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AGRICULTURA 
 
 Importância do setor agrícola para desenvolvimento 
econômico do País. Sen. Lúdio Coelho. 351 
 
 
(ALCA) 
 
 Necessidade da participação da sociedade no debate sobre 
a adesão do Brasil à ALCA. Sen. Emília Fernandes. 299 
 
 
(AP) 
 
 Registro da presença, na tribuna de honra, do Prefeito de 
Porto Grande, Estado do Amapá. Sen. Gilvam Borges. 347 
 
 
APOIO 
 
 Apoio ao movimento intitulado “Ação Cívica pelo 
Fortalecimento do Mercado de Capitais”. Sen. Romero Jucá. 298 
 
 
AUSÊNCIA 
 
 Ausência do Senador José Eduardo Dutra dos trabalhos da 
Casa, em virtude do falecimento do pai de S.Ex.ª. Sen. Heloísa 
Helena.  164 
 
 
(BNDES) 
 
 Comentários sobre os programas desenvolvidos pelo 
BNDES na busca da solução do déficit da produção de energia 
elétrica. Sen. Romero Jucá. 126 
 
 
CAFÉ 
 
 Registro da realização do Concurso de Qualidade de Café, 
no Estado do Espírito Santo. Sen. Ricardo Santos. 065 
 
 
COMEMORAÇÃO 
 
 Transcurso do Dia Internacional do Voluntariado, em 5 de 
dezembro. Sen. Edison Lobão. 121 
 



 
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO 
 
 Necessidade da reestruturação da Companhia Nacional de 
Abastecimento, nacionalmente e no Estado de Alagoas. Sen. 
Heloísa Helena. 285 
 
 
COMUNIDADE 
 
 Necessidade de aplicação dos recursos públicos nos setores 
de interesse da coletividade. Sen. Lúdio Coelho. 351 
 
 
CONFLITO 
 
 Preocupação com o conflito entre o Paquistão e India. Sen. 
Eduardo Suplicy. 341 
 
 
CONGRESSO NACIONAL 
 
 Relato das atividades do Congresso Nacional, por ocasião 
do encerramento dos trabalhos legislativos neste ano. Sen. Moreira 
Mendes. 287 
 
 Balanço das atividades desenvolvidas pelo Congresso 
Nacional neste ano. Sen. Sérgio Machado. 293 
 
 Análise do processo de consolidação dos aspectos 
democráticos do Congresso Nacional. Sen. Gilvam Borges. 347 
 
 
(CPI) 
 
 Considerações sobre o depoimento do ex-Ministro José 
Eduardo Andrade Vieira sobre o processo de falência do 
Bamerindus, perante a CPI do Proer, na Câmara dos Deputados. 
Sen. Álvaro Dias. 169 
 
 Congratulações ao Senador Geraldo Althoff pelo trabalho na 
Relatoria da CPI do Futebol. Sen. Álvaro Dias. 222 
 
 Prestação de contas, na condição de relator, sobre o 
trabalho realizado na CPI do Futebol. Sen. Geraldo Althoff. 222 
 
 
ECOLOGIA 
 
 Preocupação com a questão ecológica no Brasil. Sen. 



Marina Silva. 333 
 
 
ECONOMIA 
 
 Considerações sobre a agenda econômica para 2002. Sen. 
Ricardo Santos. 301 
 
 Considerações sobre a última colocação obtida pelo Brasil 
em pesquisa de avaliação internacional de desempenho escolar, 
realizada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico – OCDE. Sen. Ricardo Santos. 312 
 
 
EDUCAÇÃO CIENTÍFICA 
 
 Realização da III Semana de Estudos e Debates em 
Iniciação à Educação Científica, ocorrida no período de 13 a 23 de 
novembro último, na cidade de Boa Vista/RR. Sen. Mozarildo 
Cavalcanti. 212 
 
 
ENERGIA ELÉTRICA 
 
 Transcrição do ofício dos setores produtivos do Estado do 
Pará, encaminhado ao Presidente da República, solicitando recursos 
visando garantir a construção das eclusas de Tucuruí. Sen. Ademir 
Andrade. 286 
 
 Reiteração de requerimento de informações sobre as 
eclusas de Tucuruí, encaminhado ao Ministro dos Transportes. Sen. 
Ademir Andrade. 288 
 
 
ESPAÇO AÉREO 
 
 Preocupação de pilotos e membros do Sindicato Nacional 
das Empresas Aeroviárias a respeito da lei aprovada pelo 
Congresso Nacional, que inclui a hipótese de destruição de 
aeronaves em espaço aéreo nacional. Sen. Eduardo Suplicy. 369 
 
 
FALECIMENTO 
 
 Anúncio do endereçamento ao Senador José Eduardo Dutra 
das correspondências que comunicam o profundo pesar do Senado 
da República pelo falecimento do pai de S. Exª. Sen. Ramez Tebet. 165 
 
 
FEBRE AFTOSA 



 
 Comentários sobre a falta de vacinas para imunização do 
rebanho mato-grossense contra febre aftosa. Sen. Carlos Bezerra. 211 
 
 
HOMENAGEM 
 
 Solicitação à Mesa para que seja agendada, a partir de 15 
de fevereiro próximo, a sessão de homenagem ao jornal Tribuna da 
Imprensa e ao jornalista Hélio Fernandes, nos termos de 
requerimento de autoria de S. Ex.a., aprovado pelo Plenário. Sen. 
Bernardo Cabral. 056 
 
 Homenagens ao Cardeal Dom Eugênio Sales. Sen. 
Fernando Bezerra. 123 
 
 Homenagem ao apresentador Raul Gil, da Rede Record de 
televisão. Sen. Romeu Tuma. 332 
 
 Homenagem aos funcionários da Casa pela sustentação ao 
desempenho das atividades parlamentares. Sen. Romeu Tuma. 348 
 
 
ILUMINAÇÃO PUBLICA 
 
 Posicionamento de S. Exª quanto à emenda constitucional 
que facultava aos municípios a cobrança da taxa de iluminação 
pública. Sen. Moreira Mendes. 164 
 
 
IMPRENSA 
 
 Apoio da imprensa ao projeto que reajusta a tabela do 
imposto de renda da pessoa física. Transcrição do editorial 
publicado no jornal O Estado de S. Paulo, de hoje, intitulado “A 
correção da tabela do imposto de renda”. Sen. Paulo Hartung. 217 
 
 Leitura de artigo de Leonardo Boff publicado no Jornal do 
Brasil, intitulado “Natal. Que Natal?”. Sen. Eduardo Suplicy. 341 
 
 Transcrição de matéria publicada no jornal Folha de S. 
Paulo, no caderno Folha Dinheiro, intitulada “Preço de gasolina cai 
até 20% em janeiro”. Sen. Romero Jucá. 350 
 
 
IMUNIDADE PARLAMENTAR 
 
 Apelo pela aprovação, no Senado Federal, da restrição à 
imunidade parlamentar. Sen. Mozarildo Cavalcanti. 057 
 



 
LEITURA 
 
 Leitura de apostila sobre Ética do grupo composto pela 
Fundação de Prefeitos Faria Lima, União dos Vereadores do Estado 
de São Paulo e Associação Paulista de Municípios. Sen. Marina 
Silva.  333 
 
 
LIVRO 
 
 Considerações sobre o livro “Diálogos na Sombra”, do 
historiador Keenneth P. Serbin. Sen. Fernando Bezerra. 123 
 
 
(MC) 
 
 Considerações sobre o Projeto de Lei de Radiodifusão, 
elaborado pelo Ministério das Comunicações, após Consulta 
Pública, que regulará o controle sobre as emissoras de rádio e 
televisão do País. Sen. Mozarildo Cavalcanti. 296 
 
 
(MERCOSUL) 
 
 Necessidade de atenção do governo brasileiro às questões 
do Mercosul, tendo em vista manifestações do povo argentino 
contrário o País. Sen. Emília Fernandes. 229 
 
 Registro da declaração conjunta dos membros do Mercosul 
em apoio à Argentina. Sen. José Fogaça. 318 
 
 Leitura de declaração da Comissão Parlamentar Conjunta do 
Mercosul sobre a crise argentina, elaborada em reunião realizada no 
último dia 20, no Uruguai. Sen. Roberto Requião. 325 
 
 Esclarecimentos sobre os trabalhos da Comissão 
Parlamentar Mista do Mercosul e da Comissão Parlamentar 
Conjunta do Mercosul. Sen. Roberto Requião. 353 
 
 Análise da participação do Brasil no Mercosul. 
Considerações sobre a entrada do País na Alca. Sen. José Alencar. 358 
 
 
MISERIA 
 
 Comentários ao resultado da pesquisa realizada pela 
Fundação Getúlio Vargas, em que considera as crianças as maiores 
vítimas da miséria no país. Sen. Marina Silva. 208 
 



 Necessidade do Governo Federal estabelecer uma rede de 
proteção social contra a miséria. Sen. Marina Silva. 208 
 
 
(MMA) 
 
 Cumprimentos aos jovens participantes do projeto 
“Protetores da Vida”, de iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, 
pelo trabalho desenvolvido em defesa do meio ambiente. Sen. 
Romero Jucá. 213 
 
 
MOTOCICLETA 
 
 Preocupação com a profissão de Motoboy, devido a altos 
índices de acidentes na categoria. Proposta de Projeto de lei que 
vise melhorar o setor de motocicletas, no que tange ao aspecto de 
segurança e treinamento dos condutores. Sen. Mauro Miranda. 228 
 
 
(MTR) 
 
 Participação na solenidade de apresentação do Programa 
Nossa Estrada, juntamente com o Ministro Interino dos Transportes, 
Dr. Alderico Lima. Sen. Fernando Bezerra. 292 
 
 
NORDESTE 
 
 Defesa da criação do Fundo de Apoio à Cultura da 
Carnaúba – Funcarnaúba, destinado ao desenvolvimento econômico 
da região nordeste. Sen. Freitas Neto. 308 
 
 
(ONU) 
 
 Considerações sobre o Ano Internacional do Voluntariado, 
instituído pela Organização das Nações Unidas – ONU. Sen. João 
Alberto Souza. 128 
 
 Análise do Relatório “Situação da Infância Brasileira em 
2001”, da UNICEF-ONU. Sen. Carlos Patrocínio. 166 
 
 
ORÇAMENTO 
 
 Celeridade para a apreciação de recursos do Orçamento de 
2002, destinados ao setor de moradia populares. Sen. Mauro 
Miranda. 060 
 



 Considerações acerca do processo político que envolve a 
votação do Orçamento da União. Sen. Sebastião Rocha. 163 
 
 Defesa da implantação do orçamento impositivo. Sen. 
Casildo Maldaner. 232 
 
 Considerações sobre a apreciação da proposta orçamentária 
pelo Congresso Nacional. Sen. Osmar Dias. 315 
 
 Apelo aos parlamentares pela aprovação do Orçamento da 
União. Sen. Ramez Tebet. 318 
 
 Análise da questão orçamentária nacional. Sen. Artur da 
Távola.  327 
 
 Considerações sobre a necessidade de aplicação no País de 
um orçamento impositivo. Sen. José Alencar. 337 
 
 Importância da aprovação do Orçamento. Sen. Romero 
Jucá.  340 
 
 Congratulações ao Senador Romero Jucá e demais 
parlamentares que possibilitaram a aprovação do Orçamento do 
próximo ano. Sen. Romeu Tuma. 348 
 
 Registro do empenho dos parlamentares para a aprovação 
do Orçamento 2002. Sen. Romero Jucá. 350 
 
 Empenho do Congresso Nacional visando à aprovação do 
Orçamento da União. Sen. José Fogaça. 363 
 
 Considerações acerca da aplicação do orçamento social, 
com mais recursos para saúde, educação, esporte, lazer, segurança 
e reforma agrária. Sen. Marina Silva. 366 
 
 
PARECER 
 
 Parecer nº 1.505, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 290, de 2001, do Presidente da 
República, encaminhando ao Senado Federal proposta para que 
seja autorizada a República Federativa do Brasil a contratar 
operação de crédito externo no valor equivalente a até US$ 
156,000,000.00 (cento e cinqüenta e seis milhões de dólares dos 
Estados Unidos da América), de principal, com um consórcio de 
Bancos liderado pelo Deustsche Bank S. – Uruguay, I.F.E. (Projeto 
de Resolução nº 70, de 2001). Sen. Lúcio Alcântara. 001 
 
 Parecer nº 1.506, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Ofício nº S/50, de 2001, do Presidente do 



Banco Central do Brasil, que encaminha pleito do Estado do Rio 
Grande do Sul, solicitando autorização do Senado Federal para 
assumir dívida do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande 
do Sul (IPERGS), refinanciada junto à União ao amparo da Lei nº 
8.727, de 5 de novembro de 1993, cujo valor em 1º-11-2000, era de 
RS $ 381.688.640,62 (trezentos e oitenta e um milhões, seiscentos e 
oitenta e oito mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta e dois 
centavos). Sen. Paulo Hartung. 004 
 
 Parecer nº 1.507, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 300, de 2001 (nº 1.388/2001, na 
origem), do Presidente da República, que solicita autorização do 
Senado Federal para contratar operação de crédito externo, no valor 
equivalente a até EUR 98.600.000 (noventa e oito milhões e 
seiscentos mil Euros), de principal, entre a República Federativa do 
Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD). Sen. Bello Parga. 007 
 
 Parecer nº 1.508, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 138, de 2001 (nº 
5.907/2001, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que institui Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico incidente sobre a importação e a comercialização de 
petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool 
etílico combustível (Cide), e dá outras providências. Sen. Romero 
Jucá.  009 
 
 Parecer nº 1.509, de 2001, da Comissão de Serviços de 
Infra-Estrutura, sobre a Mensagem nº 269, de 2001 (nº 1.311/2001, 
na origem), do Presidente da República, que submete à apreciação 
do Senado Federal o nome do Senhor Carlos Alberto Wanderley 
Nóbrega, para exercer o cargo de Diretor-Geral da Agência Nacional 
de Transportes Aquaviários – ANTAQ. Sen. Mauro Miranda. 011 
 
 Parecer nº 1.510, de 2001, da Comissão de Serviços de 
Infra-Estrutura, sobre a Mensagem nº 270, de 2001 (nº 1.312/2001, 
na origem), do Presidente da República, que submete à apreciação 
do Senado Federal o nome do Senhor José Guimarães Barreiros, 
para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários – ANTAQ. Sen. Luiz Otávio. 012 
 
 Parecer nº 1.511, de 2001, da Comissão de Serviços de 
Infra-Estrutura, sobre a Mensagem nº 271, de 2001 (nº 1.313/2001, 
na origem), do Presidente da República, que submete à apreciação 
do Senado Federal o nome do Senhor Tarcísio Jorge Caldas 
Pereira, para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários – ANTAQ. Sen. Eduardo Siqueira Campos. 013 
 
 Parecer nº 1.512, de 2001, da Comissão de Serviços de 
Infra-Estrutura, sobre a Mensagem nº 286, de 2001 (nº 1.378/2001, 



na origem), do Presidente da República, que submete à apreciação 
do Senado Federal o nome do Senhor John Milne Albuquerque 
Forman, para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional do 
Petróleo – ANP. Sen. Eduardo Siqueira Campos. 014 
 
 Parecer nº 1.513, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 154-A, de 2000, que encaminha 
ao Senado Federal proposta de limites globais da dívida consolidada 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Sen. Lúcio 
Alcântara. 015 
 
 Parecer nº 1.514, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Ofício nº OG 394/2001, anexado ao 
processado do Projeto de Resolução nº 43, de 2000, no qual o 
Governador do Estado de Alagoas solicita a concessão de novo 
prazo para o exercício da Resolução nº 32, de 2000. Sen. Romero 
Jucá.  019 
 
 Parecer nº 1.515, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Projeto de Resolução nº 68, de 2001, que 
dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive concessão de 
garantias, seus limites e condições de autorização, e dá outras 
providências. Sen. Romero Jucá. 020 
 
 Parecer nº 1.516, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Ofício nº S/52, de 2001, do Banco Central do 
Brasil, que encaminha pedido do Governador do Estado de Alagoas 
no sentido de incluir as dívidas que especifica no cálculo dos limites 
previstos nas Leis nºs 8.727/93 e 9.496/97. Sen. Romero Jucá. 021 
 
 Parecer nº 1.517, de 2001, da Comissão de Serviços de 
Infra-Estrutura, sobre a Mensagem nº 276, de 2001, que submete à 
apreciação do Senado Federal o nome do Senhor Francisco de 
Paula Magalhães Gomes, para exercer o cargo de Diretor-Geral da 
Agência Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT. Sen. 
Leomar Quintanilha. 022 
 
 Parecer nº 1.518, de 2001, da Comissão de Serviços de 
Infra-Estrutura, sobre a Mensagem nº 277, de 2001, que submete à 
apreciação do Senado Federal o nome do Senhor Luziel Reginaldo 
de Souza, para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de 
Infra-estrutura de Transportes – DNIT. Sen. Jonas Pinheiro. 023 
 
 Parecer nº 1.519, de 2001, da Comissão de Serviços de 
Infra-Estrutura, sobre a Mensagem nº 278, de 2001, que submete à 
apreciação do Senado Federal o nome do Senhor Rogério Gonzales 
Alves, para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de Infra-
estrutura de Transportes – DNIT. Sen. Romeu Tuma. 024 
 



 Parecer nº 1.520, de 2001, da Comissão de Serviços de 
Infra-Estrutura, sobre a Mensagem nº 279, de 2001, que submete à 
apreciação do Senado Federal o nome do Senhor Antônio Machado 
Bastos, para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de 
Infra-estrutura de Transportes – DNIT. Sen. Mauro Miranda. 025 
 
 Parecer nº 1.521, de 2001, da Comissão de Serviços de 
Infra-Estrutura, sobre a Mensagem nº 284, de 2001, que submete à 
apreciação do Senado Federal o nome do Senhor Wildjan da 
Fonseca Magno, para exercer o cargo de Diretor da Agência 
Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT. Sen. Mauro 
Miranda. 026 
 
 Parecer nº 1.522, de 2001, da Comissão de Serviços de 
Infra-Estrutura, sobre a Mensagem nº 285, de 2001, que submete à 
apreciação do Senado Federal o nome do Senhor Reinaldo Alves 
Costa Neto, para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres – ANTT. Sen. Mauro Miranda. 027 
 
 Parecer nº 1.523, de 2001, de PLEN, em substituição à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 135, de 2001, que dá nova redação ao art. 4º da Lei nº 
6.932, de 7 de julho de 1981, altera as tabelas de vencimento básico 
dos professores do ensino de 3º grau e dos professores de 1º e 2º 
graus, integrantes dos quadros de pessoal das instituições federais 
de ensino, e altera dispositivos da Lei nº 10.187, de 12 de fevereiro 
de 2001. Sen. Lúcio Alcântara. 133 
 
 Parecer nº 1.523-A, de 2001, de PLEN, em substituição à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 141, de 2001 (nº 3.084, de 2000, na origem), que 
cria e disciplina a carreira de Especialista em Meio Ambiente. Sen. 
Bello Parga. 138 
 
 Parecer nº 1.524, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Resolução nº 71, de 2001. Sen. Edison 
Lobão.  147 
 
 Parecer nº 1.525, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 136, de 
2001, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação da 
Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – 
GDATA, e dá outras providências. Sen. Lúcio Alcântara. 148 
 
 Parecer nº 1.526, de 2001, de PLEN, em substituição à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 142, de 2001, que dispõe sobre a estruturação da 
Carreira Previdenciária no âmbito do Instituto Nacional do Seguro 
Nacional – INSS, e dá outras providências. Sen. Maguito Vilela. 155 
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Ata da 1ª Sessão Deliberativa Or di ná ria
em 18 de dezembro de 2001

5ª Sessão Legislativa Extraordinária da 51ª Legislatura

Pre si dên cia do Sr. Ra mez Te bet, Edi son Lo bão
Car los Wil son e Mo za ril do Ca val ca ti

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

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias –
Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los 
Jú ni or – Antô nio Car los Va la da res – Arlin do Por to –
Artur da Ta vo la – Bel lo Par ga – Be ní cio Sam pa io –
Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio 
– Car los Wil son – Ca sil do Mal da ner – Edi son Lo bão – 
Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy – Emí -
lia Fer nan des – Fer nan do Be zer ra – Fer nan do Ma tu -
sa lém – Fer nan do Ri be i ro – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i -
tas Neto – Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral -
do Melo – Ger son Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – He -
lo í sa He le na – Iris Re zen de – Jef fer son Pe res – João
Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen
– José Agri pi no – José Alen car – José Co e lho – José 
Fo ga ça – Ju vên cio da Fon se ca – La u ro Cam pos –
Le o mar Qu in ta ni lha – Lind berg Cury – Lú cio Alcân ta -
ra – Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio – Luiz Pon tes – Ma -
gui to Vi le la – Ma ria do Car mo Alves – Ma ri na Sil va –
Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men des –
Mo za ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or – Osmar Dias –
Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Piva – Pe dro Si -
mon – Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i ros – Ri car do
San tos – Ro ber to Fre i re – Ro ber to Sa tur ni no – Ro bin -
son Vi a na – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro nal do
Cu nha Lima – Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do –
Te o tô nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na – Val mir Ama ral –
Wal deck Orne las – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 77 Srs.
Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro
aber ta a ses são.

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

Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril -
do Ca val can ti, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGEM

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 301, DE 2001
(Nº 1.389/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
Di ri jo-me a Vos sas Exce lên ci as para in for -

má-los de que me au sen ta rei do País no pe río do de
20 a 21 de de zem bro de 2001, para par ti ci par da XXI
Re u nião de Con se lho do Mer ca do Co mum e Cú pu la
de Che fes de Esta do do Mer co sul, que será re a li za da
em Mon te vi déu, Uru guai.

Bra sí lia, 17 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

PARECERES

PARECER Nº 1.505, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre a Men sa gem nº 290, de
2001, do Pre si den te da Re pú bli ca, en ca -
mi nhan do ao Se na do Fe de ral pro pos ta
para que seja au to ri za da a Re pú bli ca Fe -
de ra ti va do Bra sil a con tra tar ope ra ção
de cré di to ex ter no no va lor equi va len te a
até US$156.000.000,00 (cen to e cin qüen ta 
e seis mi lhões de dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca), de prin ci pal, com
um con sór cio de ban cos li de ra do pelo
De ustsche Bank S.A. – Uru guay, IFE.

Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra

I – Re la tó rio

O Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi nha para
exa me do Se na do Fe de ral pro pos ta para que seja au -
to ri za da a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con tra tar
ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor equi va len te a



até US$156.000.000,00 (cen to e cin qüen ta e seis mi -
lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca),
com um con sór cio li de ra do pelo De ustsche Bank S/A
– Uru guay, IFE.

Os re cur sos ad vin dos des sa ope ra ção de cré di -
to des ti nam-se ao fi nan ci a men to par ci al do Pro je to
“AL-X”.

De acor do com in for ma ções con ti das no pro -
ces sa do em tra mi ta ção no Se na do Fe de ral, “O Pro je -
to AL-X, que é o de sen vol vi men to e aqui si ção de ae -
ro na ve AL-X (Su per tu ca no), foi con ce bi do para dar
su por te ao po li ci a men to do es pa ço aé reo na re gi do
da Ama zô nia e cen tro-oes te mato-gros sen se, jun ta -
men te com as ae ro na ves ad qui ri das pelo Pro gra ma
SIVAM”.

