ób vio, há mu i tos
ser vi do res que ga nham pou co, que exer cem tra ba-
lhos pe no sos, mas não exis te, em hi pó te se ne nhu ma,
ame a ça de de sem pre go. Até quan do se fala em Fun -
do de Ga ran tia, digo com tran qüi li da de que qual quer
tra ba lha dor do se tor pri va do tro ca ria ale gre men te seu 
Fun do de Ga ran tia pela es ta bi li da de no em pre go. São 
si tu a ções di fe ren tes, e po de mos tra tá-las de ma ne i ra
di fe ren te. Por essa ra zão, es ta mos re a li zan do o de ba-
te e bus can do idéi as em re la ção à Pre vi dên cia.

Os da dos dos ins ti tu tos de as sis tên cia (Iapb,
Iapc, Iap tec, Ipa se), com cer te za, pos su em gran de
dose de ver da de. Tal vez fos se in te res san te uma Co -
mis são Par la men tar de Inqué ri to a fim de apu rar esse
pas sa do. O pro ble ma é que de ve mos, sem pre lem-
bran do do pas sa do, olhar com a pri o ri da de para o fu -
tu ro. A si tu a ção atu al é or ça men tá ria. Do re gi me ge -
ral, são con tri bu i ções pa tro na is e pes so a is, mais a co -
ber tu ra pela Co fins e pela Con tri bu i ção So ci al so bre o 
Lu cro Lí qui do, li mi ta das às de ma is de man das do
Orça men to.

Em re la ção ao re gi me dos ser vi do res pú bli cos,
é me ra men te or ça men tá ria a con tri bu i ção dos ser vi-
do res e a par te que en tra a União, os Esta dos e os
Mu ni cí pi os para co brir essa con ta. Por tan to, é de se já-
vel que re fa ça mos, que ajus te mos essa con ta à ma i or
lon ge vi da de da po pu la ção. Mas tam bém há o fato de
que, no ser vi ço pú bli co, não faz sen ti do o Esta do abrir 
mão, por exem plo, de um au di tor aos 53 anos de ida -
de, que qua se sem pre não vai para a ina ti vi da de; ele
vai con ti nu ar tra ba lhan do ou pres tan do con sul to ria ou 
exer cen do ou tro tipo de ati vi da de no se tor pri va do ou
no pró prio se tor pú bli co. Por tan to, ele não vai se apo -
sen tar, ele vai ad qui rir uma ren da paga pelo Orça-
men to pú bli co, mas não vai se apo sen tar de fato. Ele
terá uma apo sen ta do ria, mas não es ta rá apo sen ta do.

Em re la ção aos pro fes so res, não te nho dú vi da
de que qual quer dis cus são da re for ma da pre vi dên cia
ten de a pro vo car uma cor ri da de con ta gem de tem po
de ser vi ço ou até mes mo de apo sen ta do ria. Por isso,
em toda as si mu la ções que fi ze mos para a União, es -
ta mos con si de ran do – para efe i to ape nas teó ri co, não 
de se ja mos isso – que não está des car ta da a hi pó te se
de que 100% do pes so al com di re i to à apo sen ta ria re -
a li ze esse di re i to. Esta mos fa zen do si mu la ções ex tre-
ma men te pes si mis tas em re la ção a esse pon to. De -
se ja mos que não ocor ra des sa for ma, não pela ques -
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tão fi nan ce i ra, mas por que não in te res sa ao Esta do
per der qua dros for ma dos ao lon go de dé ca das.

Por tan to, como men sa gem do Mi nis tro, cabe
ape nas uma re fle xão. Pri me i ro: não há pres sa para to -
mar uma de ci são. Mes mo que não se gos te do de se-
nho da re for ma a ser apre sen ta da ao Con gres so Na -
ci o nal, ha ve rá tra mi ta ção na Câ ma ra, no Se na do, e,
após even tu al apro va ção no Se na do sem mo di fi ca-
ções – o que não é sim ples –, a ma té ria irá à pro mul-
ga ção ou, no caso, à san ção pre si den ci al, se não for
emen da cons ti tu ci o nal. Por tan to, não há pres sa para
to mar essa de ci são.

Se gun do: va mos tra tar des sa ques tão mu i to
mais sob a óti ca da iden ti da de pro fis si o nal de cada
se tor do que, even tu al men te, pela an si e da de de apo -
sen ta do ria. Uma pes soa que es te ja com 53, 54, 55
anos, com cer te za, pode pres tar ser vi ços re le van tes
ao País, e tal vez a apo sen ta do ria seja, de po is, um fa -
tor de ar re pen di men to. Co nhe ço mu i tas pes so as que
du ran te a tra mi ta ção da Emen da nº 20 an te ci pa ram a
apo sen ta do ria com medo das con se qüên ci as e, pos -
te ri or men te, ar re pen de ram-se, por que que ri am ter
pers pec ti va pro fis si o nal. Mu i to mais do que a apo sen-
ta do ria, elas que ri am pers pec ti va pro fis si o nal, e, ao
se apo sen ta rem, al guns per de ram essa pers pec ti va.

Na tra mi ta ção da re for ma an te ri or, em 1997, a
dis cus são so bre apo sen ta do ria pro vo cou esse mo vi-
men to. Tal vez pu dés se mos tê-lo evi ta do, se ti vés se-
mos cri a do uma cla ra se gu ran ça, que es tou ex pres-
san do ago ra a toda à im pren sa, à opi nião pú bli ca e às
en ti da des, que é o fato de o di re i to ad qui ri do não ser
ape nas da que les que já se apo sen ta ram. Quem já
cons ti tu iu os pré-re qui si tos para a for ma ta ção do di re-
i to tam bém tem di re i to ad qui ri do. Po de mos gos tar ou
não, mas o art. 5º da Cons ti tu i ção é cla ro em re la ção a 
isso.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Con -
ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do Su plicy. S.
Exª dis põe de até cin co mi nu tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, que ro cum pri men tar o no bre Mi nis tro Ri -
car do Ber zo i ni.

Por ter fe i to on tem uma con cla ma ção mu i to
enér gi ca pela paz, aca bei fi can do sem voz. Por esse
mo ti vo, abri rei mão da mi nha ar güi ção, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – La-
men to, Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Com a 
pa la vra o Se na dor Ro me ro Jucá. S. Exª dis põe de até
cin co mi nu tos para ela bo rar suas per gun tas.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Sem re vi-
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, gos ta ria que cons-
tas se dos Ana is da Casa este mo men to his tó ri co: foi o 
dis cur so mais rá pi do do Se na dor Edu ar do Su plicy na
his tó ria do Par la men to. Sem dú vi da al gu ma, me re ce
a nos sa ho me na gem. (Ri sos.)

Sr. Pre si den te, se rei bre ve em al guns co men tá-
ri os e fa rei pou cas per gun tas ao Mi nis tro Ri car do Ber -
zo i ni. Pri me i ra men te, que ro dar-lhe as boas-vin das e
di zer que, na Pre si dên cia da Co mis são de Assun tos
So ci a is do Se na do, es ta re mos à dis po si ção para tra -
tar de ques tões re le van tes para o Bra sil, para o Se na-
do e para a ação do Mi nis tro no Go ver no Lula.

Gos ta ria de fa zer al guns co men tá ri os. Em pri-
me i ro lu gar, re ce bi o ma te ri al que o Mi nis tro Ri car do
Ber zo i ni man dou a to dos os Se na do res. Os da dos en -
ca mi nha dos – tam bém os cons tan tes na Car ta de
Bra sí lia, ela bo ra da por Go ver na do res – fo ram por nós 
exa us ti va men te, du ran te anos, de ba ti dos aqui. E ago -
ra, ao ver es ses da dos atu a li za dos com a data de 22
de fe ve re i ro, por tan to, já chan ce la dos pelo novo Go-
ver no, na ver da de, isso de cer ta for ma uni for mi za um
pa drão de dis cus são. Caem por ter ra afir ma ti vas pas -
sa das de que não ha via dé fi cit da Pre vi dên cia, o que
ha via era má ges tão e ou tras afir ma ti vas. O dé fi cit
exis te e pre ci sa ser tra ta do.

Mais do que isso, que ro re gis trar que re ce bi a
Car ta dos Go ver na do res e vejo que ela re pre sen ta a
óti ca de quem paga essa re for ma da pre vi dên cia; por-
tan to, é um seg men to que deve ser le va do em con ta.
Esta re mos aqui para le var em con si de ra ção, tam bém,
o seg men to dos que re ce bem; nor mal men te os que
pa gam acham que pa gam mu i to, e os que re ce bem
acham que re ce bem pou co. O Con gres so terá que sa -
ber equi li brar essa po si ção dos Go ver na do res, do
Pre si den te, do Go ver no Fe de ral, dos Mu ni cí pi os, com 
o ou tro lado da mo e da, que, na ver da de, é o lado mais 
fra co.

O di ag nós ti co do sis te ma pre vi den ciá rio, que o
Mi nis tro en ca mi nhou, tem al guns da dos que, às ve-
zes, pas sam des per ce bi dos, mas é im por tan te que se 
pos sa re gis trar aqui. Pri me i ro, gos ta ria de di zer que
la men to que nes ses da dos, nes se en ca mi nha men to
da pre vi dên cia es te jam al gu mas ques tões com as
qua is não con cor da va an tes nem quan do era lí der do
go ver no Fer nan do Hen ri que. E vão da se mân ti ca à
pro pos ta em si. So bre a se mân ti ca, pos so dar um
exem plo. Há um tex to aqui que diz: “Para a pre vi dên-
cia o con ce i to mais ade qua do é o da ex pec ta ti va de
so bre vi da”. Nun ca gos tei des se ter mo, acho que é de -
pri men te. Su ge ri ria ao Mi nis tro que se pro cu ras se ou -
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tra for ma de re gis trar essa con di ção de vida que as
pes so as te rão por que na ver da de soa mu i to mal.

Ou tro dado im por tan te que, de cer ta for ma, bate 
com uma ques tão con ce i tu al que en ten do ser equi vo-
ca da na pre vi dên cia so ci al bra si le i ra é a ta be la que
fala da po lí ti ca de trans fe rên cia de ren da de área ur -
ba na para área ru ral. Se for mos ana li sar os da dos, ve -
re mos que, em 1997, o be ne fí cio pre vi den ciá rio pago
na zona ru ral – por tan to um be ne fí cio qua se todo as -
sis ten ci a lis ta, um be ne fí cio na ver da de de apo sen ta-
do ria por ida de de pes so as que não con tri bu í ram –
era algo em tor no de R$9 bi lhões. Em 2002, esse va -
lor de R$9 bi lhões pas sou para R$17 bi lhões. Um in -
cre men to de qua se 100%. Só por si, esse é um dado
que mos tra a im por tân cia so ci al. E re a fir mo mi nha sa -
tis fa ção de o go ver no Fer nan do Hen ri que ter fe i to a
im ple men ta ção des se ga nho, de cer ta for ma tão
subs tan ci al.

Na pá gi na se guin te, o Mi nis té rio da Pre vi dên cia
atu al re gis tra a ne ces si da de de fi nan ci a men to do Re -
gi me Ge ral de Pre vi dên cia So ci al sob al gu mas pre-
mis sas. Qu a is são as pre mis sas? Uma de las é a po lí-
ti ca de sub sí di os a ati vi da des fi lan tró pi cas, a mi cro-
em pre sas e a tra ba lha do res do més ti cos e do cam po;
por tan to, uma ques tão so ci al. É aqui que que ro me
ater. Enten do que, con ce i tu al men te, es sas bol sas,
essa re mu ne ra ção é as sis tên cia so ci al. Essas pes so-
as não con tri bu í ram. Na ver da de, de ve ria ha ver uma
re mu ne ra ção e uma dis cus são do mo de lo pre vi den-
ciá rio e do mo de lo as sis ten ci al, o qual não po de ria
con ta mi nar o cál cu lo do pre vi den ciá rio.

O mo vi men to de as sis tên cia deve cons tar do
Orça men to da União, quer por meio de sub sí dio ou de 
um im pos to novo a ser cri a do – não que ro dis cu tir o
me ca nis mo de fi nan ci a men to. To da via, não é jus to
que quem con tri bu iu com a pre vi dên cia en tre no mes -
mo bolo de quem não con tri bu iu, num pro ces so que
gera um dé fi cit ou pelo me nos uma dis tor ção de cál -
cu lo ma te má ti co ou de mo de lo atu a ri al que efe ti va-
men te não con cor re para a so lu ção do pro ble ma; pelo 
con trá rio, em bo ta o ra ci o cí nio. Nes sa re for ma da Pre -
vi dên cia, deve-se dis cu tir isto: o que é cál cu lo atu a ri-
al, o que é cál cu lo ma te má ti co. Por isso, dis cu ti mos o
PL nº 9, con tri bu i ção de fi ni da ou be ne fí cio de fi ni do.
Enten de mos que deve ser con tri bu i ção de fi ni da por -
que te mos que ter um mo de lo ma te má ti co que fe che;
se não va mos fa zer um es for ço bru tal, va mos atu ar de
for ma drás ti ca, va mos mu dar uma sé rie de re gras e,
no fu tu ro, se a equa ção ma te má ti ca não fe char va-
mos ter o mes mo pro ble ma para as pró xi mas ge ra-
ções. É uma das ob ser va ções que gos ta ria de fa zer.

Con ce i tu al men te, essa ques tão da as sis tên cia so ci al
deve ser de fi ni da.

Pre ci so re le var ou tro dado: em 1999, 34% dos
bra si le i ros vi vi am aba i xo da li nha de po bre za. Se não
fos se a Pre vi dên cia, o per cen tu al se ria de 45%. Ou
seja, a Pre vi dên cia foi res pon sá vel por uma re du ção
de 11,3 pon tos per cen tu a is no ní vel de po bre za, o
que sig ni fi ca que 18 mi lhões de pes so as de i xa ram de
ser po bres. Esse dado re for ça a dis cus são an te ri or,
mas tam bém a atu a ção do Go ver no pas sa do. Entre
1999 e hoje, hou ve 11% de re du ção no ní vel de po-
bre za do País. É um nú me ro ex pres si vo e pre ci sa ser
am pli a do, con ti nu a do. Espe ro que ao fi nal do Go ver-
no Luiz Iná cio da Sil va te nha mos do bra do, tri pli ca do
ou aca ba do com a po bre za no País. Na ver da de, é um 
pro ces so que está em an da men to, como a re for ma da 
Pre vi dên cia.

Qu e ro dis cor dar de mu i ta co i sa que ouvi. Sem -
pre hou ve uma dis cus são com a so ci e da de. Pode ser
que não te nha sido nos pa râ me tros que o PT está fa -
zen do. A re for ma da Pre vi dên cia co me çou. Par ti cu lar-
men te, re la tei o PL nº 8 e o PL nº 10. Não re la tei o PL
nº 9 por que não saiu da Câ ma ra. Estou há 3 anos es -
pe ran do para re la tar o PL nº 9, mas ele não che gou.
Na ver da de, é um pro ces so que está em an da men to,
esse le van ta men to es ta va em an da men to, a Pre vi-
dên cia foi mo der ni za da, hou ve um avan ço mu i to
gran de. Então quan do se fala que so men te ago ra está 
se dis cu tin do a re for ma da Pre vi dên cia como se an tes
não hou ves se sido dis cu ti da, me lho ra da ou mo der ni-
za da, na ver da de é um equí vo co, exa cer ba do pe las
ma ni fes ta ções do Se na dor Va la da res, que dis se há
três me ses que era con tra, mas ago ra com a pro pos ta
do Lula é a fa vor. Ora, se não há nem pro pos ta ain da e 
ele já está a fa vor par ti da ri a men te, mu dou a re gra?
Va mos res ta be le cer a ver da de dos fa tos que fa zem
par te da his tó ria e vêm de vá ri os mi nis tros, an tes
mes mo do Go ver no Fer nan do Hen ri que.

Ou tra ques tão que pre ci sa ser de fi ni da, e já foi
men ci o na da aqui pelo Mi nis tro, é a si tu a ção de ina ti-
vos e pen si o nis tas da União que é dra má ti ca. Mais
dra má ti ca do que nos Esta dos e Mu ni cí pi os por que a
União tem 851 mil ati vos para mais de 900 mil ina ti vos
e pen si o nis tas; os Esta dos têm 2 mi lhões e 560 mil
ati vos para 1 mi lhão e 500 mil ina ti vos e pen si o nis tas
e as ca pi ta is têm 332 mil ati vos e 130 mil ina ti vos e
pen si o nis tas, por tan to, me nos da me ta de. Na ver da-
de, a re for ma é agu da, mas o qua dro mais agu do é o
da União. Aqui tam bém me lem brou a vo ta ção do fa tor
pre vi den ciá rio, do li mi te de ida de para apo sen ta do ria,
tudo isso que ago ra está sen do mos tra do como fun -
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da men tal e que po de ria ter sido apro va do an tes. Mas
não vou dis cor rer so bre essa ques tão.

Antes de fa zer as per gun tas, que ro di zer que
dis cor do, em tese, do que o Mi nis tro dis se quan to ao
di re i to ad qui ri do. Di re i to ad qui ri do, no caso do fun ci o-
ná rio pú bli co, ter mi na rá na Jus ti ça, será dis cu ti da a
re la ção de tra ba lho, o con tra to pac tu a do, fir ma do.
Não sou ad vo ga do, sou eco no mis ta; e não sei se a
Jus ti ça bra si le i ra vai en trar nes sa li nha de en ten di-
men to. Di zer que a re gra não va le rá mais para um ser-
vi dor pú bli co que as si nou um con tra to, está con tri bu-
in do, ti nha uma re gra cla ra e de fi ni da, sa bia que se
apo sen ta ria com 30 anos de po is de cum prir de ter mi-
na dos pré-re qui si tos, e há um ato ju rí di co for ma do e
perfe i to... Re al men te te nho dú vi das e me pre o cu pa
esse tipo de dis cus são por que en ten do que a pior re -
for ma é a que vai fi car sub ju di ce por que hoje há vá ri-
as ques tões im por tan tes sub ju di ce ain da sem so lu-
ção.

Gos ta ria de fa zer al gu mas per gun tas ao Mi nis-
tro. Pri me i ro, se o Go ver no pre ten de – e o Mi nis tro já
dis se que pre ten de ta xar os ina ti vos, pelo me nos é
sua po si ção – aca bar com a pen são es pe ci al, prin ci-
pal men te dos pro fes so res; se o Go ver no pre ten de ter
al gu ma al ter na ti va para atin gir o ina ti vo. Não digo
des con to, mas me ca nis mos que pos sam sig ni fi car
efe ti va re du ção da qui lo que é re ce bi do hoje. Se já fi -
cou de fi ni do, no PL nº 9, se a con tri bu i ção ou o be ne fí-
cio será de fi ni do; ain da não vi uma po si ção con clu si va
do Go ver no. Se o mo de lo é hí bri do, vai-se, de re pen-
te, pro cu rar uma sa í da para ter uma con tri bu i ção de fi-
ni da mais um piso efe ti vo que ga ran ta algo? Quer di -
zer, qual se ria a po si ção do Go ver no? V. Exª fa lou de
fun dos de pen são, e ti ve mos uma enor me luta para
for ta le cê-los. Par ti cu lar men te, bri guei mu i to den tro do 
Go ver no por con ta do di fe ri men to do im pos to de ren -
da dos fun dos de pen são. O fun do de pen são é um
ins tru men to que tem que ser for ta le ci do para in ves ti-
men to a lon go pra zo no País. Con se gui mos avan çar.
Exis tem ques tões pen den tes do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral ain da, po rém avan çou-se bas tan te. A Pre vi
(Ca i xa de Pre vi dên cia dos Fun ci o ná ri os do Ban co do
Bra sil), por in ter mé dio dos di re to res, que eram, en tão,
vin cu la dos ao PT, ques ti o na ram o pa ga men to do
Impos to de Ren da e con ti nu a ram lu tan do pelo di fe ri-
men to, as sim como tam bém lu tei. Eu gos ta ria de sa -
ber qual é a po si ção hoje do Mi nis té rio da Pre vi dên cia
e se V. Exª en fren ta rá essa luta, se en fren ta rá a Re ce-
i ta Fe de ral e o Mi nis tro Antô nio Pa loc ci para efe ti va-
men te fa zer o di fe ri men to.

Por fim, que ro fa zer um ape lo: que o Mi nis tro Ri -
car do Ber zo i ni se jun te a nós e atue pe ran te o Go ver-

no para apro var o mo vi men to na ci o nal para a re com-
po si ção do Re fis (Pro gra ma de Re cu pe ra ção Fis cal)
e do Sim ples (Sis te ma Inte gra do de Pa ga men to de
Impos tos e Con tri bu i ções das Mi cro em pre sas e das
Empre sas de Pe que no Por te). Por que peço o en vol vi-
men to do Mi nis té rio da Pre vi dên cia? Sim ples: por que
se es ti ve rem efe ti va men te re gu la ri za das, as em pre-
sas pa ga rão seus im pos tos to dos, in clu si ve o pre vi-
den ciá rio. Se jo gar mos na clan des ti ni da de mi lhões de 
em pre sas bra si le i ras, elas não pa ga rão nem os im-
pos tos fe de ra is, nem o pre vi den ciá rio, por que não
exis te meio ina dim plen te, ou o ci da dão é ina dim plen-
te e não paga nada ou é adim plen te e paga tudo. 

Eu en ten de ria que esse é um as sun to para o
qual V. Exª po de ria con tri bu ir para fa zer o Go ver no
man ter a sua pa la vra, dada no fi nal do ano, para apro -
var no va men te o Re fis e o Sim ples para as em pre sas
bra si le i ras. São es sas as in da ga ções.

E eu gos ta ria de fa zer uma per gun ta ao Se na dor
Tião Vi a na – eu iria per gun tar aos ou tros de ba te do res
tam bém, mas eles não es tão pre sen tes, en tão eu per -
gun ta ria aos Par ti dos. Per gun ta rei ao Se na dor Tião
Vi a na, que é Lí der do PT, se o PT vo ta rá pela ex tin ção
da apo sen ta do ria es pe ci al dos pro fes so res e tam bém
pela co bran ça de con tri bu i ção pre vi den ciá ria dos ina -
ti vos.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Com a 
pa la vra o Mi nis tro Ri car do Ber zo i ni, que dis põe de
cin co mi nu tos para as res pos tas.