Esse em prés ti mo ex ter no apre sen ta rá as se -
guin tes ca rac te rís ti cas fi nan ce i ras:

de ve dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil/Mi nis -
té rio da Ae ro náu ti ca;

cre dor: De ustsche Bank S. A. – Uru guay, IFE;
va lor to tal: US$156.000.000,00 (cen to e cin -

qüen ta e seis mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca), pa gá ve is em uma úni ca par ce la, ses -
sen ta me ses a con tar da data na qual o pri me i ro de -
sem bol so da ope ra ção foi efe tu a do;

pra zo de de sem bol so: 5 anos;
ju ros: cal cu la dos a taxa Li bor para seis me ses,

mais uma mar gem nun ca in fe ri or a 3,0% ao ano ou
su pe ri or a 7,5% ao ano;

amor ti za ção: pa ga men to úni co (“bul let”), ses -
sen ta me ses após o pri me i ro de sem bol so;

mo da li da de do em prés ti mo: dó la res dos Esta -
dos Uni dos da Amé ri ca;

co mis são de com pro mis so: 1,3% ao ano, pro rata,
so bre os sal dos de ve do res não de sem bol sa dos, pa gá -
ve is a cin co dias an tes da data de cada de sem bol so;

co mis são de agen ci a men to: 0,85% flat do va lor
do em prés ti mo, a ser pago con tra-apresentação de
co bran ça pelo cre dor, após a efi cá cia do con tra to de
em prés ti mo;

co mis são de es tru tu ra ção: 0,35% flat do va lor
do em prés ti mo, a ser pago con tra-apresentação de
co bran ça pelo cre dor na data do pri me i ro de sem -
bolso;

co mis são de sin di ca li za ção: 0,80% flat do va lor
do em prés ti mo, a ser pago con tra-apre sen ta ção de
co bran ça pelo cre dor na data do pri me i ro de sem bol so;

des pe sas ge ra is: 0,1% do mon tan te do em prés -
ti mo, pa gos ate trin ta dias após o iní cio de exe cu ção
do con tra to de em prés ti mo.

II – Aná li se

Essas ope ra ções de cré di to ex ter no es tão su je i -
tas às con di ções e exi gên ci as de fi ni das na Cons ti tu i -
ção Fe de ral e na Re so lu ção nº 96, de 1989, do Se na -
do Fe de ral, às qua is ca bem os se guin tes es cla re ci -
men tos:

a) os li mi tes de en di vi da men to da União, es ti pu -
la dos nos ar ti gos 2º, 3º e 4º da re fe ri da re so lu ção são
aten di dos, con for me é in for ma do e de mons tra do no
Pa re cer STN/COREF/GERFI nº 455, de 12 de de -
zem bro de 2001;

b) o pa re cer da Pro cu ra do ria-Geral da Fa zen da
Na ci o nal, PGN/COF/Nº 2.219, de 13 de de zem bro de
2001, en ca mi nha do ao Se na do Fe de ral, no exa me
das cláu su las das mi nu tas con tra tu a is, con clui que
elas são ad mis sí ve is e es tão de acor do com a le gis la -
ção bra si le i ra apli cá vel à es pé cie, ten do sido ob ser va -
do o dis pos to no art. 5º da Re so lu ção nº 96/89, que
veda dis po si ção con tra tu al de na tu re za po lí ti ca ou
aten ta tó ria à so be ra nia na ci o nal e à or dem pú bli ca;

c) re la ti va men te à exi gên cia cons ti tu ci o nal de
que pro gra mas ou pro je tos cons tem do Pla no Plu ri a -
nu al e da Lei Orça men tá ria Anu al, é in for ma do pela
Se cre ta ria de Pla ne ja men to e Inves ti men tos Estra té -
gi cos – SPI, do Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça -
men to e Ges tão, que o re fe ri do pro je to en con tra-se in -
clu í do na Lei nº 9.989, de 21 de ju lho de 2000, al te ra -
da pela Lei nº 10.265, de 19 de ju lho de 2001, que dis -
põe so bre o Pla no Plu ri a nu al – PPA 2000/2003, no
Pro gra ma Re a pa re lha men to e Ade qua ção da For ça
Aé rea Bra si le i ra;

Ade ma is, quan to à pre vi são or ça men tá ria, a Se -
cre ta ria de Orça men to Na ci o nal in for mou que na Lei
Orça men tá ria de 2001 cons tam re cur sos para dar su -
por te à in ter na ção de re cur sos ex ter nos, em mo e da e
em bens e/ou ser vi ços, bem como para o pa ga men to
de dis pên di os; des ta ca, ain da, que no Pro je to de Lei
Orça men tá ria para 2002 cons tam re cur sos alo ca dos
que de ve rão ser su fi ci en tes para a co ber tu ra do flu xo
fi nan ce i ro para o Pro je to.

A Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal ob ser va que,
na even tu a li da de de qual quer va ri a ção cam bi al, a
exe cu ção do Pro je to de ve rá ser com pa tí vel com as
do ta ções or ça men tá ri as exis ten tes.

Ca be rá ao Co man do da Ae ro náu ti ca, como de
pra xe, pro vi den ci ar, nas épo cas opor tu nas, a su ple -
men ta ção or ça men tá ria e ado tar as me di das ca bí ve is 
para a in clu são nos or ça men tos anu a is de to dos os
re cur sos ne ces sá ri os para o cum pri men to das res -
pec ti vas obri ga ções con tra tu a is, bem como pri o ri -
zá-los den tro dos li mi tes es ta be le ci dos para mo vi -



men ta ção e o em pe nho das do ta ções e para pa ga -
men to das des pe sas nos pró xi mos exer cí ci os.

Não é de ma is en fa ti zar que essa ope ra ção de
cré di to foi cre den ci a da pelo Ban co Cen tral do Bra sil,
por in ter mé dio da car ta de cre den ci a men to
DECEC/GABIN – 2001/237, de 13 de de zem bro de
2001.

Res sal te-se que, de acor do com cál cu los es ti -
ma ti vos re a li za dos pela Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o -
nal, a ope ra ção de cré di to pre ten di da de ve rá im pli car
cus to efe ti vo equi va len te a 7,03% a.a., le van do aque -
la Se cre ta ria a con clu ir que a re fe ri da es ti ma ti va
cons ti tui um in di ca ti vo ace i tá vel.

É de se en fa ti zar tam bém a ob ser vân cia, pela
União, das res tri ções e exi gên ci as es ta be le ci das na
Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000.

III – Voto

A Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal em seu re fe ri -
do pa re cer en fa ti za que as obri ga ções con tra tu a is re -
fe ren tes ao em prés ti mo pre ten di do “são em prin cí pio,
pas sí ve is de cum pri men to pe las par tes en vol vi das,
não atri bu in do ao Te sou ro Na ci o nal ris cos su pe ri o res
àque les nor mal men te as su mi dos em ope ra ções já
con tra ta das com fi nan ci a men tos pri va dos”.

Por seu tur no, a Se cre ta ria de Orga ni za ção
Insti tu ci o nal do Mi nis té rio da De fe sa es cla re ce e in -
for ma que as ope ra ções de cré di to para o Pro je to
AL-X são pri o ri tá ri as para esse Mi nis té rio e que to das
as des pe sas a elas re la ti vas cum prem os li mi tes fi xa -
dos pela Co mis são de Con tro le e Ges tão Fis cal.

So mos, as sim, pela au to ri za ção ple i te a da pela
Men sa gem nº 290, de 2001, nos ter mos do se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 70, DE 2001

Au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil a con tra tar ope ra ção de cré -
di to ex ter no no va lor equi va len te a até
US$ 156.000.000,00 (cen to e cin qüen ta e 
seis mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca), com um con sór cio de
Ban cos li de ra do pelo De ustsche Bank
S/A. – Uru guay, I.F.E.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil au to ri -

za da a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor
equi va len te a até US$156.000.000,00 (cen to e cin -
qüen ta e seis mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca), com um con sór cio de Ban cos li de ra do
pelo De ustsche Bank S/A. – Uru guay, I.F.E..

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos ad vin dos des sa
ope ra ção de cré di to des ti nam-se ao fi nan ci a men to
par ci al do Pro je to “AL-X”.

Art. 2º As con di ções fi nan ce i ras bá si cas da ope -
ra ção de cré di to são as se guin tes:

I – de ve dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil/Mi -
nis té rio da Ae ro náu ti ca;

II – cre dor: De ustsche Bank S/A. – Uru guay,
I.F.E.;

III – va lor to tal: US$156.000.000,00 (cen to e cin -
qüen ta e seis mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca), pa gá ve is em uma úni ca par ce la, ses -
sen ta me ses a con tar da data na qual o pri me i ro de -
sem bol so da ope ra ção foi efe tu a do;

IV – pra zo de de sem bol so: 5 anos;
V – ju ros: cal cu la dos a taxa LIBOR para seis

me ses, mais uma mar gem nun ca in fe ri or a 3,0% ao
ano ou su pe ri or a 7,5% ao ano;

VI – amor ti za ção: paga men to úni co (“bul let”),
ses sen ta me ses após o pri me i ro de sem bol so;

VII – mo da li da de do em prés ti mo: dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca;

VIII – co mis são de com pro mis so: 1,3% ao ano,
pro rata, so bre os sal dos de ve do res não de sem bol -
sa dos, pa gá ve is a cin co dias an tes da data de cada
de sem bol so;

IX – co mis são de agen ci a men to: 0,85% flat do
va lor do em prés ti mo, a ser pago con tra apre sen ta ção
de co bran ça pelo cre dor, após a efi cá cia do con tra to
de em prés ti mo;

X – co mis são de ses tru tu ra ção: 0,35% flat do
va lor do em prés ti mo, a ser pago con tra apre sen ta ção
de co bran ça pelo cre dor na data do pri me i ro de sem -
bol so;

XI – co mis são de sin di ca li za ção: 0,80% flat do
va lor do em prés ti mo, a ser pago con tra apre sen ta ção
de co bran ça pelo cre dor na data do pri me i ro de sem -
bol so;

XII – des pe sas ge ra is: 0,1% do mon tan te do
em prés ti mo, pa gos até trin ta dias após o iní cio de
exe cu ção do con tra to de em prés ti mo.

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 num pra zo de 540 (qui -
nhen tos e qua ren ta) dias, con ta dos 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.

Sala das Co mis sões, 18 de de zem bro de 2001.
– Se na dor Antô nio Car los Jú ni or, Pre si den te even -
tu al – Se na dor Lú cio Alcân ta ra, Re la tor – Se na dor



Fran ce li no Pe re i ra – Se na dor Jo nas Pi nhe i ro – Se -
na dor Ri car do San tos – Se na do ra He lo í sa He le na – 
Se na dor Lú dio Co e lho – Se na dor José Fo ga ça –
Se na dor Edu ar do Su plicy – Se na dor La u ro Cam -
pos – Se na dor Wal deck Orne las – Se na dor Pe dro
Si mon – Se na dor Jef fer son Pe res – Se na dor Ro me -
ro Jucá – Se na dor Bel lo Par ga – Se na dor José Co e -
lho – Se na dor Pa u lo Har tung – Se na dor Ro meu
Tuma.

REQUERIMENTO Nº

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 o Pro -
je to de Re so lu ção nº   , ad vin do da apro va ção da
Men sa gem nº 290, de 2001, que “Pro põe ao Se na do
Fe de ral 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 de US$156,000,000.00 (cen -
to e cin qüen ta e seis mi lhões de dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca), en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil e um con sór cio de Ban cos li de ra do pelo De -
ustsche Bank S/A. – Uru guay, I.F.E. des ti na dos ao fi -
nan ci a men to par ci al do Pro je to AL-X”.

Sala das Co mis sões, 18 de de zem bro de 2001.
– Se na dor Lú cio Alcân ta ra – Se na dor Ro me ro Jucá 
– Se na dor Edu ar do Su plicy – Se na dor Ri car do
San tos – Se na dor Pe dro Si mon – Se na dor La u ro
Cam pos – Se na dor Jef fér son Pé res – Se na dor Ro -
meu Tuma – Se na dor Bel lo Par ga – Se na dor José
Co e lho – Se na dor José Fo ga ça – Se na dor Lú dio
Co e lho – Se na dor Antô nio Car los Jú ni or – Se na dor 
Jo nas Pi nhe i ro – Se na dor Fran ce li no Pe re i ra  – Se -
na dor Pa u lo Har tung.

PARECER Nº 1.506, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, so bre o Ofí cio “S” nº 50, de 2001, do
Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra sil,
que en ca mi nha ple i to do Esta do do Rio
Gran de do Sul, so li ci tan do au to ri za ção do 
Se na do Fe de ral para as su mir dí vi da do
Insti tu to de Pre vi dên cia do Esta do do Rio
Gran de do Sul (IPERGS), re fi nan ci a da jun -
to à União ao am pa ro da Lei nº 8.727, de 5 
de no vem bro de 1993, cujo va lor em
1º-11-2000 era de R$381.688.640,62 (tre -
zen tos e oi ten ta e um mi lhões, se is cen tos 
e oi ten ta e oito mil, se is cen tos e qua ren ta
re a is e ses sen ta e dois cen ta vos).

Re la tor: Se na dor Pa u lo Har tung

I – Re la tó rio

O Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra sil, por in -
ter mé dio do Ofí cio “S” nº 50, de 2001, en ca mi nha ple i -
to do Esta do do Rio Gran de do Sul, que so li ci ta au to ri -
za ção do Se na do Fe de ral para as su mir dí vi da do Insti -
tu to de Pre vi dên cia do Esta do do Rio Gran de do Sul
(IPERGS), re fi nan ci a da jun to à União ao am pa ro da
Lei nº 8.727, de 5 de no vem bro de 1993, cujo va lor em
1º-11-2000 era de R$381.688.640,62 (tre zen tos e oi -
ten ta e um mi lhões, se is cen tos e oi ten ta e oito mil, se -
is cen tos e qua ren ta re a is e ses sen ta e dois cen ta vos).

As dí vi das ob je to da as sun ção so li ci ta da cor res -
pon dem, as sim, a dí vi das re la ti vas à car te i ra de cré di -
to imo bi liá rio do re fe ri do Insti tu to de Pre vi dên cia que
fo ram re fi nan ci a das jun to à União, nos ter mos da
men ci o na da lei, que à épo ca cons ti tu ía a base le gal
nor ma ti za do ra do pro ces so de re fi nan ci a men to de dí -
vi das es ta du a is e de suas en ti da des da ad mi nis tra -
ção in di re ta com a União.

Se gun do in for ma ções con ti das em ofí cio en ca -
mi nha do pelo Ban co do Bra sil à De le ga cia Re gi o nal
do Ban co Cen tral, em Por to Ale gre, de 16 de no vem -
bro de 2000, são as se guin tes as ca rac te rís ti cas fi -
nan ce i ras ori gi na is da dí vi da ob je to da pre sen te so li -
ci ta ção:

Cre dor: União, ten do o Ban co do Bra sil como
seu agen te fi nan ce i ro;

Ga ran ti dor: Esta do do Rio Gran de do Sul;
Va lor: R$381.688.640,62 (tre zen tos e oi ten ta e

um mi lhões, se is cen tos e oi ten ta e oito mil, se is cen tos 
e qua ren ta re a is e ses sen ta e dois cen ta vos), em
1º-11-2000, já in clu í dos um mon tan te equi va len te a
R$4.089.672,91 (qua tro mi lhões, oi ten ta e nove mil,
se is cen tos e se ten ta e dois re a is e no ven ta e um cen -
ta vos) re fe ren te a dí vi da ven ci da e não paga;

Pra zo: 240 (du zen tos e qua ren ta) me ses, sen do 
a pri me i ra pres ta ção ven ci da em 1º-4-1994 e a úl ti ma
em 1º-3-2014.

II – Aná li se

Nos ter mos do § 2º do art. 2º da Re so lu ção nº 78,
de 1998, do Se na do Fe de ral, a as sun ção pre ten di da
cor res pon de a uma mo da li da de es pe cí fi ca de ope ra -
ção de cré di to, es tan do, em prin cí pio, su je i ta às con -
di ções e exi gên ci as de fi ni das nes sa Re so lu ção.

To da via, como ex pli ci ta do no Pa re cer De dip –
2001/036, do Ban co Cen tral do Bra sil, de 4 de de zem -
bro de 2001, a Lei Com ple men tar nº 101, de 2000,
con si de ra as dí vi das de um ente da Fe de ra ção de for -
ma con so li da da, ou seja, não faz dis tin ção en tre pas -
si vos da ad mi nis tra ção di re ta e de seus fun dos, au tar -



qui as, fun da ções e em pre sas es ta ta is de pen den tes
(§ 3º do art. 1º da Lei Com ple men tar nº 101, de 2000).

Com esse en ten di men to, não há que se dis tin -
guir en tre dí vi das do IPERGS e dí vi das do Go ver no
do Esta do do Rio Gran de do Sul: a to ta li da de das
obri ga ções da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta de um
Esta do, como an te ri or men te de fi ni do, é con si de ra da
como obri ga ções de um de ter mi na do ente fe de ra ti vo,
no pre sen te caso o Esta do do Rio Gran de do Sul.

Com efe i to, o Esta do do Rio Gran de do Sul já fi -
gu ra, no con tra to ori gi nal men te as su mi do com a
União, como ente ga ran ti dor da dí vi da en tão re fi nan -
ci a da. Nes se sen ti do e com essa in ter pre ta ção, a as -
sun ção pre ten di da cor res pon de, tão-so men te, a uma
al te ra ção con tra tu al me ra men te per mu ta ti va, sem
qua is quer im pli ca ções pa tri mo ni a is.

O fato de a Re so lu ção nº 78, de 1998, tra tar de for -
ma in di vi du a li za da a ad mi nis tra ção di re ta, di fe ren ci an -
do-a de seus ór gãos e en ti da des in te gran tes da ad mi -
nis tra ção in di re ta, no nos so en ten der, não mo di fi ca a
na tu re za que se pre ten de en qua drar o ple i to em exa me.

De fato, é com pe tên cia pri va ti va do Se na do Fe -
de ral exer cer o con tro le do pro ces so de en di vi da men -
to da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral, dos Mu -
ni cí pi os, e seus res pec ti vos ór gãos da ad mi nis tra ção
in di re ta. No exer cí cio des sa com pe tên cia cons ti tu ci o -
nal, ca be-lhe es ta be le cer li mi tes e ou tras con di ções
fi nan ce i ras e não-financeiras a se rem ob ser va das pe -
los en tes pú bli cos para a con tra ta ção de ope ra ções
de cré di to, in ter no e ex ter no, in clu si ve fi xar mon tan -
tes glo ba is de dí vi da con so li da da, me di an te pro pos -
ta ori unda do Pre si den te da Re pú bli ca.

É igual men te ver da de i ro e cons ti tu ci o nal que
cons ti tui ma té ria de Lei Com ple men tar as nor mas ge -
ra is de fi nan ças pú bli cas, onde, cer ta men te, se in -
serem as de fi ni ções fun da men ta is re la ti vas às dí vi -
das pú bli cas in ter nas e ex ter nas, in clu í das a das au -
tar qui as, fun da ções e de ma is en ti da des con tro la das
pelo po der pú bli co.

Na de mar ca ção da abran gên cia e ex ten são do
con te ú do das nor mas a se rem dis ci pli na das nes ses
pla nos ins ti tu ci o na is di fe ren ci a dos, não há e não
pode ha ver con fli tos ma te ri a is; se hoje a Re so lu ção
nº 78, de 1998, in cor po ra con ce i tos e de fi ni ções que
con tra ri am, ou não ob ser vam al gu mas di re tri zes, de fi -
ni ções e con tém ina de qua ções con ce i tu a is re la ti -
vamente aos con ti dos e es ti pu la dos na Lei Com ple -
men tar nº 101, de 2000, sem dú vi da, é de vi do a sua
an te ri o ridade, e sua ain da pre sen te de sa tu a li za ção
re la ti va men te à re fe ri da Lei Com ple men tar, que re gu -
la o art. 163 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Des sa for ma, mes mo em vi gên cia, cons ti tu in -
do-se na base le gal que deva ser ob ser va da e cum pri -
da pelo po der pú bli co para a con tra ta ção de ope ra -
ções de cré di to, acre di ta mos ser pos sí vel uma in ter -
pre ta ção sin gu lar, ori gi nal, apli cá vel à ope ra ção fi nan -
ce i ra em ques tão: o ple i to do Esta do do Rio Gran de
do Sul não cor res pon de, pro pri a men te, a uma ope ra -
ção de cré di to, não im pli can do qual quer im pac to pa -
tri mo ni al, mas, sim ples men te, uma mu dan ça da pes -
soa ju rí di ca de di re i to pú bli co a fi gu rar, no con tra to,
como res pon sá vel pela obri ga ção pac tu a da. Não ha -
ve rá, tam bém, qua is quer al te ra ções con tra tu a is re la -
ti vas às con di ções fi nan ce i ras, en car gos, pra zos e de -
ma is con di ções pac tu a das.

Obvi a men te, com, essa pers pec ti va, per de
sen ti do exi gir ou mes mo tra tar das con di ções e exi -
gên ci as defini das na Re so lu ção nº 78, de 1998, em
par ti cu lar, quan to à ob ser va ção e ao cum pri men to
dos li mi tes de en di vi da men to ali es ti pu la dos.

Entre tan to, a des pe i to da com pre en são que se
pre ten de im pu tar ao ple i to, al gu mas ob ser va ções são 
in te res san tes e me re cem ser res sal ta das:

1) à épo ca do pro ces so de re fi nan ci a men to que
o IPERGS con tra tou com a União, a Re so lu ção nº 11,
de 1994, do Se na do Fe de ral, dis pen sa va os es ta dos
da ob ser va ção dos li mi tes de en di vi da men to es ti pu la -
dos pelo Se na do Fe de ral;

2) a atu al Re so lu ção nº  78, de 1998, tam bém
ado tou a mes ma sis te má ti ca para os ca sos de re fi nan -
ci a men tos em que Esta dos e o Dis tri to Fe de ral con tra ta -
ram com a União, ago ra sob a égi de da Lei nº 9.496, de
1997;

3) no con tra to de re fi nan ci a men to com a União,
o Esta do do Rio Gran de do Sul já fi gu ra como ga ran ti -
dor da ope ra ção, e hoje o IPERGS en con tra-se em si -
tu a ção fi nan ce i ra bas tan te de li ca da; e

4) o Se na do Fe de ral, é de se res sal tar, já pro ce -
deu a ado ção de in ter pre ta ção equi va len te em oca -
siões e si tu a ções se me lhan tes: a as sun ção de dí vi -
das de Com pa nhi as Esta du a is de Ha bi ta ção fo ram
pos tu la das pe los Esta dos do Rio de Ja ne i ro e San ta
Ca ta ri na e au to ri za das pelo Se na do Fe de ral, nos ter -
mos de suas Re so lu ções nºs 23 e 24, de 2000, res -
pec ti va men te.

Lo gi ca men te, com a as sun ção da dí vi da do
IPERGS, o Esta do do Rio Gran de do Sul po de rá, a par -
tir de en tão, one rar o cál cu lo de seu li mi te de com pro -
me ti men to de re ce i ta para os efe i tos da Lei nº 9.496, de
1997. To da via, cum pre fri sar que os Esta dos que, à épo -
ca do pro ces so de re fi nan ci a men to am pa ra do pela Lei
nº 8.727, de 1993, op ta ram pela as sun ção de dí vi da re -



la ti va ao cré di to imo bi liá rio, já as sim pro ce dem e se be -
ne fi ci am da fle xi bi li da de que lhes con fe re o art. 6º da Lei
nº 9.496, de 1997. Mais ain da, na con di ção de ga ran ti -
dor da ope ra ção, o Esta do do Rio Gran de do Sul, em
ver da de, tem as su mi do, de for ma efe ti va, o pa ga men to
dos en car gos as so ci a dos. Pos si bi li tar ao Esta do do Rio
Gran de do Sul a as sun ção le gal des sa obri ga ção é, as -
sim, uma ques tão de tra ta men to iso nô mi co para com os 
de ma is es ta dos que, na oca sião, op ta ram pela as sun -
ção na que le pro ces so de re fi nan ci a men to jun to à
União, for ma li zan do, em ver da de, uma si tu a ção, de fato, 
exis ten te.

Além dis so, a pró pria Pro cu ra do ria Ge ral do
Ban co Cen tral do Bra sil, por meio do Pa re -
cer/2002/0053/DEJUR/GABIN, de 22 de ou tu bro de
2001, ma ni fes tou-se pela au sên cia de im pe di men to
le gal que im pos si bi li te o Esta do do Rio Gran de do Sul
de as su mir essa dí vi da re fi nan ci a da, ver bis:

Não há im pe di men to, no di re i to em vi -
gor, no ta da men te na Lei de Res pon sa bi li da -
de Fis cal, a que o Esta do do Rio Gran de do
Sul as su ma a dí vi da do IPERGS para com a 
União, re la ti va a cré di to imo bi liá rio e re fi nan -
ci a da ao am pa ro da Lei nº 8.727, de 1993.

Em con clu são, com o en ten di men to es bo ça do e
ado ta do nes te pa re cer, é per ti nen te e ca bí vel a au to ri -
za ção do Se na do Fe de ral, de for ma a dar sus ten ta -
ção le gal a um pro ce di men to que, sem dú vi da, in se -
re-se no âm bi to de sua com pe tên cia cons ti tu ci o nal.
Mais ain da, bus ca-se com uma in ter pre ta ção sis tê mi -
ca acer ca do ra te io das com pe tên ci as cons ti tu ci o na is
em ma té ria per ti nen te ao con tro le do pro ces so de en -
di vi da men to do po der pú bli co, su prir as la cu nas nor -
ma ti vas cri a das pe las ain da ina de qua ções e de sa tu a -
li za ções con ce i tu a is de nor mas es ta tu í das em pla nos
ins ti tu ci o na is di fe ren ci a dos.

E, como en fa ti za do an te ri or men te, se hoje a Re -
so lu ção nº 78, de 1998, in cor po ra con ce i tos e de fi -
nições que con tra ri am, ou não ob ser vam al gu mas
di re tri zes, de fi ni ções, e con tém ina de qua ções con -
ce i tu a is rela ti va men te aos con ti dos e es ti pu la dos na
Lei Com ple men tar nº 101, de 2000, sem dú vi da, é de -
vi do a sua an te ri o ri da de, e sua ain da pre sen te de sa -
tu a li za ção re la ti va men te à re fe ri da Lei Com ple men -
tar, que re gu la o art. 163 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

III – Voto

So mos, por tan to, pela au to ri za ção do ple i to en -
ca mi nha do pelo Esta do do Rio Gran de do Sul, nos
ter mos do se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 71, DE 2001

Au to ri za o Esta do do Rio Gran de do 
Sul a as su mir dí vi da do Insti tu to de Pre -
vi dên cia do Esta do do Rio Gran de do Sul 
(IPERGS), re fi nan ci a da jun to à União ao
am pa ro da Lei nº 8.727, de 5 de no vem bro 
de 1993, cujo va lor em 1º-11-2000 era de
R$381.688.640,62 (tre zen tos e oi ten ta e
um mi lhões, se is cen tos e oi ten ta e oito
mil, se is cen tos e qua ren ta re a is e ses -
sen ta e dois cen ta vos).

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º Fica o Esta do do Rio Gran de do Sul au -

toriza do a as su mir a dí vi da do Insti tu to de Pre vi dên -
cia do Esta do do Rio Gran de do Sul (IPERGS), re fi -
nan ci ada jun to à União ao am pa ro da Lei nº 8.727, de
5 de no vem bro de 1993, cujo va lor, em 1º-11-2000,
era de R$381.688.640,62 (tre zen tos e oi ten ta e um
mi lhões, se is cen tos e oi ten ta e oito mil, se is cen tos e
qua ren ta re a is e ses sen ta e dois cen ta vos).

Pa rá gra fo úni co. As dí vi das ob je to da as sun ção
au to ri za da no ca put cor res pon dem as re la ti vas à car -
te i ra de cré di to imo bi liá rio do re fe ri do Insti tu to de Pre -
vi dên cia, que fo ram re fi nan ci a das jun to à União, nos
ter mos da men ci o na da Lei, que à épo ca cons ti tu ía a
base le gal nor ma ti za do ra do pro ces so de re fi nan ci a -
men to de dí vi das es ta du a is e de suas en ti da des da
ad mi nis tra ção in di re ta com a União.

Art. 2º A as sun ção de dí vi da re fe ri da no art. 1º
de ve rá ser re a li za da com as se guin tes ca rac te rís ti cas 
bá si cas:

I – cre dor: União, ten do o Ban co do Bra sil como
seu agen te fi nan ce i ro;

II – de ve dor: Esta do do Rio Gran de do Sul;
III – va lor: R$381.688.640,62 (tre zen tos e oi ten -

ta e um mi lhões, se is cen tos e oi ten ta e oito mil, se is -
cen tos e qua ren ta re a is e ses sen ta e dois cen ta vos),
em 1º-11-2000, já in clu í dos um mon tan te equi va len te
a R$4.089.672,91 (qua tro mi lhões, oi ten ta e nove mil,
se is cen tos e se ten ta e dois re a is e no ven ta e um cen -
ta vos) re fe ren tes a dí vi da ven ci da e não paga;

IV – pra zo: 240 (du zen tos e qua ren ta) me ses,
sen do a pri me i ra pres ta ção ven ci da em 1º-4-1994 e a
úl ti ma em 1º-3-2014.

Pa rá gra fo úni co. A as sun ção re fe ri da no art. 1º
far-se-á sem qua is quer al te ra ções con tra tu a is re la ti -
vas às con di ções fi nan ce i ras, en car gos, pra zos e de -
ma is con di ções ori gi nal men te pac tu a das.



Art. 3º A au to ri za ção pre vis ta no art. 1º fica con -
di ci o na da a que o Esta do do Rio Gran de do Sul vin -
cu le, como ga ran ti as à União, as trans fe rên ci as cons -
ti tu ci o na is de re ce i tas tri bu tá ri as a que faz jus, com -
ple men ta das por suas re ce i tas pró pri as, e ou tras em
di re i to ad mi ti das, me di an te for ma li za ção de con tra to
de ga ran tia, po den do o Go ver no Fe de ral re ter im por -
tân ci as ne ces sá ri as di re ta men te das con tas cen tra li -
za do ras da ar re ca da ção do Esta do.

Art. 4º O pra zo má xi mo para o exer cí cio da pre -
sen te au to ri za ção é de 270 (du zen tos e se ten ta) dias,
con ta do a par tir de sua pu bli ca ção.

Art. 5º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 18 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te, – Pa u lo Har -
tung, Re la tor, – La u ro Cam pos – Ri car do San tos –
He lo í sa He le na – Wal deck Orné las – José Co e lho,
– Anto nio Car los Ju ni or, – José Fo ga ça – Ro me ro
Jucá – Jef fer son Pe res – Pe dro Si mon – Bel lo Par -
ga – Ro meu Tuma – Arlin do Por to.

REQUERIMENTO Nº

Nos ter mos do ar ti go 336, II, com bi na do com o
ar ti go 338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para o
Pro je to de Re so lu ção nº   , ad vin do da apro va ção do
OFS nº 50, de 2001, que “en ca mi nha ao Se na do Fe -
de ral o Pa re cer DEDIP-2001/036, de 4-12-2001, con -
ten do ma ni fes ta ção do Ban co Cen tral do Bra sil acer -
ca do pe di do do Go ver no do Esta do do Rio Gran de do 
Sul para as su mir dí vi da do Insti tu to de Pre vi dên cia do
Esta do do Rio Gran de do Sul – IPERGS, re fi nan ci a da
jun to à União ao am pa ro da Lei nº 8.727, de 5 de no -
vem bro de 1993, cujo va lor em 1º-11-2000 era de
R$381.688.640,62 (tre zen tos e oi ten ta e um mi lhões,
se is cen tos e oi ten ta e oito mil, se is cen tos e qua ren ta
re a is e ses sen ta e dois cen ta vos)”.

Sala das Co mis sões, 18 de de zem bro de 2001.
– Se na dor Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te – Pa u lo Har -
tung, Re la tor – Bel lo Par ga – Ro me ro Juca – Jef fer -
son Pe res – Pe dro Si mon – Wal deck Orné las –
José Co e lho – Edu ar do Su plicy – José Fo ga ça –
Ri car do San tos – Arlin do Por to  – La u ro Cam pos – 
He lo í sa He le na  – Ro meu Tuma  – Anto nio Car los
Jú ni or.

PARECER Nº 1.507, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre a Men sa gem nº 300, de 2001 
(Men sa gem nº 1.388, de 17 de de zem bro
de 2001, na ori gem) do Se nhor Pre si den -
te da Re pú bli ca, que so li ci ta au to ri za ção
do Se na do Fe de ral para con tra tar ope ra -
ção de cré di to ex ter no, no va lor equi va -
len te a até EUR98.600.000 (no ven ta e oito 
mi lhões e se is cen tos mil eu ros) 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).

Relator: Se na dor Bel lo Par ga

I – Re la tó rio

O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos
do art. 52, in ci so V, da Cons ti tu i ção, en vi ou a esta
Casa a Men sa gem nº 300, de 2001 (Men sa gem nº
1.388, de 17 de de zem bro de 2001, na ori gem), que
so li ci ta au to ri za ção do Se na do Fe de ral para con tra tar 
ope ra ção de cré di to ex ter no, no va lor equi va len te a
até EUR98.600.000 (no ven ta e oito mi lhões e se is -
cen tos mil eu ros) 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), des ti na da ao
fi nan ci a men to par ci al do Pro je to do Trem Me tro po li ta -
no de For ta le za (METROFOR), com as se guin tes ca -
rac te rís ti cas:

a) de ve dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;
b) va lor pre ten di do: EUR98.600.000 (no ven ta e

oito mi lhões e se is cen tos mil Eu ros);
c) ju ros: a uma taxa va riá vel igual à Li bor se -

mes tral, adi ci o na da de 0,75% a.a. (se ten ta e cin co
cen té si mos per cen tu a is ao ano);

d) Ca rên cia: 66 me ses;
e) Pa ga men to do Prin ci pal: em cin co par ce las

anu a is, igua is e con se cu ti vas, ven cen do-se a pri me i -
ra 66 me ses após o de sem bol so;

f) vi gên cia do con tra to: a par tir da data de sua
as si na tu ra;

g) Front-end-Fee: até 1% so bre o mon tan te do
em prés ti mo;

h) com mit ment char ge: 0,85% a.a. (oi ten ta e
cin co cen té si mos por cen to ao ano) so bre o sal do não 
de sem bol sa do nos pri me i ros 4 (qua tro) anos, após a
as si na tu ra do con tra to, re du zi da para 0,75% a.a. (se -
ten ta e cin co cen té si mos per cen tu a is ao ano) a par tir
do quin to ano.



O mu tuá rio é a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e
ao Mi nis té rio dos Trans por tes, por in ter mé dio da
Com pa nhia Bra si le i ra de Trens Urba nos (CBTU),
cabe a res pon sa bi li da de pe los com pro mis sos e a
ges tão do pro je to que in te gra a pre sen te ope ra ção de
cré di to.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Tra ta-se de ope ra ção de cré di to des ti na da ao fi -
nan ci a men to par ci al do Me tro for, cujo mé ri to é in dis -
cu tí vel em ra zão de se in se rir na es tra té gia de de sen -
vol vi men to re gi o nal do Nor des te im ple men ta da pelo
Go ver no Fe de ral. Os re cur sos se rão des ti na dos à
am pli a ção da ma lha me tro viá ria de For ta le za, com o
ob je ti vo de me lho rar a in fra-es tru tu ra ur ba na e, em
con se qüên cia, pro pi ci ar o de sen vol vi men to so ci o e co -
nô mi co da que la im por tan te re gião me tro po li ta na.

Apli cam-se a esta ope ra ção os li mi tes es ta be le -
ci dos pela Re so lu ção nº 96, de 1989, do Se na do Fe -
de ral. Con for me le van ta men to re a li za do pela Se cre -
ta ria do Te sou ro Na ci o nal do Mi nis té rio da Fa zen da,
há mar gens nos li mi tes de en di vi da men to da União
para a con tra ta ção da pre sen te ope ra ção de cré di to.
Acom pa nha o pe di do o Pa re cer STN/COREF/GERFI
nº 436, de 28 de no vem bro de 2001, do mes mo ór gão, 
que se ma ni fes tou fa vo ra vel men te à con tra ta ção da
ope ra ção de cré di to em aná li se.

O Pa re cer PGFN/COF nº 2.204/2001, da Pro -
cu ra do ria-Geral da Fa zen da Na ci o nal cons ta tou que
fo ram cum pri das as for ma li da des pré vi as à con tra ta -
ção es ta be le ci das na Cons ti tu i ção Fe de ral e pelo
Senado Fe de ral, bem como as de ter mi na ções da
Co mis são de Con tro le Fis cal e de ma is dis po si ti vos
le ga is e re gu la men ta res per ti nen tes.

Aduz ain da a Pro cu ra do ria-Geral da Fa zen da
Na ci o nal que a mi nu ta con tra tu al con tém cláu su las
admis sí ve is se gun do a le gis la ção bra si le i ra, ten do sido 
ob ser va do o dis pos to no art. 5º da Re so lu ção nº 96/89
do Se na do Fe de ral, que veda dis po si ção con tra tu al
de na tu re za po lí ti ca aten ta tó ria à so be ra nia na ci o nal
e à or dem pú bli ca, con trá ria à Cons ti tu i ção e às leis
bra si le i ras, bem as sim que im pli que com pen sa ção
au to má ti ca de dé bi tos e cré di tos.

O Ban co Cen tral do Bra sil, na for ma da le gis la -
ção per ti nen te, cre den ci ou a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil, por in ter mé dio do Mi nis té rio da Fa zen da, a ne -
go ci ar a ope ra ção de cré di to em exa me, con for me
evi den cia o Ofí cio DECEC/DIOPE/SUAUT-2001/365
da que la au tar quia.

Con clu í mos, por con se guin te, que a do cu men -
ta ção apre sen ta da pelo Go ver no Fe de ral aten de a to -
das as con di ções im pos tas pela Cons ti tu i ção, bem
como pelo Se na do Fe de ral e às pre vis tas nos de ma is
ins tru men tos le ga is.

Ade ma is, as con di ções fi nan ce i ras en con -
tram-se ple na men te com pa tí ve is com o mer ca do in -
ter na ci o nal, não ha ven do o que se opor quan to às
mes mas ou quan to às cláu su las con tra tu a is uma vez
que es tas e aque las es tão de acor do com as re gras
in ter na ci o na is ace i tas.

III – Voto

Em face de a ma té ria não con ter ví ci os de na tu -
re za cons ti tu ci o nal, le gal ou re gi men tal, bem como
pelo seu ele va do mé ri to, opi na mos pela apro va ção do 
ple i to nos ter mos do se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 72, DE 2001

Au to ri za a União a con tra tar ope ra -
ção de cré di to ex ter no, no va lor equi va -
len te a até EUR98.600.000 (no ven ta e oito 
mi lhões e se is cen tos mil Eu ros) 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).

O Se na do Fe de ral re sol ve:

Art. 1º É a União au to ri za da; nos ter mos do art. 52, 
inciso V, da Cons ti tu i ção e nos ter mos da Re so lu ção
nº 96, de 1989, do Se na do Fe de ral, a con tra tar ope ra -
ção de cré di to no va lor equi va len te a até
EUR98.600.000 (no ven ta e oito mi lhões e se is cen tos
mil Eu ros) 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), des ti na da ao fi nan ci a -
men to par ci al do Pro je to do Trem Me tro po li ta no de
For ta le za (METROFOR).

Art. 2º A ope ra ção de cré di to men ci o na da no
art. 1º apresen ta as se guin tes ca rac te rís ti cas fi nan ce -
i ras:

I – de ve dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;

II – va lor pre ten di do: EUR98.600.000 (no ven ta e 
oito mi lhões e se is cen tos mil Eu ros);

III – ju ros: a uma taxa va riá vel igual à LIBOR se -
mes tral, adi ci o na da de 0,75% a.a. (se ten ta e cin co
cen té si mos per cen tu a is ao ano);

IV – Ca rên cia: 66 me ses;



V – Pa ga men to do Prin ci pal: em 5 par ce las
anu a is, iguais e con se cu ti vas, ven cen do-se a pri me i -
ra 66 me ses após o de sem bol so;

VI – vi gên cia do con tra to: a par tir da data de sua
as si na tu ra;

VII – Front-end-Fee: até 1% so bre o mon tan te
do em prés ti mo;

VIII – com mit ment char ge: 0,85% a.a. (oi ten ta
e cin co cen té si mos por cen to ao ano) so bre o sal do
não de sem bol sa do nos pri me i ros 4 (qua tro) anos,
após a as si na tu ra do con tra to, re du zi da para 0,75%
a.a. (se ten ta e cin co cen té si mos per cen tu a is ao ano)
a par tir do quin to ano.

Art. 3º A au to ri za ção con ce di da por esta re so lu -
ção de ve rá ser exer ci da no pra zo de qui nhen tos e
qua ren ta dias con ta dos 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.

Sala da Co mis são, 18 de dezembro, de 2001. –
Sena dor – Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te – Bel lo Par -
ga, Re la tor – Car los Be zer ra  – Edu ar do Su plicy –
Jef fer son Pe res – He lo í sa He le na – Pe dro Si mon –
Arlin do Por to – Wal deck Orne las – Ro me ro Jucá –
Ri car do San tos – La u ro Cam pos – José Co e lho –
Antô nio Car los Jú ni or – José Fo ga ça.

REQUERIMENTO Nº

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 o Pro -
je to de Re so lu ção nº , ad vin do da apro va ção da Men -
sa gem nº 300, de 2001, que “Re quer ao Se na do Fe -
de ral 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
EUR98.600.000 (no ven ta e oito mi lhões e se is cen tos
mil Eu ros), 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 o De sen vol vi men to – Ban co Mun di al (BIRD), des ti -
na da ao fi nan ci a men to par ci al do Pro je to do Trem Me -
tro po li ta no de For ta le za – METROFOR”.

Sala das Co mis sões, – 18 de de zem bro, de
2001. – Se na dor – Lú cio Alcân ta ra – Car los Be zer -
ra – Jef fer son Pe res – Pe dro Si mon – José Fo ga ça
– La u ro Cam pos – Edu ar do Su plicy – Wal deck
Orne las – Ri car do San tos – José Co e lho – Arlin do
Por to – Bel lo Par ga – Ro me ro Jucá – Antô nio Car -
los Jú ni or.

PARECER Nº 1.508, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 138, de 2001 (nº 5.907/2001, na Casa de 
ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da
Re pú bli ca, que “Insti tui Con tri bu i ção de
Inter ven ção no Do mí nio Eco nô mi co in ci -
den te so bre a im por ta ção e a co mer ci a li -
za ção de pe tró leo e seus de ri va dos, gás
na tu ral e seus de ri va dos e ál co ol etí li co
com bus tí vel (CIDE), e dá ou tras pro vi dên -
ci as”.

Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá

I – Re la tó rio

Enca mi nha do a esta Casa para apre ci a ção, nos
ter mos do art. 134 do Re gi men to Co mum, o Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 138, de 2001, emen ta do à epí -
gra fe, com põe-se de de zes se is ar ti gos.

O art. 1º, ca put, ins ti tui a Con tri bu i ção de Inter -
ven ção no Do mí nio Eco nô mi co in ci den te so bre a im -
por ta ção e a co mer ci a li za ção de pe tró leo e seus de ri -
va dos, gás na tu ral e seus de ri va dos e ál co ol etí li co
com bus tí vel (CIDE), a que se re fe rem os arts. 149 e
177 da Cons ti tu i ção, com a re da ção dada pela re cen -
te Emen da Cons ti tu ci o nal nº 33, de 2001.

O § 1º des se ar ti go es ta be le ce a des ti na ção do
pro du to da ar re ca da ção da Cide, de con for mi da de
com o ora dis pos to na Cons ti tu i ção (art. 177, § 4º,11,
alí ne as a, b e c). E o § 2º pre vê que, du ran te o ano de
2002, será ava li a da a uti li za ção efe ti va dos re cur sos
ar re ca da dos com a Cide, e que, a par tir de 2003, os
cri té ri os e di re tri zes se rão pre vis tos em lei es pe cí fi ca.

O art. 2º do pro je to de fi ne que são con tri bu in tes
da Cide o pro du tor, o for mu la dor e o im por ta dor dos
com bus tí ve is lí qui dos re la ci o na dos no art. 3º E o pa -
rá gra fo úni co es cla re ce quem se con si de ra for mu la -
dor de com bus tí vel lí qui do, de ri va dos de pe tró leo e
de ri va dos e gás na tu ral.

O art. 3º de fi ne como fa tos ge ra do res da Cide as 
ope ra ções de im por ta ção e de co mer ci a li za ção no
mer ca do in ter no dos com bus tí ve is que re la ci o na. No
§ 2º dis põe que a Cide não in ci di rá so bre as re ce i tas
de ex por ta ção, para o ex te ri or, dos pro du tos re la ci o -
na dos no ca put (de con for mi da de com ora es ta be le -
ci do na Cons ti tu i ção, art. 149, § 2º, I).

O art. 4º de fi ne a base de cál cu lo da Cide, e o
art. 5º, ca put, es ta be le ce as res pec ti vas alí quo tas es -
pe cí fi cas, dis pon do seu § 4º que fica isen ta da con tri -
bu i ção a naf ta pe tro quí mi ca, im por ta da ou ad qui ri da



no mer ca do in ter no, des ti na da à ela bo ra ção, por cen -
tral pe tro quí mi ca, de pro du tos pe tro quí mi cos não in -
clu í dos no ca put, nos ter mos e con di ções es ta be le ci -
dos pela Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo – ANP.

O art. 6º re gu la o pa ga men to da Cide na hi pó te -
se de im por ta ção, o qual de ve rá ser efe tu a do na data
do re gis tro da de cla ra ção de im por ta ção, e es ta be le -
ce a apu ra ção e o pa ga men to men sal no caso de co -
mer ci a li za ção, no mer ca do in ter no.

Os arts. 7º e 8º tra tam da pos si bi li da de de de du -
ção do va lor da Cide nas hi pó te ses, li mi tes e con di -
ções ali de fi ni das.

O art. 9º es ta be le ce que o Po der Exe cu ti vo po -
de rá re du zir as alí quo tas es pe cí fi cas de cada pro du -
to, bem as sim res ta be le cê-las até o va lor fi xa do no
art. 5º, bem como po de rá re du zir e res ta be le cer os li -
mi tes de de du ção re fe ri dos no art. 8º. O § 2º es ta be le -
ce que, ob ser va do o li mi te fi xa do no art. 5º, o Po der
Exe cu ti vo po de rá es ta be le cer alí quo tas es pe cí fi cas
di ver sas para o di e sel, con for me o teor de en xó fre do
pro du to, de acor do com clas si fi ca ção es ta be le ci da
pela ANP.

O art. 10 e seus cin co pa rá gra fos tra tam da isen -
ção as se gu ra da aos pro du tos, re fe ri dos no art. 3º,
ven di dos a em pre sa co mer ci al ex por ta do ra, con for -
me de fi ni do pela ANP, com o fim es pe cí fi co de ex por -
ta ção para o ex te ri or, e es ta be le cem con di ções para
fru i ção do be ne fí cio, bem como as con se qüên ci as do
des cum pri men to des sas con di ções.

O art. 11 con si de ra res pon sá vel so li dá rio pela
Cide o ad qui ren te de mer ca do ria de pro ce dên cia
estran ge i ra, no caso de im por ta ção re a li za da por
sua con ta e or dem, por in ter mé dio de em pre sa im -
por ta do ra.

O art. 12 es ta be le ce que res pon dem pela in fra -
ção, re la ti va men te à Cide, o ad qui ren te de mer ca do -
ria de pro ce dên cia es tran ge i ra, no caso de im por ta -
ção re a li za da por sua con ta e or dem, por in ter mé dio
de im por ta do ra.

O art. 13, ca put, atri bui à Se cre ta ria da Re ce i ta
Fe de ral com pe tên cia so bre a ad mi nis tra ção e fis ca li -
za ção da Cide. E o pa rá gra fo úni co su je i ta a Cide às
nor mas vi gen tes so bre pro ces so ad mi nis tra ti vo-fis cal
de de ter mi na ção e exi gên cia de cré di tos tri bu tá ri os
fe de ra is e de con sul ta, bem como, no que cou ber, às
dis po si ções da le gis la ção do Impos to de Ren da, es -
pe ci al men te quan to a pe na li da des e de ma is acrés ci -
mos apli cá ve is.

O art. 14 re duz a zero, a par tir de 1º de abril de
2002, as alí quo tas da con tri bu i ção para o
PISI/PASEP e da Co fins in ci den tes so bre a re ce i ta

bru ta de cor ren te da ven da, às cen tra is pe tro quí mi -
cas, de naf ta pe tro quí mi ca, e fa cul ta à Se cre ta ria da
Re ce i ta Fe de ral a edi ção de nor mas des ti na das a
con tro lar a ob ser vân cia des se ar ti go.