O SR. RICARDO BERZOINI – Qu e ro di zer, an -
tes de mais nada, que de fato al guns ar gu men tos so -
bre exis tên cia ou não de dé fi cit de pen dem de quan do,
como e em que seg men to. Por exem plo, não ha via dé -
fi cit no re gi me ge ral de Pre vi dên cia So ci al até 1996,
ou não ha via dé fi cit sig ni fi ca ti vo; ha via pra ti ca men te
uma si tu a ção de equi lí brio. O fato é que o qua dro se
agra vou bas tan te nos úl ti mos seis anos. Não se tra ta
de jo gar a cul pa em quem nos an te ce deu, mas di ag-
nos ti quei que a es tru tu ra de ar re ca da ção do INSS é
mu i to fa lha. Pre ci sa mos me lho rá-la, por que par te da
su pe ra ção do de se qui lí brio do re gi me ge ral pas sa ne -
ces sa ri a men te pelo com ba te à so ne ga ção. Os ma i o-
res de ve do res da Pre vi dên cia são as gran des em pre-
sas, que con tes tam o dé bi to na Jus ti ça até a úl ti ma
ins tân cia e di zem pe ran te a im pren sa que dis cor dam
da ava li a ção. Há uma luta da Re ce i ta Fe de ral e da
Pre vi dên cia So ci al para fa zer va ler o que está na lei.
De qual quer ma ne i ra, a es tru tu ra é fa lha.

Se na dor Ro me ro Jucá, um dos mo ti vos que le -
va ram a União a essa gra ve si tu a ção foi a po lí ti ca de
re cur sos hu ma nos ado ta da. Não que ro fa zer uma
aná li se pro fun da do pro ces so; ape nas um di ag nós ti-
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co. Não hou ve con cur so pú bli co em vá ri os seg men tos
que ne ces si ta vam de fun ci o ná ri os, além dis so, mu i tos
fo ram dis pen sa dos. Por exem plo, no INSS, to dos os
ser vi do res da área de con ces são de be ne fí ci os na
pon ta fo ram subs ti tu í dos por tra ba lha do res ter ce i ri za-
dos. Nada te nho con tra os em pre ga dos que lá es ta-
vam la bu tan do, mas o fato é que o ser vi dor pú bli co
tem mu i to mais ra zão para se pre o cu par ad mi nis tra ti-
va men te com seus atos do que um ser vi dor ter ce i ri-
za do que a qual quer tem po pode ir em bo ra, até mes -
mo em ra zão do tér mi no do con tra to.

Na ver da de, o con cur so pú bli co que es ta mos re -
a li zan do vai con vo car 3.800 pes so as no pri me i ro mo -
men to e de po is mais 1.900, para subs ti tu ir aque les
con tra ta dos em de cor rên cia do pro ces so de ter ce i ri-
za ção ina de qua do que ocor reu.

Tudo isso leva à ne ces si da de de re fle tir so bre a
ten dên cia que o sis te ma ob ser va. Hoje eu di ria que
te mos duas ava li a ções bá si cas em re la ção ao re gi me
ge ral e re gi me dos ser vi do res. No re gi me ge ral, é pre -
ci so eli mi nar as dis tor ções. Con cor do com V. Exª
quan do diz que não faz sen ti do o re gi me pre vi den ciá-
rio ser fon te de fo men to. No pas sa do, tal vez te nha fe i-
to sen ti do, quan do o flu xo fi nan ce i ro era ou tro. Hoje,
com o de se qui lí brio, não faz sen ti do, por exem plo, dar
isen ção a clu be de fu te bol ou per mi tir-lhe uma for ma
de re co lhi men to di fe ren te.

O mes mo acon te ce com as en ti da des fi lan tró pi-
cas. Mu i tas de las são gran des ins ti tu i ções de en si no
ou de sa ú de. Faz sen ti do fi nan ciá-las via Pre vi dên-
cia? Qu an tas es co las dão o des con to pa drão na men -
sa li da de, para ten tar cum prir os 20% que a lei obri ga
se jam con ce di dos me di an te bol sas?

Pre ci sa mos cor ri gir isso. Estu do nes se sen ti do
está sen do apro fun da do. Si mul ta ne a men te, para não
fi car es pe ran do a con clu são dos es tu dos e a apro va-
ção de even tu al pro pos ta de pro je to de lei, es ta mos,
jun to com a Re ce i ta Fe de ral, fa zen do uma fis ca li za-
ção in ten si va nas 350 ma i o res em pre sas de ve do ras,
cu jos dé bi tos cor res pon dem a 70% da re nún cia.

Não con cor do com a ava li a ção de que o seg-
men to ru ral é as sis ten ci al. Por mais que sa i ba mos da
di fi cul da de de con tro lar a con tri bu i ção e a ar re ca da-
ção, es ta mos bus can do fór mu las jun tos com a CNA e
a Con tag para me lho rar essa sis te má ti ca. Esse é um
sis te ma que tem vín cu lo com o mun do do tra ba lho,
por tan to, é pre vi den ciá rio. Ain da que pos sa as su mir
al gu ma ca rac te rís ti ca que dê a co no ta ção as sis ten ci-
al, é pre vi den ciá rio, na mi nha ava li a ção. Evi den te-
men te, é uma de ci são de go ver no.

Vou pro cu rar con clu ir, por que meu tem po já es -
go tou.

Em re la ção ao di re i to ad qui ri do, se o en ten di-
men to de V. Exª pre va le ces se, a Emen da nº 20 te ria
sido der ro ta da nos tri bu na is. Tam bém não sou ad vo-
ga do, mas te nho es tu da do o má xi mo pos sí vel o tema
e bus ca do o so cor ro da que les que so bre ele de bru-
çam há mu i to tem po. Estou con ven ci do de que em Di -
re i to Pre vi den ciá rio, di re i to ad qui ri do so men te exis te
quan do con clu í do todo o pro ces so de aqui si ção. Nes -
se caso a pes soa pode até não se apo sen tar, mas
con ser va o di re i to que já ad qui riu. Essa é a ten dên cia
mais ob ser va da nos tri bu na is e por isso al gu mas mu -
dan ças an te ri o res ti ve ram efe ti vi da de.

So bre a apo sen ta do ria es pe ci al dos pro fes so-
res, pos so di zer de ma ne i ra ob je ti va que ain da não há 
po si ção de fi ni da so bre isso. Acre di ta mos que mais
im por tan te do que tra tar seg men tos es pe cí fi cos é
ado tar uma re gra ge ral que evi te apo sen ta do ri as pre -
co ces e não tra tar es pe ci fi ca men te de cada se tor.
Mas ain da es ta mos for man do opi nião so bre o as sun-
to. Por isso de se jo ou vir mais pes so as, in clu si ve os
Se na do res e Se na do ras.

Em re la ção ao Pro je to de Lei nº 9, eu apre sen tei
no Di re tó rio Na ci o nal do PT, nes te fi nal de se ma na, a
nos sa ava li a ção, a qual foi ob je to de uma de li be ra ção
que não se re fe riu di re ta men te ao pro je to, mas ao for -
ma to da re for ma. Te mos ab so lu ta cer te za de que ele
deve ser re for mu la do, mas pode ser um ve í cu lo im-
por tan te para ace le rar a re gu la men ta ção dos §§14,
15 e 16 do art. 40. Para quê? Para vi a bi li zar o que te -
mos à dis po si ção para even tu al op ção do ente fe de ra-
ti vo cor res pon den te a um sis te ma com teto e com ple-
men ta ção.

Enten do que o Pro je to de Lei nº 9 não deve de ci-
dir en tre con tri bu i ção de fi ni da e be ne fí cio de fi ni do, até 
por que, V. Exª sabe, os Pro je tos de Lei nºs 8 e 10, que
se trans for ma ram nas Leis Com ple men ta res nº 108 e
109, não tra ta ram da ma té ria. Por tan to, se ria uma es -
pe ci fi ci da de es tra nha ape nas o PL nº 9 dela tra tar. Eu, 
pes so al men te, sou fa vo rá vel à exis tên cia de pla nos
mis tos, por que é pos sí vel ga ran tir o be ne fí cio de fi ni do
onde ele é so ci al men te mais jus ti fi cá vel e a con tri bu i-
ção de fi ni da a par tir de cer to pa ta mar. Essa con ju ga-
ção pode ser de se já vel para um sis te ma, par ti cu lar-
men te no caso dos ser vi do res pú bli cos, mas, tam-
bém, no caso dos tra ba lha do res do se tor pri va do.

Qu an to ao di fe ri men to tri bu tá rio, gos ta ria de di -
zer que mi nha po si ção é his tó ri ca: des de 1996 sou a
fa vor do di fe ri men to tri bu tá rio. Con ti nu a rei de fen den-
do esse po si ci o na men to no Go ver no, mas ob vi a men-
te é o Pre si den te da Re pú bli ca que de fi ne a po si ção
do go ver no, pois nos so sis te ma é pre si den ci a lis ta. No
en tan to, a mi nha opi nião so bre isso é cla ra. Eu nun ca
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a es con di. Lu tei por isso e de nun ci ei o veto do ex-Pre -
si den te da Re pú bli ca Fer nan do Hen ri que Car do so.
Eu gos ta ria que o po si ci o na men to que ado ta re mos
no fu tu ro fos se exa ta men te esse.

Re fis e Sim ples. Eu pen so que o Re fis é algo in -
de se já vel, quan do se cria a cul tu ra de que ha ve rá um
Re fis a cada “x” anos, para que se pos sam re fi nan ci ar
dí vi das tri bu tá ri as. Pes so al men te, ma ni fes tei-me
acer ca do Re fis, iso la da men te, como apro va do no go -
ver no an te ri or, mes mo dis cor dan do de al gu mas re-
gras. Jul ga va-o uma boa for ma de bus car ar ru mar a
Casa. Ago ra, cre io que o mais cor re to é fa zer al gum
tipo de pro ce di men to que está em ne go ci a ção – V.
Exª sabe dis so – com Li de ran ças dos se to res, para vi -
a bi li zar uma for ma de par ce la men to que seja jus ti fi cá-
vel, que não pas se a men sa gem para o em pre sá rio
adim plen te de que mais vale a pena ser ina dim plen te.

No caso do Sim ples, des de que não cons ti tua
re nún cia pre vi den ciá ria, cre io que é me lhor um Sim -
ples que seja uma de ci são po lí ti ca como re nún cia tri -
bu tá ria ge ral do País, mas que não afe te con ta da Pre -
vi dên cia, que nada tem a ver com isso e que bus ca
es sen ci al men te fi nan ci ar a apo sen ta do ria de 19 mi -
lhões de bra si le i ros.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Se na-
dor Ro me ro Jucá, a Mesa es cla re ce que, por de li be-
ra ção an te ri or, ain da na ses são de hoje, não foi per -
mi ti do que os Par la men ta res de ba te do res fi zes sem
uso da pa la vra.

O emi nen te Se na dor Tião Vi a na, com seu es pí-
ri to de mo crá ti co, as se gu ra-me que, na pró xi ma ses -
são, vai res pon der a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Au gus to Bo te lho. S. Exª
dis põe de até cin co mi nu tos.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR. Sem
re vi são do ora dor.) – Exmº. Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, Exmº. Sr. Mi nis tro Ri car do Ber zo i ni, a bri -
lhan te Profª Mi sa bel Der zi, em ar ti go in ti tu la do “Jus ti-
ça Pros pec ti va na Pre vi dên cia So ci al”, in se re, no âm -
bi to da dou tri na ju rí di ca pá tria, im por tan te e ino va do ra
idéia, con ce bi da a par tir da no ção de que os sis te mas
pre vi den ciá ri os não de vem as sen tar-se ape nas na re -
la ção en tre con tri bu i ção e be ne fí ci os, equi pa rá vel às
re la ções mer can tis de se gu ro.

No nos so en ten der, exis tem si tu a ções em que
de fato o as pec to con tri bu ti vo deve ce der es pa ço a
ou tros pa ra dig mas prá ti cos e teó ri cos para que a Pre -
vi dên cia pos sa cum prir a con ten to um dos seus de si-
de ra tos, qual seja o de res guar dar pes so as quan do

che ga da a ve lhi ce, mes mo que não haja, por par te
des sas, con tri bu i ção efe ti va.

Exem plo prá ti co das dis tor ções ha vi das no bojo
do pa ra dig ma pre vi den ciá rio pá trio é o da mu lher que
tra ba lha em Casa toda uma vida e, com a mor te do
côn ju ge ou o di vór cio, vê-se em con di ção de to tal de -
sam pa ro jus ta men te na hora que mais pre ci sa. Ou tro
exem plo que po de ría mos aqui re la ci o nar é o da pes -
soa que cu i da, du ran te mu i tos anos, de do en tes em
fa mí lia, os cha ma dos “cu i da do res”. Essas pes so as,
como se pode fa cil men te cons ta tar, cos tu mam ter
uma bi o gra fia pro fis si o nal in ter rom pi da pela edu ca-
ção dos fi lhos ou pela ad mi nis tra ção do lar, con se-
qüên ci as ne ga ti vas de im pos sí vel ou di fí cil re cu pe ra-
ção pos te ri or, quan do os be ne fí ci os es tão em ba sa-
dos em fa to res tem po ver sus va lor da pres ta ção. Por
ter um pa pel in dis pen sá vel ao cor po so ci al, es sas
pes so as não po dem fi car ali ja das do sis te ma pre vi-
den ciá rio.

Expe riên ci as de am pa ro a pes so as que não
con tri bu í ram para o re gi me pre vi den ciá rio, mas que
são re co nhe ci das como ver da de i ras e le gí ti mas por -
ta do ras de di re i tos pre vi den ciá ri os, seja em fun ção do 
di vór cio, seja por mor te do côn ju ge, já são ex pe ri men-
ta das por di ver sos pa í ses.

Acre di ta mos na jus te za da bri lhan te te o ri za ção
da Profª Mi sa bel Der zi, da Uni ver si da de Fe de ral de
Mi nas Ge ra is, pois, se gun do sua idéia, vai-se efe ti va-
men te pal mi lhar uma ver da de i ra jus ti ça pre vi den ciá-
ria.

A dona-de-casa que tra ba lhou a vida toda na
edu ca ção dos fi lhos, que foi ali ja da do mer ca do de
tra ba lho – mu i tas ve zes, por pres são do pró prio ma ri-
do –, que não teve tem po de se pre pa rar para aden -
trar no exi gen te mer ca do de tra ba lho, deve, não res ta
dú vi da, em ocor ren do a au sên cia do côn ju ge, au fe rir
pelo me nos par te das ex pec ta ti vas pre vi den ciá ri as
des se.

Com a di vi são das ex pec ta ti vas de di re i to de
apo sen ta do ria for ma das no de cur so da vida con ju gal,
es tar-se-iam pri vi le gi an do prin cí pi os ba si la res de um
Esta do De mo crá ti co de Di re i to, como o da pro te ção
da con fi an ça e a ele va ção da auto-es ti ma, mor men te
a da fe mi ni na, além da se gu ran ça in de pen den te do
côn ju ge eco no mi ca men te mais fra co.

Face ao ex pos to, in da go a V. Exª so bre a va li da-
de de se in se rir tal mo de lo no or de na men to ju rí di co
pá trio, con si de ran do as dis po ni bi li da des de re cur sos
apor ta dos pelo INSS e a con cep ção con tri bu ti va que
for ma o nos so pa ra dig ma pre vi den ciá rio.
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Eu gos ta ria de sa ber se há pos si bi li da de de in -
clu ir na nos sa re for ma o di re i to das mu lhe res que são
do nas-de-casa e di vor ci a das, pois, quan do ocor re o
di vór cio, elas não têm di re i to ne nhum à pre vi dên cia.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Con -
ce do a pa la vra ao Mi nis tro Ri car do Ber zo i ni. V. Exª
dis põe de até cin co mi nu tos para sua res pos ta.

O SR. RICARDO BERZOINI – No iní cio da in ter-
ven ção de V. Exª., fi cou cla ra uma ques tão que é mu i-
to im por tan te para a dis cus são da pre vi dên cia. O re gi-
me bá si co, ge ral, da Pre vi dên cia So ci al não pode ter
um ca rá ter me ra men te con tri bu ti vo. Essa é uma ques -
tão fun da men tal, com a qual con cor da mos. Evi den te-
men te o ges tor pre vi den ciá rio, mes mo num re gi me de 
re par ti ção, deve bus car sem pre um grau ele va do de
re fe rên cia con tri bu ti va, por que o sis te ma se sus ten ta
mais ade qua da men te des sa for ma. No en tan to, como 
de fen di aqui em re la ção aos se gu ra dos es pe ci a is do
se tor ru ral, te mos hoje no Bra sil no mí ni mo 22 mi-
lhões de pes so as que não têm ren da para con tri bu ir.

A op ção que a so ci e da de tem que fa zer – e isso
é ob je to de uma gran de pre o cu pa ção e es tu do por
par te do Mi nis té rio – é in cor po rar es ses 40 mi lhões e
to dos aque les ou tros que even tu al men te es te jam
hoje sob pro te ção pre vi den ciá ria, mas que não con si-
gam com ple tar o ci clo con tri bu ti vo. O caso das mu lhe-
res é um exem plo ob je ti vo. Fa zem par te do pro ces so
or ga ni za ti vo so ci al na ci o nal, mas não ne ces sa ri a-
men te fa zem par te da po pu la ção eco no mi ca men te
ati va. Isso é uma dis tor ção, por que o seu tra ba lho faz
par te do pro ces so de for ma ção da ri que za e da or ga-
ni za ção so ci al. Esse é um de sa fio enor me num País
que tem 40 mi lhões de ex clu í dos do sis te ma pre vi-
den ciá rio e ape nas algo em tor no de 30 mi lhões de in -
clu í dos con tri bu in tes e 21 mi lhões de in clu í dos be ne-
fi ciá ri os.

Pre ci sa mos en con trar um ca mi nho ob je ti vo,
sus ten ta do não ape nas em von ta de, mas em vi a bi li-
da de eco nô mi ca, vi a bi li da de or ça men tá ria. Hoje, com 
cer te za, ao se ana li sar a exe cu ção or ça men tá ria do
País, há um com pro me ti men to, um cons tran gi men to
or ça men tá rio pro vo ca do pela dí vi da in ter na de i xa da
para o Pre si den te Lula. Com cer te za, sa be mos que
ha ve rá, no cur to pra zo, di fi cul da des imen sas para se
al can çar esse pa ta mar, mas es ta mos tra ba lhan do
com a pers pec ti va de uma mu dan ça de po lí ti ca eco -
nô mi ca, de uma re du ção des se cons tran gi men to em
re la ção à dí vi da in ter na e da bus ca, por ou tro lado, de
me di das para re du zir ou tros cons tran gi men tos. Por
exem plo, o re gi me de pre vi dên cia dos ser vi do res pú -
bli cos, que hoje é um fa tor de cons tran gi men to gran -

de ao or ça men to so ci al do País, ao or ça men to de to -
das as po lí ti cas so ci a is.

Eu me iden ti fi co e me so li da ri zo com a sua in ter-
ven ção. Esta mos bus can do os ca mi nhos ade qua dos
para vi a bi li zar – sem ne nhu ma aven tu ra do pon to de
vis ta or ça men tá rio, cri an do ba ses so ci a is cla ras – a
ex pan são do sis te ma para aque les que hoje es tão
fora.

Com cer te za, ca mi nhos exis tem, mas não são
fá ce is. Va mos bus car ace le rar a sua con cre ti za ção.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Com a 
pa la vra o no bre Se na dor De mós te nes Tor res. S. Exª
dis põe de até cin co mi nu tos.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Mi nis tro, V. Exª apre sen-
tou um qua dro do dé fi cit da Pre vi dên cia, com uma sé -
rie de al ter na ti vas que po de ri am ze rar esse dé fi cit,
mas mos trou ine gá vel sim pa tia pe las pro po si ções
que aca bam ape nan do o ser vi dor apo sen ta do. Isso
por que, no pri me i ro qua dro, ao pas sar para a ina ti vi-
da de, o ser vi dor pas sa ria a re ce ber o seu ven ci men to
lí qui do, ou seja, o que ele des con ta hoje para a Pre vi-
dên cia fi ca ria com o Go ver no. Ele en tão con tri bu i ria
com 11%, em bo ra não seja ofi ci al men te isso o que é
re co nhe ci do. O ser vi dor pú bli co con tri bu i ria com 11%
para a sua pró pria apo sen ta do ria.

Ao mes mo tem po, para que ele ti ves se como as -
se gu rar o pa ga men to dos seus be ne fi ciá ri os, ele de-
ve ria con tri bu ir com mais uma alí quo ta para que a vi ú-
va e seus de pen den tes pu des sem re ce ber a pen são.
Como esse va lor ain da não foi es ti pu la do, ima gi na-
mos que po de rá che gar até os 11% ou me nos. Assim, 
es ta ria a Pre vi dên cia ze ran do o seu dé fi cit com a con -
tri bu i ção do ser vi dor pú bli co ina ti vo, uma vez que, em
tese, ele po de ria con tri bu ir até com 22% para que, pri-
me i ra men te, ele re ce bes se a sua apo sen ta do ria com
os 11%, que lhes se ri am con fis ca dos no mo men to da
apo sen ta do ria, e mais ou tro per cen tu al ain da não es -
ti pu la do que le va ria os seus be ne fi ciá ri os a re ce ber a
pen são. Então, eu per gun ta ria isso a V. Exª, a pre fe-
rên cia ex ter na da é real?

V. Exª en ten de que esse dé fi cit pode efe ti va men te
ser ex tin to com a tri bu ta ção do ser vi dor ina ti vo?

A se gun da per gun ta, Sr. Mi nis tro, diz res pe i to à
Pre vi dên cia com ple men tar, que, pa re ce-me, po si ci o-
na men to de to dos os Par ti dos da Casa, é uma una ni-
mi da de. Eu per gun ta ria a V. Exª, hoje não há re gra-
men tos cla ros para que essa Pre vi dên cia, em caso de 
que bra, de fa lên cia ou de qual quer ou tro fa tor im pe di-
ti vo, hon re seus com pro mis sos com quem efe ti va-
men te a paga, se essa Pre vi dên cia não po de ria ser
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fe i ta tam bém pelo se tor pú bli co? Ou seja, uma vez
ado ta da a Pre vi dên cia com ple men tar, ela não po de-
ria tam bém ser ge ren ci a da pelo pró prio Go ver no?