O art. 15 fa cul ta aos Mi nis té ri os da Fa zen da e de 
Mi nas e Ener gia, bem como à ANP, a edi ção dos atos
ne ces sá ri os ao cum pri men to das dis po si ções des ta
lei.

O art. 17 es ta be le ce que a lei en tra em vi gor na
data da pu bli ca ção, pro du zin do efe i tos a par tir de 1º
de ja ne i ro de 2002, res sal va do o dis pos to no art. 14.

II – Aná li se

Con so an te o Re gi men to Inter no (art. 99, I, IV e
VII), com pe te a esta CAE opi nar so bre pro po si ções
per ti nen tes a as pec to eco nô mi co e fi nan ce i ro de
qual quer ma té ria que lhe seja sub me ti da, tri bu tos, fi -
nan ças pú bli cas ou tros as sun tos cor re la tos.

Ade ma is, o Pro je to sob aná li se está sen do ob je -
to de apre ci a ção pelo Se na do Fe de ral, na qua li da de
de Casa re vi so ra, nos ter mos do Re gi men to Co mum
(arts. 134 e segs.).

Com a men sa gem que, em 12 de de zem bro cor -
ren te, o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca sub me teu à
de li be ra ção do Con gres so Na ci o na1, nos ter mos do
art. 61 da Cons ti tu i ção, o pro je to de lei que visa ins ti -
tu ir a Cide, veio ane xa a Expo si ção de Mo ti vos (MF
nº 245 EMI PL MME CIDE) de igual data, subs cri ta
pe los Ti tu la res das Pas tas da Fa zen da e das Mi nas e
Ener gia.

Aí se jus ti fi ca mi nu den te men te a pro pos ta, que
re gu la o art. 177 da Cons ti tu i ção, al te ra do pela Emen -
da Cons ti tu ci o nal nº 33, de 11 de de zem bro cor ren te.
E, em con clu são, alu de-se a re gi me de ur gên cia na
tra mi ta ção des se pro je to de lei, pelo fato de tra tar de
ma té ria su je i ta ao prin cí pio da an te ri o ri da de, de ven -
do, pois, ser apro va da ain da no ano em cur so, para
que pro du za efe i tos já em 2002, quan do ocor re rá a
aber tu ra do mer ca do, sob pena de se ca u sa rem gran -
des dis tor ções no mer ca do, com ir re ver sí ve is pre ju í -
zos para a in dús tria na ci o nal.

Na Casa de ori gem, a pro po si ção re sul tou aper -
fe i ço a da, vin do a esta Casa re vi so ra o tex to sob aná li -
se, des cri to no re la tó rio.

Estão ob ser va das, no caso, as nor mas ge ra is
em ma té ria de le gis la ção tri bu tá ria es ta be le ci das
pelo Có di go Tri bu tá rio Na ci o nal, a teor do dis pos to
no art. 146, III, da Cons ti tu i ção.

Nada te mos a adu zir, ra zão por que o pro je to, tal 
como cons ta na re da ção fi nal apro va da pela Casa de
ori gem, afi gu ra-se me re cer apro va ção.



III – Voto

À vis ta do ex pos to, con clu í mos pela apro va ção
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 138, de 2001.

Sala da Co mis são, 18 de de zem bro, de 2001. –
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te – Ro me ro
Jucá, Re la tor – Pa u lo Har tung (abs ten ção) – Anto -
nio Car los Jú ni or – José Fo ga ça – Bel lo Par ga –
Wal deck Orne las – José Co e lho – Jo nas Pi nhe i ro
– He lo í sa He le na – Lú dio Co e lho – La u ro Cam pos
– Jef fer son Pe res – Pe dro Si mon – Edu ar do Su -
plicy – Ro meu Tuma.

PARECER Nº 1.509, DE 2001

Da Co mis são de Ser vi ços de
Infra-estrutura, so bre a Men sa gem nº 269,
de 2001 (nº 1.311/2001, na ori gem), do
Pre si den te da Re pú bli ca, que “Sub me te à 
apre ci a ção do Se na do Fe de ral o nome do 
Se nhor Car los Alber to Van der ley Nó bre -
ga, para exer cer o car go de Di re tor-Geral
da Agên cia Na ci o nal de Trans por tes
Aqua viá ri os – ANTAQ”.

Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da
A Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura, em

vo ta ção se cre ta re a li za da em 18 de de zem bro de
2001, apre ci an do o re la tó rio apre sen ta do pelo Se nhor
Se na dor Ma u ro Mi ran da so bre a Men sa gem nº 269, de 
2001, opi na pela apro va ção da in di ca ção do Se nhor
Car los Alber to Van der ley Nó bre ga, para exer cer o
car go de Di re tor-Geral da Agên cia Na ci o nal de Trans -
por tes Aqua viá ri os – ANTAQ por 16 vo tos fa vo rá ve is,
1 con trá rio(s) e 1  abs ten ção.

O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, atra vés da
Men sa gem nE 269, de 2001 (nE 1.311, de 5 de de zem -
bro de 2001, na ori gem), sub me te à apre ci a ção do
Se na do Fe de ral a in di ca ção do Se nhor Car los Alber to 
Van der ley Nó bre ga, para exer cer o car go de Di re -
tor-Ge ral da Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Aqua -
viá ri os – ANTAQ, au tar quia es pe ci al vin cu la da ao Mi -
nis té rio dos Trans por tes, ins ti tu í da pela Lei nE 10.233, 
de 5 de ju nho de 2001.

O in di ca do é ci da dão bra si le i ro, gra du a do em
en ge nha ria ci vil pela Uni ver si da de do Esta do do Rio
de Ja ne i ro no ano de 1971, e pós-gra du a do em pla ne -
ja men to de trans por tes pela Co or de na ção dos Pro -
gra mas de Pós-Gra du a ção em Enge nha ria da Uni -
ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro (COPPE-UFRJ)
em 1976.

Des de 1994, ocu pa o car go de Di re tor-Pre si -
den te da Empre sa Bra si le i ra de Pla ne ja men to de

Trans por tes (GEIPOT), à qual de di cou gran de par te
de sua vida pro fis si o nal. Nes sa Casa, an tes de che -
gar à pre si dên cia, exer ceu su ces si va men te as fun -
ções de Su pe rin ten den te de Pla ne ja men to, Di re tor,
Asses sor Espe ci al da Pre si dên cia, Su pe rin ten den te
de Pro gra ma ção de Ope ra ções e Pro je tos, e Che fe
da Asses so ria Inter na ci o nal.

Pa ra le la men te às ati vi da des à fren te do Geipot,
vem atu an do como re pre sen tan te do go ver no bra si le -
i ro em di ver sos gru pos de tra ba lho cons ti tu í dos com o 
pro pó si to de es tu dar e pro mo ver a in te gra ção dos
trans por tes no con ti nen te la ti no-ame ri ca no, des ta -
can do-se:

– o “Sub gru po 5 do Mercosul – Trans por te e
Infra-Estrutura”, na qua li da de de co or de na dor; e 

– a “Co mis são Tri na ci o nal para Implan ta ção do
Eixo Viá rio Bra sil/Uru guai/Argen ti na”, como re pre -
sen tan te do Mi nis té rio dos Trans por tes.

Na mes ma li nha de atu a ção, é tam bém o re pre -
sen tan te ofi ci al do Mi nis té rio dos Trans por tes para
acom pa nha men to dos es tu dos do Cor re dor Bra -
sil/Bo lí via/Chi le, pro je to que con ta com fi nan ci a men to 
o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to (BID).

No Mi nis té rio dos Trans por tes, exer ceu as fun -
ções de Co or de na dor de Pro gra mas de De sen vol vi -
men to Re gi o nal (1980-1983) e de Se cre tá rio de
Assun tos Espe ci a is e de Tec no lo gia (1985-1988).
Nes se úl ti mo pos to, teve opor tu ni da de de pre si dir co -
mis sões des ti na das a tra tar de te mas re le van tes do
se tor trans por tes, com des ta que para a mul ti mo da li -
da de; trans por te e co mér cio ex te ri or (em ar ti cu la ção
com o Mi nis té rio da Fa zen da); e trans por te para a si -
de rur gia (em ar ti cu la ção com o Mi nis té rio da Indús tria 
e Co mér cio).

O cur rí cu lo do in di ca do re gis tra sua par ti ci pa ção 
nos Con se lhos de Admi nis tra ção da Com pa nhia de
De sen vol vi men to de Bar ca re na (CODEBAR), da
Empre sa de Na ve ga ção da Ama zô nia (ENASA), da
Com pa nhia Do cas do Espí ri to San to (CODESA) e da
Rede Fer ro viá ria Fe de ral S.A. (REFFSA), além da -
que le da em pre sa que pre si de há qua se oito anos
inin ter rup ta men te.

Não se po de ria, fi nal men te, de i xar de men ci o -
nar que sua tra je tó ria pelo se tor pú bli co foi pre ce di da,
no pe río do de 1972 a 1979, de in ten sa ati vi da de na
área da con sul to ria pri va da em trans por tes, quan do
se jun tou às equi pes téc ni cas de em pre sas de gran de 
ex pe riên cia e tra di ção no se tor, a exem plo da
Transplan, Sapsa e Tenpo.

São, por tan to, múl ti plas e no tá ve is as li ga ções
do Se nhor Car los Alber to Van der ley Nó bre ga com o



se tor de trans por tes. Ca pa ci da de téc ni ca e ex pe riên -
cia ad mi nis tra ti va são o re sul ta do de sua de di ca ção
in te gral a essa ca u sa, des de a for ma ção aca dê mi ca e 
por toda a vida pro fis si o nal. Tais atri bu tos, cla ra men te 
ma ni fes tos no cur ri cu lum vi tae en ca mi nha do em
ane xo à Men sa gem nº 269, de 2001, va lem ao in di ca -
do o cre den ci a men to para o ple no exer cí cio das ati vi -
da des ne ren tes ao car go para o qual foi es co lhi do
pelo Exmo. Sr. Pre si den te da Re pú bli ca.

Di an te dis so, sub me te mos à apre ci a ção e ao jul -
ga men to des ta dou ta Co mis são a in di ca ção do Se -
nhor Car los Alber to Van der ley Nó bre ga, cons tan te da 
re fe ri da men sa gem pre si den ci al, em cum pri men to ao 
dis pos to no art. 52, III, f da Cons ti tu i ção Fe de ral com -
bi na do com o art. 53 da Lei nº 10.233, de 5 de ju nho
de 2001.

Sala da Co mis são, 18 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Alber to Sil va, Pre si den te – Ma u ro Mi ran -
da, Re la tor – Val mir Ama ral – Ri car do San tos – Na -
bor Jú ni or – Luis Otá vio – Be ní cio Sam pa io – Jo -
nas Pi nhe i ro – Arlin do Por to – Ge ral do Cân di do –
Mar lu ce Pin to – Pa u lo Har tung –  Edu ar do Si que i -
ra Cam pos – Ro meu Tuma – Le o mar Qu in ta ni lha –
Fer nan do Ma tu sa lém – Fer nan do Ri be i ro – Ro ber -
to Sa tur ni no.

PARECER Nº 1.510, DE 2001

Da Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estrutura, so bre a Men sa gem nº 270,
de 2001 (nº 1.312/2001, na ori gem), do
Pre si den te da Re pú bli ca, que “Sub me te à 
apre ci a ção do Se na do Fe de ral o nome do 
Se nhor José Gu i ma rães Bar re i ros, para
exer cer o car go de Di re tor da Agên cia
Na ci o nal de Trans por tes Aqua viá ri os –
ANTAQ”.

Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio
A Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, em

vo ta ção se cre ta re a li za da em 18 de de zem bro de
2001, apre ci an do o re la tó rio apre sen ta do pelo Se -
nhor Se na dor Luís Otá vio so bre a Men sa gem nº 270,
de 2001, opi na pela apro va ção da in di ca ção do Se -
nhor José Gu i ma rães Bar re i ros, para exer cer o car go
de Di re tor da Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Aqua -
viá ri os – ANTAQ, por 16 vo tos fa vo rá ve is, 1 con trá rio
e 1 abs ten ção.

O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, por meio da
Men sa gem nº 270, de 2001 (nº 1.312, de 5 de de zem -
bro de 2001, na ori gem), sub me te à apre ci a ção do
Se na do Fe de ral a in di ca ção do Se nhor José
Guimarães Barreiros, para exer cer o car go de Di re tor

da Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Aqua viá ri os –
ANTAQ, au tar quia es pe ci al vin cu la da ao Mi nis té rio
dos Trans por tes, ins ti tu í da pela Lei nº 10.233, de 5 de
ju nho de 2001.

O in di ca do, nas ci do na ci da de do Rio de Ja ne i ro
(RJ), é en ge nhe i ro ci vil, gra du a do pela Esco la Na ci o -
nal de Enge nha ria da Uni ver si da de do Bra sil, em
1955. Sua for ma ção aca dê mi ca in clui es pe ci a li za ção
em por tos de mar, rios e ca na is; pon tes e gran des es -
tru tu ras; e sa ne a men to.

Des de de zem bro de 1999, é di re tor do De par ta -
men to de Ma ri nha Mer can te da Se cre ta ria de Trans -
por tes Aqua viá ri os do Mi nis té rio dos Trans por tes. É
mem bro efe ti vo da Co mis são Inter mi nis te ri al para
Re cur sos do

Mar (CIRM), na qua li da de de re pre sen tan te do
Mi nis té rio dos Trans por tes, e pre si den te do Con se lho
de Au to ri da de Por tuá ria (CAP) do Por to de Se pe ti ba.

Entre ou tros car gos pú bli cos an te ri or men te ocu -
pa dos pelo Se nhor José Guimarães Barreiros, cabe
sa li en tar:

– na Empre sa de Por tos do Bra sil S.A.:
• Di re tor, com atri bu i ções de co or de na ção e su -

per vi são das áre as de Pes qui sas Hi dro viá ri as 
e Na ve ga ção Inte ri or (1976-1978);

• Di re tor, com atri bu i ções de co or de na ção e su -
per vi são das áre as de Admi nis tra ção e Re -
cur sos Hu ma nos, de Tre i na men to Por tuá rio, e 
de Infor má ti ca e Orga ni za ção (1978-1985);

 – no De par ta men to Na ci o nal de Por tos e Vias
Na ve gá ve is:

• Di re tor Exe cu ti vo, no me a do em 1975;
• Che fe de Ga bi ne te do Di re tor-Ge ral

(1968-1975);
• Che fe da Di vi são de Dra ga gem e Che fe da Di -

vi são de Obras e Fis ca li za ção – am bas in te -
gran tes da Sub di re to ria de Pla ne ja men to –,
para as qua is foi no me a do em 1965 e 1963,
res pec ti va men te;

– no De par ta men to Na ci o nal de Trans por tes
Aqua viá ri os da Se cre ta ria Na ci o nal de Trans por tes
do Mi nis té rio da Infra-Estru tu ra:

• Di re tor (1990-1991);
– no De par ta men to de Ma ri nha Mer can te

(DMM) da Se cre ta ria de Pro du ção do Mi nis té rio dos
Trans por tes:

• Di re tor-Adjun to (1994-1995);
– na Se cre ta ria de Trans por tes Aqua viá ri os do

Mi nis té rio dos Trans por tes:
• Asses sor, no me a do em 1995;



• Di re tor do De par ta men to de Hi dro vi as Inte ri o -
res, no me a do em 1999;

• Di re tor in te ri no do De par ta men to de Ma ri nha
Mer can te, no me a do em 1999.

Ou tras mis sões, para as qua is foi ofi ci al men te
de sig na do, in clu em:

– che fia das de le ga ções par ti ci pan tes dos Acor -
dos Bi la te ra is de Trans por te Ma rí ti mo Inter na ci o nal
fir ma dos pelo Bra sil, en tre 1990 e 1991, com os se -
guin tes pa í ses: Fran ça, em Pa ris; União So vié ti ca, em 
Le nin gra do; Ale ma nha, em Bonn; Chi le, em San ti a go; 
e Esta dos Uni dos, em Bra sí lia;

– pre si dên cia dos Con se lhos de Au to ri da de Por -
tuá ria (CAP) dos por tos do Rio de Ja ne i ro, Se pe ti ba,
Su a pe, Ni te rói e For no, na qua li da de de re pre sen tan -
te do Go ver no Fe de ral.

Ana li sa do o cur ri cu lum vi tae que se en con tra
ane xo à Men sa gem nº 270, de 2001, é pos sí vel con -
clu ir que o in di ca do para in te grar a Di re to ria da
ANTAQ re ú ne atri bu tos de for ma ção aca dê mi ca, ca -
pa ci da de téc ni ca e ex pe riên cia pro fis si o nal que o ha -
bi li tam ple na men te para o exer cí cio das fun ções ine -
ren tes ao car go para o qual foi es co lhi do pelo Exce -
len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.

Di an te dis so, sub me te mos à apre ci a ção e ao jul -
ga men to des ta dou ta Co mis são a in di ca ção do Se nhor 
José Gu i ma rães Bar re i ros, cons tan te da re fe ri da men -
sa gem pre si den ci al, em cum pri men to ao dis pos to no
art. 52, III, f, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o 
art 53 da Lei nº 10.233, de 5 de ju nho de 2001.

Sala da Co mis são, 18 de de zem bro de 2001. – 
Se na dor Alber to Sil va, Pre si den te – Edu ar do Si -
que i ra Cam pos,  Re la tor – Val mir Ama ral – Ri car do
San tos – Na bor Jú ni or – Be ní cio Sam pa io – Jo nas
Pi nhe i ro – Ge ral do Cân di do – Arlin do Por to – Pa u -
lo Har tung – Mar lu ce Pin to – Fer nan do Ri be i ro –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – Ro meu Tuma – Ma u ro 
Mi ran da – Le o mar Qu in ta ni lha – Fer nan do Ma tu -
sa lém – Ro ber to Sa tur ni no.

PARECER Nº 1.511, DE 2001

Da Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estrutura, so bre a Men sa gem nº 271,
de 2001 (nº 1.313/2001, na ori gem), do
Pre si den te da Re pú bli ca, que “Sub me te à 
apre ci a ção do Se na do Fe de ral o nome do 
Se nhor Tar cí sio Jor ge Cal dos Pe re i ra,
para exer cer o car go de Di re tor da Agên -
cia Na ci o nal de Trans por tes Aqua viá ri os
– ANTAQ”.

Re la tor: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos
A Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura, em

vo ta ção se cre ta re a li za da em 18 de de zem bro de
2001, apre ci an do o re la tó rio apre sen ta do pelo Se -
nhor Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos so bre a
Men sa gem nº 271, de 2001, opi na pela apro va ção da
in di ca ção do Se nhor Tar cí sio Jor ge Cal das Pe re i ra,
para exer cer o car go de Di re tor da Agên cia Na ci o nal
de Trans por tes Aqua viá ri os – ANTAQ, por 16 vo tos fa -
vo rá ve is, 1 con trá rio e 1 abs ten ção.

O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, por meio da
Men sa gem nº 271, de 2001 (nº 1.313, de 5 de de zem -
bro de 2001, na ori gem), sub me te ao exa me do Se na -
do Fe de ral a in di ca ção do Se nhor Tarcísio Jorge
Caldas Pereira para o car go de Di re tor da Agên cia
Na ci o nal de Trans por tes Aqua viá ri os (ANTAQ), au tar -
quia es pe ci al vin cu la da ao Mi nis té rio dos Trans por -
tes.

O Se nhor Tar cí sio Cal das Pe re i ra, na tu ral do
Ma ra nhão e re si den te em Bra sí lia, gra du ou-se pela
Esco la Na val, em 1958, e em Enge nha ria Elé tri ca
pela Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca do Rio de Ja ne i -
ro (PUC – RJ), em 1965. Pos te ri or men te, ob te ve o
grau de Mes tre em Ciên ci as Eco nô mi cas pela PUC –
RJ, em 1969, e os tí tu los de Mas ter of Sci en ce Engi -
ne e ring e de Elec tri cal Engi ne er, em 1978 e 1979,
res pec ti va men te, na Na val Post Gra du a te Scho ol
(NPGS), em Mon te rey, Esta dos Uni dos da Amé ri ca.
Pa ra le la men te aos cur sos da NPGS, com ple tou, na -
que la mes ma ins ti tu i ção, os cré di tos re que ri dos para
o mes tra do em Admi nis tra ção.

Sua ex pe riên cia in clui des de re le van tes fun ções 
téc ni cas e ad mi nis tra ti vas de sen vol vi das no Mi nis té -
rio da Ma ri nha aos car gos exe cu ti vos jun to à ini ci a ti va 
pri va da, além de ati vi da des do cen tes.

Entre os prin ci pa is car gos exer ci dos em sua
vida pro fis si o nal, des ta cam-se:

– Pro fes sor as so ci a do do de par ta men to de
Enge nha ria     Elé tri ca da PUC – RJ, de 1968 a 1975;

– Che fe do De par ta men to Téc ni co da Di re to ria
de Arma men to e Co mu ni ca ções da Ma ri nha, de 1979
a 1985;

– Vi ce-Diretor Inte ri no da Di re to ria de Arma -
men to e Co mu ni ca ções da Ma ri nha, de 1985 a 1986;

– Pre si den te da Co mis são Ge ren ci al de Pro je -
tos Espe ci a is do Mi nis té rio da Ma ri nha, de 1986 a
1987;

– Di re tor do De par ta men to Co mer ci al da Casa
May rink Ve i ga S.A., de 1988 a 1993;

– Di re tor de Pro du ção da Casa da Mo e da do
Bra sil, de 1993 a 1995;



– Pre si den te da Casa da Mo e da do Bra sil, de
1995 a 2000.

Foi, ain da, mem bro do Con se lho de Admi nis tra -
ção da SFB Sis te mas S.A. e da Casa da Mo e da do
Bra sil. Além dis so, atu ou como mem bro do Con se lho
Empre sa ri al de Assun tos Estra té gi cos da Asso ci a ção 
Co mer ci al do Rio de Ja ne i ro (en tre 1996 e 2000) e do
Con se lho Con sul ti vo da Asso ci a ção Cul tu ral do
Arqui vo Na ci o nal (de 1998 a 2000).

Pe las in for ma ções cons tan tes de seu cur ri cu lum
vi tae en ca mi nha do em ane xo à Men sa gem nº 271, de
2001, cons ta ta-se que o in di ca do re ú ne atri bu tos que
o cre den ci am para o ple no exer cí cio das ati vi da des
ine ren tes ao car go para o qual foi es co lhi do pelo
Exmo. Sr. Pre si den te da Re pú bli ca.

Di an te do ex pos to, sub me te mos à apre ci a ção e
ao jul ga men to des ta dou ta Co mis são a in di ca ção do
Se nhor Tarcísio Jorge Caldas Pereira, cons tan te da
re fe ri da men sa gem pre si den ci al, em cum pri men to ao 
dis pos to no art. 52, III, f, da Cons ti tu i ção Fe de ral com -
bi na do com o art. 53 da Lei nº 10.233, de 5 de ju nho
de 2001.

Sala da Co mis são, 18 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Alber to Sil va, Pre si den te – Edu ar do Si -
que i ra Cam pos, Re la tor – Ri car do San tos – Na bor
Jú ni or – Luís Otà vio – Be ní cio Sam pa io – Jo nas
Pi nhe i ro – Arlin do Por to – Ge ral do Cân di do – Val -
mir Ama ral – Pa u lo Har tung – Mar lu ce Pin to – Fer -
nan do Ri be i ro – Ro meu Tuma – Fer nan do Ma tu sa -
lém – Ma u ro Mi ran da – Le o mar Qu in ta ni lha – Ro -
ber to Sa tur ni no.

PARECER Nº 1.512, DE 2001

Da Co mis são de Ser vi ços de
Infra-estrutura, so bre a Men sa gem nº 286
de 2001 (nº 1.378/2001, na ori gem), do
Pre si den te da Re pú bli ca, que “Sub me te à 
apre ci a ção do Se na do Fe de ral o nome do 
Se nhor John Mil ne Albu quer que For man, 
para exer cer o car go de Di re tor da Agên -
cia Na ci o nal do Pe tró leo – ANP”.

Relator: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos
A Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura, em

vo ta ção se cre ta re a li za da em 18 de de zem bro de
2001, apre ci an do o re la tó rio apre sen ta do pelo Se -
nhor Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos so bre a
Men sa gem nº 286, de 2001, opi na pela apro va ção da
in di ca ção do Se nhor John Mil ne Albu quer que For -
man, para exer cer o car go de Di re tor da Agên cia Na -
ci o nal do Pe tró leo-ANP, por 16 vo tos fa vo rá ve is, 1
con trá rio(s) e 1 abs ten ção.

O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, por meio da
Men sa gem nº 286, de 2001 (nº 1.378, de 13 de de -
zem bro de 2001, na ori gem), sub me te ao exa me do
Se na do Fe de ral a in di ca ção do Se nhor John Mil ne
Albu quer que For man para o car go de Di re tor da
Agên cia Na ci o nal de Pe tró leo – ANP, Au tar quia Espe -
ci al vin cu la da ao Mi nis té rio das Mi nas e Ener gia.

O Se nhor John Mil ne Albu quer que For man, na -
tu ral do Pará e re si den te na ci da de do Rio de Ja ne i ro,
gra du ou-se pela Esco la de Ge o lo gia da Uni ver si da de
do Bra sil, no Rio de Ja ne i ro, em 1961. Em 1965, es pe -
ci a li zou-se em Ge o lo gia e Mi ne ra ção na que la mes ma 
Uni ver si da de. Pos te ri or men te, no ano de 1967, ob te -
ve o tí tu lo de Mas ter of Sci en ce em Ge o lo gia, pela
Uni ver si da de de Stan ford, Ca li fór nia – USA.

A ex pe riên cia pro fis si o nal do in di ca do in clui re -
le van tes fun ções téc ni cas e ad mi nis tra ti vas exer ci das 
jun to ao Con se lho Na ci o nal de De sen vol vi men to Ci -
en tí fi co e Tec no ló gi co – CNPq e car gos exe cu ti vos
jun to a em pre sas pri va das, as sim como o de sem pe -
nho de ati vi da des do cen tes.

Entre os prin ci pa is car gos exer ci dos em sua
vida pro fis si o nal, des ta cam-se:

– Pro fes sor Adjun to IV do Cur so de Ge o lo gia do  
Insti tu to de Ge o ciên ci as da Uni ver si da de Fe de ral do
Rio de Ja ne i ro –UFRJ, de 1962 a 1993;

– Che fe do De par ta men to de Ge o lo gia Eco nô -
mi ca e Mi nas do Insti tu to de Ge o ciên ci as da Uni ver si -
da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro, no ano de 1969;

– Di re tor pro-tempore do Insti tu to de Ge o ciên -
ci as da Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro, no
ano de 1969;

– Di re tor do Se tor de Ciên ci as da Ter ra do Con -
se lho Na ci o nal de Pes qui sa – CNPq, no pe río do de
1968 a 1974;

– Mem bro do Con se lho Ci en tí fi co e Tec no ló gi co
do Con se lho Na ci o nal do De sen vol vi men to Ci en tí fi co
e Tec no ló gi co – CNPq, no pe río do de 1975 a 1980;

– Mem bro do Con se lho Su pe ri or do Insti tu to Po -
li téc ni co do Rio de Ja ne i ro – SCT – RJ, no pe río do de
1986 a 1990;

– Di re tor das Indús tri as Nu cle a res Bra si le i ras
S/A – Nu cle bras e Pre si den te das Indús tri as Nu cle a -
res do Bra sil S/A – INB, no pe río do de 1988 a 1990;

– Pre si den te da Uni par – União de Indús tri as
Pe tro quí mi cas S/A, no pe río do de 1992 a 1993;

– Mem bro do Con se lho de Admi nis tra ção de di -
ver sas em pre sas do Se tor Pe tro quí mi co, den tre elas:
COPESUL – Cia. Pe tro quí mi ca do Sul, Uni par, Pe tro -
quí mi ca União, Po li o le fi nas S/A, Po li bu te nos S/A, Nu -



cle bras de Equi pa men tos Pe sa dos – Nuc Lep, Urâ nio
do Bra sil S/A.

Cabe ain da des ta car a par ti ci pa ção do in di ca do
em di ver sas en ti da des e as so ci a ções pro fis si o na is
na ci o na is e in ter na ci o na is, li ga das à área de ge o lo -
gia, bem como os di ver sos tra ba lhos pu bli ca dos,
todos cons tan tes do cur ri cu lar que acom pa nha a
men sa gem pre si den ci al ora em exa me por essa Co -
mis são.

Atu al men te, exer ce as fun ções de Mem bro do
Co mi tê Ges tor do Fun do de Mi ne ra ção do Mi nis té rio
da Ciên cia e Tec no lo gia e, ain da, Só cio e Di re tor da
em pre sa J. For man Con sul to ria Ltda.

Pe las in for ma ções cons tan tes de seu cur ri -
cu lumn vi tae en ca mi nha do em ane xo à Men sa gem
286, de 2001, cons ta ta-se que o in di ca do re ú ne atri -
bu tos que o cre den ci am para o ple no exer cí cio das
ati vi da des ine ren tes ao car go para o qual foi es co lhi -
do pelo Exmo. Sr. Pre si den te da Re pú bli ca.

Di an te do ex pos to, sub me te mos à apre ci a ção e
ao jul ga men to des ta dou ta Co mis são a in di ca ção do
Se nhor John Mil ne Albu quer que For man, cons tan te
da re fe ri da men sa gem pre si den ci al, em cum pri men to 
ao dis pos to no art. 52, III, f, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
com bi na do com o art. 11 da Lei nº 9.478, de 6 de
agos to de 1997.

Sala da Co mis são, 18 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Alber to Sil va, Pre si den te – Edu ar do Si -
que i ra Cam pos, Re la tor – Val mir Ama ral – Ri car do
San tos – Na bor Jú ni or – Luís Otá vio – Be ni cio
Sam pa io – Jo nas Pi nhe i ro – Arlin do Por to – Ge ral -
do Cân di do – Pa u lo Har tung – Mar lu ce Pin to – Fer -
nan do Ri be i ro – Ro meu Tuma – Fer nan do Ma tu sa -
lém – Ma u ro Mi ran da – Le o mar Qu in ta ni lha – Ro -
ber to Sa tur ni no.

PARECER Nº 1.513, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco -
nômicos, so bre a Men sa gem nº 154-A,
de 2000, que “Enca mi nha ao Se na do Fe -
de ral pro pos ta de li mi tes glo ba is da dí vi -
da con so li da da dos Esta dos, do Dis tri to
Fe de ral e dos Mu ni cí pi os”.

Relator: Se na dor Lúcio Alcântara

I – Re la tó rio

Em aten di men to ao dis pos to no art. 30 da Lei
Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal), que “Esta be le ce nor mas
de fi nan ças pú bli cas vol ta das para a res pon sa bi li da -
de na ges tão fis cal e dá ou tras pro vi dên ci as”, o Se -

nhor Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi nhou ao Se na -
do Fe de ral a Men sa gem nº 1.069, de 3 de agos to de
2000, que for mu la duas pro pos tas de li mi tes glo ba is
para o mon tan te da dí vi da con so li da da dos en tes
que cons ti tu em a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, a
pri me i ra re fe ren te à União e a se gun da aos Esta dos,
ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os.

Em 18 de ou tu bro de 2000, a Pre si dên cia do Se -
na do Fe de ral co mu ni cou ao Ple ná rio ter pro ce di do à
le i tu ra da Men sa gem em 8 de agos to de 2000, oca -
sião em que de ter mi nou a au tu a ção das re fe ri das
pro pos tas em dois pro ces sos au tô no mos, atri bu in -
do-se a de sig na ção de Men sa gem nº 154, de 2000, à
pro pos ta re la ti va à União, e de Men sa gem nº 154-A,
de 2000, à re fe ren te aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral
e aos Mu ni ci pi os, com o pos te ri or en ca mi nha men to
de am bas ao exa me da Co mis são de Assun tos
Ecomi cos.

O pre sen te re la tó rio re por ta-se à Men sa gem
nº 154-A, de 2000, que tra ta da pro pos ta de li mi tes
glo ba is para o mon tan te da dí vi da con so li da da dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os. Inte -
gram a Men sa gem os se guin tes do cu men tos:

a) tex to da Expo si ção de Mo ti vos Inter mi nis te ri al
nº 177/MP/MF, de 3 de agos to de 2000, dos Mi nis tros
de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão e
da Fa zen da;

b) tex to da Pro pos ta de Li mi tes Glo ba is para o
Mon tan te da Dí vi da Con so li da da dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, de que tra ta o in ci -
so I do art. 30 da Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de
maio de 2000 (Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal), que
“Esta be le ce nor mas de fi nan ças pú bli cas vol ta das
para a res pon sa bi li da de na ges tão fis cal e dá ou tras
pro vi dên ci as”;

c) tex to da Me to do lo gia de Cál cu lo do Re sul ta -
do Fis cal dos Entes da Fe de ra ção.

A pro pos ta de li mi tes glo ba is para o mon tan te da
dí vi da con so li da da dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos Mu ni cí pi os con tém vin te e três ar ti gos, con for me
des cri tos a se guir.

O art. 1º de cla ra a su bor di na ção das ope ra ções
de cré di to in ter no e ex ter no re a li za das pe los Esta dos, 
pelo Dis tri to Fe de ral e pe los Mu ni cí pi os, in clu si ve
con ces são de ga ran ti as, às nor mas es ta be le ci das na
pro pos ta. O § 1º do ar ti go con ce i tua as ex pres sões
ente da Fe de ra ção, em pre sa es ta tal de pen den te, dí -
vi da con so li da da e dí vi da con so li da da lí qui da. O § 2º
ex clui da dí vi da con so li da da as obri ga ções en tre
cada ente da Fe de ra ção e seus res pec ti vos fun dos,



au tar qui as, fun da ções e em pre sas es ta ta is de pen -
den tes ou en tre es tas mes mas en ti da des.

O art. 2º fixa os se guin tes li mi tes su pe ri o res
para a dí vi da con so li da da lí qui da, sen do: a) dos Esta -
dos e do Dis tri to Fe de ral: duas ve zes sua re ce i ta cor -
ren te lí qui da; e b) dos Mu ni cí pi os: 1,2 (um in te i ro e
dois dé ci mos) ve zes sua re ce i ta cor ren te lí qui da. O
art. 2º con tém, ain da, sete pa rá gra fos, que es pe ci fi -
cam con di ções para o ajus te do ní vel de en di vi da -
men to dos en tes da Fe de ra ção à si tu a ção pre vis ta no
ca put.

O art. 3º pre vê que o cum pri men to do li mi te a
que se re fe re o in ci so III do art. 167 da Cons ti tu i ção
de ve rá ser com pro va do me di an te apu ra ção das ope -
ra ções de cré di to e das des pe sas de ca pi tal con for me 
os cri té ri os de fi ni dos no art. 32, § 3º, da Lei Com ple -
men tar nº 101, de 2000.

O art. 4º es ta be le ce que o mon tan te glo bal das
ope ra ções de cré di to re a li za das em um exer cí cio fi -
nan ce i ro não po de rá ser su pe ri or a de zes se is por
cen to da re ce i ta cor ren te lí qui da.

O art. 5º es pe ci fi ca li mi tes e con di ções para os
efe i tos de ha bi li ta ção a no vas ope ra ções de cré di to.

O art. 6º ex clui dos li mi tes pre vis tos no art. 5º as
ope ra ções de cré di to que, na data da pu bli ca ção da
re sul tan te re so lu ção do Se na do Fe de ral, es ti ve rem
pre vis tas nos Pro gra mas de Ajus te Fis cal dos Esta -
dos, es ta be le ci dos nos ter mos da Lei nº 9.496, de 11
de se tem bro de 1997, nos con tra tos ao am pa ro da
Me di da Pro vi só ria nº 2.043-20, de 28 de ju lho de 2000 
(atu al Me di da Pro vi só ria nº 2.185-35, de 24 de agos to
de 2001), ou aque las que, li mi ta das ao mon tan te glo -
bal pre vis to, vi e rem a subs ti tui-las.

O art. 7º ex clui do dis pos to nos arts. 4º e 5º, in ci -
sos I e II, as ope ra ções de re es tru tu ra ção e re com po -
si ção do prin ci pal da dí vi da.

O art. 8º fixa o li mi te de 22% (vin te e dois por
cen to) da re ce i ta cor ren te lí qui da para o mon tan te das 
ga ran ti as con ce di das por ente da Fe de ra ção.

O art. 9º fixa o li mi te de 7% (sete por cen to) da
re ce i ta cor ren te lí qui da para o sal do de ve dor das ope -
ra ções de cré di to por an te ci pa ção de re ce i ta or ça -
men tá ria, no exer cí cio em que es ti ver sen do apu ra do.

Os arts. 10 a 14 fi xam con di ções para a re a li za -
ção de ope ra ções de cré di to pe los en tes da Fe de ra -
ção. Os arts. 15 a 19 de fi nem nor mas re la ti vas à
instru ção dos ple i tos para re a li za ção de ope ra ções
de cré di to. Os arts. 20 a 23 es pe ci fi cam dis po si ções
fi na is e tran si tó ri as.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Du ran te a aná li se da pro po si ção em tela, sur giu
uma ques tão que afe ta a es sên cia da com pe tên cia
pri va ti va do Se na do Fe de ral de dis por so bre o en di -
vidamen to das di ver sas uni da des da Fe de ra ção. Tal
ques tão ori gi na-se no fato de o tex to da Men sa gem
nº 1.069, de 3 de agos to de 2000, do Senhor Pre si -
den te da Re pú bli ca (Men sa gem nº 154, de 2000, no
Se na do Fe de ral) di ver gir dos docu men tos a ela ane -
xa dos, pois a pro pos ta de fato en ca mi nha da vai além
da fi xa ção de li mi tes glo ba is da dí vi da con so li da da
dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os. A
pro pos ta tam bém dis põe, de modo ex ten si vo, so bre
os li mi tes e con di ções para as ope ra ções de cré di to e
con ces são de ga ran ti as por par te des sas uni da des
da Fe de ra ção e, ain da, so bre os pro ce di men tos e ins -
tru ção des ses ple i tos.

O art. 52 da CF as sim dis põe so bre as com pe -
tên ci as pri va ti vas des ta Casa no que diz res pe i to ao
en di vi da men to da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe -
de ral e dos Mu ni cí pi os:

Art. 52. Com pe te pri va ti va men te ao
Se na do Fe de ral:

..............................................................
V – au to ri zar ope ra ções ex ter nas de

na tu re za fi nan ce i ra, de in te res se da União,
dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral, dos Ter ri tó -
ri os e dos Mu ni cí pi os;

VI – fi xar, por pro pos ta do Pre si den te
da Re pú bli ca, li mi tes glo ba is para o mon -
tante da dí vi da con so li da da da União, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pios;

VII – dis por so bre li mi tes glo ba is e
con di ções para as ope ra ções de cré di to ex -
ter no e in ter no da União, dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, de suas
au tar qui as e de ma is en ti da des con tro la das
pelo Po der Pú bli co fe de ral;

VIII – dis por so bre li mi tes e con di ções
para a con ces são de ga ran tia da União em
ope ra ções de cré di to ex ter no e in ter no;

IX – es ta be le cer li mi tes glo ba is e con -
di ções para o mon tan te da dí vi da mo bi liá ria
dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni -
cí pi os;

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

Por tan to, fica cla ro pela le i tu ra dos in ci sos VI e 
VII que cabe ao Se na do Fe de ral dis por so bre os li -
mi tes glo ba is para o mon tan te da dí vi da con so li da da 
da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos



Mu ni cí pi os, as sim como dis por so bre li mi tes glo ba is
e con di ções para as ope ra ções de cré di to ex ter no e
in ter no da que las uni da des fe de ra das. Po rém, so -
men te no caso do in ci so VI, a ini ci a ti va da pro pos ta
cabe ao Pre si den te da Re pú bli ca.

Isso é cris ta li no no Re gi men to Inter no do Se na -
do Fe de ral que, em seu art. 395, trans cre ve as atri bu i -
ções pri va ti vas do art. 52 da CF e de ter mi na a quem
cabe a ini ci a ti va das pro po si ções re la ti vas ao en di vi -
da men to dos en tes fe de ra ti vos, ver bis:

Art. 393. Com pe te ao Se na do:
I – fi xar li mi tes glo ba is para o mon tan te 

da dí vi da con so li da da da União, dos Esta -
dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os
(Const., art. 52, VI);

II – dis por so bre li mi tes glo ba is e con -
di ções para as ope ra ções de cré di to ex ter no 
e in ter no da União, dos Esta dos, do Dis tri to 
Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, de suas au tar qui -
as e de ma is en ti da des con tro la das pelo po -
der pú bli co fe de ral (Const., art. 52, VII);

III – dis por so bre li mi tes e con di ções
para a con ces são de ga ran tia da União em
ope ra ções de cré di to ex ter no e in ter no
(Const., art. 52, VIII);

IV – es ta be le cer li mi tes glo ba is e con -
di ções para o mon tan te da dí vi da mo bi liá ria
dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni -
cí pi os (Const., art. 52, IX).

Pa rá gra fo úni co. As de ci sões do Se na -
do quan to ao dis pos to nes te ar ti go te rão for -
ma de re so lu ção to ma da por ini ci a ti va:

I – da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, nos ca sos dos in ci sos II, III e IV, do
ca put;

II – da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, por pro pos ta do Pre si den te da Re pú -
bli ca, no caso do in ci so I do ca put.

Por seu tur no, o art. 30, I, da Lei Com ple men -
tar nº 101, de 4 de maio de 2000, a cha ma da Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal, de ter mi na que:

Art. 30. No pra zo de no ven ta dias após 
a pu bli ca ção des ta Lei Com ple men tar, o
Pre si den te da Re pú bli ca sub me te rá ao:

I – Se na do Fe de ral: pro pos ta de li mi tes 
glo ba is para o mon tan te da dí vi da con so li -
da da da União, Esta dos e Mu ni cí pi os, cum -
prin do o que es ta be le ce o in ci so VI, do art.
52 da Cons ti tu i ção, bem como de li mi tes e
con di ções re la ti vos aos in ci sos VII, VIII e IX
do mes mo ar ti go;

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

A par te fi nal do dis po si ti vo aci ma não en con -
tra, s.m.j., apo io na Cons ti tu i ção Fe de ral. O dis po si ti -
vo, por tan to, deve ser in ter pre ta do de for ma a que a
pro pos ta do Pre si den te da Re pú bli ca, con subs tan ci -
a da na Men sa gem nº 154-A, de 2000, seja ana li sa -
da so men te quan to aos li mi tes glo ba is para o mon -
tan te da dí vi da con so li da da da União, dos Esta dos,
do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os. A ace i ta ção de
ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo em ma té ria de li mi tes
glo ba is e con di ções para ope ra ções de cré di to de
uni da des fe de ra das im pli ca re nún cia à com pe tên cia
pri va ti va, o que fere a Cons ti tu i ção Fe de ral. Tal ace i -
ta ção ca rac te ri za ria ví cio de ini ci a ti va que con ta mi -
na ria de in cons ti tu ci o na li da de, e, por tan to, de con -
tes ta ção pe ran te o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, a nor -
ma que vi es se a ser apro va da.

Assim, sou le va do a con clu ir pela apre sen ta ção
de Pro je to de Re so lu ção que ace i te ape nas a par te
ini ci al da pro pos ta, isto é, a fi xa ção de li mi tes para a
dí vi da con so li da da, de ven do o mes mo des con si de rar, 
pe las ra zões aqui ex pos tas, a par te que tra ta de li mi -
tes glo ba is e con di ções para as ope ra ções de cré di to.
A par te não-acatada da pro po si ção será adap ta da e
apre sen ta da como um Pro je to de Re so lu ção que ofe -
re ce rei à CAE para al te ra ra Re so lu ção nº 78, de
1998, nor ma se na to ri al que dis põe so bre os li mi tes
glo ba is e con di ções para as ope ra ções de cré di to ex -
ter no e in ter no da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe -
de ral e dos Mu ni cí pi os, de suas au tar qui as e de ma is
en ti da des con tro la das pelo po der pú bli co fe de ral.

III – Voto

Pelo ex pos to, voto pela apro va ção da Men sa -
gem nº 154-A, de 2000, nos ter mos do se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 73, 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
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral, 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.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º Su bor di na-se às nor mas es ta be le ci das

nes ta re so lu ção a dí vi da pú bli ca con so li da da e a dí vi -
da pú bli ca mo bi liá ria dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral
e dos Mu ni cí pi os.

§ 1º Con si de ra-se, para os fins des ta re so lu ção,
as se guin tes de fi ni ções:

I – Esta do, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pio: as res -
pec ti vas ad mi nis tra ções di re tas, os fun dos, as au tar -



qui as, as fun da ções e as em pre sas es ta ta is de pen -
den tes;

II – em pre sa es ta tal de pen den te: em pre sa con -
tro la da pelo Esta do, pelo Dis tri to Fe de ral ou pelo Mu -
ni cí pio, que te nha, no exer cí cio an te ri or, re ce bi do re -
cur sos fi nan ce i ros de seu con tro la dor, des ti na dos ao
pa ga men to de des pe sas com pes so al, de cus te io em
ge ral ou de ca pi tal, ex clu í dos, nes te úl ti mo caso,
aque les pro ve ni en tes de au men to de par ti ci pa ção
aci o ná ria, e te nha, no exer cí cio cor ren te, au to ri za ção
or ça men tá ria para re ce bi men to de re cur sos fi nan ce i -
ros com idên ti ca fi na li da de;

III – dí vi da pú bli ca con so li da da: mon tan te to tal,
apu ra do sem du pli ci da de, das obri ga ções fi nan ce i -
ras, in clu si ve as de cor ren tes de emis são de tí tu los, do 
Esta do, do Dis tri to Fe de ral ou do Mu ni cí pio, as su mi -
das em vir tu de de leis, con tra tos, con vê ni os ou tra ta -
dos e da re a li za ção de ope ra ções de cré di to para
amor ti za ção em pra zo su pe ri or a doze me ses, dos
pre ca tó ri os ju di ci a is emi ti dos a par tir de 5 de maio de
2000 e não pa gos du ran te a exe cu ção do or ça men to
em que hou ve rem sido in clu í dos, e das ope ra ções de
cré di to, que, em bo ra de pra zo in fe ri or a 12 me ses, te -
nham cons ta do como re ce i tas no or ça men to;

IV – dí vi da pú bli ca mo bi liá ria: dí vi da pú bli ca re -
pre sen ta da por tí tu los emi ti dos pe los Esta dos, pelo
Dis tri to Fe de ral ou pe los Mu ni cí pi os; e 

V – dí vi da con so li da da lí qui da: dí vi da pú bli ca
con so li da da de du zi das as dis po ni bi li da des de ca i xa,
as apli ca ções fi nan ce i ras e os de ma is ha ve res fi nan -
ce i ros.

§ 2º A dí vi da con so li da da não in clui as obri ga -
ções exis ten tes en tre as ad mi nis tra ções di re tas dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral ou dos Mu ni cí pi os e seus
res pec ti vos fun dos, au tar qui as, fun da ções e em pre -
sas es ta ta is de pen den tes, ou en tre es tes.

Art. 2º Enten de-se por re ce i ta cor ren te lí qui da,
para os efe i tos des ta re so lu ção, o so ma tó rio das re ce -
i tas tri bu tá ri as, de con tri bu i ções, pa tri mo ni a is, in dus -
tri a is, agro pe cuá ri as, de ser vi ços, trans fe rên ci as cor -
ren tes e ou tras re ce i tas tam bém cor ren tes, de du zi -
dos:

a) nos Esta dos, as par ce las en tre gues aos Mu -
ni cí pi os por de ter mi na ção cons ti tu ci o nal;

b) nos Esta dos e nos Mu ni cí pi os, a con tri bu i ção
dos ser vi do res para o cus te io do seu sis te ma de
previdên cia e as sis tên cia so ci al e as re ce i tas pro ve -
ni en tes da com pen sa ção fi nan ce i ra ci ta da no § 9º do 
art. 201 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

§ 1º Se rão com pu ta dos no cál cu lo da re ce i ta
cor ren te lí qui da os va lo res pa gos e re ce bi dos em de -

cor rên cia da Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de se -
tem bro de 1996, e do fun do pre vis to pelo art. 60 do
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

§ 2º Não se rão con si de ra dos na re ce i ta cor ren te 
lí qui da do Dis tri to Fe de ral e dos Esta dos do Ama pá e
de Ro ra i ma os re cur sos re ce bi dos da União para
aten di men to das des pe sas com pes so al, na for ma
dos in ci sos XIII e XIV do art. 21 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral e do art. 31 da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19.