Uma ter ce i ra pre o cu pa ção, Sr. Mi nis tro, diz res -
pe i to a um ar ti go pu bli ca do por V. Exª, no jor nal Fo lha
de S.Pa u lo, no dia 24 de ja ne i ro de 2003, sob o tí tu lo
Pre vi dên cia jus ta e sus ten tá vel, em que V. Exª diz o
se guin te: “O re gi me pró prio dos ser vi do res pú bli cos é
hoje o prin ci pal foco de ten são da so ci e da de”. Mais à
fren te diz: “O que se quer é trans for mar o sis te ma atu -
al num con jun to de re gras cla ras e iso nô mi cas”. Mu i to
bem, iso no mia pres su põe, na tu ral men te, igual da de.
Então, Sr. Mi nis tro, veja o se guin te: na ini ci a ti va pri va-
da, qual é a con tri bu i ção do ser vi dor? Entre 9% e
10%, en quan to o pa trão con tri bui com 20%. Ao mes -
mo tem po, o ser vi dor ain da re ce be o Fun do de Ga-
ran tia do Tem po de Ser vi ço, o que faz com que ele
con tri bua para a Pre vi dên cia, em tese, ape nas com
2%. Ze ra do o dé fi cit da Pre vi dên cia com essa con tri-
bu i ção do ser vi dor ina ti vo, V. Exª não en ten de que,
por uma ques tão de iso no mia, como V.Exª de fen de, o 
Esta do bra si le i ro – a União e os Esta dos – tam bém
tem que ter uma con tra par ti da para fi nan ci ar o se tor
pú bli co, pelo me nos no mes mo mon tan te que esse
ser vi dor pú bli co? Hoje não se pode dis cu tir isso por -
que exis te o dé fi cit. O Esta do paga o dé fi cit. Mas, a
par tir do mo men to em que esse dé fi cit não mais exis -
tir, não terá o Esta do a obri ga ção de fa zer tam bém a
sua con tra par ti da para a apo sen ta do ria do ser vi dor
pú bli co?

Ou tro fa tor tam bém que V. Exª, com mu i ta pro -
pri e da de, ex ter na no mes mo ar ti go do jor nal já ci ta do
é o se guin te: “Te mos mu i tos tra ba lha do res na in for-
ma li da de, que não con tri bu em para o INSS”. E hoje o
Se na dor Alo i zio Mer ca dan te pro pôs uma al ter na ti va
para que mu i tos fos sem para a for ma li da de, que é jus -
ta men te a re du ção da con tri bu i ção do se tor pa tro nal,
ou seja; os pa trões de i xa ri am de con tri bu ir com 20% e 
pas sa ri am a con tri bu ir com 10%, o que acho ser cor -
re to. Por quê? Na tu ral men te, te re mos o in cen ti vo para 
que ser vi do res que se en con tram na in for ma li da de
pos sam ter o be ne fí cio da Pre vi dên cia So ci al.

Mas ao ser im plan ta do isso, quem pas sa ria a
con tri bu ir com es ses 10% que hoje são pa gos pe los
pa trões, ou seja, ao se ado tar a pro po si tu ra do Se na-
dor Alo í zio Mer ca dan te de re du zir a con tri bu i ção dos
pa trões de 20% para 10%, quem ar ca ria com os
10%? Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Com a 
pa la vra o Sr. Mi nis tro Ri car do Ber zo i ni para as res-
pos tas. V. Ex.ª dis põe de até cin co mi nu tos.

O SR. RICARDO BERZOINI – Pro cu ra rei ser
bre ve.

Exmº Sr. Se na dor, eu gos ta ria de di zer, em pri -
me i ro lu gar, que te mos, no caso, uma dis cus são ain -
da tam bém com grau de po lê mi ca. Em to dos os seg -
men tos e em to dos os par ti dos que já con ver sei vejo
que há opi nião di fe ren te den tro dos pró pri os Par ti dos
so bre a ta xa ção de ina ti vos.

Como eu dis se an te ri or men te, sou, en quan to
con cep ção pre vi den ciá ria, sou fa vo rá vel. Te nho dú vi-
das – e ma ni fes tei isso na re u nião com os Go ver na-
do res – so bre a vi a bi li da de ju rí di ca. Acre di to que, em
al gu ma me di da, o en ten di men to de que os Tri bu na is
Su pe ri o res fa zem hoje so bre o art. 5º para quem já
está apo sen ta do po de ria even tu al men te ser ina pli cá-
vel. Mas evi den te men te não fe cha mos po si ção so bre
isso e te mos uma nova re u nião com os Go ver na do-
res. So li ci tei, na re u nião an te ri or, que as Srªs e os Srs. 
Go ver na do res fi zes sem tam bém a con sul ta à sua es -
tru tu ra ju rí di ca, para po de mos for mar uma opi nião so -
bre a se gu ran ça ju rí di ca des sa me di da de ma ne i ra
co le ti va.

Não co nhe ço, nos pa í ses mais avan ça dos do
mun do, sis te ma pre vi den ciá rio que ga ran ta in te gra li-
da de. O re gi me ge ral não ga ran te in te gra li da de, ele
ga ran te uma mé dia das 80% me lho res con tri bu i ções
des de ju lho de 1994, e ain da apli ca do o fa tor pre vi-
den ciá rio. Po de mos dis cu tir se o fa tor pre vi den ciá rio é 
bom ou ruim, mas a re gra hoje é essa. No caso do se -
tor pú bli co, ga ran te não só a in te gra li da de como, ao
não ha ver con tri bu i ção na ina ti vi da de nem para a
pen são, há um re a jus te de 12,3%, que são os 11% in -
ver ti dos no per cen tu al. Por tan to, não se tra ta de ele -
ger o apo sen ta do do se tor pú bli co como alvo, ape nas
cons ta tar que te mos re gras, hoje, que são pou co con -
sis ten tes do pon to de vis ta pre vi den ciá rio.

So bre Pre vi dên cia com ple men tar. Con cor do
com V. Exª que os re gra men tos não são os ide a is. De -
ve mos bus car o ide al ou, pelo me nos, nos apro xi mar-
mos do ide al, atra vés in clu si ve de ini ci a ti va do Po der
Exe cu ti vo ou do Po der Le gis la ti vo, para al te rar a Lei
nº 109 e nº 108 e, pos te ri or men te, con clu ir a tra mi ta-
ção do PL 9 de ma ne i ra ade qua da. No en tan to, que ro
di zer que o prin ci pal fa tor de ga ran tia para o sis te ma
com ple men tar é a par ti ci pa ção dos in te res sa dos na
ges tão. Por isso, lu ta mos tan to para ter a pa ri da de na
Lei nº 108; não con se gui mos na Lei nº 109; e va mos
lu tar ago ra com a prer ro ga ti va de ocu par o Mi nis té rio,
para cons tru ir uma opi nião jun to aos Par ti dos no Con -
gres so Na ci o nal para as se gu rar a pa ri da de ge ral no
sis te ma, in clu si ve re dis cu tin do a ques tão do voto de
qua li da de, que ob te ve acor do na Câ ma ra dos De pu-
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ta dos, no Se na do Fe de ral o acor do não foi hon ra do e,
na vol ta para a Câ ma ra, no va men te não foi hon ra do, e 
foi in tro du zi do o voto de qua li da de. Não sou con tra.
Estou bas tan te sim pá ti co à exis tên cia de uma Pre vi-
dên cia com ple men tar ad mi nis tra da pelo INSS, por-
que acre di to que pode ser uma op ção para aque les
que não de se ja rem qual quer tipo de vín cu lo com uma
en ti da de fe cha da de Pre vi dên cia com ple men tar, pe -
los ris cos que, even tu al men te, V. Exª já dis cor reu.

Com re la ção à ter ce i ra ques tão, o Fun do de Ga -
ran tia, a con tri bu i ção atu al no re gi me ge ral é de 8% a
11%. Ela não é exa ta men te de 8 a 11%, por que com a 
CPMF foi fe i to um pe que no ajus te para que não hou -
ves se per da no be ne fí cio dos apo sen ta dos de me nor
ren da. No en tan to, o Fun do de Ga ran tia por Tem po de 
Ser vi ço é um ins tru men to de pro te ção para a de mis-
são imo ti va da. Tan to é que na de mis são mo ti va da ele
não é li be ra do. Por tan to, dis cu tir Fun do de Ga ran tia
para ser vi dor pú bli co im pli ca ad mi tir a de mis são imo -
ti va da, o que não se ria ade qua do, já que para a pro te-
ção do pró prio ser vi dor e do ser vi ço pú bli co, até mais
do ser vi ço pú bli co do que do ser vi dor in di vi du al men-
te, o que está pre vis to na Cons ti tu i ção Fe de ral em ter -
mos de pro te ção à de mis são imo ti va da pa re ce bas -
tan te ade qua do.

Por úl ti mo, o seu úl ti mo ques ti o na men to, em re -
la ção à re du ção da con tri bu i ção do se tor pa tro nal.
Quem pa ga ria? Na ver da de, quem paga hoje qual-
quer con tri bu i ção so ci al é o con su mi dor. A em pre sa
ape nas re co lhe, de po is trans fe re o seu pre ço, seja so -
bre fo lha de pa ga men to ou ou tra con tri bu i ção so ci al.
Já te mos a pre vi são cons ti tu ci o nal da Co fins, da Con -
tri bu i ção So ci al so bre o Lu cro Lí qui do e da CPMF
para fi nan ci ar o sis te ma da se gu ri da de. Cre io que não 
eli mi nar, mas re du zir a Con tri bu i ção Pa tro nal so bre a
Fo lha de Pa ga men to pela me ta de, por exem plo, e
trans fe rir uma par te des sa tri bu ta ção para ou tro fa tor
(ou fa tu ra men to, ou lu cro, ou mo vi men ta ção fi nan ce i-
ra, ou até uma com bi na ção dos três) se ria bom para
re du zir o peso ele va do que tem hoje o fi nan ci a men to
da Pre vi dên cia so bre a fo lha de pa ga men to. Não cre io
que seja a so lu ção má gi ca. Há aque les que ava li am
que a in for ma li da de será eli mi na da ou re du zi da dras -
ti ca men te. A in for ma li da de tem ou tras ra zões que não 
ape nas essa, mas pen so que é um avan ço, do pon to
de vis ta pre vi den ciá rio e do pon to de vis ta tri bu tá rio;
por isso es ta mos de ba ten do tam bém esta ques tão de 
o fi nan ci a men to da Pre vi dên cia ga ran tir que haja uma 
trans fe rên cia da fo lha de pa ga men to para ou tra base
de tri bu ta ção.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Com a 
pa la vra o no bre Se na dor Ante ro Paes de Bar ros. S.
Exª dis põe de até cin co mi nu tos.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs.Se na do res, Sr. Mi nis tro Ber zo i ni, ini ci al men te, eu
gos ta ria de ma ni fes tar a mi nha con vic ção de que as
re for mas são ne ces sá ri as para o Bra sil. Mas te nho al -
gu mas in da ga ções. E tam bém que ro di zer – e este
as sun to te re mos opor tu ni da de de de ba ter com mais
tem po nas ses sões do Se na do – que não pos so ace i-
tar os ar gu men tos do Lí der do PT, Se na dor Tião Vi a-
na, e do Lí der do Go ver no de que, pelo fato de te rem
sido mi no ria, não ti ve ram ne nhu ma res pon sa bi li da de
com a não apro va ção da re for ma.

O PSDB, iso la da men te, nun ca foi Ban ca da ma -
jo ri tá ria no Se na do, mas nós com pú nha mos com os
ali a dos uma Ban ca da ma jo ri tá ria e, como tal, ti ve mos
a res pon sa bi li da de de vo tar a fa vor da re for ma da pre -
vi dên cia. Aliás, não é o meu caso, por que a ma té ria é
an te ri or ao meu man da to. E, como mi no ria, en ten de-
mos que a re for ma deva ser apro va da.

Por tan to, esse ar gu men to não re sis te ao de ba-
te; ele é uma ten ta ti va de se li vrar de uma res pon sa bi-
li da de, como se à mi no ria não cou bes se ne nhu ma
res pon sa bi li da de.E não du vi dem da nos sa ca pa ci da-
de hoje como mi no ria – e não é o caso de di ze rem:
“vo cês não fo ram ca pa zes de apro var a re for ma” –
por que a mi no ria pode usar de obs tru ção, como fez o
PT, e não de i xar apro var a re for ma ago ra.

Eram es sas as pon de ra ções. Mas que ro fa zer
al gu mas in da ga ções ao Mi nis tro Ber zo i ni.

Pri me i ro: Por que, pa ra le la men te à re for ma do
re gi me pró prio de pre vi dên cia dos ser vi do res pú bli-
cos, não há em pe nho no sen ti do de cri ar um teto que
li mi te a soma de to das as ren das pa gas pelo Erá rio,
ame ni zan do as sim o va lor dos pro ven tos mais al tos?
Por si nal, essa é uma re i vin di ca ção dos go ver na do res
e pre fe i tos, que não dis põem de me ca nis mos le ga is
para de i xa rem de pa gar sa lá ri os exa ge ra dos a al guns
ina ti vos do ser vi ço pú bli co. Essa é uma in da ga ção
que faço a V. Exª, com a con vic ção de que é mais fá cil,
e só é pos sí vel, fa zer isso por aqui.

V. Exª, na ex po si ção, fa lou so bre os mi li ta res e
que só na Bo lí via há um tra ta men to di fe ren ci a do e
que nor mal men te há um tra ta men to es pe ci al. Qu e ro
sa ber se V. Exª, com isso, está nos in du zin do à con-
vic ção de que ha ve ria um tra ta men to di fe ren ci a do na
ques tão dos mi li ta res? Ou se V. Exª é fa vo rá vel a que
os mi li ta res se jam tra ta dos de for ma igual aos ser vi-
do res pú bli cos? O seu dis cur so está dú bio: os ser vi-
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do res pú bli cos têm que se igua lar aos ser vi do res da
ini ci a ti va pri va da, por que não cabe uma si tu a ção di fe-
ren ci a da (ape sar de a lei atu al es ta be le cer essa si tu a-
ção di fe ren ci a da).

E os mi li ta res? Não, os mi li ta res são uma si tu a-
ção es pe ci al. Mas es pe ci al hoje tam bém é a si tu a ção
dos ser vi do res pú bli cos.

Então, eu gos ta ria que V. Exª es cla re ces se a
sua po si ção e, se pos sí vel, a do Go ver no com re la ção
aos mi li ta res.

Em re la ção ao Pro je to de Lei Com ple men tar nº
9, gos ta ria de sa ber como se ria a ad mi nis tra ção do
fun do cri a do para tal fim, já que o pro je to dis põe so bre
a cri a ção do re gi me de pre vi dên cia com ple men tar
para os ser vi do res pú bli cos. Quem re a li za essa ad mi-
nis tra ção? E como ga ran tir que não ha ve rá in ge rên-
cia po lí ti ca na apli ca ção dos re cur sos alo ca dos nes se
fun do? A in ge rên cia po lí ti ca à qual me re fi ro, te nho
cer te za ab so lu ta de que é da com pre en são de V.Exª.

Qu a is as ações do Mi nis té rio da Pre vi dên cia, no
sen ti do de di mi nu ir – e V. Exª ex pôs aqui – as re nún ci-
as tri bu tá ri as exis ten tes no sis te ma? Por que não se
se pa ram de fi ni ti va men te os be ne fí ci os pre vi den ciá ri-
os dos be ne fí ci os as sis ten ci a is, de for ma a de i xar cla -
ro para a so ci e da de o que está sen do gas to em cada
área e tam bém para de i xar cla ro que a as sis tên cia so -
ci al não ne ces si ta con tra par ti da al gu ma do be ne fi ciá-
rio, sen do sim ples men te um ônus do Esta do?

V. Exª, re fe rin do-se à ques tão ru ral, tem um en -
ten di men to di fe ren te do já abor da do pelo Se na dor
Ro me ro Jucá, mas gos ta ria de sa ber no ge ral se V.
Exª é a fa vor da se pa ra ção dos be ne fí ci os pre vi den-
ciá ri os e dos be ne fí ci os as sis ten ci a is.

Há mu i tos ajus tes para mé di cos que po dem ser
im ple men ta dos no re gi me de pre vi dên cia dos ser vi-
do res pú bli cos, ou seja, sem mu dar ra di cal men te a si -
tu a ção dos ser vi do res pú bli cos em exer cí cio, há mu i ta
gor du ra a ser eli mi na da. Po de mos ci tar como exem -
plos: o au men to do tem po mí ni mo de ser vi ço pú bli co
para efe i to de apo sen ta do ria, que po de ria pas sar de
10 para 15 ou 20; subs ti tu i ção da pa ri da de ati vos/ina-
ti vos pela in de xa ção cons ti tu ci o nal men te pre vis ta dos 
be ne fí ci os pre vi den ciá ri os e con se qüen te ma nu ten-
ção do seu va lor real, tal como vi gen te no caso do
INSS; ele va ção do tem po de con tri bu i ção e ida de mí -
ni ma para con ces são de apo sen ta do ria; fim da apo -
sen ta do ria in te gral para aque les que ga nham aci ma
do teto do INSS.

Gos ta ria que V. Exª jus ti fi cas se sua opi nião so -
bre es ses itens.

Uma das gran des dis tor ções do re gi me de pre vi-
dên cia do se tor pú bli co vin cu la-se ao fato de que o
ser vi dor vai para a ina ti vi da de – e V. Exª já dis se isso – 
re ce ben do uma re mu ne ra ção lí qui da ma i or do que a
au fe ri da quan do tra ba lha va. Com efe i to, é di fí cil jus ti fi-
car isso. 

Para re sol ver tal dis tor ção e me lho rar o ca i xa da
pre vi dên cia pú bli ca, o Se na do Fe de ral apro vou, na
épo ca da tra mi ta ção da Emen da Cons ti tu ci o nal nº
20/98, a im po si ção de um re du tor de até 30%, a in ci-
dir, para efe i to de cál cu lo de apo sen ta do ria ou pen -
são, so bre os pro ven tos dos ser vi do res pú bli cos que
per ce bes sem aci ma do teto do INSS. Tal pro pos ta vi -
sa va a subs ti tu ir, em ra zão de óbi ces de or dem cons ti-
tu ci o nal, a idéia de es ta be le cer con tri bu i ção pre vi den-
ciá ria de ina ti vos e pen si o nis tas.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, con tu do, o re du tor
foi eli mi na do, em con se qüên cia, es pe ci al men te, de
gran de pres são exer ci da pelo Par ti do dos Tra ba lha-
do res. Ago ra, ar güi-se em fa vor da re fe ri da con tri bu i-
ção dos apo sen ta dos, o que re sul ta ria em sé ri os pro -
ble mas ju rí di cos. Não se ria me lhor, per gun to, in ves tir
po li ti ca men te na apli ca ção do re du tor men ci o na do,
uma vez que so bre a con tri bu i ção de ina ti vos exis tem
enor mes in ter ro ga ções sob o pon to de vis ta cons ti tu-
ci o nal?

Ou tra ques tão re la ti va ao as sun to re fe re-se à
su pos ta in ten ção do Go ver no de ins ti tu ir con tri bu i ção
dos ina ti vos – fato que V.Exª já men ci o nou – para cus -
te io das fu tu ras pen sões, tal qual vi gen te para os mi li-
ta res, sob o pres su pos to de que tal me di da não en -
con tra ria res tri ções de or dem ju rí di ca. Qu e ro sa ber se 
isso é ver da de e, se po si ti vo, por que o Go ver no pre -
fe re essa es tra té gia em de tri men to da es tra té gia do
re du tor?

Sr. Pre si den te, não fa rei ne nhu ma in da ga ção ao 
Mi nis tro Ri car do Ber zo i ni so bre fato que con si de ro da
mais gra ve im por tân cia e so bre o qual apre sen ta rei
um re que ri men to ao Se na do da Re pú bli ca ama nhã
para ob ter in for ma ções e ex ter nar mi nha opi nião. Te -
nho cer te za ab so lu ta de que ama nhã, quan do apre -
sen tar o re que ri men to so bre o que saiu hoje na pri -
me i ra pá gi na do jor nal O Glo bo. Tra ta-se de uma
nota, com fo to gra fia mos tran do o se guin te: um mo to-
ris ta, em car ro da Pre si dên cia da Re pú bli ca, para uso
ex clu si vo em ser vi ço, con du zin do a ca de li nha Mi che-
le. Vou apre sen tar um re que ri men to de in for ma ções,
ama nhã, na es pe ran ça de que, ao fazê-lo da tri bu na,
já te nha mos pro vi dên ci as por par te do Go ver no bra si-
le i ro. Te nho cer te za ab so lu ta de que isso não con diz
com a his tó ria, com a vida, com a luta, com a bi o gra fia
po lí ti ca de Luiz Iná cio Lula da Sil va, um ho mem que
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tem não só o nos so res pe i to, mas o res pe i to da Na ção
bra si le i ra. Não te nho dú vi das de que o Go ver no bra si-
le i ro to ma rá pro vi dên ci as.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – A

Mesa com pre en de V. Exª, mas lem bra que sua in ter-
ven ção não está den tro do as sun to para o qual o Mi -
nis tro aqui com pa re ce.

Agra de ço a com pre en são de V. Exª no sen ti do
de, ama nhã, na for ma re gi men tal, fa zer o en ca mi nha-
men to do pe di do de es cla re ci men to.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – É só por isso que não es tou fa zen do qual quer
in da ga ção so bre o fato ao Mi nis tro. Não apre sen tei o
re que ri men to hoje por que a ses são tra ta ex clu si va-
men te da re for ma da Pre vi dên cia.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Antes
de pas sar a pa la vra ao Sr. Mi nis tro, a Mesa pror ro ga a 
ses são por mais trin ta mi nu tos, fa zen do um ape lo aos 
Se na do res ins cri tos, Ga ri bal di Alves Fi lho, Pa u lo
Octá vio, He lo í sa He le na, Lú cia Vâ nia e Iris de Ara ú jo,
para que co la bo rem com esta Pre si dên cia obe de cen-
do ao tem po re gi men tal men te de ter mi na do.

Con ce do a pa la vra ao Mi nis tro Ri car do Ber zo i ni,
a quem fa ze mos o mes mo ape lo.

O SR. RICARDO BERZOINI – Ape lo aten di do.
Se rei te le grá fi co nas res pos tas.

Em re la ção ao teto, to tal con cor dân cia, está na
Car ta de Bra sí lia e é po si ção do Go ver no re gu la men-
tar o art. 37 da Cons ti tu i ção.

Em re la ção a mi li ta res, de i xei cla ra a mi nha po -
si ção an te ri or men te, que acre di to que um sis te ma es -
pe ci al e es pe cí fi co para os mi li ta res pode ser pra ti ca-
do, mas não po de mos con ti nu ar com o atu al de se qui-
lí brio. São ne ces sá ri as me di das para que pos sa mos
vi a bi li zar um sis te ma equi li bra do para os mi li ta res.
Acre di to que um sis te ma es pe ci al pode ser pra ti ca do,
des de que se bus que o mes mo ob je ti vo do re gi me
dos ser vi do res pú bli cos: tra ba lhar com a idéia de um
equi lí brio na re la ção de con tri bu i ção e des pe sas no
mé dio pra zo. Num cur to pra zo, nem para os ser vi do-
res ci vis será pos sí vel, há um ele va do pas si vo con tra-
ta do que este ano está na or dem de R$ 34 bi lhões só
na União.