§ 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 de re fe -
rên cia e nos 11 me ses an te ri o res, ex clu í das as du pli -
ci da des.

§ 4º Enten de-se por mês de re fe rên cia o mês
ime di a ta men te an te ri or àque le em que a re ce i ta cor -
ren te lí qui da es ti ver sen do apu ra da.

Art. 3º A dí vi da con so li da da lí qui da dos Esta dos, 
do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, ao fi nal do dé ci -
mo quin to exer cí cio fi nan ce i ro con ta do a par tir do en -
cer ra men to do ano de pu bli ca ção des ta re so lu ção,
não po de rá ex ce der, res pec ti va men te, a:

I – no caso dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral:
duas ve zes a re ce i ta cor ren te lí qui da, de fi ni da na for -
ma do art. 2º; e

II – no caso dos Mu ni cí pi os: a um in te i ro e dois
dé ci mos ve zes a re ce i ta cor ren te lí qui da, de fi ni da na
for ma do art. 2º.

Pa rá gra fo úni co. Após o pra zo a que se re fe re o
ca put, a inob ser vân cia dos li mi tes es ta be le ci dos em
seus in ci sos I e II su je i ta rá os en tes da Fe de ra ção às
dis po si ções do art. 31 da Lei Com ple men tar nº 101,
de 4 de maio de 2000.

Art. 4º No pe río do com pre en di do en tre a data da 
pu bli ca ção des ta re so lu ção e o fi nal do dé ci mo quin to
exer cí cio fi nan ce i ro a que se re fe re o art. 3º, se rão ob -
ser va das as se guin tes con di ções:

I – O ex ce den te em re la ção aos li mi tes pre vis tos 
no art. 3º apu ra do ao fi nal do exer cí cio do ano da pu -
bli ca ção des ta re so lu ção de ve rá ser re du zi do, no mí -
ni mo, à pro por ção de 1/15 (um quin ze avos) a cada
exer cí cio fi nan ce i ro;

II – para fins de acom pa nha men to da tra je tó ria
de ajus te dos li mi tes de que tra ta o art. 3º, a re la ção
en tre o mon tan te da dí vi da con so li da da lí qui da e a re -
ce i ta cor ren te lí qui da será apu ra da a cada qua -
drimes tre ci vil e con sig na da no Re la tó rio de Ges tão
Fis cal a que se re fe re o art. 54 da Lei Com ple men tar
nº 101, de 4 de maio de 2001;

III – o li mi te apu ra do anu al men te após a apli ca -
ção da re du ção de 1/15 (um quin ze avos) es ta be le ci -
do nes te ar ti go será re gis tra do no Re la tó rio de Ges -



tão Fis cal a que se re fe re o art. 54 da Lei Com ple men -
tar nº 101, de 4 de maio de 2001;

IV – du ran te o pe río do de ajus te de quin ze exer -
cí ci os fi nan ce i ros a que se re fe re o ca put, apli -
car-se-ão os li mi tes pre vis tos no art. 3º para o Esta do,
o Dis tri to Fe de ral ou o Mu ni cí pio que:

a) apre sen te re la ção en tre o mon tan te da dí vi -
da con so li da da lí qui da e a re ce i ta cor ren te lí qui da in -
fe ri or a esses li mi tes, no fi nal do exer cí cio de pu bli ca -
ção des ta re so lu ção; e

b) atin ja o li mi te pre vis to no art. 3º an tes do fi nal
do pe río do de ajus te de quin ze exer cí ci os fi nan ce i ros.

Pa rá gra fo úni co. Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e 
os Mu ni cí pi os tor na rão dis po ní ve is ao Mi nis té rio da
Fa zen da os da dos ne ces sá ri os ao cum pri men to do
dis pos to nes te ar ti go em até trin ta dias após a data de 
re fe rên cia das apu ra ções.

Art. 5º Du ran te o pe río do de ajus te, o Esta do, o
Dis tri to Fe de ral ou o Mu ni cí pio que não cum prir as
dis po si ções do art. 4º fi ca rá im pe di do, en quan to per -
du rar a ir re gu la ri da de, de con tra tar ope ra ções de cré -
di to, ex ce tu a das aque las que, na data da pu bli ca ção
des ta re so lu ção, es te jam pre vis tas nos Pro gra mas de 
Ajus te Fis cal dos Esta dos, es ta be le ci dos nos ter mos
da Lei nº 9.496, de 11 de se tem bro de 1997, e, no
caso dos Mu ni cí pi os, nos con tra tos de re fi nan ci a men -
to de suas res pec ti vas dí vi das com a União, ou aque -
las que, li mi ta das ao mon tan te glo bal pre vis to, vi e rem
a subs ti tuí-las.

Art. 6º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 18 de de zem bro de 2001. –
Se na do ra He lo í sa He le na, Pre si den te Even tu al – Lú -
cio Alcân ta ra, Re la tor – Lú dio Co e lho – Ro ber to
Sa tur ni no – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Wal deck
Orne las – Anto nio Car los Jú ni or – Edu ar do Su -
plicy – Ma u ro Mi ran da – Ro meu Tuma – Ser gio Ma -
cha do – Bel lo Par ga – Ro me ro Jucá – Ro bin son
Vi a na – Jo nas Pi nhe i ro – Re nan Ca lhe i ros.

REQUERIMENTO Nº

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 o PRS
nº , ad vin do da apro va ção da “Mensagem nº 154-A,
de 2000, que ”en ca mi nha ao Se na do Fe de ral pro pos -
ta de li mi tes glo ba is da dí vi da con so li da da dos Esta -
dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os".

Sala das Co mis sões, 18 de de zem bro de 2001.
– Se na dor Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Ro -
ber to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Wal deck Orne -
las – Bel lo Par ga – Pe dro Piva – Edu ar do Si que i ra

Cam pos – Ro meu Tuma – Edu ar do Su plicy – Ro -
bin son Vi a na – Re nan Ca lhe i ros – Ma u ro Mi ran da
– Sér gio Ma cha do – Jo nas Pi nhe i ro – Anto nio Car -
los Jú ni or.

PARECER Nº 1.514, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos so bre o Ofí cio nº OG 394/2001,
ane xa do ao pro ces sa do do Pro je to de
Re so lu ção nº 43, de 2000, no qual o Go -
ver na dor do Esta do de Ala go as so li ci ta a 
con ces são de novo pra zo para o exer cí -
cio da Re so lu ção nº 32, de 2000.

Relator: Se na dor Romero Jucá

I – Re la tó rio

O Go ver na dor do Esta do de Ala go as en vi ou a
esta Casa o Ofí cio nº OG 394, de 17 de de zem bro de
2001, ane xa do ao pro ces sa do do Pro je to de Re so lu -
ção nº 43, de 2000, no qual so li ci ta a con ces são de
novo pra zo de du zen tos e se ten ta dias para que aque -
la uni da de da Fe de ra ção ce le bre com a União Fe de -
ral, com a in ter ve niên cia da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral 
e do Ban co Cen tral do Bra sil, ope ra ção de cré di to
des ti na da a pro mo ver a ex tin ção do PRODUBAN –
Ban co do Esta do de Ala go as, e a cri a ção da Agen cia
de Fo men to do Esta do de Ala go as.

O pe di do em tela pren de-se ao fato de o pra zo
con ce di do pelo art. 7º da Re so lu ção nº 32, de 2000,
ter ven ci do sem que a ope ra ção au to ri za da ti ves se
sido re a li za da.

É o re la tó rio.

III – Voto

O Se na do Fe de ral, por in ter mé dio da Re so lu -
ção nº 32, de 2000, au to ri zou o Esta do de Ala go as a 
con tra tar a ope ra ção de cré di to des ti na da a ob ter
re cur sos que vi a bi li zas sem aque le Esta do a ex tin -
guir seu ban co es ta du al e cri ar um agên cia de fo -
mento.

As ne go ci a ções para a ce le bra ção da ope ra ção
de cré di to em ques tão so men te fo ram con clu í das
após o pra zo ini ci al men te fi xa do pela au to ri za ção se -
na to ri al, o que le vou o Go ver na dor a so li ci tar um novo
pra zo para o exer cí cio da mes ma.

Pelo ex pos to, voto fa vo ra vel men te à con ces são
de novo pra zo para que o Esta do de Ala go as exer ça a
au to ri za ção a que se re fe re a Re so lu ção nº 32, de
2000, na for ma do se guin te:



PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 74, DE 2001

Res ta be le ce a Re so lu ção nº 32, de
2000, do Se na do Fe de ral. 

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º E res ta be le ci da, com novo pra zo de 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 32, de 2000.

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

Sala da Co mis são, 18 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te – Ro me ro
Jucá, Re la tor – Edu ar do Su plicy – Sér gio Ma cha do 
– Re nan Ca lhe i ros – Ro meu Tuma – Edu ar do Si -
que i ra Cam pos – Bel lo Par ga – He lo í sa He le na –
Ro bin son Vi a na – Ro ber to Sa tur ni no – Lú dio Co e -
lho – Wal deck Orné las – Pe dro Piva – Ma u ro Mi -
ran da – Jo nas Pi nhe i ro – Anto nio Car los Jú ni or.

PARECER Nº 1.515, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos so bre o Pro je to de Re so lu ção nº 68,
de 2001, que “Dis põe so bre as ope ra ções 
de cré di to in ter no e ex ter no dos Esta dos, 
do Dis tri to Fe de ral 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”.

Relator: Se na dor Romero Jucá

I – Re la tó rio

Em aten di men to ao dis pos to no art. 30, I, da Lei
Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal), que “Esta be le ce nor mas
de fi nan ças pú bli cas vol ta das para a res pon sa bi li da -
de na ges tão fis cal e dá ou tras pro vi dên ci as”, o Pre si -
den te da Re pú bli ca en ca mi nhou ao Se na do Fe de ral a 
Men sa gem nº 154, de 2000 (Men sa gem nº 1.069, de
3 de agos to de 2000, na ori gem), que for mu la duas
pro pos tas de li mi tes glo ba is para o mon tan te da dí vi -
da con so li da da dos en tes que cons ti tu em a Re pú bli ca 
Fe de ra ti va do Bra sil, a pri me i ra re fe ren te à União e a
se gun da aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni -
cí pi os.

O Se na do Fe de ral de ter mi nou a au tu a ção das
re fe ri das pro pos tas em dois pro ces sos au tô no mos,
atri bu in do-se a de sig na ção de Men sa gem nº 154,
de 2000, à pro pos ta re la ti va à União, e de Men sa -
gem nº 154-A, de 2000, à re fe ren te aos Esta dos, ao
Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os, com o pos te ri or en -

ca mi nha men to de am bas ao exa me da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos.

Du ran te a aná li se da Men sa gem nº 154-A, de
2000, sur giu uma ques tão que afe ta a es sên cia da
com pe tên cia pri va ti va do Se na do Fe de ral de dis por
so bre o en di vi da men to das di ver sas uni da des da Fe -
de ra ção. Tal ques tão ori gi na-se no fato de o tex to da
pro po si ção em tela di ver gir dos do cu men tos a ela
ane xa dos, pois a pro pos ta de fato en ca mi nha da vai
além da fi xa ção de li mi tes glo ba is da dí vi da con so li -
da da dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí -
pi os. Tam bém dis põe, de modo ex ten si vo, so bre os li -
mi tes e con di ções para as ope ra ções de cré di to e
con ces são de ga ran ti as por par te des sas uni da des
da Fe de ra ção e, ain da, so bre os pro ce di men tos e ins -
tru ção des ses ple i tos.

Assim, o Re la tor da Men sa gem nº 154-A, de
2000, Se na dor Lú cio Alcân ta ra, foi le va do a con clu ir
pela apre sen ta ção de Pro je to de Re so lu ção que ace i -
tou ape nas a par te ini ci al da pro pos ta, isto e, a fi xa ção 
de li mi tes para a dí vi da con so li da da, não con si de ran -
do, pe las ra zões aci ma ex pos tas, a par te que tra ta de
li mi tes glo ba is e con di ções para as ope ra ções de cré -
di to.

Em re la ção à par te não-acatada da pro po si ção,
o Re la tor da mes ma de ci diu adap tá-la e apre sen tar a
esta Co mis são um Pro je to de Re so lu ção que tem por
ob je ti vo atu a li zar o tex to da Re so lu ção do Se na do Fe -
de ral nº 78, de 1998, que “Dis põe so bre as ope ra ções
de cré di to in ter no e ex ter no dos Esta dos, do Dis tri to
Fe de ral, dos Mu ni cí pi os e de suas res pec ti vas au tar -
qui as e fun da ções, in clu si ve con ces são de ga ran ti as,
seus li mi tes e con di ções de au to ri za ção, e dá ou tras
pro vi dên ci as”.

Tal atu a li za ção se faz ne ces sá ria por dois mo -
tivos. Em pri me i ro lu gar, a Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal in tro du ziu no vos con ce i tos con tá be is e prin cí -
pi os de ad mi nis tra ção fi nan ce i ra que pre ci sam ser in -
cor po ra dos à le gis la ção do Se na do Fe de ral. Em se -
gun do lu gar, há a ne ces si da de de se con so li dar di ver -
sas Re so lu ções do Se na do Fe de ral que al te ra ram a
Re so lu ção nº 78, de 1998, ou que tra tam de te mas
cor re la tos àque les con ti dos na que la nor ma.

É o Re la tó rio.

II – Aná li se

É de toda con ve niên cia que esta Casa Le gis la -
tiva apro ve, com a pres te za pos sí vel, re so lu ção
subs ti tu ti va da Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se na do 
Fe de ral, que “Dis põe so bre as ope ra ções de cré di to
in ter no e ex ter no dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral,
dos Mu ni cí pi os e de suas res pec ti vas au tar qui as e



fun da ções, in clu si ve con ces são de ga ran ti as, seus li -
mi tes e con di ções de au to ri za ção, e dá ou tras pro vi -
dên ci as”, a fim de ade quá-la às dis po si ções da Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal.

Com base nes te pres su pos to, exa mi nei o Pro -
jeto de Re so lu ção nº 68, de 2001, de au to ria do Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra, ins pi ra do na Men sa gem nº 154-A,
de 2000, do Pre si den te da Re pú bli ca, que não pode
ser ana li sa da di re ta men te por esta Co mis são por tra -
tar de ma té ria de ini ci a ti va pri va ti va da CAE. O pre -
sen te pro je to de Re so lu ção abor da, ba si ca men te, os
se guin tes tó pi cos:

a) ado ção do con ce i to de re ce i ta cor ren te lí qui -
da, de fi ni do no in ci so IV do art. 2º da Lei de Res pon -
sa bi li da de Fis cal, em subs ti tu i ção ao de re ce i ta lí qui -
da real, de fi ni do no § 3º do art. 6º da Re so lu ção nº 78,
de 1998, do Se na do Fe de ral, e ci ta do em di ve sos ar ti -
gos des ta mes ma Re so lu ção;

b) atri bu i ção ao Mi nis té rio da Fa zen da, na for ma
do dis pos to no Ca pí tu lo IV da pro po si ção, da com pe -
tên cia de apre ci ar, pre li mi nar men te, os pe di dos de au -
to ri za ção para re a li zar ope ra ções de cré di to, for mu la -
dos pe los Esta dos, pelo Dis tri to Fe de ral, pe los Mu ni cí -
pi os e por suas res pec ti vas au tar qui as e fun da ções; a
Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se na do Fe de ral, atri bui
esta com pe tên cia ao Ban co Cen tral do Bra sil; a al te ra -
ção ob je ti va a aten der a dis po si ções da Lei de Res -
pon sa bi li da de Fis cal e a con tri bu ir para o aper fe i ço a -
men to do pro ces so de au to ri za ção das ope ra ções de
cré di to, ten do em vis ta não ser o Ban co Cen tral do Bra -
sil, em face de suas com pe tên ci as le ga is, ór gão ade -
qua do para o tra ta men to das ques tões re la ti vas ao es -
to que e ao flu xo da dí vi da da ad mi nis tra ção di re ta e in -
di re ta das uni da des da Fe de ra ção.

Na me di da do pos sí vel fo ram man ti dos a es tru -
tu ra e os dis po si ti vos da Re so lu ção nº 78, de 1998,
quan do não con fli tan tes com a Lei de Res pon sa bi li -
da de Fis cal.

III – Voto

Pelo ex pos to, voto fa vo ra vel men te ao Pro je to de
Re so lu ção nº 68, de 2001, na for ma apre sen ta da pelo 
Au tor, acres ci do da se guin te:

EMENDA Nº 1-CAE

Dê-se a se guin te re da ção à alí nea a do in ci so VI 
do art. 5º do Pro je to de Re so lu ção nº 68, de 2001:

“a) ce der di re i tos re la ti vos a pe río do
pos te ri or ao do man da to do che fe do Po der
Exe cu ti vo, ex ce to para ca pi ta li za ção de Fun -
dos de Pre vi dên cia ou para amor ti za ção ex -
tra or di ná ria de dí vi das com a União”.

Sala da Co mis são, 18 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te – Ro me ro
Jucá, Re la tor – Anto nio Car los Jú ni or – Edu ar do
Su plicy – Pe dro Piva – Jo nas Pi nhe i ro – Lú dio
Co elho – Ma u ro Mi ran da – Sér gio Ma cha do – Wal -
deck Orné las (Absten ção) – Ro bin son Vi a na – Bel -
lo Par ga – He lo í sa He le na (Absten ção) – Edu ar do
Si que i ra Cam pos – Ro meu Tuma – Ro ber to Sa tur -
ni no – Re nan Ca lhe i ros.

PARECER Nº 1.516, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos so bre o Ofí cio nº “S” 52, de 2001,
do Ban co Cen tral do Bra sil, que en ca mi -
nha pe di do do Go ver na dor do Esta do de
Ala go as no sen ti do de in clu ir as dí vi das
que es pe ci fi ca no cál cu lo dos li mi tes pre -
vis tos nas Leis nº 8.727/93 e nº 9.496/97.

Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá

I – Re la tó rio

O Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra sil en ca -
mi nhou a esta Casa o Ofí cio nº “S” 52, de 2001, no
qual o Go ver na dor do Esta do de Ala go as so li ci ta a in -
clu são das dí vi das re la ti vas à car te i ra de cré di to imo -
bi liá rio do Insti tu to de Pre vi dên cia e Assis tên cia dos
Ser vi do res do Esta do de Ala go as – IPASEAL e da
Com pa nhia de Ha bi ta ção Po pu lar de Ala go as –
COHAB, re fi nan ci a das jun to à União ao am pa ro da
Lei nº 8.727, de 5 de no vem bro de 1993, para fins
de cál cu los e be ne fí ci os de li mi tes pre vis tos nas
Leis nº 8.727, de 5 de no vem bro de 1993, e nº 9.496,
de 11 de se tem bro de 1997.

O Pro ces so está ins tru í do com pa re ce res fa vo -
rá ve is do Ban co Cen tral do Bra sil e da Se cre ta ria do
Te sou ro Na ci o nal.

É o re la tó rio.

II – Voto

O Esta do de Ala go as fi gu ra como ga ran ti dor
das dí vi das do Insti tu to de Pre vi dên cia e Assis tên cia
dos Ser vi do res do Esta do de Ala go as – IPASEAL e da 
Com pa nhia de Ha bi ta ção Po pu lar de Ala go as –
COHAB das ope ra ções de cré di to em ques tão, con -
tra ta das sob a égi de da Re so lu ção nº 11, de 1994, do
Se na do Fe de ral. Assim, ao pres tar ga ran tia o Esta do
es ta va su je i to às mes mas exi gên ci as im pos tas aos
con tra tan tes prin ci pa is, que são ór gãos de sua ad -
minis tra ção in di re ta. Não há por tan to, óbi ce a que as
dí vi das em tela se jam as su mi das pelo Esta do de
Ala go as.



Pelo ex pos to, voto fa vo ra vel men te ao Ofí cio “S”
nº 52, de 2001, nos ter mos do se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 75, DE 2001

Inclui as dí vi das que es pe ci fi ca no
cál cu lo dos li mi tes pre vis tos nas Leis
nº 8.727/93 e nº 9.496/97.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º As dí vi das re la ti vas à car te i ra de cré di to

imo bi liá rio do Insti tu to de Pre vi dên cia e Assis tên cia
dos Ser vi do res do Esta do de Ala go as – IPASEAL e da 
Com pa nhia de Ha bi ta ção Po pu lar de Ala go as –
COHAB, re fi nan ci a das jun to à União ao am pa ro da
Lei nº 8.727, de 5 de no vem bro de 1993 são in clu í das
para fins de cál cu los e be ne fí ci os nos li mi tes do Esta -
do de Ala go as, pre vis tos nas Leis nº 8.727, de 5 de
no vem bro de 1993, e nº 9.496, de 11 de se tem bro de
1997.

Art. 2º Esta re so lu ção en tra vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Sala das Co mis sões, 18 de de zem bro de 2001.
– Se na dor Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te – Ro me ro
Jucá, Re la tor – Lú dio Co e lho – Sér gio Ma cha do –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – Wal deck Orne las –
Bel lo Par ga – Ro ber to Sa tur ni no – Re nan Ca lhe i -
ros – Ro meu Tuma – Ro bin son Vi a na – He lo í sa He -
le na – Pe dro Piva – Jo nas Pi nhe i ro – Ma u ro Mi ran -
da – Edu ar do Su plicy – Anto nio Car los Jú ni or.

PARECER Nº 1.517, DE 2001

Da Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estrutura, so bre a Men sa gem nº 276, 
de 2001, que “sub me te à apre ci a ção do
Se na do Fe de ral o nome do Se nhor Fran -
cis co de Pa u la Ma ga lhães Go mes, para
exer cer o car go de Di re tor-Geral da
Agên cia Na ci o nal de Infra-Estrutura de
Trans por tes – DNIT”.

Re la tor: Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha
A Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura, em

vo ta ção se cre ta re a li za da em 18 de de zem bro de
2001, apre ci an do o re la tó rio apre sen ta do pelo Se -
nhor Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha so bre a Men sa gem 
nº 276, de 2001, opi na pela apro va ção da in di ca ção
do Se nhor Fran cis co de Pa u la Ma ga lhães Go mes,
para exer cer o car go de Di re tor-Geral da Agên cia Na -
ci o nal de Infra-Estrutura de Trans por te – DNIT, por 15
vo tos fa vo rá ve is, 0 con trá rio(s) e 1 abs ten ção.

O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, por meio da
Men sa gem nº 276, de 2001 (nº 1.319, de 5 de de zem -

bro de 2001, na ori gem) sub me te ao exa me do Se na -
do Fe de ral o nome do Se nhor Fran cis co de Pa u la Ma -
ga lhães Go mes para exer cer o car go de Di re tor-Geral 
do De par ta men to Na ci o nal de Infra-Estrutura de
Trans por tes – DNIT.

O Se nhor Fran cis co de Pa u la Ma ga lhães Go -
mes, nas ci do em Belo Ho ri zon te, Esta do de Mi nas
Gera is, é en ge nhe i ro ci vil, for ma do pela Esco la de
Enge nha ria da Uni ver si da de Fe de ral de Mi nas Ge ra is,
em 1959. Atu al men te, é Di re tor de Su per vi são e
Acom pa nha men to da Empre sa Bra si le i ra de Pla ne ja -
men to dos Trans por tes (GEIPOT), car go que exer ce
des de 1994.