A pos si bi li da de even tu al de igua lar todo o sis te-
ma se ria mera su pres são do art. 40 da Cons ti tu i ção e
da re fe rên cia so bre a ina ti vi da de no art. 142, que tra ta
dos mi li ta res. Não cre io que essa seja a so lu ção po lí ti-
ca mais viá vel, dada a con jun tu ra po lí ti ca e a vi a bi li da-
de da im ple men ta ção pre vi den ciá ria.

V. Exª per gun ta qual a po si ção so bre o mo de lo
de ges tão. O PL nº 9 es ta rá su bor di na do ao PL nº 8 na 
hi e rar quia en tre as vá ri as leis com ple men ta res. Como 
o PL nº 8 já tra ta de ma ne i ra mais abran gen te so bre a
re la ção da União, Esta dos e Mu ni cí pi os e seus fun-
dos pa tro ci na dos, à me di da que haja o pa tro cí nio na
Admi nis tra ção Di re ta, es ta rá su bor di na do às dis po si-
ções da Lei nº 108, de cor ren te do Pro je to de Lei nº 8,
que já tra mi tou e foi apro va do pela Câ ma ra e pelo Se -
na do.

Qu an to às re nún ci as pre vi den ciá ri as, es ta mos
ana li san do qual a me lhor for ma de tra tar cada uma
de las. Cada uma tem uma im pli ca ção di fe ren te: al gu-
mas são po lí ti cas de ex por ta ção; ou tras, po lí ti cas de
de so ne ra ção da mi cro e pe que na em pre sa; ou tras,
po lí ti cas em re la ção aos se gu ra dos es pe ci a is; ou tras,
ain da, em re la ção a en ti da des fi lan tró pi cas. Te mos
que dar um tra ta men to es pe cí fi co a cada uma de las,
até por que tra mi ta ção de qual quer pro je to nes sa di re-
ção, na Câ ma ra e no Se na do, en fren ta rá re sis tên ci as
se to ri a is, que nem sem pre têm a ver com a ques tão
pre vi den ciá ria, mas com o fun ci o na men to de cada
um des ses sis te mas. Pre ci sa mos bus car uma for ma,
no Orça men to fe de ral, de de mons trar cla ra men te
qual é o pa pel de cada po lí ti ca de re nún cia e de cada
po lí ti ca de alo ca ção de re cur sos or ça men tá ri os. Esse
será o es for ço do Go ver no tam bém na área pre vi den-
ciá ria.

Em re la ção aos ajus tes pa ra mé tri cos, é exa ta-
men te o que mos tra mos aqui na apre sen ta ção. Esta -
mos tra ba lhan do na di re ção de, além da apro va ção
da re gu la men ta ção do § 4º do art. 40 da Cons ti tu i ção,
fa zer ajus tes pa ra mé tri cos. A ma i o ria dos que V. Exª
ci tou co in ci de exa ta men te com o que está sen do es -
tu da do no Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia So -
ci al.

A ques tão do re du tor se ria uma op ção. Não sei
se a mais ade qua da den tro do pro ces so de aná li se do 
sis te ma, mas tam bém é uma pos si bi li da de que pode
ser tan to pro pos ta pelo Po der Exe cu ti vo como in tro-
du zi da pelo Po der Le gis la ti vo. Evi den te men te, a tra -
mi ta ção vai com por tar tam bém emen das, as qua is
se rão ana li sa das sem pre con ce i to al gum.

Por úl ti mo, a ques tão das pen sões. Pa re ce-me
que V. Exª se re fe re, nes se caso, às pen sões... V. Exª
po de ria re pe tir ape nas a que pen sões se re fe riu, Se -
na dor Ante ro Paes de Bar ros? Pela mi nha ano ta ção,
não fi cou cla ro para mim, não com pre en di exa ta men-
te de que tra ta va sua úl ti ma per gun ta.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Tra ta va tam bém da ques tão do re du tor.
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O SR. RICARDO BERZOINI – Das pen sões?
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –

MT) – Sim.
O SR. RICARDO BERZOINI – É a mes ma ques -

tão. Esta mos fa zen do os cál cu los com a pen são equi -
va len te a 70% do pro ven to do ina ti vo, do apo sen ta do.
Por tan to, se ria uma re du ção de 30% so men te para a
pen são.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Com a 
pa la vra o no bre Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho.

S. Exª dis põe de até cin co mi nu tos.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 

Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Mi nis tro, Srªs e Srs. Se -
na do res, a esta al tu ra do nos so de ba te, qua se to das
as ques tões já fo ram es go ta das, es cla re ci das. Res-
tam ape nas al gu mas dú vi das que, como o Mi nis tro
sabe mu i to bem, po dem cri ar ten sões numa dis cus-
são so bre re for ma pre vi den ciá ria. Mas a con clu são
que se pode re ti rar des te de ba te é que há, re al men te,
uma in ten ção, uma von ta de po lí ti ca de se apo i ar a re -
for ma pre vi den ciá ria como uma das re for mas ne ces-
sá ri as ao equi lí brio das con tas da Pre vi dên cia e para
a fe li ci da de da que les que são be ne fi ciá ri os da Pre vi-
dên cia So ci al.

Sr. Mi nis tro, no tra ba lho que V. Exª en vi ou, Di ag-
nós ti co do Sis te ma Pre vi den ciá rio Bra si le i ro e Alter -
na ti vas, de po is de tra ça do o di ag nós ti co, há as al ter-
na ti vas. Nas al ter na ti vas para o se tor pú bli co, um dos
prin ci pa is con ce i tos é uma re gra per ma nen te: ex tin-
ção da re gra de tran si ção para os atu a is fun ci o ná ri os
que es tão na ati vi da de, de 48 e 53 anos de ida de para 
mu lhe res e ho mens, res pec ti va men te, per ma ne cen-
do ape nas a re gra per ma nen te, de 55 anos para mu -
lhe res e 60 anos para ho mens. Per gun to ao Mi nis tro
se essa al ter na ti va já está to tal men te vi a bi li za da para
ser en ca mi nha da na pro pos ta de re for ma da Pre vi-
dên cia.

Tam bém per gun to ao Mi nis tro se, quan to às re -
ce i tas da Pre vi dên cia, po de ría mos ter tam bém al gu-
ma re vi são das isen ções, que re pre sen tam R$10 bi -
lhões e po dem-se cons ti tu ir numa al ter na ti va, ao lado
de ou tras ci ta das.

Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Com a 

pa la vra o Mi nis tro Ri car do Ber zo i ni.
S. Exª dis põe de até cin co mi nu tos.
O SR. RICARDO BERZOINI – Se na dor, que ro

de i xar cla ro que, em re la ção às al ter na ti vas, não há
ne nhu ma de fi ni ção que pos sa mos con si de rar aca ba-
da. No en tan to, pa re ce-me bas tan te ra zoá vel ado tar-
mos como re gra para a apo sen ta do ria da ser vi do ra

ou do ser vi dor pú bli co a ida de da re gra per ma nen te,
ado ta da pela Emen da nº 20, de i xan do a re gra de tran -
si ção para ser apli ca da ape nas com uma re du ção do
be ne fí cio para os que as sim o de se ja rem. Quem qui -
ser sair an te ci pa da men te tem a op ção de fazê-lo, re -
ce ben do um be ne fí cio me nor. É uma opi nião bas tan te
con so li da da, mas eu gos ta ria de ou vir mais opi niões.
Por isso, es ta mos con clu in do esse pro ces so para que 
pos sa mos ter a tra mi ta ção nes ta Casa já no fi nal de
abril ou no co me ço de maio.

Em re la ção às isen ções, não há dú vi da de que,
no qua dro atu al, elas são pou co jus ti fi cá ve is, por que
a Pre vi dên cia apre sen ta um de se qui lí brio e, nes sa
cir cuns tân cia, con ce der isen ção é no mí ni mo ina de-
qua do. Con tu do, exis tem ques tões po lí ti cas re le van-
tes. Por exem plo, quan to ao Sim ples, há uma pres são
cons tan te de mi cros e pe que nas em pre sas que não
es tão in clu í das no Sim ples, para bus car a sua in ser-
ção. Nes te mo men to, está-se dis cu tin do o tema na
Câ ma ra dos De pu ta dos e cer ta men te nes ta Casa
tam bém, por que há um mo vi men to des ses seg men-
tos, le gí ti mo por si nal, até por que o Sim ples é um sis -
te ma me ri tó rio, do pon to de vis ta tri bu tá rio. Mas o fato
é que a Pre vi dên cia não pode ar car com esse tipo de
re nún cia, em uma si tu a ção como tem hoje de fi nan ci-
a men to.

Qu an to às fi lan tró pi cas, essa é uma ques tão ex-
tre ma men te po lê mi ca. To dos nós sa be mos que são
en ti da des com in ser ção so ci al e en ra i za men to e que
qua se sem pre es tão bus can do a ma nu ten ção des se
tipo de dis po si ti vo. Pes so al men te, en ten do que é mu i-
to mais ade qua do  essa é uma opi nião que dou como
es tu di o so da ma té ria – o Esta do alo car, por meio do
Orça men to, po lí ti cas so ci a is na fi lan tro pia e as sis tên-
cia so ci al do que fa zer a re nún cia in di re ta, via con tri-
bu i ção pre vi den ciá ria. Isso cria uma ten ta ção à dis tor-
ção no pro ces so. É me lhor que o Esta do de ci da, via
Orça men to: “Va mos in cen ti var tal seg men to da fi lan-
tro pia ou da as sis tên cia so ci al”. Então, es tou con ven-
ci do de que pre ci sa mos re for mu lar uma sé rie de
ques tões, mas va mos ser bas tan te ob je ti vos. Exis tem
di fi cul da des em vá ri as ques tões para se fa zer a tra mi-
ta ção, se não hou ver ou tro tipo de com pen sa ção em
ou tra área de Go ver no. O caso do Sim ples é cla ro: po -
de mos lu tar para eli mi nar R$1,5 bi lhão de isen ção, de 
re nún cia; mas te re mos, com cer te za, a opo si ção de
to dos os se to res en vol vi dos no Sim ples, até por que,
como eu dis se, é uma boa po lí ti ca tri bu tá ria para mi -
cro e pe que nas em pre sas. Não pode ser fa tor de one -
ra ção da Pre vi dên cia So ci al.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Con -
ce do a pa la vra, por per mu ta com o Se na dor Pa u lo
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Octá vio, à no bre Se na do ra He lo í sa He le na. S. Exª
dis põe de até cin co mi nu tos.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, pri me i ro, sa ú do o Mi nis tro Ri car do Ber zo-
i ni, in clu si ve por sua par ti ci pa ção em vá ri os de ba tes
nes ta Casa. Tal vez V. Exª seja o Mi nis tro que mais
par ti ci pou de de ba tes no Se na do. Sa ú do-o tam bém
por que, em al guns mo men tos, cer tas per so na li da des
apre sen tam de ter mi na das pro pos tas como se fos-
sem úni ca e ex clu si va men te ins tru men ta li za das com
ar gu men tos pre ten sa men te ci en tí fi cos, su pos ta men-
te ra ci o na is. Nes ta Casa, por exem plo, até en tre nós
mes mos do PT, exis tem vi sões di fe ren ci a das. V. Exª
tem apre sen ta do uma pro po si ção que, de al gu ma for -
ma, re fle te o pen sa men to ma jo ri tá rio do Go ver no. O
nos so Se na dor Pa u lo Paim tem ou tra pro pos ta. Evi -
den te men te, são pro pos tas igual men te ra ci o na is, até
por que os nú me ros e a ra ci o na li da de nem sem pre
têm algo de ne u tro. Então, são pro pos tas ex tre ma-
men te im por tan tes a se rem dis cu ti das na Casa.

Te nho al gu mas con si de ra ções ini ci a is a fa zer.
Às ve zes me tor no re pe ti ti va na de fe sa do ser vi dor
pú bli co, por que, in fe liz men te, não V. Exª, mas de ter-
mi na dos se to res da so ci e da de, tan to nas ins tân ci as
de de ci são po lí ti ca como na so ci e da de de for ma ge -
ral, in sis tem em es ta be le cer, no ima gi ná rio po pu lar, a
res pon sa bi li za ção do ser vi dor pú bli co por to das as
ma ze las do País. Atri bu em-lhe, por exem plo, a ve lha
can ti le na que sem pre tra to como en fa do nha e men ti-
ro sa: rom bo da Pre vi dên cia, ten do como res pon sá vel
o ser vi dor pú bli co. Por isso, te mos de ser sem pre re -
pe ti ti vos e qua se tam bém en fa do nhos para lem brar  e 
cer ta men te V. Exª o fez na ex po si ção ini ci al  as ques -
tões re la ci o na das com os pro ble mas da Pre vi dên cia:
a so ne ga ção na área de “pi lan tro pia”  e V. Exª até ex -
pôs pu bli ca men te os me ca nis mos a se rem uti li za dos
para o com ba te à fra u de; a so ne ga ção do pró prio
apa re lho do Esta do, tan to da União, quan to dos Esta -
dos e dos Mu ni cí pi os: em bo ra os ser vi do res pú bli cos
te nham o des con to au to má ti co em fo lha no seu sa lá-
rio  por tan to são con tri bu in tes ab so lu ta men te ho nes-
tos do pon to de vis ta for mal , o Esta do é que não es ta-
be le ceu a con tra par ti da, e, por con se guin te, exis te o
dé fi cit. Além dis so, ou tros pro ble mas ex tre ma men te
gra ves acon te cem: o pró prio des vio de re cur sos da
es tru tu ra da Pre vi dên cia ao lon go da his tó ria, para
fins di ver sos ou vi san do, por exem plo, em nome de
ajus te fis cal, à des vin cu la ção de re ce i ta da União; a
si tu a ção do as sus ta dor per cen tu al da po pu la ção eco -
no mi ca men te ati va na in for ma li da de.

Di an te des se qua dro, te nho sem pre tido a pre o-
cu pa ção de de fen der o ser vi dor pú bli co, pois, mes mo
que es ti ves se tra tan do da pro te ção in di vi du al do ser -
vi dor pú bli co, da ser vi do ra pú bli ca, não me sen ti ria
nem um pou co cons tran gi da em fazê-lo, por que es ta-
ria de fen den do al guém que tra ba lha. Antes da con di-
ção de agen te pú bli co, sou ser vi do ra pú bli ca e sei
que, quan do o ser vi dor pú bli co não tra ba lha, é por que
há um po lí ti co vi ga ris ta a lhe dar sus ten ta ção. Do con -
trá rio, o ser vi dor pú bli co tra ba lha, ten do in clu si ve pro -
ble ma de acha ta men to sa la ri al. Então, tra ba lha!

E o gran de de ba te  que in fe liz men te não te mos
tido a opor tu ni da de de fa zer em re la ção ao se tor pú -
bli co  é dis cu tir o pa pel do Esta do. Exis tem ta re fas que 
são prer ro ga ti vas ex clu si vas do apa re lho do Esta do.
E há ou tras ta re fas que, em bo ra se jam tam bém de-
sen vol vi das pela ini ci a ti va pri va da, quan do de sen vol-
vi das pelo se tor pú bli co, são a úni ca re fe rên cia para a
po pu la ção mais po bre do País. Por tan to, quan do de -
fen do o ser vi dor pú bli co  e não te ria ne nhum pro ble-
ma em de fen der cor po ra ção; sen tir-me-ia en ver go-
nha da de de fen der cor po ra ti on, mas, cor po ra ção,
não te nho ne nhum pro ble ma em de fen der , es tou de -
fen den do tam bém de ter mi na das ati vi da des que,
mes mo que não se jam efe ti va das ex clu si va men te
pelo apa re lho de Esta do, trans for mam-se em úni ca
re fe rên cia para a gi gan tes ca ma i o ria da po pu la ção
po bre do País, que não vive como nós vi ve mos. Qu -
an do nos sos fi lhos ado e cem, te mos o se gu ro sa ú de.
A po pu la ção po bre pre ci sa do se tor sa ú de e do ser vi-
dor pú bli co, por que quem pres ta o ser vi ço de edu ca-
ção, de sa ú de, de se gu ran ça, de as sis tên cia so ci al
não é um dis co vo a dor que sai por aí pres tan do ser vi-
ço; são os ser vi do res pú bli cos. Daí a ne ces si da de de
que se jam tra ta dos res pe i to sa men te.

Exa ta men te pela mi nha ca rac te ri za ção do pa pel
do Esta do, te nho di ver gên ci as em re la ção à ques tão
da apo sen ta do ria com ple men tar e do sis te ma úni co.
Algu mas pes so as até já me per gun ta ram, con si de-
ran do que te nho um sen ti do de jus ti ça tão gran de, por 
que não de fen do um sis te ma úni co, com um teto úni -
co. É que pre fi ro a con cep ção de não es ta be le cer iso -
no mia por ba i xo, mas iso no mia na in te gra li da de dos
ven ci men tos. O Se na dor Pa u lo Paim está do en te, in -
ter na do, por isso não está aqui para fa zer esse de ba-
te; mas, com cer te za, te re mos a opor tu ni da de de dis -
cu tir essa con cep ção, à luz da ra ci o na li da de dos nú -
me ros.

A pre vi dên cia com ple men tar sem pre me pre o-
cu pou  e sei que V. Exª não de fen de a pre vi dên cia
com ple men tar pri va da. Con tu do, se abrir mos a pos si-
bi li da de para a pre vi dên cia com ple men tar, mes mo
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que pú bli ca, o pro ble ma é que nin guém sabe qua is os 
ou tros go ver nos que vi rão, qua is os ou tros me ca nis-
mos de con tro le so ci al que po de rão ser es ta be le ci-
dos. E, na pre vi dên cia com ple men tar, é evi den te que
não po de mos ace i tar o teto do INSS. V. Exª sabe que
de fen do, como pri me i ro pas so da re for ma da Pre vi-
dên cia, que se faça a re for ma do INSS. Tra ta-se da
ve lha dis cus são so bre o fa tor pre vi den ciá rio, que, em -
bo ra seja um me ca nis mo in te li gen te do pon to de vis ta
da ex pec ta ti va de vida, efe ti va men te pre ju di ca a po -
pu la ção mais po bre, aque les que in gres sam no mer -
ca do de tra ba lho mais cedo e que têm de tra ba lhar
mais dez anos para não ter um cor te de até 45% na
sua apo sen ta do ria. Então, por que não fa ze mos a dis -
cus são da pre vi dên cia do INSS, a pre vi dên cia dos po -
bres, que vai des de o au men to do teto do INSS até à
re dis cus são do fa tor pre vi den ciá rio?

Ou tra dis cus são que me in co mo da mu i to é a do
teto sa la ri al. Se ti vés se mos tido a co ra gem de fa zer o
de ba te do teto sa la ri al logo, an tes de qual quer de ba te
so bre a re for ma da pre vi dên cia, isso não mi ni mi za ria
pro ble mas fis ca is ape nas no fu tu ro, quan do hou ver
apo sen ta do ri as com su per sa lá ri os, mas já a par tir de
ago ra, di an te da com ba li da si tu a ção dos or ça men tos
pú bli cos.

Falo isso com mu i ta tran qüi li da de por que não
con tri buo para as pre vi dên ci as par la men ta res. Con tri-
buo para o INSS. Por tan to, quan do eu vol tar para a
uni ver si da de e quan do eu ti ver a mi nha apo sen ta do-
ria, eu a te rei pro por ci o nal à mi nha con tri bu i ção ao
INSS. Não con tri buo, como mu i tos Par la men ta res fa -
zem, para os ins ti tu tos pró pri os, por que, às ve zes, é
mu i to fá cil se fa lar de R$2 mil, R$3 mil, R$4 mil, como
se fos se um sa lá rio as som bro so, quan do se per mi tem
sa lá ri os de R$25 mil re a is, R$30 mil, R$40 mil e não
se tem a co ra gem de fa zer o de ba te do teto.

Te nho uma po si ção di ver gen te da de V. Exª em
re la ção à ques tão do sis te ma úni co da pre vi dên cia
com ple men tar. Te nho gi gan tes ca pre o cu pa ção em
re la ção a quem vai ad mi nis trar essa ou tra par te da
pre vi dên cia com ple men tar. É mais fá cil para al gu mas
pes so as que tem as ses so ria ju rí di ca bus car um sis te-
ma de pre vi dên cia com ple men tar pri va do do que para 
a po pu la ção de uma for ma ge ral, que pode fi car re fém
de de ter mi na das se gu ra do ras, que vão à fa lên cia,
como acon te ce hoje com mi lhões de pes so as re féns
das se gu ra do ras no âm bi to da sa ú de.

Este é um de ba te que te mos de fa zer com mu i ta
de li ca de za, para que não cri e mos de ter mi na dos ins -
tru men tos que ape nem a gi gan tes ca ma i o ria do povo
bra si le i ro, o povo po bre, e pas se mos uma vi são à so -

ci e da de que não cor res pon de efe ti va men te à ver da-
de.

Du ran te a in ter pe la ção da Sra. He lo í sa
He le na, o Sr. He rá cli to For tes, 3º Se cre tá rio,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu-
pa da pelo Sr. José Sar ney, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Mi nis tro Ri car do Ber zo i ni.

O SR. RICARDO BERZOINI – Se na do ra He lo í-
sa He le na, o ra ci o cí nio de V. Exª é trans pa ren te e cris -
ta li no. Com cer te za, te mos di ver gên cia em re la ção a
al guns pon tos, mas mu i to mais con cor dân ci as. Por
exem plo, em re la ção ao teto, não te nho dú vi da de que 
o teto deva ser im ple men ta do como ori en ta o art. 37
da Cons ti tu i ção Fe de ral. É uma ques tão que está na
Car ta de Bra sí lia, con sen so en tre os Go ver na do res e
o Go ver no Fe de ral, e não vejo ra zão para que não
pos sa mos ago ra es ta be le cer fi nal men te essa li mi ta-
ção tão de se ja da pela so ci e da de bra si le i ra. E com
efe i tos prá ti cos. Além de de se ja da, sim bo li ca men te
ne ces sá ria, tam bém tem efe i tos prá ti cos re le van tes.
Não é tão re si du al quan to pa re ce.