Sua vida pro fis si o nal teve iní cio na Usi nas Si de -
rúr gi cas de Mi nas Ge ra is S/A (Usi mi nas), onde atu ou
de 1960 a 1967, ten do para ali re to ma do, em 1975,
como Asses sor do Di re tor de De sen vol vi men to. Em
se gui da, tra ba lhou no De par ta men to Na ci o nal de
Estra das de Ro da gem (DNER), no pe río do de 1967 a
1974, onde exer ceu, en tre ou tras, as fun ções de as -
ses sor do Di re tor-Geral e de Di re tor de Pla ne ja men to.

A par tir de 1975, atu ou so bre tu do no âm bi to da
Empre sa Bra si le i ra de Pla ne ja men to de Trans por tes
(GEIPOT) e do Mi nis té rio dos Trans por tes, as sim
como do Mi nis té rio da Infra-Estrutura, no pe río do em
que os trans por tes in te gra vam essa Pas ta. Ocu pou
en tão, en tre ou tros, os se guin tes car gos:

Nos Mi nis té ri os dos Trans por tes e da
Infra-Estrutura:

– Se cre tá rio de Trans por tes Ter res tres do Mi nis -
té rio do Trans por te, de 1982 a 1985;

– Co or de na dor Téc ni co do De par ta men to Na -
ci o nal de Trans por tes Ro do viá ri os do Mi nis té rio da
Infra-estrututa, em 1990;

– Di re tor-Adjunto do De par ta men to Na ci o nal de
Trans por tes Ro do viá ri os do Mi nis té rio da
Infra-Estrutura, de 1990 a 1991;

– Asses sor do Mi nis tro da Infra-Estrutura, em
1991;

– Di re tor do De par ta men to Na ci o nal de Trans -
por tes Aqua viá ri os do Mi nis té rio da Infra-Estrutura,
de 1991 a 1992;

– Se cre tá rio-Adjunto de Pro du ção do Mi nis té rio
dos Trans por tes, de 1993 a 1994;

– Se cre tá rio de Pro du ção do Mi nis té rio dos
Trans por tes, em 1994.

No GEIPOT:

– Di re tor Téc ni co, de 1975 a 1982;

– Asses sor da Pre si dên cia, de 1985 a 1988;



– Su pe rin ten den te de Co or de na ção Ge ral da
Pre si dên cia, de 1988 a 1989;

– Che fe da Asses so ria Inter na ci o nal, de 1992 a
1993;

– Pre si den te do GEIPOT, de 1989 a 1990.
Além dos car gos ci ta dos, o Se nhor Fran cis co de 

Pa u la Ma ga lhães par ti ci pou dos Con se lhos de Admi -
nis tra ção da Com pa nhia Do cas do Espí ri to San to, da
Empre sa de Na ve ga ção Lloyd Bra si le i ro, da Rede
Fer ro viá ria Fe de ral S/A, da Empre sa de Por tos do
Bra sil e da Com pa nhia de De sen vol vi men to do Vale
do São Fran cis co. Foi, ou tros sim, mem bro de de le ga -
ções bra si le i ras para ne go ci a ções in ter na ci o na is so -
bre trans por tes, atu an do no âm bi to do Mer co sul e
Amé ri ca do Sul, bem como jun to a or ga nis mos in ter -
na ci o na is.

A aná li se do seu cur ri cu lum vi tae in di ca tra -
tar-se de can di da to cuja for ma ção aca dê mi ca e pro -
fis si o nal o cre den cia ao ple no de sem pe nho do car go
para o qual foi in di ca do pelo Exmo. Se nhor Pre si den te
da Re pú bli ca.

Isso pos to, sub me te mos à apre ci a ção e jul ga -
men to des ta dou ta Co mis são a in di ca ção do Se nhor
Fran cis co de Pa u la Ma ga lhães Go mes, cons tan te da
re fe ri da men sa gem pre si den ci al, em cum pri men to às
exi gên ci as cons ti tu ci o na is con ti das no art. 52, III, f
com bi na do com os arts. 85 e 88 da Lei nº 10.233, de 5
de ju nho de 2001, com a re da ção dada pela Me di da
Pro vi só ria nº 2.217-3, de 4 de se tem bro de 2001.

Sala da Co mis são, 18 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Alber to Sil va, Pre si den te – Le o mar Qu in -
ta ni lha, Re la tor – Arlin do Por to – Edu ar do Si que i ra 
Cam pos – Ro meu Tuma – Te o tô nio Vi le la – Ma u ro
Mi ran da – Na bor Jú ni or – Jo nas Pi nhe i ro – Ri car -
do San tos – Luís Otá vio – Lú dio Co e lho – Val mir
Ama ral – Ro bin son Vi a na – Ade mir Andra de – Fer -
nan do Ri be i ro.

PARECER Nº 1.518, DE 2001

Da Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estrutura, so bre a Men sa gem nº 277,
de 2001, que “Sub me te à apre ci a ção do
Se na do Fe de ral o nome do Se nhor Lu zi el 
Re gi nal do de Sou za, para exer cer o car go 
de Di re tor da Agên cia Na ci o nal de
Infra-Estrutura de Trans por tes – DNIT”.

Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro
A Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura, em

vo ta ção se cre ta re a li za da em 18 de de zem bro de
2001, apre ci an do o re la tó rio apre sen ta do pelo Se nhor

Se na dor Jo nas Pi nhe i ro so bre a Men sa gem nº 277,
de 2001, opi na pela apro va ção da in di ca ção do Se -
nhor Lu zi el Re gi nal do de Sou za, para exer cer o car go 
de Di re tor da Agên cia Na ci o nal de Infra-Estrutura de
Trans por tes – DNIT, por 15 vo tos fa vo rá ve is, 0 con trá -
rio(s) e 1 abs ten ção.

O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, por meio da
Men sa gem nº 277, de 2001 (nº 1.320, de 2001, na ori -
gem), sub me te ao exa me do Se na do Fe de ral a in di -
ca ção do Se nhor Lu zi el Re gi nal do de Sou za para
exer cer o car go de Di re tor do De par ta men to Na ci o nal
de Infra-Estrutura de Trans por te – DNIT.

Au tar quia vin cu la da ao Mi nis té rio dos Trans por -
tes, o DNIT foi cri a do pela Lei nº 10.233, de 5 de ju nho 
de 2001, que “Dis põe so bre a re es tru tu ra ção dos
trans por tes aqua viá rio e ter res tre, cria o Con se lho
Na ci o nal de Inte gra ção de Po lí ti cas de Trans por te, a
Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Ter res tres, a Agên -
cia Na ci o nal de Trans por tes Aqua viá ri os e o De par ta -
men to Na ci o nal de Infra-Estrutura de Trans por tes e
dá ou tras pro vi dên ci as”. Tra ta-se do novo mo de lo da
po lí ti ca de trans por tes, cuja im ple men ta ção exi giu a
ex tin ção de em pre sas e ór gãos, en tre os qua is o an ti -
go De par ta men to Na ci o nal de Estra das de Ro da gem
(DNER).

A in di ca ção em apre ço obe de ce aos ter mos do
art. 52, III, f, da Cons ti tu i ção Fe de ral, que atri bui com -
pe tên cia pri va ti va ao Se na do Fe de ral para apro var pre -
vi a men te, por voto se cre to, após ar güi ção pú bli ca, a
es co lha de ti tu la res dos car gos enun ci a dos na Lei Ma i -
or e de ou tros “que a lei de ter mi nar”. Aten de igual men -
te ao dis pos to na Me di da Pro vi só ria nº 2.217-3, de 4 de 
se tem bro de 2001, que, ao al te rar a Lei nº 10.233, de
2001, con di ci o nou as no me a ções dos di re to res do
DNIT à apro va ção des ta Casa le gis la ti va.

O art. 88 da Lei nº 10.233, de 2001, de ter mi na
que os di re to res do DNIT de ve rão ser bra si le i ros, ter
ido ne i da de mo ral e re pu ta ção ili ba da, for ma ção uni -
ver si tá ria, ex pe riên cia pro fis si o nal com pa tí vel com os 
ob je ti vos, atri bu i ções e com pe tên ci as do De par ta -
men to e ele va do con ce i to no cam po de suas es pe ci a -
li da des. O cur rí cu lo do Se nhor Lu zi el Re gi nal do de
Sou za, que acom pa nha a men sa gem pre si den ci al,
de mons tra a sa tis fa ção de tais re qui si tos.

Fi lho de Má rio e Ma ria José de Sou za, nas ci do
no dia 23 de de zem bro de 1952, na ci da de do Rio de
Ja ne i ro, Lu zi el Re gi nal do de Sou za gra du ou-se em
en ge nha ria ci vil em 1979 e con clu iu cur so de es pe ci -
a li za ção em en ge nha ria eco nô mi ca em 1982.

Tem vas ta ex pe riên cia pro fis si o nal. Exe cu tou
obras de in fra-estrutura jun to à Pe tro bras S/A, de



1978 a 1980, e pres tou as ses so ra men to téc ni co e ad -
mi nis tra ti vo ao DNER até in gres sar no seu qua dro de
ser vi do res, em 1982.

Na Di vi são de Me lho ra men tos e Res ta u ra ções
do DNER, as ses so rou obras re a li za das nos Esta dos
da Ba hia, Rio de Ja ne i ro, São Pa u lo e Pa ra ná. Na Di -
re to ria Ge ral, de sen vol veu e im plan tou o Re la tó rio de
Acom pa nha men to Fí si co-Financeiro dos Pro gra mas
de Obras e Ma nu ten ção. Asses so rou os Di re to res
Ge ral e Exe cu ti vo, es pe ci al men te nas ati vi da des de
acom pa nha men to fí si co das obras e seus re fle xos or -
ça men tá ri os; de ela bo ra ção e im ple men ta ção do or -
ça men to do ór gão; e de acom pa nha men to de con vê -
ni os e obras de le ga das aos Esta dos.

Ain da no DNER, par ti ci pou da ne go ci a ção, im -
ple men ta ção e acom pa nha men to de vá ri os con tra tos
de fi nan ci a men to ex ter no, como Ban co Inte ra me ri ca -
no de De sen vol vi men to (BID) e com o Ja pan Bank for
Inter na ci o nal Co o pe ra ti on (JBIC), des ti na dos à exe -
cu ção do Pro gra ma Emer gen ci al de Re cu pe ra ção
Ro do viá ria no Nor des te e à du pli ca ção e res ta u ra ção
da ro do via Fer não Dias (São Pa u lo – Belo Ho ri zon te)
e do cha ma do Cor re dor do Mer co sul, li ga ção ro do viá -
ria en tre São Pa u lo, Cu ri ti ba e Flo ri a nó po lis.

A par de de mons trar no tó ria per ti nên cia com as
res pon sa bi li da des do car go de Di re tor do DNIT, o cur -
rí cu lo do Se nhor Lu zi el Re gi nal do de Sou za pre en -
che, à sa ci e da de, os de ma is re qui si tos le ga is para a
sua no me a ção. Des sa for ma, con si de ran do-o cre den -
ci a do para o exer cí cio do car go para o qual re ce beu
in di ca ção do Exmo. Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
sub me te mos sua es co lha, cons tan te da Men sa gem
Pre si den ci al nº 277, de 2001 (nº 1.320, de 2001, na
ori gem), ao exa me des ta Co mis são.

Sala da Co mis são, 18 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Alber to Sil va, Pre si den te – Jo nas Pi nhe i -
ro, Re la tor – Arlin do Por to – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Ro meu Tuma – Te o tô nio Vi le la – Na bor
Jú ni or – Ri car do San tos – Lú dio Co e lho – Val mir
Ama ral – Luís Otá vio – Le o mar Qu in ta ni lha – Fer -
nan do Ri be i ro – Ro bin son Vi a na – Ma u ro Mi ran da
– Ade mir Andra de.

PARECER Nº 1.519, DE 2001

Da Co mis são de Ser vi ços de
Infra-estrutura, so bre a Men sa gem nº 278,
de 2001, que “Sub me te à apre ci a ção do
Se na do Fe de ral o nome do Se nhor Ro gé -
rio Gon za les Alves, para exer cer o car go
de Di re tor da Agên cia Na ci o nal de
Infra-estrutura de Trans por tes – DNIT”.

Relator: Se na dor Ro meu Tuma

A Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura, em
vo ta ção se cre ta re a li za da em 18 de de zem bro de
2001, apre ci an do o re la tó rio apre sen ta do pelo Se nhor
Se na dor Ro meu Tuma so bre a Men sa gem nº 278, de
2001, opi na pela apro va ção da in di ca ção do Se nhor
Ro gé rio Gon za les Alves, para exer cer o car go de Di -
re tor da Agên cia Na ci o nal de Infra-estrutura de Trans -
por tes – DNIT, por 15 vo tos fa vo rá ve is, 0 con trá rio(s)
e 1 abs ten ção.

O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, por meio da
Men sa gem nº 278, de 2001 (nº 1.321, de 2001, na ori -
gem), sub me te ao exa me do Se na do Fe de ral a in di -
ca ção do Se nhor Ro gé rio Gon za les Alves para exer -
cer o car go de Di re tor do De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estrutura de Trans por tes – DNIT.

A cri a ção do DNIT, au tar quia vin cu la da ao Mi -
nis té rio dos Trans por tes, de cor re da Lei nº 10.233, de
5 de ju nho de 2001, que “Dis põe so bre a re es tru tu ra -
ção dos trans por tes aqua viá rio e ter res tre, cria o Con -
se lho Na ci o nal de Inte gra ção de Po lí ti cas de Trans -
por te, a Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Ter res tres,
a Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Aqua viá ri os e o
De par ta men to Na ci o nal de Infra-Estrutura de
Transpor tes e dá ou tras pro vi dên ci as”.

O novo mo de lo para a po lí ti ca na ci o nal de trans -
por tes, ins ti tu í do pela Lei nº 10.233, de 2001, en se jou
a ex tin ção de em pre sas e ór gãos, en tre os qua is o an -
ti go De par ta men to Na ci o nal de Estra das de Ro da -
gem (DNER), cu jas atri bu i ções se rão ab sor vi das pelo 
DNIT.

Em de cor rên cia da Me di da Pro vi só ria nº 2.217-3, 
de 4 de se tem bro de 2001, que al te rou a Lei nº 10.233,
de 2001, as no me a ções dos Di re to res do DNIT pas sa -
ram a de pen der da apro va ção do Se na do Fe deral.

A in di ca ção em apre ço obe de ce, as sim, aos ter -
mos do art. 52, III, f, da Cons ti tu i ção Fe de ral, que atri -
bui com pe tên cia pri va ti va a esta Casa do Par la men to
para apro var pre vi a men te, por voto se cre to, após ar -
güi ção pú bli ca, a es co lha de ti tu la res dos car gos
enun ci a dos na Lei Ma i or e de ou tros “que a lei de ter -
mi nar”.

Apen sa do aos au tos, o cur rí cu lo do Se nhor
Rogério Gonzales Alves, que acom pa nha a men sa -
gem pre si den ci al, de mons tra a sa tis fa ção dos re qui si -
tos ins cri tos no art. 88 da Lei nº 10.233, de 2001, para
os ocu pan tes do car go de Di re tor do DNIT: ser bra si -
le i ro, ter ido ne i da de mo ral e re pu ta ção ili ba da, for ma -
ção uni ver si tá ria, ex pe riên cia pro fis si o nal com pa tí vel
com os ob je ti vos, atri bu i ções e com pe tên ci as do De -
par ta men to e ele va do con ce i to no cam po de suas es -
pe ci a li da des.



Nas ci do no dia 17 de ja ne i ro de 1959, na ci da de
de Uru gua i a na, Rio Gran de do Sul, Ro gé rio Gon za les
Alves fez os es tu dos se cun dá ri os na Esco la Pre pa ra tó -
ria da Ae ro náu ti ca, em Bar ba ce na, Mi nas Ge ra is, e gra -
du ou-se em Enge nha ria Ci vil em 1983, pela Uni ver si da -
de Fe de ral Flu mi nen se, em Ni te rói, Rio de Ja ne i ro.

Osten ta des ta ca da ex pe riên cia pro fis si o nal, es -
pe ci al men te na área de Enge nha ria Ro do viá ria. Ain -
da es tu dan te, es ta gi ou no La bo ra tó rio de Con tro le
Tec no ló gi co da Empre sa de Cons tru ção de Obras
Espe ci a is (ECEX) ten do, já for ma do, as su mi do a fun -
ção de as sis ten te téc ni co da em pre sa.

Des de maio de 1985, vem de sem pe nhan do ex -
pres si vos car gos e fun ções no DNER. Ini ci al men te,
como pro fis si o nal re si den te na obra de du pli ca ção da
pon te so bre o rio Ver me lho, na BR-364; de po is, na
con di ção de en ge nhe i ro do Insti tu to de Pes qui sas Ro -
do viá ri as, no Ser vi ço de Ma nu ten ção do 10º Dis tri to
Ro do viá rio, em Podo Ale gre, Rio Gran de do Sul, onde 
pas sou a che fi ar, na ci da de de São Le o pol do, a Se -
ção de Su per vi são-Geral.

De ja ne i ro de 1991 a ja ne i ro de 1992, che fi ou a
sub-residência do DNER em Ca ra zi nho, ain da no Rio
Gran de do Sul. No ano se guin te, pas sou a che fi ar, na
Di re to ria de Enge nha ria, o Ser vi ço de Cons tru ção e
Pa vi men ta ção e, em se gui da, o de Pro gra ma ção,
Cus tos e Con tro le.

Em cons tan te pro gres são fun ci o nal, em 1996
as su miu se qüen ci al men te a Di vi são de Pla ne ja men -
to, na Asses so ria da Di re ção-Geral, e a Di vi são de
Estu dos e Pro je tos, na Di re to ria de Enge nha ria.

Des de maio do ano em cur so exer ce o car go de
Di re tor Exe cu ti vo e res pon de pela Di re ção-Geral do
DNER.

Como se nota, o cur rí cu lo do Se nhor Ro gé rio
Gon za les Alves pre en che am pla men te os re qui si tos
le ga is para a sua no me a ção. Des sa for ma, con si de -
ran do-o cre den ci a do para o exer cí cio do car go para o
qual foi in di ca do pelo Exce len tís si mo Se nhor Pre -
sidente da Re pú bli ca, sub me te mos sua es co lha,
cons tan te da Men sa gem Pre si den ci al nº 278, de
2001 (nº 1.321, de 2001, na ori gem), à apre ci a ção
des ta Co mis são.

Sala da Co mis são, 18 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Alber to Sil va, Pre si den te – Ro meu Tuma,
Re la tor – Arlin do Por to – Edu ar do Si que i ra Cam -
pos – Jo nas Pi nhe i ro – Te o to nio Vi le la – Na bor Jú -
ni or – Ri car do San tos – Le o mar Qu in ta ni lha – Luís 
Otá vio – Lú dio Co e lho – Val mir Ama ral – Ro bin -
son Vi a na – Ade mir Andra de – Fer nan do Ri be i ro –
Ma u ro Mi ran da.

PARECER Nº 1.520, DE 2001

Da Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estrutura, so bre a Men sa gem nº 279,
de 2001, que “Sub me te à apre ci a ção do
Se na do Fe de ral o nome do Se nhor Antô -
nio Ma cha do Bas tos, para exer cer o car -
go de Di re tor da Agên cia Na ci o nal de
Infra-Estrutura de Trans por tes – DNIT”.

Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da
A Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura, em

vo ta ção se cre ta re a li za da em 18 de de zem bro de
2001, apre ci an do o re la tó rio apre sen ta do pelo Se nhor
Se na dor Ma u ro Mi ran da so bre a Men sa gem nº 279, de 
2001, opi na pela apro va ção da in di ca ção do Se nhor
Antô nio Ma cha do Bas tos para exer cer o car go de Di -
re tor da Agên cia Na ci o nal de Infra-Estrutura de Trans -
por tes – DNIT, por 15 vo tos fa vo rá ve is, 0 con trá rio e 1
abs ten ção.

O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, por meio da
Men sa gem nº 279, de 2001 (nº 1.323, de 5 de de zem -
bro de 2001, na ori gem), sub me te ao exa me do Se na -
do Fe de ral o nome do Se nhor Antônio Machado
Bastos para exer cer o car go de Di re tor do De par ta -
men to Na ci o nal de Infra-Estrutura de Trans por tes –
DNIT.

O Se nhor Antônio Machado Bastos ocu pa, des -
de mar ço de 2001, o car go de Se cre tá rio de Trans por -
tes Aqua viá ri os do Mi nis té rio dos Trans por tes.

Nas ci do no Rio de Ja ne i ro, em 1936, o can di da -
to gra du ou-se pela Fa cul da de de Di re i to de Bar ra
Man sa, no Esta do do Rio de Ja ne i ro. Suas ati vi da des
pro fis si o na is di vi di ram-se en tre a ini ci a ti va pri va da –
no ramo dos em pre en di men tos imo bi liá ri os e cor no
em pre sá rio de trans por tes – e a ad mi nis tra ção pú bli ca.

No se tor pú bli co, atu ou es pe ci al men te no Esta -
do do Rio de Ja ne i ro, ten do ocu pa do car gos re le van -
tes na Com pa nhia do Me trô; na Se cre ta ria de Esta do
de Trans por tes; na Com pa nhia de Trans por tes Co le ti -
vo (CTC); na Com pa nhia de De sen vol vi men to Ro do -
viá rio (CODERTE); na Assem bléia Le gis la ti va do
Esta do do Rio de Ja ne i ro (ALERJ) e na Com pa nhia
Do cas do Rio de Ja ne i ro. Den tre os vá ri os car gos que
ocu pou, po de-se des ta car os se guin tes:

– Di re tor-Presidente e Di re tor-Financeiro da 
Com pa nhia do Me trô, em 1991;

– Con se lhe i ro da Com pa nhia do Me trô, de 1989
a 1991;

– Presi den te do Con se lho de Admi nis tra ção da
Com pa nhia de Trans por tes Co le ti vos do Esta do do
Rio de Ja ne i ro, de 1988 a 1989;



– Pre si den te da Co mis são de Pri va ti za ção dos
Ter mi na is Ro do viá ri os da Com pa nhia de De sen vol vi -
men to Ro do viá rio do Esta do do Rio de Ja ne i ro;

– Con sul tor Espe ci al para Assun tos Par la men -
ta res da Assem bléia Le gis la ti va do Esta do do Rio de
Ja ne i ro;

– Diretor de Ope ra ções da na Com pa nhia Do -
cas do Rio de Ja ne i ro, de 1995 a 20011

A aná li se do cur ri cu lum vi tae que acom pa nha
a men sa gem pre si den ci al in di ca que o can di da to
aten de ple na men te às con di ções exi gi das para os
ocu pan tes do car go de Di re tor do DNIT – para o qual
foi in di ca do pelo Exmo. Se nhor Pre si den te da Re pú -
bli ca – tan to em ter mos da sua for ma ção aca dê mi ca
quan to no cam po pro fis si o nal. A fre qüen te in di ca ção
de seu nome para im por tan tes car gos pú bli cos de -
mons tram, por sua vez, que pos sui ele va do con ce i to
no cam po de sua es pe ci a li da de.

Isso pos to, sub me te mos à apre ci a ção e jul ga -
men to des ta dou ta Co mis são a in di ca ção do Se nhor
Antônio Machado Bastos, cons tan te da re fe ri da men -
sa gem pre si den ci al, em cum pri men to às exi gên ci as
cons ti tu ci o na is con ti das no art. 52, III, f, com bi na do
com o pa rá gra fo úni co do art. 88 da Lei nº 10.233, de 5 
de ju nho de 2001, com a re da ção dada pela Me di da
Pro vi só ria nº 2.217-3, de 4 de se tem bro de 2001.

Sala de Co mis sões, 18 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Alber to Sil va, Pre si den te – Ma u ro Mi ran -
da, Re la tor – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Ro meu
Tuma – Te o to nio Vi le la – Na bor Jú ni or – Ri car do
San tos – Le o mar Qu in ta ni lha – Luís Otá vio – Jo -
nas Pi nhe i ro – Lú dio Co e lho – Arlin do Por to – Val -
mir Ama ral – Ro bin son Vi a na – Ade mir Andra de –
Fer nan do Ri be i ro.

PARECER Nº 1.521, DE 2001

Da Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estrutura, so bre a Men sa gem nº 284,
de 2001, que “Sub me te à apre ci a ção do
Se na do Fe de ral o nome do Se nhor Wild -
jan da Fon se ca Mag no, para exer cer o
car go de Di re tor da Agên cia Na ci o nal de
Infra-Estrutura de Trans por tes – DNIT”.