A pre o cu pa ção de V. Exª com a pre vi dên cia
com ple men tar é le gí ti ma, e eu tam bém a te nho. No
en tan to, acre di to que de ve mos en fren tá-la. De que
for ma? Te mos hoje um sis te ma de pre vi dên cia do se -
tor pú bli co em que o ajus te vem sen do fe i to pela in fla-
ção, e não ape nas no Bra sil, mas em di ver sos pa í ses
que ti ve ram o mes mo pro ble ma. O Esta do che ga a
uma fal ta de ca pa ci da de de ad mi nis trar o sis te ma, por 
ra zões ma cro e co nô mi cas e es tru tu ra is do sis te ma, e
aca ba fa zen do um ajus te pela in fla ção.

Este ano, dada as con di ções or ça men tá ri as,
uma par te do ajus te será fe i ta pela in fla ção. A in fla ção
está em 14%, 15%, pelo IPCA, e o re a jus te dos ser vi-
do res pú bli cos será bem in fe ri or a esse.

Obvi a men te, há um ajus te, fe i to pela in fla ção,
para os ati vos e ina ti vos. Nes se sen ti do, a fal ta de pre -
vi si bi li da de pre vi den ciá ria trans for ma o re a jus te dos
ina ti vos em ân co ra para o re a jus te dos ati vos, ao in -
vés de ala van ca.

Eu acre di to, e de fen do isso con ce i tu al men te,
por con cep ção pre vi den ciá ria, e não fi nan ce i ra nem
se cu ri tá ria, que o ide al é que se cons ti tu am re ser vas
para que, aci ma de de ter mi na do pa ta mar, se faça a
com ple men ta ção; in clu si ve pos si bi li tan do a ne go ci a-
ção, en tre o ente fe de ra ti vo e o par ti ci pan te, no caso,
o ser vi dor, so bre qual pa ta mar de com ple men ta ção
se de se ja, por que, em mu i tos ca sos, é pos sí vel um
sis te ma bem ad mi nis tra do ga ran tir, para um seg men-
to es pe cí fi co de be ne fí ci os pre vi den ciá ri os, a in te gra-
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li da de, se as sim as par tes o de se ja rem. Ga ran tir, por
exem plo, o re a jus te anu al por ín di ce de in fla ção.

Qu an do V. Exª se re fe re, por exem plo, à au sên-
cia de con tra par ti da do Esta do, re ce bo essa ma ni fes-
ta ção como um elo gio, por que os cál cu los que es ta-
mos apre sen tan do à Câ ma ra dos De pu ta dos, ao Se -
na do Fe de ral e aos ser vi do res cor ri gem essa fa lha
gra ve. Intro du zi mos a con tra par ti da do Esta do na
con ta bi li da de do sis te ma jus ta men te para mos trar
que, ape sar dis so, na si tu a ção mais fa vo rá vel pos sí-
vel – dois para um, sem teto –, ain da re sul ta um de se-
qui lí brio de R$23 bi lhões. Ago ra vou para a par te a
que V. Exª se re fe riu, a ques tão...

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Sr. Mi nis-
tro, peço des cul pas a V. Exª, mas o tem po da nos sa
ses são es go tar-se-á em dez mi nu tos, e ain da há duas 
Se na do ras que de se jam in ter ro gá-lo.

O SR. RICARDO BERZOINI – Sr. Pre si den te,
se rei bre ve.

Qu an do fa la mos na re fe rên cia do Esta do para
os po bres, tam bém en ten do que o ser vi ço pú bli co no
Bra sil cum pre esse pa pel es sen ci al para aque les que
não têm pre vi dên cia com ple men tar nem sa ú de pri va-
da e as sim por di an te. Entre tan to, é bom lem brar que,
atu al men te, o sis te ma de pre vi dên cia dos ser vi do res
pú bli cos está se apro pri an do de R$23 bi lhões, pelo
seu de se qui lí brio, não por cul pa dos ser vi do res, mas
de quem não to mou pro vi dên ci as no mo men to ade-
qua do. Esse mon tan te de R$23 bi lhões do Orça men-
to Pú bli co, que po de ria ser des ti na do à sa ú de, ao sa -
ne a men to bá si co, a mo ra dia po pu lar, vai co brir um
de se qui lí brio gra ve.

Para en cer rar, aten den do ao ape lo do Pre si den-
te José Sar ney, que ro de i xar cla ro que de ve mos ter
uma vi são pre vi den ciá ria e de jus ti ça or ça men tá ria.
De fen der o ser vi dor pú bli co sim, o que não sig ni fi ca
ne ces sa ri a men te de fen der a in te gra li da de, que não é
pra ti ca da em lu gar ne nhum do mun do, a não ser no
Bra sil.

Gos ta ria de apro fun dar a dis cus são des tes te -
mas com V. Exª, por que te nho cer te za de que a nos sa
vi são de jus ti ça so ci al é mu i to pa re ci da. Tal vez a con -
clu são so bre como ado tar as po lí ti cas te nha al gu ma
di ver gên cia, que es pe ro seja me nor do que pos sa su -
por.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra à Se na do ra Lú cia Vâ nia.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem re vi-
são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Sr. Mi nis tro, Srªs e
Srs. Se na do res, cum pri men to o Mi nis tro Ri car do Ber -
zo i ni pela sua dis po ni bi li da de de es tar até esta hora

no Se na do ou vin do-nos e es cla re cen do dú vi das
acer ca de um tema tão im por tan te quan to a re for ma
da pre vi dên cia.

Como Se cre tá ria Na ci o nal de Assis tên cia So ci al
no pri me i ro go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que Car do so, pude tes te mu nhar de per to o es for ço do 
go ver no, por in ter mé dio do Mi nis tro Re i nhold Step ha-
nes, para es ta be le cer um me ca nis mo de com ba te à
so ne ga ção e a fra u des. A im pren sa mos trou o fato
exa us ti va men te, com re sul ta dos al ta men te po si ti vos.

Pude tes te mu nhar tam bém o es for ço do go ver-
no para mo der ni zar o sis te ma de in for má ti ca e apli -
cá-lo de for ma bem efi ci en te. Per ce bi que, na que la
oca sião, quan do as su mi mos o go ver no, os tra ba lha-
do res ru ra is que re ce bi am o be ne fí cio se quer eram
con ta bi li za dos no con jun to. Esse be ne fí cio era fe i to
de for ma ata ba lho a da, com pri vi lé gi os etc. 

Jun ta men te com o Mi nis tro, fui res pon sá vel pela 
im plan ta ção do Be ne fí cio de Ação Con ti nu a da para
ido sos e por ta do res de de fi ciên cia, que hoje aten de
cer ca de 1,7 mi lhão de pes so as, trans for man do-se
num dos ma i o res pro gra mas de ren da mí ni ma des te
País, jus ta men te com re cur sos do tra ba lha dor ru ral.

Ao de ba ter o tema Pre vi dên cia na Co mis são de
Se gu ri da de So ci al e Fa mí lia, re la ta do ini ci al men te
pela De pu ta da Jan di ra Feg ha li, que co la bo rou bas-
tan te com esse de ba te e para o avan ço ob ti do na oca -
sião, ti ve mos a pre o cu pa ção de es ta be le cer, na que le
re la tó rio, a com po si ção do fa tor pre vi den ciá rio le van-
do em con ta o pico da cur va de pro du ti vi da de da mu -
lher, que se re a li za di fe ren te men te da do ho mem, em
ida de in fe ri or. Esse dado per mi tiu que o fa tor pre vi-
den ciá rio, em sua com po si ção, con tem plas se a mu-
lher com mais cin co anos na con ta gem do tem po.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na do ra
Lú cia Vâ nia, per mi ta-me in ter rom pê-la, mas pre ci sa-
mos pror ro gar o tem po da nos sa ses são, para que se -
jam aten di dos os ora do res ins cri tos.

A ses são está pror ro ga da por mais dez mi nu tos.
Mu i to obri ga do a V. Exª.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Des cul-

pe-me V. Ex.ª se já res pon deu a esta per gun ta, mas
não pude ou vir a sua ex po si ção. Em seu an te pro je to,
V.Ex.ª con si de ra a con quis ta que ti ve mos na que la
oca sião?

Mu i to obri ga da.
O SR. RICARDO BERZOINI – Se na do ra Lú cia

Vâ nia, pri me i ro, eu gos ta ria de co men tar que a ques -
tão da so ne ga ção e da fra u de no INSS é bas tan te
gra ve. Cre io que os ins tru men tos de que dis po mos
hoje, mes mo que te nham sido aper fe i ço a dos, ain da
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es tão mu i to lon ge do ide al. Va mos tra ba lhar in can sa-
vel men te, in clu si ve bus can do so lu ci o nar aqui lo que
even tu al men te te nha sido fe i to de equi vo ca do na área 
de Infor má ti ca.

Pos so di zer que, hoje, não te mos um bom sis te-
ma de Infor má ti ca. O sis te ma é pre cá rio e di a ri a men-
te pro vo ca per da de tem po nas agên ci as da Pre vi dên-
cia por fal ta de rede, cuja cons tru ção é ab so lu ta men te
ina de qua da. Alguns ser vi ços, que po de ri am ter sido
con tra ta dos de ma ne i ra mais ob je ti va, fo ram tra ta dos
com um pro ce di men to hí bri do, en tre ter ce i ri za ção e
ma nu ten ção de es tru tu ra pró pria, com gra ves ine fi-
ciên ci as.

Esta mos lu tan do para su pe rar es sas di fi cul da-
des, com as res tri ções or ça men tá ri as que V. Exª co -
nhe ce mu i to bem. Te re mos que des co brir, in clu si ve,
for mas cri a ti vas, den tro da lei, bus can do par ce ri as
com ins ti tu i ções do pró prio Go ver no para su pe rar
essa de fi ciên cia.

So bre a per gun ta es pe cí fi ca de V.Exª em re la-
ção ao fa tor pre vi den ciá rio, esse acrés ci mo de cin co
anos na con ta gem de cor re, ob je ti va men te, da dis po-
si ção cons ti tu ci o nal da re du ção de cin co anos para a
mu lher. É a ade qua ção da fór mu la do fa tor pre vi den-
ciá rio aos cin co anos a me nos que a mu lher tem. Não
há pre vi são al gu ma de mu dar essa dis po si ção. Acre -
di ta mos que tal vez no fu tu ro, de ma ne i ra de sa pa i xo-
na da, de va mos de ba ter o tipo de tra ta men to pre vi-
den ciá rio mais ade qua do e cor re to a ser dado à di fe-
ren ça en tre os se xos, por que, se é ver da de que te mos
ques tões de cur va de pro du ti vi da de, tam bém é ver da-
de que a di fe ren ci a ção da mu lher tra ba lha do ra nos
seus di ver sos ní ve is de so ci a li za ção é mu i to gran de,
e nem sem pre essa re du ção sig ni fi ca cor re ta apro pri-
a ção do com pro me ti men to, in clu si ve na cha ma da
“se gun da jor na da” que a mu lher tem, em re la ção às
di fe ren tes si tu a ções so ci a is das mu lhe res.

De qual quer ma ne i ra, não exis te pro pos ta de
mu dan ça até o mo men to. Se sur gir, ana li sa re mos de
ma ne i ra ade qua da, como te mos fe i to com as de ma is
pro pos tas.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Pa u lo Octá vio.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Sem re vi-
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, que ro cum pri men-
tá-lo pela efi ciên cia da ses são, as sim como cum pri-
men to o no bre Mi nis tro Ri car do Ber zo i ni pela com pe-
tên cia e pelo pro fun do co nhe ci men to do as sun to Pre -
vi dên cia.

Enten do que o Bra sil todo quer, o PT apre sen-
tou como meta de cam pa nha, o PFL tam bém, a ge ra-

ção de em pre go. Te mos que ge rar pelo me nos dez
mi lhões de em pre gos no País nos pró xi mos qua tro
anos. Esse é o ob je ti vo de to dos nós. 

Em meu ga bi ne te, Sr. Mi nis tro, re ce bo di a ri a-
men te mu i tas pes so as pe din do em pre go. Cre io que
esse é o gran de di le ma da clas se po lí ti ca bra si le i ra, é
o di le ma que vi ve mos.

Com o ob je ti vo de ge rar em pre gos, há duas pro -
pos tas a res pe i to das qua is eu gos ta ria de ou vir a opi -
nião de V. Exª. A pri me i ra, aqui men ci o na da, tra ta da
co bran ça da Pre vi dên cia de acor do com o fa tu ra men-
to das em pre sas, ao que não sei se V.Exª é fa vo rá vel
ou não. 

Atu al men te, exis tem em pre sas, como uma
mon ta do ra de au to mó vel, que mu i tas ve zes têm me -
nos em pre ga dos do que uma em pre sa cons tru to ra, e
ob têm um fa tu ra men to mu i to ma i or, pa gan do mu i to
me nos de Pre vi dên cia. Eu gos ta ria de co nhe cer sua
opi nião a res pe i to des sa pro po si ção.

Tam bém gos ta ria de co nhe cer sua opi nião so -
bre a PEC nº 474, de au to ria do De pu ta do Mar cos
Cin tra, que já está em es tá gio avan ça do, pron ta para
ir ao ple ná rio para vo ta ção, que tra ta do pro je to do im -
pos to úni co. Eu gos ta ria de sa ber se já exis te al gum
es tu do de sen vol vi do pelo Mi nis té rio acer ca do im pac-
to pro du zi do do pon to de vis ta pre vi den ciá rio, se essa
pro pos ta for apro va da.

Para ter mi nar, não po de ria de i xar de fa lar so bre
os ser vi do res pú bli cos bra si le i ros, que es tão há mais
de oito anos sem re a jus te. Eu gos ta ria de sa ber o po -
si ci o na men to do Mi nis té rio, se exis te al gum es tu do de 
com pen sa ção des ses ser vi do res, que vi vem hoje
com sa lá ri os de fa sa dos da re a li da de.

Mu i to obri ga do.
O SR. RICARDO BERZOINI – Se na dor Pa u lo

Octá vio, em pri me i ro lu gar, eu gos ta ria de di zer que a
ques tão do fi nan ci a men to da Pre vi dên cia está sen do
ob je to hoje de um se mi ná rio, no Ho tel Na ci o nal, pro -
mo vi do pelo Mi nis té rio. Tra ta-se de um se mi ná rio in -
ter na ci o nal para ou vir es pe ci a lis tas em fi nan ci a men to
do sis te ma pre vi den ciá rio de ou tros pa í ses e tam bém
do Bra sil, para bus car cons tru ir al ter na ti vas ao ex ces-
si vo peso que re cai hoje so bre a fo lha de pa ga men to,
cujo cus to é de 22%, para o em pre ga dor, e de 8% a
11%, para o em pre ga do. É ób vio que não é o em pre-
ga dor que paga essa quan tia, mas o con su mi dor do
pro du to do em pre ga dor. O em pre ga dor tem a fun ção
de re co lher es ses va lo res.

Então, do pon to de vis ta da or ga ni za ção eco nô-
mi ca, mais do que one rar ou de so ne rar o se tor a, b ou
c, cre io que seja de se já vel que te nha mos uma re par ti-
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ção des se peso con tri bu ti vo com ou tros fa to res eco -
nô mi cos, por exem plo, o fa tu ra men to ci ta do por V.
Exª. Tam bém pode ser lu cro lí qui do, ou a com bi na ção
en tre fa tu ra men to e lu cro lí qui do por uni da de mo ne tá-
ria em pre ga da no pa ga men to da mão-de-obra, até
para mos trar a re la ção de pro du ti vi da de da
mão-de-obra. Quer di zer, há vá ri as fór mu las pos sí ve-
is.

Espe ra mos al can çar uma opi nião mais con sis-
ten te so bre esse tema, no pra zo de 30 a 60 dias, e
apre sen tá-la, mas sem re la ção com a re for ma Pre vi-
den ciá ria que pre ten de mos en ca mi nhar, um tema
mais es pe cí fi co. Tal vez seja mais ade qua do, in clu si-
ve, que ela es te ja no bojo da re for ma tri bu tá ria, para
que pos sa mos com bi ná-la co e ren te men te com ou-
tras mu dan ças tri bu tá ri as que te re mos no País.

Em re la ção à PEC 474, con fes so que, como
todo bra si le i ro que par ti ci pa do pro ces so po lí ti co e
eco nô mi co, sem pre tive uma cu ri o si da de mu i to gran -
de so bre a dis cus são teó ri ca a res pe i to do im pos to
úni co. No en tan to, pa re ce-me que ain da fal ta mais ex -
pe riên cia con cre ta nes se tipo de mo de lo.

No Bra sil, te mos a ex pe riên cia da CPMF, não
como im pos to úni co, mas como mais um im pos to.
Qual é o grau de de sin ter me di a ção fi nan ce i ra? Qual é 
o grau de de ses tru tu ra ção alo ca ti va tri bu tá ria que po -
de mos ter a par tir de um im pos to úni co, ou im pos to
úni co fe de ral, que é o tema da PEC do De pu ta do Mar -
cos Cin tra, um dos pa les tran tes do se mi ná rio que es -
ta mos fa zen do no Ho tel Na ci o nal, que já deve ter se
en cer ra do nes te mo men to.

Por tan to, que ro di zer que te nho sim pa tia pela
idéia da sim pli fi ca ção, mas não te nho ele men tos su fi-
ci en tes para me po si ci o nar fa vo ra vel men te. Em ma té-
ria tri bu tá ria, é bom sem pre ter cer te za, por que o ris -
co de uma mu dan ça sem as de vi das ga ran ti as pode
pro vo car uma gran de de ses tru tu ra ção do se tor pú bli-
co.

Em re la ção aos ser vi do res pú bli cos, ob vi a men-
te to dos de se ja mos que o Orça men to pú bli co abra es -
pa ço para uma nova prá ti ca sa la ri al no ser vi ço pú bli-
co. É bom lem brar – e falo isso com tran qüi li da de, pois 
fui Opo si ção ao Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do-
so por oito anos – que nem to dos os ser vi do res pú bli-
cos fi ca ram com seus sa lá ri os con tin gen ci a dos.
Aque les que têm mais po der de pres são vi e ram a
esta Casa e à Câ ma ra dos De pu ta dos para pe dir re -
es tru tu ra ção de car re i ra. E se ob ser var mos as es ta-
tís ti cas do Mi nis té rio do Pla ne ja men to, ve re mos onde
su biu mais, onde su biu me nos e como que hou ve mo -
di fi ca ções sa la ri a is, que in fe liz men te não fo ram sob a

for ma de uma po lí ti ca sa la ri al pla ne ja da, mas sem pre
res pon den do a pres sões lo ca li za das. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra a Se na do ra Iris de Ara ú jo.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Sem
re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Sr. Mi nis tro,
Srªs...– acho que as Sras Se na do ras de vem es tar em
seus ga bi ne tes – e Srs. Se na do res, na so li dão da úl ti-
ma per gun ta, Sr. Mi nis tro, pro me to ser bre ve. Fa rei a
per gun ta tal vez a mais prá ti ca, a mais, va mos as sim
di zer, ter ra-a-ter ra e que pode até, num pri me i ro mo -
men to, pa re cer sem im por tân cia.

Sr. Mi nis tro, re fi ro-me aos mi lhões de ido sos que 
mu i tas ve zes têm que en fren tar fi las enor mes, di fi cul-
da des enor mes na bus ca de seus di re i tos, e fi cam até
na con di ção de pe din tes da qui lo que lhes é de di re i to.

Faço-lhe a se guin te in da ga ção, até por que as
ou tras já as tive res pon di das por V. Exª: A Lei nº
10.173, de 9 de ja ne i ro de 2001, al te ra o Có di go de
Pro ces so Ci vil, Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i ro de
1973, para dar pri o ri da de aos pro ce di men tos ju di ci-
a is, em qual quer ins tân cia, em que fi gu re como par -
te pes soa com 60 anos de ida de ou mais. Gos ta ria
de sa ber, Sr. Mi nis tro, se esse di re i to está sen do as -
se gu ra do aos ido sos no âm bi to dos pro ces sos ad mi-
nis tra ti vos que tra mi tam no INSS. Faço esse ques ti-
o na men to, ba se a da nas ro ti ne i ras de nún ci as, fe i tas
pela im pren sa, so bre os sa cri fí ci os im pos tos aos
ido sos, que en fren tam fi las e um in ter mi ná vel
vai-e-vol ta aos gui chês da bu ro cra cia es ta tal, sem-
pre que ple i te i am os be ne fí ci os a que têm di re i to.

O SR. RICARDO BERZOINI – Se na do ra Iris,
pro cu ran do ser ob je ti vo, como V. Exª foi, es ta mos
tra ba lhan do no sen ti do de re cu pe rar ou de mi ni mi-
zar as ter rí ve is con di ções de aten di men to a que as
agên ci as da Pre vi dên cia So ci al es tão sub me ti das:
fal ta de pes so al, pes so al mu i tas ve zes ter ce i ri za do;
es ta mos re a li zan do o pri me i ro con cur so pú bli co, em
18 anos; es ta mos con tra tan do 3.800 con cur sa dos
na pri me i ra fase e mais 1.900, por que tão im por tan-
te quan to ga ran tir a pri o ri da de, ga ran ti da pelo Có di-
go Ci vil, é as se gu rar que o aten di men to seja ade-
qua do para to dos os ci da dãos por que, mu i tas ve zes,
não é uma ido sa, mas uma mãe. Infe liz men te, hou ve
uma mu dan ça le gis la ti va no Go ver no pas sa do que,
por exem plo, eli mi nou a con ces são au to má ti ca do
sa lá rio ma ter ni da de e obri gou as se gu ra das, de ma -
ne i ra ge ral, sal vo al guns con vê ni os es pe cí fi cos, a
com pa re cer ou na fase fi nal da gra vi dez ou logo
após o par to, quan do este ocor re de ma ne i ra ines-
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pe ra da, a um pos to da Pre vi dên cia para re que rer
pes so al men te o seu sa lá rio ma ter ni da de.

Esta mos to man do uma sé rie de pro vi dên ci as
e, nes se caso, pre pa ran do um pro je to de lei para
man dar, em re gi me de ur gên cia, e re to mar a si tu a-
ção an te ri or, em que o em pre ga dor po dia pa gar e
ser res sar ci do jun to à Pre vi dên cia. Vá ri as ou tras
ques tões im por tan tes es tão sen do atu a li za das. Te-
mos não só o de se jo, mas tam bém o in te res se de
que o aten di men to seja ade qua do para to dos e que, 
nos pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos, te nha mos aten-
di do aqui lo que dis põe o Có di go Ci vil, como é obri -
ga ção nos sa.

Qu al quer tipo de de nún cia, de re i vin di ca ção ou 
re cla ma ção que che gar ao ga bi ne te de V. Exª, eu
peço que nos en ca mi nhe, sem ne nhu ma bu ro cra cia
– não é ne ces sá rio se guir os trâ mi tes cons ti tu ci o na-
is do re que ri men to de in for ma ção –, por que que re-
mos pres tar a in for ma ção in de pen den te men te da
nos sa obri ga ção cons ti tu ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Agra de ço
ao Mi nis tro Ri car do Ber zo i ni a pre sen ça no Se na do
Fe de ral, a con tri bu i ção para os nos sos tra ba lhos e o
va li o so sub sí dio que V. Exª de i xa no Se na do para dis -
cus são des sa ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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

PROJETOS RECEBIDOS 

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2003
(Nº 2.820/2000, na Casa de ori gem)

Alte ra os arts. 47 e 56 da Lei nº
5.764, de 16 de de zem bro de 1971, dis põe
so bre a ad mi nis tra ção e  con se lho fis cal
das so ci e da des co o pe ra ti vas.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ca put do art. 47 da Lei nº 5.764, de 16

de de zem bro de 1971, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 47. A so ci e da de co o pe ra ti va será
ad mi nis tra da por uma Di re to ria ou Con se lho
de Admi nis tra ção, com pos tos ex clu si va men-
te de as so ci a dos ele i tos pela Assem bléia
Ge ral, com man da to nun ca su pe ri or a qua -

tro anos, sen do obri ga tó ria a re no va ção de
um ter ço de seus mem bros.

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

Art. 2º O ca put do art. 56 da Lei no 5.764, de
16 de de zem bro de 1971, pas sa a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

“Art. 56. A ad mi nis tra ção da so ci e da de
co o pe ra ti va será fis ca li za da, as sí dua e mi-
nu ci o sa men te, por um Con se lho Fis cal,
cons ti tu í do de, no mí ni mo, três e, no má xi-
mo, sete mem bros efe ti vos, com igual nú-
me ro de su plen tes, to dos as so ci a dos ele i tos
pela Assem bléia Ge ral, com man da to nun ca
su pe ri or a qua tro anos, sen do obri ga tó ria a
re no va ção de um ter ço de seus com po nen-
tes.

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

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 2.820, DE 2000

Alte ra os arts. 47 e 56 da Lei nº
5.764, de 16 de de zem bro de 1971, e dá
ou tras pro vi dên ci as

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ca put do ar ti go 47 da Lei nº 5764, de

16 de de zem bro de 1971, pas sa rá a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

“Art. 47. A so ci e da de co o pe ra ti va
será ad mi nis tra da por uma Di re to ria ou
Con se lho de Admi nis tra ção, com pos to ex -
clu si va men te de as so ci a dos ele i tos pela
Assem bléia Ge ral, com man da to nun ca su -
pe ri or a 4 (qua tro) anos, sen do obri ga tó ria
a re no va ção de 1/3 (um ter ço) dos seus
mem bros”. (NR)

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

Art. 2º Dê-se ao ca put do ar ti go 56 da Lei nº
5.764, de 16 de de zem bro de 1971, a se guin te re da-
ção:

“Art. 56. A ad mi nis tra ção da so ci e da de
co o pe ra ti va será fis ca li za da, as sí dua e mi-
nu ci o sa men te, por um Con se lho Fis cal,
cons ti tu í do de mem bros efe ti vos e su plen-
tes, to dos as so ci a dos ele i tos pela Assem-
bléia Ge ral, sen do obri ga tó ria a re no va ção
de 1/3 (um ter ço) dos seus com po nen tes,
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com man da to pre vis to no Esta tu to, nun ca
su pe ri or a 4 (qua tro) anos”. (NR

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

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

Jus ti fi ca ção

Visa o pro je to de lei mo der ni zar a atu al le gis la-
ção da po lí ti ca na ci o nal do co o pe ra ti vis mo, uma vez
que esta se en con tra ul tra pas sa da. Data do ano de
1971, sen do que a evo lu ção do sis te ma nes se pe río-
do pas sou a exi gir a mo di fi ca ção le gal pro pos ta.

Para as or ga ni za ções com um zi mu e ro pe que no
do as so ci a dos é até ad mis sí vel um Con se lho Fis cal
com três mem bros efe ti vos e três su plen tes, mas,
com a evo lu ção da po lí ti ca eco nô mi ca e o de sen vol vi-
men to do co o pe ra ti vis mo, tal nú me ro tor na di fí cil a
ad mi nis tra ção de or ga ni za ção de ma i or por te.

Lem bre-se que no Bra sil, atu al men te, cus tem
mu i tas co o pe ra ti vas com nú me ro de co o pe ra dos su -
pe ri or a três mil mem bros, que de vem ser fis ca li za dos
por um Con se lho Fis cal de ape nas três mem bros efe -
ti vos. Tal si tu a ção, en tre tan to, não ocor re com a ad mi-
nis tra ção exe cu ti va. Há. as sim. fal ta de re ci pro ci da de
no sis te ma ad mi nis tra ti vo.

Por ou tro lado, o des com pas so no nú me ro de
con se lhe i ros e a não co in ci dên cia de man da tos, as -
so ci a do ao sis te ma ele i to ral, acar re tam uma sé rie de
trans tor nos e acrés ci mos de des pe sas. Cito-se que,
em toda ele i ção, o Edi tal do con vo ca ção deve ser pu -
bli ca do em jor nal de gran de cir cu la ção, além das de -
ma is des pe sas obri ga tó ri as.

O pro je to de lei, as sim, bus ca do tar o sis te ma
co o pe ra ti vis ta de uma ad mi nis tra ção mo der na, con-
so an te a evo lu ção dos tem pos, de for ma que as ad mi-
nis tra ções exe cu ti va e fis cal pos sam pro por ci o nar o
de vi do re tor no aos as so ci a dos, com di mi nu i ção de
cus tos e trans pa rên cia.

A evo lu ção do sis te ma co o pe ra ti vo tem sido ex -
tre ma men te sa lu tar para o País; res sal to-se a evo lu-
ção nos se to res do cré di to agrí co la, ser vi ços, con su-
mo, edu ca ção en tre ou tros, mes mo com o tí mi do in -
cen ti vo go ver na men tal.

Pro por ci o nar mos a esse im por tan te sis te ma
uma le gis la ção atu a li za da, con so an te com o atu al es -
tá gio de de sen vol vi men to so ci al e eco nô mi co é ex tre-
ma im por tân cia para o País. Por en ten der mos que a
atu al le gis la ção ca re ce de re pa ros atu a li za do res é
que so li ci ta mos aos co le gas par la men ta res a apro va-
ção do pre sen te pro je to de lei. Sala das ses sões, 11
de abril de 2000. – De pu ta do Alber to Fra ga,
PMDB-DF.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 5.764, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1971

De fi ne a Po lí ti ca Na ci o nal de Co o pe-
ra ti vis mo, ins ti tui o Re gi me Ju rí di co das
So ci e da des Co o pe ra ti vas, e dá Ou tras
Pro vi dên ci as.

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

CAPÍTULO IX
Dos Órgãos So ci a is

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

SEÇÃO IV
Dos Órgãos de Admi nis tra ção

Art. 47. A so ci e da de será ad mi nis tra da por uma
di re to ria ou Con se lho de Admi nis tra ção, com pos to
ex clu si va men te de as so ci a dos ele i tos pela as sem-
bléia ge ral, com man da to nun ca su pe ri or a 4 (qua tro)
anos, sen do obri ga tó ria a re no va ção de, no mí ni mo,
um ter ço do Con se lho de Admi nis tra ção.

§ 1º O es ta tu to po de rá cri ar ou tros ór gãos ne -
ces sá ri os à ad mi nis tra ção.

§ 2º A pos se dos ad mi nis tra do res e con se lhe i-
ros fis ca is das co o pe ra ti vas mis tas com se ção de cré -
di to e ha bi ta ci o na is fica su je i ta á pré via ho mo lo ga ção
dos res pec ti vos ór gãos nor ma ti vos.
....................................................................................

SE ÇÃO V
Do Con se lho Fis cal

Art. 56. A ad mi nis tra ção da so ci e da de será fis -
ca li za da as sí dua e mi nu ci o sa men te, por um Con se-
lho Fis cal, cons ti tu í do de três mem bros efe ti vos e três
su plen tes, to dos as so ci a dos ele i tos anu al men te pela
as sem bléia ge ral, sen do per mi ti da ape nas a re e le i-
ção de um ter ço dos seus com po nen tes.

§ 1º Não po dem fa zer par te do Con se lho Fis cal,
além dos ine le gí ve is enu me ra dos no art. 51, os pa-
ren tes dos di re to res até o se gun do grau, em li nha reta 
ou co la te ral, bem como os pa ren tes en tre si até esse
grau.

§ 2º O as so i a do não pode exer cer cu mu la ti va-
men te car gos nos ór gãos de ad mi nis tra ção e de fis ca-
li za ção.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2003
(Nº 3.703, de 2000, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre pro ce di men to na ope-
ra ção de ar ren da men to mer can til de ve í-
cu lo au to mo ti vo (le a sing) , e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

Art. 1º Nos con tra tos de ar ren da men to mer-
can til de ve í cu los au to mo ti vos, após a qui ta ção de
to das as par ce las ven ci das e vin cen das, das obri ga-
ções pe cu niá ri as pre vis tas em con tra to, e do en vio
ao ar ren da dor de com pro van te de pa ga men to dos
IPVAs e dos DPVAs, bem como das mul tas pa gas
nas es fe ras Fe de ral, Esta du a is e Mu ni ci pa is, do cu-
men tos es ses acom pa nha dos de car ta na qual a ar -
ren da tá ria ma ni fes ta for mal men te sua op ção pela
com pra do bem, exi gi da pela Lei nº 6.099, de 12 de
se tem bro de 1974, a so ci e da de de ar ren da men to
mer can til, na qua li da de de ar ren da do ra, de ve rá, no
pra zo de até trin ta dias úte is, após re ce bi men to des -
tes do cu men tos, re me ter ao ar ren da tá rio:

I  – o do cu men to úni co de trans fe rên cia (DUT)
do ve i cu lo de vi da.men te as si na do pela ar ren da do ra,
a fim de pos si bi li tar que o ar ren da tá rio pro vi den cie a 
res pec ti va trans fe rên cia de pro pri e da de do ve i cu lo
jun to ao de par ta men to de trân si to do Esta do;

II  –  a nota pro mis só ria vin cu la da ao con tra to
e emi ti da pelo ar ren da tá rio, se hou ver, com o de vi do
ca rim bo de “li qui da da” ou “sem efe i to”, bem como o
ter mo de qui ta ção do res pec ti vo con tra to de ar ren-
da men to mer can til (lea – sing).

Pa rá gra fo úni co. Con si de rar-se-á como nula de 
ple no di re i to qual quer cláu su la con tra tu al re la ti va à
ope ra ção de ar ren da men to mer can til de ve í cu lo au-
to mo ti vo que dis po nha de modo con trá rio ao dis pos-
to nes te ar ti go.

Art. 2º O des cum pri men to do dis pos to no art.
1º su je i ta rá a par te in fra to ra, so ci e da de de ar ren da-
men to mer can til ou ar ren da tá rio, ao pa ga men to de
mul ta equi va len te a dois por cen to do va lor da ven da
do bem, po den do a par te cre do ra co brá-la por meio
de pro ces so de exe cu ção.

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, pro du zin do efe i tos após de cor ri dos ses-
sen ta dias.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 3.703-B, DE 2000

Dis põe so bre pro ce di men to na ope-
ra ção de ar ren da men to mer can til de ve í-
cu lo au to mo ti vo (le a sing), e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º No con tra to de ar ren da men to mer can til

de ve í cu lo au to mo ti vo, após a qui ta ção de to das as
par ce las ven ci das e vin cen das, a so ci e da de de ar ren-
da men to mer can til, na qua li da de de ar ren da do ra, de -
ve rá, no pra zo de até 7 (sete) dias úte is, re me ter ao
ar ren da tá rio:

I  – o do cu men to úni co de trans fe rên cia (DUT)
do ve í cu lo de vi da men te as si na do pela ar ren da do ra, a 
fim de pos si bi li tar que o ar ren da tá rio pro vi den cie a
res pec ti va trans fe rên cia de pro pri e da de do ve í cu lo
jun to ao de par ta men to de trân si to do Esta do;

II  – a nota pro mis só ria vin cu la da ao con tra to e
emi ti da pelo ar ren da tá rio, se hou ver, cor ri o de vi do
ca rim bo de li qui da da ou sem efe i to, bem como o ter -
mo de qui ta ção do res pec ti vo con tra to de ar ren da-
men to mer can til (le a sing)

Pa rá gra fo úni co. Con si de rar-se-á como nula de
ple no di re i to qual quer cláu su la con tra tu al re la ti va à
ope ra ção de ar ren da men to mer can til de ve í cu lo au to-
mo ti vo que dis po nha de modo con trá rio ao dis pos to
nes te ar ti go.

Art 2º O des cump nmen to ao dis pos to no ar ti go
an te ri or su je i ta rá a so ci e da de de ar ren da men to mer -
can til ao pa ga men to de mul ta equi va len te a 5% (cin co
por cen to) do va lor do res pec ti vo con tra to de ar ren da-
men to mer can til, sem pre ju í zo das san ções pre vis tas
no art. 44, in ci sos I a V, da Lei nº 4.595, de 31 de de -
zem bro de 1964.

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

Jus ti fi ca ção

É fre qüen te o ele va do nú me ro de re cla ma ções e 
que i xas dos cli en tes das em pre sas de le a sing (co-
nhe ci das le gal men te como so ci e da des de ar ren da-
men to mer can til), que se vêem le sa dos e pre ju di ca-
dos, ao tér mi no de seus con tra tos de le a sing de au to-
mó ve is, quan do não re ce bem num cur to es pa ço de
tem po o ne ces sá rio do cu men to de trans fe rên cia jun to
aos Detran.

Algu mas em pre sas de le a sing, nor mal men te
vin cu la das aos gran des e po de ro sos con glo me ra dos
fi nan ce i ros que atu am no País, es ti pu lam pra zos ex -
tre ma men te lon gos para a re mes sa des se do cu men-
to aos ar ren da tá ri os, qua se sem pre não se pre o cu-
pan do em cum pri-los. Em al guns ca sos mais crí ti cos,
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as em pre sas de le a sing exi gem vin te (!) dias úte is
para a re mes sa do ter mo de qui ta ção do con tra to de
le a sing, bem como do do cu men to de trans fe rên cia do 
ve í cu lo exi gi do pelo Detran em cada ci da de.

Há uma cla ra ne ces si da de de se dis ci pli nar este
abu so que vem sen do co me ti do pe las em pre sas de le a-
sing, uma vez que o con su mi dor vem sen do mu i to pre -
ju di ca do e des res pe i ta do nas suas prer ro ga ti vas de
usuá rio de um ser vi ço por uma ins ti tu i ção fi nan ce i ra.

Des se modo, tam bém jul ga mos ím por tan te es -
ta be le cer na pro po si ção uma san ção pe cu niá ria para
o des cum pri men to des sa de ter mi na ção le gal por par-
te das em pre sas de le a sing, uma vez que tal mul ta
cer ta men te irá fazê-las re pen sar esta con du ta e ces -
sar esta prá ti ca abu si va con tra os seus cli en tes.

Sala das Ses sôes, 1 de se tem bro de 2000.  – 
De pu ta do Bis po Wan der val

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 6.099, DE 12 DE SETEMBRO DE 1974

Dis põe so bre o tra ta men to tri bu tá rio
das ope ra ções de ar ren da men to mer can-
til e dá ou tras pro vi dên ci as

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

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia e de As sun tos Eco nô mi cos.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 8, DE 2003
(Nº 5.063/2001, na Casa de ori gem)

De no mi na “Ro do via Jor ge Ama do”
o tre cho da Ro do via BR-415 que in ter li ga
as ci da des de Ita bu na e Ilhéus, no Esta do
da Ba hia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica de no mi na do “Ro do via Jor ge Ama do”

o tre cho da Ro do via BR-415 que in ter li ga as ci da des
de Ita bu na e Ilhéus, no Esta do da Ba hia.

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 5.063, DE 2001

De no mi na “Ro do via Jor ge Ama do”
o tre cho da Ro do via BR-415 que in ter li ga
as ci da des de Ita bu na e Ilhéus, no Esta do
da Ba hia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica de no mi na do “Ro do via Jor ge Ama do”

o tre cho da Ro do via BR-415 que in ter li ga as ci da des
de Ita bu na e Ilhéus, no Esta do da Ba hia.

2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua Pu bli-
ca ção.

Jus ti fi ca ção

A Ho me na gem que pre ten de mos pres tar a Jor -
ge Ama do, está lon ge de sim bo li zar o va lor que sua
obra, seus atos, pa la vras, exem plos de ci da da nia, em
sua ex pe riên cia de vida, en fim, tem para o povo bra si-
le i ro. É uma ho me na gem sin ge la. Mas, acre di ta mos,
che ia de sig ni fi ca do.

Ape sar de ci da dão do mun do, a li te ra tu ra de Jor -
ge Ama do sem pre teve olhos para ter ra e a gen te de
sua in fân cia, di vi di da en tre o pe que no Dis tri to de Fer -
ra das, em Ita bu na, e Ilhéus, ci da de que de i xou aos
onze anos, para ir es tu dar na ca pi tal.

É im pos sí vel, ao per cor rer-se essa por ção do
ter ri tó rio ba i a no, não se de pa rar com o uni ver so de
Jor ge. Os per so na gens, a pa i sa gem, a at mos fe ra de
seus li vros es tão to dos ali.

Nos pou co mais de trin ta qui lô me tros que se pa-
ram Ita bu na de Ilhéus, Jor ge Ama do cons tru iu um
mun do, fe i to de fan ta si as, es pe ran ça, ro man ce, lu tas,
con tra di ções, um mun do que é a cara do Bra sil, o Bra -
sil que me ex pres sa pelo sen ti men to de seu povo.

Estou cer to de que to dos os mem bros da Casa
não  he si ta ri am em en dos sar esta pro pos ta, uma pe -
que na con tri bu i ção do Par la men to à per pe tu a ção da
me mó ria de tão que ri do bra si le i ro.

Sala das Ses sões,  de  de 2001. - De pu ta do Ja-
ques Wag ner.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 9, DE 2003
(Nº 5.937/2001, na Casa de ori gem)

Alte ra os arts. 3º e 8º e os Ane xos II
e III da Lei nº 9.264, de 7 de fe ve re i ro de
1996, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 3º e 8º da Lei nº 9.264, de 7 de fe -

ve re i ro de 1996, pas sam a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 3º A Car re i ra de Po lí cia Ci vil do
Dis tri to Fe de ral fica re or ga ni za da nos car-
gos de Pe ri to Cri mi nal, Pe ri to Mé di co-Le gis-
ta e Agen te de Po lí cia, Escri vão de Po lí cia, - 
Pe ri to Pa pi los cos pis ta e Agen te Pe ni ten ciá-
rio.” (NR)
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“Art. 8º A in de ni za ção de Ha bi li ta ção
Po li ci al pas sa a ser cal cu la da, nas car re i ras
de que tra ta esta Lei, nos per cen tu a is de
trin ta e cin co por cen to para os car gos de
De le ga do de Po lí cia, Pe ri to Cri mi nal e Mé di-
co-Le gis ta, e de quin ze por cen to para os
car gos de Agen te de Po lí cia, Pe ri to Pa pi los-
cos pis ta e Agen te Pe ni ten ciá rio.” (NR)

Pa rá gra fo úni co. Nos Ane xos II e III da Lei nº
9.264, de 7 de fe ve re i ro de 1996, onde se lê “Pa pi-
los co pis ta Po li ci al”, leia-se “Pe ri to Pa pi los co pis ta”.

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 5.937, DE 2001

Alte ra os arts. 3º e 8º e os Ane xos II
e III da Lei nº 9.264, de 7 de fe ve re i ro de
1996 e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art 1º 0s arts. 3º e 8º da Lei nº 9.264, de 7 de fe -

ve re i ro de 1996. pas sam a vi go rar com as se guin tes
re da ções:

“Art. 3º A Car re i ra de Po lí cia Ci vil do Dis tri to
Fe de ral fica re or ga ni za da nos car gos de Pe ri to Cri -
mi nal, Pe ri to Mé di co-Le gis ta e Agen te de Po li cia,
Escri vão de Po lí cia, Pe ri to Pa pi los co pis ta e Agen te
Pe ni ten ciá rio.”

“Art. 8º A Inde ni za ção de Ha bi li ta ção Po li ci al
pas sa a ser cal cu la da, nas car re i ras de que tra ta
esta Lei, nos per cen tu a is de trin ta e cin co por cen to
para os car gos de De le ga do de Po lí cia, Pe ri to Cri mi-
nal e Mé di co-Le gis ta, e de quin ze por cen to para os
car gos de Agen te de Po li cia, Pe ri to Pa pi los co pis ta e
Agen te Pe ni ten ciá rio.”

Pa rá gra fo úni co. Nos Ane xos II e III da Lei nº
9.264, de 7 de fe ve re i ro de 1996, onde se lê Pa pi los-
co pis ta Po li ci al, leia-se Pe ri to Pa pi los co pis ta.

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 visa tão so men te pro -
mo ver a al te ra ção ter mi no ló gi ca do car go de Pa pi los-
co pis ta Po li ci al para Pe ri to Pa pi los co pis ta, do res pon-
sá vel pela pe rí cia pa pi los có pi ca e ela bo ra ção dos
res pec ti vos la u dos pe ri ci a is, en tre ou tras ati vi da des,
no âm bi to da Po lí cia Ci vil do Dis tri to Fe de ral.

Ao se efe tu ar o acrés ci mo pro pos to, o dis po si ti-
vo atin gi rá a ple na lo gi ci da de, o que cer ta men te é ob -
je ti vo co li ma do pelo le gis la dor, uma vez que Pa pi los-

co pis ta Po li ci al é um dos Pe ri tos Ofi ci a is da Po lí cia Ci -
vil do Dis tri to Fe de ral, es tan do no mes mo pa ta mar hi -
e rár qui co dos Pe ri tos Cri mi na is e Pe ri tos Mé di cos-Le-
gis tas. For ma do pela Aca de mia de Po lí cia Ci vil com
uma car ga ho rá ria de 620 ho ras/aula, o  Pa pi los co pis-
ta é res pon sá vel pela re a li za ção das pe rí ci as pa pi los-
có pi cas em lo ca is de cri mes e pela iden ti fi ca ção ci vil,
cri mi nal e ne cro pa pi los có pi ca (ca da vé ri ca), além da
ela bo ra ção de re tra tos fa la dos de cri mi no sos.

Vale res sal tar que o re fe ri do Pro je to de Lei não 
con cor re para as cen são fun ci o nal, nem tam pou co
para trans for ma ção de car gos. bem como não gera
ne nhum tipo de ônus para os co fres pú bli cos, por
não tra tar de au men to sa la ri al ou pre ten são iso nô-
mi ca.

Cor ro bo ran do o en ten di men to le gal, dou tri ná-
rio e ju ris pru den ci al unís so no, o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral de ci diu, por una ni mi da de, no jul ga men to da
ADIN nº 1.477-3. em 2-09-99, pela ab so lu ta cons ti-
tu ci o na li da de dos atos nor ma ti vos que atri bu em aos 
Pa pi los co pis tas Po li ci a is a com pe tên cia e in de pen-
dên cia fun ci o nal na exe cu ção das pe rí ci as pa pi los-
có pi cas e ela bo ra ção e as si na tu ra dos res pec ti vos
la u dos.

O Có di go de Pro ces so Pe nal, ao es ta be le cer
para os cri mes ma te ri a is a ne ces si da de de “cor pus
de li cit” de mons tra do por la u dos de Pe ri tos Ofi ci a is
(Art, 159), não dis cri mi na quan to às vá ri as ca te go ri-
as ci en tí fi cas de pe rí ci as e de pe ri tos. nem o fa zem
os ope ra do res do di re i to ao apre ci ar-lhes o va lor
pro ban te. Se quer co gi tam de sus ci tar a in va li da de
das pen das ela bo ra das por Pa pi los co pis tas, em fun -
ção do grau de es co la ri da de, aca tan do para for ma-
ção de ju í zo sua con di ção de Pe ri to Ofi ci al. Logo,
se ria, mais do que dis cri ci o ná ria, ar bi trá ria a sus ten-
ta ção de que não são Pe ri tos Ofi ci a is,

Os Pa pi los co pis tas de Bra sí lia pre ci sam ter ní -
vel su pe ri or (3º grau) para in gres sa rem na car re i ra
de Po li ci al Ci vil do Dis tri to Fe de ral. à se me lhan ça do 
que ocor re com os Pe ri tos Cri mi na is e os Pe ri tos
Mé di cos-Le gis tas, de acor do com o art. 5º da Lei nº
9.264, de 7 de fe ve re i ro de 1996. Mes mo pri va dos
da de no mi na ção Pe ri to, a Jus ti ça re co nhe ce e va li da
(para fins fo ren ses) os la u dos pe na is ela bo ra dos e
as si na dos pe los Pa pi los co pis tas.

No Dis tri to Fe de ral, a Câ ma ra Le gis la ti va apro -
vou, em dois tur nos e por una ni mi da de, a Pro pos ta
de Emen da à Lei Orgâ ni ca nº 29, de 2000, que al te-
rou o art. 119, § 9º, o qual pas sou a vi go rar com a
se guin te re da ção: “Aos in te gran tes das ca te go ri as
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de Pe ri to Cri mi nal. Mé di co Le gis ta e Pe ri to Pa pi los-
co pis ta é ga ran ti da a in de pen dên cia fun ci o nal na
ela bo ra ção de la u dos pe ri ci a is”. Essa Emen da foi
pro mul ga da no dia 28 de agas to de 2001.

Em ou tros Esta dos da Fe de ra ção, como: Espí -
ri to San to, Ba hia e Mato Gros so, a le gis la ção já foi
ade qua da. re co nhe cen do a car re i ra de Pe ri to Pa pi-
los co pis ta, o que é uma ten dên cia na ci o nal.

Em ra zão do ex pos to, es pe ra mos e con ta mos
com o apo io dos nos sos no bres Pa res para a apro-
va ção des te Pro je to de Lei.

Sala das Ses sões, 12 de de zem bro de 2001. –
De pu ta do Pa u lo Octá vio.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.264, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1996

Dis põe so bre o Des mem bra men to e
a Re or ga ni za ção da Car re i ra Po li ci al Ci vil
do Dis tri to Fe de ral, fixa Re mu ne ra ção de
seus Car gos e dá Ou tras Pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 3º A Car re i ra de Po lí cia Ci vil do Dis tri to Fe -

de ral fica re or ga ni za da nos car gos de Pe ri to Cri mi nal;
Pe ri to Mé di co-Le gis ta, Agen te de Po lí cia, Escri vão de 
Po lí cia, Pa pi los co pis ta Po li ci al e Agen te Pe ni ten ciá-
rio.
....................................................................................

Art. 5º O in gres so nos car gos das Car re i ras de
que tra ta esta Lei far-se-á me di an te con cur so pú bli co
exi gi do o 3º grau de es co la ri da de, sem pre na se gun-
da clas se, ob ser va dos os re qui si tos pre vis tos na le-
gis la ção per ti nen te.

Pa rá gra fo úni co. O Po der Exe cu ti vo dis po rá, em
re gu la men to, quan to aos re qui si tos e con di ções de
pro gres são nos car gos das Car re i ras.
....................................................................................

Art. 8º A Inde ni za ção de Ha bi li ta ção Po li ci al Ci vil
pas sa a ser cal cu la da, nas car re i ras de que tra ta esta
Lei, nos per cen tu a is de trin ta e cin co por cen to para
os car gos de De le ga do de Po lí cia, Pe ri to Cri mi nal e
Pe ri to Mé di co-Le gis ta, e de quin ze por cen to para os
car gos de Agen te de Po lí cia, Escri vão de Po lí cia, Pa -
pi los co pis ta Po li ci al e Agen te Pe ni ten ciá rio.
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.184-23,
DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Asse gu ra per cep ção de gra ti fi ca ção
por ser vi do res das car re i ras Po li ci al Fe-
de ral, De le ga do de Po lí cia do Dis tri to Fe -
de ral, de Po lí cia Ci vil do Dis tri to Fe de ral,
po li ci al ro do viá rio Fe de ral, al te ra as Leis
nºs 4.878, de 3 de de zem bro de 1965,
5.619, de 3 de no vem bro de 1970, 5.906,
de 23 de ju lho de 1973, 7.102, de, 20 de
ju nho de 1983, o De cre to-Lei nº 2.320, de
26 de ja ne i ro de 1987, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

....................................................................................
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(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os Pro je-
tos de Lei da Câ ma ra nºs 6 e 9, de 2003, vão à Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia; o de nº
7, de 2003, às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, e de Assun tos Eco nô mi cos; o de nº 8, de
2003, à de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção que será
lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lida a se guin te:

PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 6, DE 2003

Acres cen ta um pa rá gra fo ao art. 208 
da Cons ti tu i ção Fe de ral, para ga ran tir
trans por te gra tu i to aos es tu dan tes da
rede pú bli ca de en si no.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do art. 60, § 3º, da Cons ti tu-
i ção de 1988, pro mul gam a se guin te emen da ao tex to
cons ti tu ci o nal:

Art. 1º Fica acres cen ta do um pa rá gra fo ao art.
208 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com o se guin te teor:

“Art. 208. ............................................
§ Aos es tu dan tes da rede pú bli ca de

en si no fun da men tal e mé dio é ga ran ti da a
gra tu i da de do trans por te co le ti vo nos des lo-
ca men tos de ida e vol ta para a ins ti tu i ção de 
en si no.”

Art. 2º Esta emen da cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor na data da sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A efe ti va ga ran tia de en si no pú bli co uni ver sal
não se re a li za ape nas com a dis po ni bi li za ção de uma
sala de aula e a con tra ta ção do pro fes sor. Para que o
en si no pú bli co atin ja toda a po pu la ção é pre ci so que
se ofe re ça mais ao alu no da rede pú bli ca. O Bra sil tem 
avan ça do na ques tão da sub nu tri ção, com o ofe re ci-
men to de ali men ta ção ade qua da aos alu nos da rede
pú bli ca. Há um as pec to ain da, no en tan to, que não
tem me re ci do a ne ces sá ria aten ção do po der pú bli co,
re la ti vo à ga ran tia de trans por te do alu no para a es co-
la e o seu re to mo à sua re si dên cia.

De nada adi an ta se ofe re cer óti mas ins ta la ções
e bons pro fes so res para a po pu la ção de ba i xa ren da,
se os alu nos não dis põem de me i os para se des lo car
das suas re si dên ci as para a es co la e vice-ver sa.

Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2003. –
Sér gio Ca bral.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 208.* O de ver do Esta do com a edu ca ção

será efe ti va do me di an te a ga ran tia de:
I – en si no fun da men tal obri ga tó rio e gra tu i to, as -

se gu ra da, in clu si ve, sua ofer ta gra tu i ta para to dos os
que a ele não ti ve rem aces so na ida de pró pria;

II – pro gres si va uni ver sa li za ção do en si no mé -
dio gra tu i to;

III – aten di men to edu ca ci o nal es pe ci a li za do aos 
por ta do res de de fi ciên cia, pre fe ren ci al men te na rede
re gu lar de en si no;

IV – aten di men to em cre che e pré-es co la às cri -
an ças de zero a seis anos de ida de;

V – aces so aos ní ve is mais ele va dos do en si no,
da pes qui sa e da cri a ção ar tís ti ca, se gun do a ca pa ci-
da de de cada um;

VI – ofer ta de en si no no tur no re gu lar, ade qua do
às con di ções do edu can do;

VII – aten di men to ao edu can do, no en si no fun -
da men tal, atra vés de pro gra mas su ple men ta res de
ma te ri al di dá ti co-es co lar, trans por te, ali men ta ção e
as sis tên cia à sa ú de.

§ 1º O aces so ao en si no obri ga tó rio e gra tu i to é
di re i to pú bli co sub je ti vo.

§ 2º O não-ofe re ci men to do en si no obri ga tó rio
pelo po der pú bli co, ou sua ofer ta ir re gu lar, im por ta
res pon sa bi li da de da au to ri da de com pe ten te.

§ 3º Com pe te ao po der pú bli co re cen se ar os
edu can dos no en si no fun da men tal, fa zer-lhes a cha -
ma da e ze lar, jun to aos pais ou res pon sá ve is, pela
fre qüên cia à es co la.
....................................................................................

(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 es pe cí fi cas cons tan tes
dos arts. 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.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, pro je tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio,
Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 73, DE 2003

Acres cen ta pa rá gra fo úni co ao art.
294 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de-
zem bro de 1940 – Có di go Pe nal –, para
in clu ir no tipo pe nal de pe tre chos de fal -
si fi ca ção a fa bri ca ção, aqui si ção, for ne ci-
men to, pos se ou guar da de ca ne ta que
pos sa apa gar o que foi es cri to.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 294 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7

de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal – fica acres ci do
do se guin te pa rá gra fo úni co:

“Art. 294 ................................................
..............................................................
Pa rá gra fo úni co. Na mes ma pena in-

cor re quem fa bri ca, ad qui re, for ne ce, pos sui
ou guar da ca ne ta que pos sa apa gar o que
foi es cri to.” (NR)

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

Jus ti fi ca ção

Re cen te men te, o jor nal O Glo bo in for mou na
co lu na do jor na lis ta Ancel mo Góis que en trou no va-
men te no mer ca do uma ca ne ta que pode apa gar o
que foi es cri to. Se gun do a no tí cia, a ca ne ta está à
ven da nas li vra ri as da ci da de por cer ca de R$5,00
(cin co) re a is e pode ser vir como ins tru men to para
al te ra ção de che ques pre en chi dos.

Assim, a fa bri ca ção, aqui si ção, for ne ci men to,
pos se e guar da des sa ca ne ta deve ser pro i bi da pela 
le gis la ção pe nal, como for ma de pro te ção à fé pú bli-
ca.

Cer to do apo io dos meus ilus tres Pa res, subs -
cre vo o pre sen te pro je to de lei.

Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2003. – Se -
na dor Val mir Ama ral.

LEGISLAÇÃO CITADA

CAPÍTULO II
Da fal si da de de tí tu los e ou tros pa péis pú bli cos

Fal si fi ca ção de pa péis pú bli cos
Art. 293. Fal si fi car, fa bri can do-os ou al te ran-

do-os:
I – selo pos tal, es tam pi lha, pa pel se la do ou

qual quer pa pel de emis são le gal, des ti na do à ar re ca-
da ção de im pos to ou taxa;
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II – pa pel de cré di to pú bli co que não seja mo e da
de cur so le gal;

III – vale pos tal;
IV – ca u te la de pe nhor, ca der ne ta de de pó si to

de ca i xa eco nô mi ca ou de ou tro es ta be le ci men to
man ti do por en ti da de de di re i to pú bli co;

V – ta lão, re ci bo, guia, al va rá ou qual quer ou tro
do cu men to re la ti vo a ar re ca da ção de ren das pú bli cas
ou a de pó si to ou ca u ção por que o po der pú bli co seja
res pon sá vel;

VI – bi lhe te, pas se ou co nhe ci men to de em pre-
sa de trans por te ad mi nis tra da pela União, por es ta do
ou por mu ni cí pio:

Pena-re clu são, de dois a oito anos, e mul ta, de
três con tos a dez con tos de réis.

§ 1º Incor re na mes ma pena quem usa qual quer
dos pa péis fal si fi ca dos a que se re fe re este ar ti go.

§ 2º Su pri mir, em qual quer des ses pa péis,
quan do le gí ti mos, com o fim de tor ná-los no va men te
uti li zá ve is, ca rim bo ou si nal in di ca ti vo de sua inu ti li za-
ção:

Pena-re clu são, de um a qua tro anos, e mul ta, de 
um a cin co con tos de réis.

§ 3º Incor re na mes ma pena quem usa, de po is
de al te ra do, qual quer dos pa péis a que se re fe re o pa -
rá gra fo an te ri or.

§ 4º Quem usa ou res ti tui à cir cu la ção, em bo ra
re ce bi do de boa fé, qual quer dos pa pe is fal si fi ca dos
ou al te ra dos, a que se re fe rem este ar ti go e o seu §
2º, de po is de co nhe cer a fal si da de ou al te ra ção, in-
cor re na pena de de ten ção, de seis me ses a dois
anos, ou mul ta, de um con to a cin co con tos de réis.

Pe tre chos de fal si fi ca ção
Art. 294. Fa bri car, ad qui rir, for ne cer, pos su ir ou

guar dar ob je to es pe ci al men te des ti na do à fal si fi ca ção
de qual quer dos pa péis re fe ri dos no ar ti go an te ri or:

Pena-re clu são, de um a três anos, e mul ta, de
um a cin co con tos de réis.
....................................................................................

(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 74, DE 2003

Dis põe so bre a ins ta la ção de pre sí-
di os fe de ra is de se gu ran ça má xi ma, nas
con di ções em que es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica pro i bi da a ins ta la ção de es ta be le ci-

men tos pri si o na is fe de ra is de se gu ran ça má xi ma em

con glo me ra dos ur ba nos cuja po pu la ção ex ce da a
50.000 (cin qüen ta mil) ha bi tan tes.

Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos em que a po pu la ção
das lo ca li da des onde se pre ten da ins ta lar os re fe ri dos
es ta be le ci men tos não atin ja o nú me ro de ha bi tan tes
pre vis to no ca put, tais  es ta be le ci men tos só po de rão
ser ins ta la dos a uma dis tân cia mí ni ma de 20 (vin te)
qui lô me tros da área cen tral das mes mas.

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

Jus ti fi ca ção

As cres cen tes e alar man tes es ta tís ti cas do au -
men to da cri mi na li da de em di ver sos pon tos do ter ri tó-
rio na ci o nal vêm ul ti ma men te exi gin do es pe ci a lís si-
ma aten ção das au to ri da des res pon sá ve is, num es -
for ço, sem pre ce den tes, para me lho rar a es tru tu ra e a
se gu ran ça de nos sos es ta be le ci men tos pe na is.

Nes te con tex to, a pre o cu pa ção em edi fi car pre -
sí di os de se gu ran ça má xi ma tem sido ob je to de cons -
tan tes es tu dos, as sim como tem re i te ra da men te in te-
gra do a pa u ta de dis cus sões e o elen co de me di das
ur gen tes a se rem to ma das, no sen ti do de do tar mos o
Esta do de um ade qua do pla ne ja men to es tra té gi co de 
com ba te ao cri me.

A des pe i to do or de na men to ju rí di co já exis ten te
no que con cer ne à ma té ria em ques tão, em par ti cu lar
dos di ta mes es ta tu í dos pelo Con se lho Na ci o nal de
Po lí ti ca Cri mi nal e Pe ni ten ciá ria do Mi nis té rio da Jus -
ti ça, por meio da Re so lu ção nº 5, de 19 de ju lho de
1999, em cujo art. 18 se im põe a obri ga to ri e da de de
que os es ta be le ci men tos fe de ra is de se gu ran ça má -
xi ma se jam cons tru í dos em re giões de fron te i ra, so -
mos con trá ri os a sua cons tru ção em zo nas de gran de
con cen tra ção de cri mi na li da de vi o len ta, como fa cul ta
a Re so lu ção ora em co men to.

Opo mo-nos, igual men te, à exis tên cia des ses
es ta be le ci men tos no cen tro ou nas ad ja cên ci as de
qual quer lo ca li da de, se não em áre as iso la das, ra zão
pela qual jul ga mos opor tu no sub me ter à dou ta apre -
ci a ção des ta Casa a pre sen te pro po si ção, so bre tu do
quan do se anun cia, mes mo di an te do es tu pe fan te
epi só dio ocor ri do há al guns dias na ci da de de Pre si-
den te Pru den te, a in fe liz idéia de se pro mo ver a ins ta-
la ção de uma des sas te ne bro sas uni da des em ple na
Ca pi tal fe de ral.

Em fun ção do ex pos to, es tou con vic to do ple no
apo io dos no bres co le gas para a apro va ção des te
pro je to.

Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2003. – Se -
na dor Pa u lo Octá vio

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 75, DE 2003 

Obri ga o Insti tu to Na ci o nal de Se gu-
ri da de So ci al – INSS a for ne cer aos se gu-
ra dos in for ma ções pe rió di cas e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art 1º Fica o Insti tu to Na ci o nal de Se gu ri da de

So ci al – INSS obri ga do a for ne cer aos par ti ci pan tes
do sis te ma ex tra to se mes tral, re me ti do pelo cor re io,
con ten do as se guin tes in for ma ções:

a) va lor das 6 (seis) úl ti mas con tri bu i ções efe ti-
va das em be ne fí cio do par ti ci pan te do sis te ma;

b) tem po de con tri bu i ção do par ti ci pan te;
c) tem po de con tri bu i ção ne ces sá rio para que o

par ti ci pan te pos sa ob ter a apo sen ta do ria;
Art. 2º Os ex tra tos de in for ma ções re fe ri dos no

art. 1º se rão en vi a dos a par tir de 1 (um) ano da data
da pu bli ca ção des ta lei, con for me mo de lo ela bo ra do
em re gu la men ta ção efe ti va da pelo Mi nis té rio da Pre -
vi dên cia no pra zo de 60 (ses sen ta) dias a con tar da
sua vi gên cia.

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

Jus ti fi ca ção

O sis te ma pre vi den ciá rio dos tra ba lha do res bra -
si le i ros en fren ta no tó ria cri se, re sul tan te do his tó ri co
mau ge ren ci a men to dos re cur sos cap ta dos para o fi -
nan ci a men to da apo sen ta do ria de mi lhões de bra si le-
i ros.

São pú bli cas e no tó ri as as de fi ciên ci as do sis te-
ma. Den tre elas avul ta o pro ble ma da ina dim plên cia
por par te dos em pre ga do res das con tri bu i ções para o 
cus te io das apo sen ta do ri as. Não raro o em pre ga dor
des con ta a par te de con tri bu i ção do em pre ga do do
seu sa lá rio e além de não con tri bu ir com a par te que
lhe cabe, re tém con si go a par ce la re fe ren te à con tri-
bu i ção do pró prio tra ba lha dor, in cor ren do in clu si ve no 
cri me de apro pri a ção in dé bi ta.

As fra u des no sis te ma no mo men to do pa ga men-
to das con tri bu i ções tam bém é ou tro ele men to ge ra dor
na cri se da pre vi dên cia pú bli ca bra si le i ra. Essas fra u des
ocor rem tan to por meio do pa ga men to de con tri bu i ções
a se gu ra dos fan tas mas, quan to no su per fa tu ra men to
quan do do pa ga men to de di fe ren ças re la ti vas a par ce-
las de apo sen ta do ri as atra sa das, ten do em vis ta que do 
pe di do de apo sen ta do ria até o seu de fe ri men to não raro 
de cor re um lap so gran de de tem po.

A emis são de um ex tra to se mes tral con ten do to -
dos os da dos do se gu ra do dará trans pa rên cia to tal ao 

sis te ma de se gu ri da de so ci al. Per mi ti rá ao se gu ra do
fis ca li zar se as con tri bu i ções do seu em pre ga dor es -
tão sen do efe ti va men te pa gas, con tri bu in do para di -
mi nu ir os ca sos de apro pri a ção in dé bi ta de re cur sos
da Pre vi dên cia So ci al. Per mi ti rá um pro ces so mais
ágil de con ces são de apo sen ta do ria, já que o sis te ma
con te rá to das as in for ma ções do se gu ra do quan do
este al can çar o tem po ne ces sá rio para se apo sen tar,
di mi nu in do as sim os ca sos de pa ga men tos de di fe-
ren ças atra sa das e con tri bu in do para o fim dos cál cu-
los su per fa tu ra dos de apo sen ta do ri as atra sa das.

Além de to das es sas van ta gens, o ex tra to se-
mes tral con tri bu i rá para o es cla re ci men to do se gu-
ran do no que diz res pe i ta aos seus di re i tos, di mi nu in-
do as sim o aflu xo de con tri bu in tes aos pos tos do
INSS, com o que pos si bi li ta rá a me lho ria no aten di-
men to dos se gu ra dos que efe ti va men te pre ci sem de
in for ma ções e pro vi dên ci as adi ci o na is. Essas as ra-
zões pe las qua is sub me to à ele va da con si de ra ção
dos mem bros do Con gres so Na ci o nal este pro je to de
lei, que te nho cer te za será apro va do, san ci o na do, e
im ple men ta do pelo INSS.

Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2003. – Sér-
gio Ca bral, Se na dor.

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia e de Assun tos So ci a is, ca-
ben do à úl ti ma a de ci são ter mi na ti va)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) _ Os pro je-
tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões
com pe ten tes.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 143, DE 2003

So li ci to, nos ter mos do § 2º do art. 50, da Cons ti tu-
i ção Fe de ral, e dos arts. 215 in ci so I, alí nea ‘a’ e 216 in ci-
sos I, IV e V do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
se jam re que ri das ao se nhor Mi nis tro de Esta do das Co -
mu ni ca ções Infor ma ções re fe ren tes à re gu la ri da de do
pro ces so li ci ta tó rio a que se re fe re a Men sa gem Pre si-
den ci al nº 295, de 2002 (TVR no 2015, de 2002), que
sub me te à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal o ato
cons tan te do De cre to de 15 de abril de 2002, que ou tor-
ga con ces são à Elo Co mu ni ca ção Ltda., para ex plo rar,
pelo pra zo de quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, na ci da de
de Ma ce ió, Esta do de Ala go as.

Sala das Co mis sões, 18 de mar ço de 2003. –
Se na dor Jef fer son Pé res
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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 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 144, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 50 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

com bi na do com o in ci so I do art. 397 do Re gi men to
Inter no des ta Casa, re que i ro a con vo ca ção do Exce -
len tís si mo Se nhor Mi nis tro da Jus ti ça, Dr. Mar cio To -
maz Bas tos, com o ob je ti vo de que S. Exª, pe ran te o
Ple ná rio, pres te es cla re ci men tos acer ca da anun ci a-
da cons tru ção de um es ta be le ci men to pri si o nal de
se gu ran ça má xi ma na Ca pi tal da Re pú bli ca.

Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2003. – Pa u-
lo Octá vio.

REQUERIMENTO Nº 145, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 50 da Cons ti tu i ção

Fe de ral, com bi na do com o in ci so I do art. 397 e 400-A
do Re gi men to Inter no, e con si de ran do a re cen te ele -
va ção do nú me ro de in va sões ru ra is, sem res pe i tar
se quer o cri té rio de não in va dir ter ras pro du ti vas, e di -
an te da pos si bi li da de de o MST – Mo vi men to dos sem 
ter ra es tar se fi an do na sim pa tia e no apo io do Go ver-
no Fe de ral, seja con vo ca do o Exmo. Sr. Mi nis tro de
Esta do da Re for ma Agrá ria, Mi guel Ro se to e o Pre si-
den te do INCRA, Dr, Mar ce lo Re sen de para que com -
pa re çam ao Ple ná rio des ta Casa, a fim de pres ta rem
in for ma ções acer ca do Pla no de Me tas da que le Mi -
nis té rio so bre a Re for ma Agrá ria e as di re tri zes quan -
to aos con fli tos no meio ru ral.

Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2003 .–
Efra im Mo ra es.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os re que-
ri men tos li dos se rão in clu í dos em Ordem do Dia opor-
tu na men te.

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes:

OF. GAB-306/I nº 19/03 

Bra sí lia, 18 de mar ço de 2003

Assun to: Indi ca ção de Par la men ta res

Exce len tís si mo Sr. Pre si den te,

Na qua li da de de re pre sen tan te do Par ti do  –
PRONA, in for mo a V. Exª que os De pu ta dos Fe de ra is
Dr. Ama u ri Ro ble do Gas ques e Dr. EIi mar Má xi mo
Da mas ce no são os de sig na dos para com por a Co-
mis são Mis ta in cum bi da de exa mi nar a MP nº
108/2003, em subs ti tu i ção aos de sig na dos an te ri or-
men te. Des de já agra de ço a aten ção re ce bi da.

Aten ci o sa men te, – Dr. Enéas Fer re i ra Car ne i-
ro, De pu ta do Fe de ral/PRONA-SP.

OF.PSDB/I/Nº 356/2003

Bra sí lia,19 de mar ço de 2003

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

De pu ta dos Antô nio Cam bra ia e Áti la Lira, como mem -
bros ti tu la res e os De pu ta dos Ani val do Vale e He le nil-
do Ri be i ro, como mem bros su plen tes, para in te gra-
rem a Co mis sâo Mis ta Espe ci al des ti na da a ana li sar a 
Me di da Pro vi só ria nº 109, de 2003, que “au to ri za o
Po der Exe cu ti vo a con ce der sub ven ção eco nô mi ca á
com pa nhia de Na ve ga ção do São Fran cis co  –
FRANAVE “, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di-
ca dos.

Res pe i to sa men te, – De pu ta do Ju tahy Jú ni or,
Lí der do PSDB.

OF.PSDB/I/Nº 361/2003

Bra sí lia, 19, de mar ço de 2003

Se nhor Pre si den te  Te nho a hon ra de in di car
a Vos sa Exce lên cia os De pu ta dos Bos co Cos ta e
Vi cen te Arru da, como mem bros ti tu la res e os De-
pu ta dos Car los Sam pa io e João Cam pos, como
mem bros su plen tes, para in te gra rem a Co mis são
Mis ta Espe ci al des ti na da a ana li sar a Me di da Pro -
vi só ria nº 110, de 2003, que “cria a Car re i ra de
Agen te Pe ni ten ciá rio Fe de ral no Qu a dro de Pes so-
al do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral e dá ou tras
pro vi dên ci as”, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te
in di ca dos.

Res pe i to sa men te, – De pu ta do Ju tahy Jú ni or,
Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se rão fe i-
tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se nador Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:
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Of. 107/2003-GLGOV

Bra sí lia, 19 de mar ço de 2003 

 Se nhor Pre si den te: Nos ter mos do art. 66-A,
pa rá gra fo úni co do Re gi men to Inter no do Se na do Fe -
de ral, in di co como Vice-Lí de res do Go ver no o Se na-
dor Fer nan do Be zer ra e a Se na do ra Pa trí cia Go-
mes.Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var meus
pro tes tos de con si de ra ção e apre ço. – Alo i zio Mer ca-
dan te, Lí der do Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O ex pe di-
en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Encer-
rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das
ao Pro je to de Lei do Se na do nº 184, de 2002 - Com-
ple men tar, de au to ria do Se na dor Chi co Sar to ri, que
re gu la men ta o § 4º do ar ti go 18 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, dis pon do so bre o pe río do de cri a ção, in cor po ra-
ção, fu são e des mem bra men to de Mu ni cí pi os.

Ao Pro je to não fo ram ofe re ci das emen das.
A ma té ria será in clu í da em Ordem do Dia opor -

tu na men te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-

dên cia re ce beu o Ofí cio nº 3, de 2003, da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, co mu ni can do a
apro va ção do Re que ri men to nº 4, de 2003-CCJ, que
cria a Sub co mis são Per ma nen te de Se gu ran ça Pú bli-
ca, no âm bi to da que la Co mis são.

É o se guin te o ofí cio re ce bi do:

OFÍCIO Nº 3/2003-PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 19 de mar ço de 2003

Se nhor Pre si den te,
Pelo pre sen te, in for mo Vos sa Exce lên cia de

que, du ran te Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes ta data,
foi apro va do o Re que ri men to nº 4, de 2003-CCJ, de
ini ci a ti va dos Se na do res Tas so Je re is sa ti e Ney Su as-
su na, que cria a Sub co mis são Per ma nen te de Se gu-
ran ça Pú bli ca no âm bi to des ta Co mis são de Cons ti tu-
i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, com pos ta por sete mem-
bros ti tu la res e sete su plen tes para acom pa nhar sis -
te ma ti ca men te a ques tão da se gu ran ça pú bli ca em
nos so país, a tra mi ta ção das pro po si ções des ti na das
a com ba ter a vi o lên cia, pro por no vos ins tru men tos le -
ga is, se jul ga dos ne ces sá ri os, e re la tar, em re gi me de 
ur gên cia ur gen tís si ma as re fe ri das pro po si ções, de
modo a ofe re cer, em cur tís sir no pra zo, ao go ver no, as 
fer ra men tas in dis pen sá ve is à efe ti va e ime di a ta de-
sar ti cu la çào do cri me or ga ni za do. Apro ve i to a opor tu-
ni da de para re no var meus pro tes tos de apre ço e con -
si de ra ção. Cor di al men te, – Se na dor Edson Lo bão,

Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – De cla ro
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 19 ho ras e 25 
mi nu tos.)
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Requerimento nº 129, de 2003 que requer 

apresentação de condolências à família de Jean-Luc Lagadére. 407 
 
Requerimento nº 138, de 2003 que requer adiamento 

da votação do Projeto PEC nº 16/2002 a fim de ser feita na 
sessão de 30 de abril de 2003.  430 

 
Discute Projeto de Decreto Legislativo nº 345, de 

2001 que aprova o ato que renova a concessão da Empresa 
Rádio Independente Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora na cidade de Aquidauana, MS. 432 

 
Discute Projeto de Decreto Legislativo nº 377, de 

2001 que aprova o ato que renova a permissão outorgada à 
Radio Itapuã de Rio Claro Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Rio 
Claro, SP.   433 



 
Discute Projeto de Decreto Legislativo nº 393, de 

2001 que renova a concessão da Rádio São João Del Rei, S/A 
para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de São 
João Del Rei, MG.  434 

 
Discute Projeto de Decreto Legislativo nº 767, de 

2002 que outorga permissão à Amazônia Cabo Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Guajará-Mirim, RO.   434 

 
Discute Projeto de Decreto Legislativo nº 768, de 

2002 que outorga concessão à Amazônia Cabo Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade 
de Porto Velho, RO. 434 

 
 

JUVÊNCIO DA FONSECA 
 

Trata da necessidade de se seguir os avanços da 
biotecnologia. Aparte ao Senador Gilberto Mestrinho.  283 
 
 
LEOMAR QUINTANILHA 
 

Cobra maiores investimentos na infra-estrutura de 
transportes.   145 

 
Trata da necessidade de recuperação da BR-153 

(Belém-Brasília).   195 
 
Parabeniza o Estado de Tocantins pelo dia da sua 

autonomia, 18 de março. 195 
 
Manifesta-se a favor do cultivo dos alimentos 

transgênicos para que se reduza os custos de produção.  281 
 
 
 

LEONEL PAVAN 
 

Critica os caminhos tomados pelo governo Lula e em 
especial o Programa Fome Zero. Aparte ao Senador Siba 
Machado. 137 

 
Preocupação com o estado das rodovias federais. 

Aparte ao senador Leomar Quintanilha. 196 
 



Manifesta incredulidade frente ao Decreto nº 4594, de 
2003, publicado pelo governo federal que elimina compromisso 
com a liberação de verbas para municípios.   294 

 
 

LÚCIA VÂNIA 
 

Indaga sobre a composição do fator previdenciário 
que leva em conta o pico da curva de produtividade das 
mulheres.  510 
 
MAGNO MALTA 
 

Requerimento nº 115 de 2003 que requer 
informações às razões para o descumprimento, pelos 
estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas, da lei 
que proíbe a venda de bebidas alcoólicas para crianças e 
adolescentes. 211 

 
Requerimento nº 119 de 2003 que requer a inserção 

em ata de voto de pesar pelo falecimento do ex-deputado e ex-
senador Dirceu Cardoso, ocorrido no dia 7 de março de 2003. 213 

 
Reverencia a memória do senador Dirceu Cardoso. 449 
 

MÃO SANTA 
 

Apresenta números que mostram que o índice de 
violência no Estado do Piauí é o menor entre os estados 
brasileiros. Aparte ao senador Arthur Virgílio. 106 

 
Aborda a importância do estudo dos transgênicos 

para os avanços da medicina.  Aparte ao senador Gilberto 
Mestrinho.  282 

 
Requerimento nº 132 de 2003 que requer a retirada 

do Requerimento nº 86/2003, que trata da tramitação dos PLS 
25 e 268, ambos de 2002.  410 

 
MARCO MACIEL 
 

EMENTA: Aborda a questão dos transgênicos 
associada à grande revolução científica e tecnológica que vive 
o mundo.  Aparte ao senador Gilberto Mestrinho. 284 
 
 

 
MOZARILDO CAVALCANTI 
 



Parabeniza a boa divulgação das atividades do 
Senado feita pela Secretaria de Comunicação Social.  188 

 
Manifesta-se a favor da tecnologia dos transgênicos. 

Aparte ao senador Gilberto Mestrinho.  280 
 
Congratula chegada do senador Papaléo Paes à 

casa. Aparte ao senador Papaléo Paes.  394 
 
Comunica a indicação dos Senhores Senadores 

Mozarildo Cavalcanti, como titular, e João Batista Motta como 
suplente, para a composição da Comissão incumbida de 
analisar a Medida Provisória nº 110 que cria a carreira de 
Agente Penitenciário. Senador Mozarildo Cavalcanti. 417 

 
 
NEY SUASSUNA 
 

Trata da necessidade de se usar os transgênicos 
para que o Brasil não perca mercado para os países que já 
usam tal tecnologia. Aparte ao senador Gilberto Mestrinho.  282  

 
Trata da importância da reforma fiscal e da reabertura 

do Refis (programa de recuperação fiscal) para uma carga 
tributária compatível com as necessidades de progresso 
econômico e social do país.  293 
 

 
OSMAR DIAS 
 

Requerimento nº 116 de 2003 que requer a 
tramitação em conjunto dos Projetos de Lei da Câmara nº 76 e 
do Projeto de Lei do Senado nº 37 que obrigam a divulgação do 
seguro DPVAT aos segurados.   212 
 
PAPALÉO PAES 
 

Relata a própria trajetória política  e apresenta 
informações históricas relacionadas ao estado do Amapá.  393 
 
 
PATRÍCIA SABOYA GOMES 
 

Parabeniza o senador Tasso Jereissati por trazer à 
reflexão problemas graves que o Brasil tem a enfrentar durante 
os próximos quatro anos. Aparte ao senador Tasso Jereissati. 402 
 
 
PAULO OCTÁVIO 
 



Demonstra a intenção de apresentar um projeto que 
visa a que todas as empresas de construção civil do país 
construam salas de aula nos canteiros de obras.  147 

 
Manifesta preocupação com a localização dos 

presídios de segurança máxima a serem construídos no Brasil. 
Aparte ao senador Jorge Bornhausen.  445 

 
Indaga ao Ministro Berzoini sobre a cobrança da 

Previdência de acordo com o faturamento das empresas.  511 
 
Projeto de Lei do Senado nº 74, de 2003 que dispõe 

sobre a instalação de presídios federais de segurança máxima 
nas condições em que especifica.  521 

 
Requerimento nº 144, de 2003 que requer a 

convocação do Ministro da Justiça para que, perante o 
Plenário, preste esclarecimentos acerca da anunciada 
construção de presídio de segurança máxima na Capital da 
República.  524 

 
PEDRO SIMON 
 

Cobra unidade da classe política para resolução dos 
problemas de segurança do País. Aparte ao senador Arthur 
Virgílio.  107 

Considera que decisões legitimadoras de ataque ao 
Iraque tomadas pela Inglaterra e pelos Estados Unidos vão 
contra o Conselho de Segurança da ONU.  141 

Declara preocupação com a parcialidade das 
coberturas da guerra do Iraque pelas televisões.   143 

 
Aborda a importância de se regulamentar o projeto de 

lei já aprovado que institui o número único no registro dos 
brasileiros. 192 

 
RAMEZ TEBET 
 

Congratulação à Senadora Íris de Araújo pelo 
discurso desta a favor da Reforma Política.  130 

 
Trata da necessidade de se cumprir a Lei nº 10559 

que cuida das indenizações e dos direitos dos anistiados civis e 
militares punidos politicamente à época do regime autoritário. 200 

 
Requerimento nº 130 de 2003 que requer que sejam 

prestadas homenagens pelo falecimento do jornalista José 
Barbosa Rodrigues. 409 

 



RENAN CALHEIROS 
 

Comunica as indicações dos Senadores Juvêncio da 
Fonseca, Hélio Costa, Sérgio Cabral, Luiz Otávio, Ney 
Suassuna e Garibaldi Alves Filho como vice-líderes do PMDB. 213 

 
Afirma que o PMDB votará junto como governo 

quando concordar com os projetos apresentados.   435 
 

RENILDO SANTANA 
 

Parabeniza o governador de Sergipe, João Alves, por 
bons resultados na área educacional.  454 
 

 
ROMERO JUCÁ 
 

Critica o Programa Fome Zero.  130 
 
Faz considerações acerca da participação de Dom 

Mauro Morelli no Programa Fome Zero. Aparte ao senador Sibá 
Machado.  136 

 
Projeto de Lei do Senado nº 67, de 2003 que altera a 

legislação tributária federal. 151 
 
Destaca a intensa produção editorial do Ministério da 

Educação no decorrer dos mandatos do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso.  169 

 
Cobra posição clara e efetiva do Governo Federal 

frente ao problema da reforma agrária.   201 
 
Projeto de Resolução nº 1 , de 2003 que discute o 

Projeto de Resolução nº 1 que altera a Resolução nº 66 de 
2002 para incluir o item “Despesas Gerais” nas condições 
financeiras da operação de crédito a ser firmada com o Export 
Development of Canada. Senador Romero Jucá. 418 

 
Registra posição favorável do PSDB em relação a 

empréstimo junto ao BIRD.  424 
 
Trata da necessidade de não se desprezar o caminho 

já percorrido e as conquistas já feitas especialmente na área de 
saúde pelo governo passado. 450 

 
Debate alguns dados da reforma previdenciária.  497 
 

ROMEU TUMA 
 



Projeto de Resolução nº 9, de 2003 que altera o 
critério de determinação da receita corrente líquida constante 
das Resoluções nº 40, de 2001, e 43, de 2001. Senador Romeu 
Tuma. 412 

 
Discute Projeto de Lei da Câmara nº 66, de 2001 (nº 

1.670/96, na casa de origem),  que dispõe sobre o incentivo a 
ser prestado pelo Poder Público à criação, consolidação e 
capacitação de cooperativas ou de associações que menciona.  431 

 
Discute Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 2002 que 

dispõe sobre a agricultura orgânica, altera dispositivos da Lei nº 
7.802.  431 
 

 
SÉRGIO CABRAL 
 

Opina que refazer a engenharia do sistema 
previdenciário brasileiro é uma das condições fundamentais 
para o Governo ganhar poupança e investir no que o povo 
brasileiro necessita.   475 

 
Projeto de Lei do Senado nº 75, de 2003 que obriga o 

INSS a fornecer informações periódicas aos segurados e dá 
outras providências.  522 

 
 
SÉRGIO GUERRA 
 

Afirma desejo de que os projetos do governo Lula 
dêem certo. Aparte ao senador Tasso Jereissati. 401 

 
 
SÉRGIO ZAMBIASI 
 

Requerimento nº 118 de 2003 que requer urgência na 
apreciação do PDC nº 2228 de 2002 que aprova o texto do 
Acordo sobre Cooperação Financeira para a execução de 
Projetos para a Preservação das Florestas Tropicais, celebrado 
entre Brasil e Alemanha.  212 
 
 
SERYS SLHESSARENKO 
 

Requer a transcrição do artigo “A mulher e a Política”, 
de autoria do Dr. Agaciel da Silva Maia.   139 

 
Alerta para os bons resultados obtidos pela CPI do 

Combate ao Narcotráfico realizada pela Assembléia Legislativa 
do Mato Grosso. Aparte ao senador Pedro Simon.  194 



 
Requerimento nº 117 de 2003 que requer a 

realização de Sessão Especial para entrega do Diploma Mulher 
Cidadã Bertha Lutz.  212 

 
Reclama da ineficiência do INCRA no estado de Mato 

Grosso. Aparte a senadora Ana Júlia Carepa.  391 
 
Requerimento nº 142, de 2003 que requer, de acordo 

com as tradições da Casa, homenagens pelo falecimento do 
Frei Quirino.    449 

 
 

SIBÁ MACHADO 
 

Projeto de Resolução nº 8, de 2003 que altera o 
Regimento Interno do Senado Federal para instituir a Ouvidoria 
Parlamentar. 121 

 
Congratula a chegada da senadora Fátima Cleide à 

Casa. Aparte à senadora Fátima Cleide.  124 
 
Declara necessidade de apoio ao Programa Fome 

Zero.  134 
 
Requerimento nº 140, de 2003 que requer que sobre 

o PLC nº/14/2002 “que dispõe sobre a agricultura orgânica”, 
seja ouvida a Comissão e Assuntos Sociais, além do Órgão 
Técnico ao qual foi distribuído, inicialmente.  432 

 
 

TASSO JEREISSATI 
 

Demonstra preocupação quanto aos rumos 
econômicos do país e recomenda esforços para se fazer a 
reforma da previdência.   396 

 
Trata da necessidade de se fazer uma reforma 

tributária justa, levando em consideração as desigualdades 
entre os estados e as regiões.  399 

 
Trata da necessidade de atitudes rigorosas do 

governo federal para o combate à violência.  401 
 

 
 

TIÃO VIANA 
 

Trata da necessidade de maior atenção para a 
epidemiologia das doenças cardiovasculares. 198 



 
Requerimento nº 120, de 2003 que requer o 

adiamento da discussão da PEC nº 72/99 que altera a 
Constituição Federal para definir que os vetos presidenciais 
serão apreciados em reuniões separadas das duas Casas do 
Congresso Nacional.   270 

 
 

Projeto de Lei do Senado nº 71, de 2003 que altera a 
Lei nº 8689 que dispõe sobre a extinção do INAMPS e dá 
outras providências, para que a prestação de contas dos 
gestores do SUS estenda-se à esfera federal de governo.  273 

 
Requerimento nº 122 de 2003 que requer formulação 

por parte do Senado Federal de um voto de aplauso junto ao 
governo francês por liderar movimento de oposição à decisão 
dos Estados Unidos de declarar guerra ao Iraque.   287 

 
Requerimento nº 123 de 2003 que requer formulação 

por parte do Senado Federal de um voto de aplauso junto ao 
governo chinês por integrar o movimento de oposição à decisão 
dos Estados Unidos de declarar guerra ao Iraque.  288 

 
Requerimento nº 128 de 2003 que requer urgência 

para o Projeto de Lei da Câmara nº 93, de 2002 que dispõe 
sobre o acesso público aos dados e informações existentes nos 
órgãos e entidades integrantes do SISNAMA.  389 

 
Requerimento nº 139 de 2003 que requer o 

adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 66, de 
2001.  431 

 
Necessidade de se frear não só a comercialização da 

droga, como também a produção e a distribuição. Aparte ao 
senador Jorge Bornhausen.  443 

 
Trata da necessidade de se debater a reforma 

previdenciária. 477 
 
 

VALDIR RAUPP 
 

Pede levantamento sobre quanto o país vai arrecadar 
com CIDE e quanto será repassado para o Ministério dos 
Transportes.  146 

 
Requerimento nº 131 de 2003 que requer voto de 

pesar pelo falecimento do vereador Rubens Cardoso de Jesus. 410 



 
VALMIR AMARAL 
 

Projeto de Lei do Senado nº 69 de 2003 que dispõe 
sobre a adição de ferro e de ácido fólico aos alimentos que 
especifica e dá outras providências.   210 

 
Trata da necessidade de se revigorar a indústria 

automobilística.  297 
 
Projeto de Lei do Senado nº 73, de 2003 que 

acrescenta parágrafo único ao art. 294 do Decreto-Lei nº 2848, 
para incluir no tipo penal de petrechos de falsificação a 
fabricação, aquisição, fornecimento, posse ou guarda de caneta 
que possa apagar o que foi escrito.  520 
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