Relator: Se na dor Mauro Miranda
A Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura, em

vo ta ção se cre ta re a li za da em 18 de de zem bro de
2001, apre ci an do o re la tó rio apre sen ta do pelo Se nhor
Se na dor Ma u ro Mi ran da so bre a Men sa gem nº 284, de 
2001, opi na pela apro va ção da in di ca ção do Se nhor
Wild jan da Fon se ca Mag no, para exer cer o car go de
Di re tor da Agên cia Na ci o nal de Infra-estrutura de

Trans por tes – DNIT, por 15 vo tos fa vo rá ve is, 0  con trá -
rio e 1 abs ten ção.

O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, por meio da
Men sa gem nº 284, de 2001 (nº 1.322, de 5 de de zem -
bro de 2001, na ori gem), sub me te ao exa me do Se na -
do Fe de ral o nome do Se nhor Wildjan da Fonseca
Magno para exer cer o car go de Di re tor do De par ta -
men to Na ci o nal de Infra-Estrutura de Trans por tes –
DNIT.

O Se nhor Wild jan da Fon se ca Mag no pos sui na -
ci o na li da de bra si le i ra e é gra du a do em Ciên ci as Eco -
nô mi cas, em Admi nis tra ção de Empre sas e em Enge -
nha ria Ope ra ci o nal, com es pe ci a li za ção no Insti tu to
de Pes qui sas Ro do viá ri as (IPR). Fez pós-graduação
e mes tra do em Admi nis tra ção Pú bli ca e es pe ci a li -
zação em Po lí ti cas Pú bli cas no Cur so de Altos Estu -
dos de Po lí ti cas e Estra té gi as da Esco la Su pe ri or de
Gu erra.

Sua ex pe riên cia pro fis si o nal in clui ati vi da des
nos se guin tes ór gãos da Admi nis tra ção Pú bli ca: De -
par ta men to Na ci o nal de Estra das de Ro da gem
(DNER); Com pa nhia de Ele tri ci da de de Bra sí lia
(CEB); Empre sa de Por tos do Bra sil (PORTOBRÁS);
Com pa nhia de Na ve ga ção Lloyd Bra si le i ro; Com pa -
nhia Do cas do Ce a rá e Mi nis té rio dos Trans por tes. 

No âm bi to do Mi nis té rio dos Trans por tes, onde
tra ba lhou de 1978 a 2001, ocu pou, en tre ou tros, os
se guin tes car gos:

– Co or de na dor de De sen vol vi men to Insti tu ci o nal;
– Co or de na dor-Geral do De par ta men to de Lo -

gís ti ca de Trans por tes;
– Se cre tá rio-Substituto de Pla ne ja men to Admi -

nis tra ti vo e Infor má ti ca;
– Di re tor Adjun to de Po lí ti cas e Pri o ri da des;
– Se cre tá rio Adjun to da Se cre ta ria de Pro du ção;
– Se cre tá rio de Trans por tes Aqua viá ri os; e 
– Asses sor do Mi nis tro de Trans por tes para a

Su per vi são de Pro gra mas.
A par tir do exa me do cur ri cu lum vi tae apre sen -

ta do, po de-se cons ta tar que o can di da to con ta com
for ma ção aca dê mi ca e pro fis si o nal ade qua da ao ple -
no de sem pe nho do car go para o qual foi in di ca do pelo 
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.

Isso pos to, sub me te mos à apre ci a ção e jul ga -
men to des ta dou ta Co mis são a in di ca ção do Se nhor
Wildjan da Fonseca Magno, cons tan te da re fe ri da
men sa gem pre si den ci al, em cum pri men to às exi gên -
ci as cons ti tu ci o na is con ti das no art. 52, III, f, com bi na -
do com o pa rá gra fo úni co do art. 88 da Lei nº 10.233,
de 5 de ju nho de 2001, cuja re da ção, dada pela Me di -
da Pro vi só ria nº 2.217-3, de 4 de se tem bro de 2001,



re quer a pré via apro va ção des ta Casa para a no me a -
ção dos di re to res do DNIT.

Sala da Co mis são, 18 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Alber to Sil va, Pre si den te – Ma u ro Mi ran -
da, Re la tor – Arlin do Podo – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Ro meu Tuma – Ri car do San tos – Te o to -
nio Vi le la – Na bor Jú ni or – Luís Otá vio – Le o mar
Qu in ta ni lha – Val mir Ama ral – Jo nas Pi nhe i ro –
Lú dio Co e lho – Fer nan do Ri be i ro – Ro bin son Vi a -
na – Ade mir Andra de.

PARECER Nº 1.522, DE 2001

Da Co mis são de Ser vi ços de
Infra-estrutura, so bre a Men sa gem nº 285,
de 2001, que “Sub me te à apre ci a ção do
Se na do Fe de ral o nome do Se nhor Re i -
nal do Alves Cos ta Neto, para exer cer o
car go de Di re tor da Agên cia Na ci o nal de
Trans por tes Ter res tres – ANTT”.

Re la tor: Se na dor Mauro Miranda
A Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura, em

vo ta ção se cre ta re a li za da em 18 de de zem bro de
2001, apre ci an do o re la tó rio apre sen ta do pelo Se nhor
Se na dor Ma u ro Mi ran da so bre a Men sa gem nº 285, de 
2001, opi na pela apro va ção da in di ca ção do Se nhor
Re i nal do Alves Cos ta Neto, para exer cer o car go de
Di re tor da Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Ter res -
tres – ANTT, por 15 vo tos fa vo rá ve is, 1 con trá rio e 0
abs ten ção.

O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, por meio da
Men sa gem nº 285, de 2001 (nº 1.316, de 5 de de zem -
bro de 2001, na ori gem), sub me te ao exa me do Se na -
do Fe de ral a in di ca ção do Se nhor Reinaldo Alves
Costa Neto para exer cer o car go de Di re tor da Agên -
cia Na ci o nal de Trans por tes Ter res tres (ANTT), au tar -
quia es pe ci al vin cu la da ao Mi nis té rio dos Trans por -
tes.

Na tu ral de Mi nas Ge ra is e re si den te em Belo
Ho ri zon te, o Se nhor Reinaldo Alves Costa Neto gra -
du ou-se pela Esco la de Enge nha ria da Uni ver si da de
Fe de ral de Mi nas Ge ra is, em 1980, com es pe ci a li za -
ção em Estru tu ras e Trans por tes. Sua for ma ção aca -
dê mi ca in clui, ain da, cur sos de pós-graduação em
Aná li se de Sis te mas de Infor ma ção, pela
UNA/Cepederh, em 1984, e em Ges tão de Empre sas, 
pela Fa cul da de Está cio de Sá em 2000.

Sua ex pe riên cia pro fis si o nal foi vol ta da, es pe -
ci al mente, para o se tor de cons tru ção ci vil. Ten do ini -
ci a do suas ati vi da des como au xi li ar de Ser vi ços de
Enge nha ria do De par ta men to de Estra das de Ro da -
gem de Mi nas Ge ra is (DER – MG), tor nou-se, pos -

teri or men te, en ge nhe i ro da Su de cap, onde per ma ne -
ceu de 1980 a 1992, pe río do em que ocu pou os car -
gos de Che fe de Di vi são, Che fe de De par ta men to e
Di re tor de Ma nu ten ção. Foi, mais tar de, Di re tor de
Obras do De par ta men to Esta du al de Obras Pú bli cas
de Mi nas Ge ra is, en tre 1995 e 1999.

É atu al men te Di re tor de Obras da Cons tru to ra
Ita ma ra cá, car go que já exer ce ra en tre 1992 e 1993.

A par tir da aná li se do cur ri cu lum vi tae que
acom pa nha a men sa gem pre si den ci al, ve ri fi ca-se
que o can di da to con ta com for ma ção aca dê mi ca e
pro fis si o nal que o cre den cia am pla men te ao de sem -
pe nho do car go para o qual foi in di ca do pelo Exmo.
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.

Isso pos to, sub me te mos à apre ci a ção e jul ga -
men to des ta dou ta Co mis são a in di ca ção do Se nhor
Re i nal do Alves Cos ta Neto, cons tan te da re fe ri da
men sa gem pre si den ci al, em cum pri men to às exi gên -
ci as cons ti tu ci o na is con ti das no art. 52, III, f com bi na -
do com o art. 53 da Lei nº 10.233, de 5 de ju nho de
2001.

Sala da Co mis são, 18 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Alber to Sil va, Pre si den te – Ma u ro Mi ran -
da, Re la tor – Lú dio Co e lho – Wel ling ton Ro ber to –
Luís Otá vio – Be ní cio Sam pa io – Fer nan do Ma tu -
sa lém – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Fer nan do Ri -
be i ro – Arlin do Por to – Gér son Ca ma ta – Na bor
Jú ni or – Val mir Ama ral – Ro meu Tuma – Car los
Pa tro cí nio – Le o mar Qu in ta ni lha.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Re so -
lu ção nº 70, de 2001 (MSF 290/2001), que au to ri za a
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con tra tar ope ra ção
de cré di to ex ter no no va lor equi va len te a até cen to e
cin qüen ta e seis mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca, com um con sór cio de Ban cos li de ra -
do pelo De ustsche Bank S/ – Uru guay I.F.E.; nº 71, de
2001 (OFS/50/2001), que au to ri za o Esta do do Rio
Gran de do Sul a as su mir dí vi da do Insti tu to de Pre vi -
dên cia do Esta do do Rio Gran de do Sul (IPERGS), re -
fi nan ci a da jun to à União ao am pa ro da Lei nº 8.727,
de 5 de no vem bro de 1993, cujo va lor em 1º de no -
vem bro de 2000, era de tre zen tos e oi ten ta e um mi -
lhões, se is cen tos e oi ten ta e oito mil, se is cen tos e
qua ren ta re a is e ses sen ta e dois cen ta vos; nº 72, de
2001 (MSF 300/2001), que au to ri za a União a con tra -
tar ope ra ção de cré di to ex ter no, no va lor equi va len te
a até no ven ta e oito mi lhões e se is cen tos mil Eu ros,
de prin ci pal, en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e



o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol -
vi men to (BIRD); nº 73, de 2001 (MSF 154-A/2000),
que 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 Esta dos, do Dis tri to Fe de ral, 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; nº 74, de 2001 (OF. 394/2001),
que re es ta be le ce a Re so lu ção nº 32, de 2000, do Se -
na do Fe de ral; e nº 75, de 2001 (OFS 52/2001), que in -
clui as dí vi das que es pe ci fi ca no cál cu lo dos li mi tes
pre vis tos nas Leis nºs 8.727, de 1993 e 9.496, de
1997, re sul tan te de pa re ce res da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, fi ca rão pe ran te a Mesa du ran -
te cin co dias úte is, a fim de re ce ber emen das, nos ter -
mos do art. 235, II, f, do Re gi men to Inter no, do Se na -
do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 138, de 2001 (nº 5.907/2001, na Casa de
ori gem), cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, fi ca rá pe -
ran te a Mesa pelo pra zo de cin co dias úte is para re ce -
ber emen das, nos ter mos re gi men ta is.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, pro je tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 287, DE 2001

Con ce de isen ção do Impos to de
Impor ta ção e do Impos to so bre Pro du tos 
Indus tri a li za dos a apa re lhos pró pri os
para ra di o a ma do ris mo, quan do im por ta -
dos ou ad qui ri dos por ra di o a ma dor ha bi -
li ta do e par ti ci pan te da Rede Na ci o nal de 
Emer gên cia de Ra di o a ma do res – RENER, 
in te gran te do Sis te ma Na ci o nal de De fe -
sa Ci vil – SINDEC.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º São isen tos do Impos to de Impor ta ção e

do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos os apa re -
lhos trans mis so res e re cep to res de ra di o te le fo nia e
ra di o te le gra fia clas si fi ca dos nas po si ções 8525 e
8527 da Ta ri fa Exter na Co mum – TEC, quan do im por -
ta dos ou ad qui ri dos por ra di o a ma dor ha bi li ta do com o 
Cer ti fi ca do de Ope ra dor de Esta ção de Ra di o a ma dor
– COER, emi ti do de acor do com a Nor ma nº 31, de
1994, do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções e par ti ci pan te
da Rede Na ci o nal de Emer gên cia de Ra di o a ma do res
– RENER, in te gran te do Sis te ma Na ci o nal de De fe sa
Ci vil, de acor do com a Por ta ria nº 302, de 24 de ou tu -
bro de 2001, do Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o nal.

§ 1º A isen ção apli ca-se a apa re lhos cuja po tên -
cia seja com pa tí vel com a clas se do ra di o a ma dor, nos 
ter mos da re gu la men ta ção pró pria, e será con ce di da
uma úni ca vez a cada cin co anos.

§ 2º A isen ção ou trans fe rên cia a qual quer tí tu lo
dos equi pa men tos isen tos será con ce di da pela au to -
ri da de ad mi nis tra do ra dos im pos tos de que se tra ta,
me di an te pré vio exa me de que o im por ta dor ou ad -
qui ren te sa tis faz os re qui si tos des ta Lei.

§ 3º A isen ção será re vo ga da de ofí cio, com a
con se qüen te co bran ça dos im pos tos dis pen sa dos,
acres ci dos de mul ta mo ra tó ria e de ma is en car gos de
lei se, no pe río do de cin co anos con ta do da data do
fato ge ra dor, o be ne fi ciá rio de i xar de pre en cher os re -
qui si tos para a sua con ces são ou trans fe rir os equi pa -
men tos a ter ce i ros, que não os pre en cham.

Art. 2º E as se gu ra da a ma nu ten ção do cré di to
re la ti vo ao Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos
in ci den te so bre ma té ri as-primas, pro du tos in ter me -
diá ri os e ma te ri al de em ba la gem em pre ga dos nos
bens ob je to da isen ção res pec ti va, quan do de pro du -
ção na ci o nal.

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção, pro du zin do efe i tos a par tir do dia pri me i ro de 
ja ne i ro do exer cí cio sub se qüen te.

Jus ti fi ca ção
São de co nhe ci men to ge ral os ex tra or di ná ri os

ser vi ços que os ra di o a ma do res pres tam à co mu ni da -
de, há mu i tas dé ca das, sem qual quer in ten ção ou pe -
di do de re com pen sa. Se é ver da de que a ati vi da de
tem como mo ti va ção ini ci al o di le tan tis mo, à fe i ção da
prá ti ca de um es por te ou de um hobby, não me nos
ver da de que o ra di o a ma dor se sen te ple na men te re a -
li za do e or gu lho so quan do pode co lo car seus equi pa -
men tos, seu tem po, sua dis po si ção e a rede de com -
pa nhe i ros a ser vi ço de uma ca u sa no bre.

Quem não tem para re la tar ou já não ou viu o re -
la to de emer gên ci as li ga das, por exem plo, a so cor ro
mé di co, à ob ten ção de um re mé dio raro, ao aten di -
men to de ví ti mas de um de sas tre em via de trans por -
te, de ca la mi da de pro vo ca da por in tem pé rie, que ti -
ves sem sido pron ta men te re sol vi das pela rede de so -
li da ri e da de do ra di o a ma do ris mo?

A pró pria na tu re za do es por te se fun da no es ta -
be le ci men to de co mu ni ca ção de sin te res sa da com
mi lha res de ou tras pes so as de to das as par tes da Ter -
ra, co mu ni ca ção que aca ba se trans for man do em
ami za des fir mes, du ra dou ras e so li dá ri as que ul tra -
pas sam a bar re i ra da dis tân cia e do co nhe ci men to vi -
su al. Essa pre dis po si ção para a ami za de trans bor da
na tu ral men te para a so li da ri e da de com ne ces si ta dos
de qual quer es pé cie, que pos sam ter seu pro ble ma
re sol vi do ou mi no ra do me di an te a uti li da de das co -
mu ni ca ções.

A dis po si ção para a uti li da de pú bli ca é ina ta no
ra di o a ma dor e, na ver da de, for ne ce o ver da de i ro sen -



ti do de sua ati vi da de. O or gu lho de um ver da de i ro ra -
di o a ma dor se po ten ci a li za em si tu a ções que o obri -
gam a per ma ne cer “no ar”, inin ter rup ta men te dias e
no i tes para o aten di men to, por exem plo, de uma ca la -
mi da de pú bli ca.

Enga no sa men te, al guns po dem ima gi nar que,
hoje, com o pro gres so e com a uni ver sa li za ção das
co mu ni ca ções, sua im por tân cia de ca iu.

Te ria de ca í do se a De fe sa Ci vil, prin ci pal men te,
fos se am pla e efi ci en te men te or ga ni za da, co brin do
todo o ter ri tó rio na ci o nal, seja com apa ra to de co mu -
ni ca ções, para per mi tir o rá pi do co nhe ci men to das
emer gên ci as e de sua na tu re za, seja com apa ra to de
so cor ro a es sas emer gên ci as. A co mu ni ca ção pron ta
e efi ci en te é o pri me i ro re qui si to da de fe sa ci vil.

Ape nas nas gran des ci da des há al gum ar re me -
do de dis po si ti vo de co mu ni ca ção te le fô ni ca rá pi da
com cen tros de so cor ro. Ape nas al gu mas im por tan tes 
ro do vi as, por exem plo, apre sen tam pon tos te le fô ni -
cos pú bli cos para so li ci ta ção de so cor ro.

No mais, há que re co nhe cer que o Bra sil é um
vas tís si mo País com zo nas de ra re fa ção hu ma na, de fi -
ciên ci as enor mes de co mu ni ca ção, vias de trans por te
pre cá ri as e mal con ser va das, su je i ção a ocor rên ci as de
ca la mi da des na tu ra is as mais di ver sas, tais como en -
chen tes no Sul e seca no Nor des te (ou vi ce-versa), tudo 
isso con fron ta do com um ser vi ço pú bli co de fi ci en te, de -
sor ga ni za do e, por tan to, des pre pa ra do para de tec tar e
atu ar pron ta men te em emer gên ci as.

Em boa hora o Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal
vem de ins ti tu ir a Rede Na ci o nal de Emer gên cia de Ra -
di o a ma do res – RENER, como par te in te gran te do Sis -
te ma Na ci o nal de De fe sa Ci vil – SINDEC, com a fi na li -
da de de pro ver ou su ple men tar as co mu ni ca ções em
todo o ter ri tó rio na ci o nal, quan do os me i os usu a is não
pu de rem ser aci o na dos, em ra zão de de sas tre, si tu a -
ção de emer gên cia ou es ta do de ca la mi da de pú bli ca.

Esse ato vem, na re a li da de, ofi ci a li zar e dar or -
ga ni ci da de a um ser vi ço pú bli co que nun ca foi ne ga -
do pe los ra di o a ma do res, sem qual quer ônus para o
Po der Pú bli co. Tra ta-se de in te li gen te ação de mo bi li -
za ção na ci o nal per ma nen te, apres tan do for ças da
pró pria so ci e da de para a so lu ção de pro ble mas
emer gen ci a is de toda or dem.

No Bra sil exis tem cer ca de cin qüen ta e oito mil
ra di o a ma do res ha bi li ta dos, dos qua is qua se qua ren ta 
mil ope ran do. Eles es tão dis tri bu í dos por todo o ter ri -
tó rio na ci o nal. Des ta que-se que, nos Esta dos do
Acre, Ama zo nas, Ama pá, Mato Gros so, Pará, Ro ra i -
ma e To can tins, onde ma i or é a de fi ciên cia de co mu ni -
ca ção e con ven ci o nal, há cer ca de mil e qui nhen tos
ra di o a ma do res ope ran tes.

Por tudo isso e até como re co nhe ci men to do
ser vi ço de uti li da de pú bli ca so li dá rio, anô ni mo e de -
sin te res sa do que pres tam, é que pro po mos este pro -

je to de lei que, cer ta men te, me re ce rá o apo io do Con -
gres so Na ci o nal e do Go ver no.

Sala das Ses sões, 18 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Ro bin son Vi a na.

LEGISLAÇÃO CITADA

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA  Nº 302,
DE 24 DE OUTUBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do, Inte ri no, da Inte gra ção
Na ci o nal, no uso da atri bu i ção que lhe con fe re o
art. 87, parágra fo úni co, in ci sos I e II, da Cons ti tu i ção, 
re sol ve:

Art. 1º É cri a da a Rede Na ci o nal de Emer gên cia
de Ra di o a ma do res-Rener, como par te in te gran te do
Sis te ma Na ci o nal de De fe sa Ci vil – SINDEC.

§ 1º A Rede tem a fi na li da de de pro ver ou su ple -
men tar as co mu ni ca ções em todo o ter ri tó rio na ci o -
nal, quan do os me i os usu a is não pu de rem ser aci o -
na dos, em ra zão de de sas tre, si tu a ção de emer gên -
cia ou es ta do de ca la mi da de pú bli ca.

§ 2º Po de rão par ti ci par da Rede, em ca rá ter vo -
lun tá rio, pes so as fí si cas por ta do ras do Cer ti fi ca do de
Ope ra dor de Esta ção de Ra di o a ma dor – COER, bem
como as es ta ções de rá dio de ten to ras de Li cen ça de
Ra di o a ma dor, ex pe di da pela Agên cia Na ci o nal de Te -
le co mu ni ca ções – ANATEL.

§ 3º A Rede Na ci o nal de Emer gên cia de Ra di o -
a ma do res – RENER, será ati va da e su bor di na da ope -
ra ci o nal men te à Se cre ta ria Na ci o nal de De fe sa Ci vil – 
SEDEC e su per vi si o na da pela Con fe de ra ção Bra si le -
i ra de Ra di o a ma do ris mo – LABRE, po den do, tam -
bém, vir a ser ati va da, par ci al men te, nos Esta dos e
Mu ni cí pi os, pe las Co or de na do ri as Esta du a is de De -
fe sa Ci vil – CEDEC e pe las Co mis sões Mu ni ci pa is de
De fe sa Ci vil – COMDEC, res pec ti va men te, de co mum 
acor do com as Fe de ra ções da La bre, es ta du a is.

§ 4º Ten do em vis ta que o ser vi ço a ser pro vi do
pela Rede re la ti vo às co mu ni ca ções, cuja efi ciên cia
pres su põe ri go ro sa ob ser vân cia a prin cí pi os e nor mas
le ga is já es ta be le ci das, fica cri a do no âm bi to do Mi nis té -
rio da Inte gra ção Na ci o nal, Gru po de Tra ba lho que terá
a in cum bên cia de ela bo rar, “nor ma de Ati va ção e Exe -
cu ção dos Ser vi ços” a se rem pres ta dos pela Rede.

Art. 2º O Gru po de Tra ba lho será cons ti tu í do por
três re pre sen tan tes da Se cre ta ria Na ci o nal de De fe sa 
Ci vil – SEDEC, e por dois re pre sen tan tes da Con fe de -
ra ção Bra si le i ra de Ra di o a ma do ris mo – LABRE.

Art. 3º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção. – Pe dro Au gus to San gui net ti Fer re i ra.
....................................................................................















































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

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos 
– de ci são ter mi na ti va.)



PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 288, DE 2001

Acres cen ta dis po si ti vos ao art. 652
da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho,
apro va da pelo De cre to-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, para dis por so bre a
com pe tên cia dos ju í zes do tra ba lho e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 652, da Con so li da ção das Leis do

Tra ba lho, apro va da pelo De cre to-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, pas sa a vi go rar com as se guin tes
mo di fi ca ções:

“Art. 652. Com pe te ao juiz do tra ba lho:
..............................................................
§ 1º Com pe te ain da ao juiz do tra ba lho 

pro ces sar e jul gar os li tí gi os de cor ren tes de
re la ções de tra ba lho que, não con fi gu ran do
vin cu lo de em pre go, en vol vam:

I – re pre sen tan te co mer ci al au tô no mo
e to ma dor de ser vi ços;

II – cor re tor e to ma dor de ser vi ços;
III – trans por ta dor au tô no mo e em pre -

sa de trans por te ou usuá rio de ser vi ços;
IV – em pre i te i ro e su bem pre i te i ro, ou

qual quer des tes e o dono da obra, nos con -
tra tos de pe que na em pre i ta da, sem pre que
os pri me i ros con cor re rem pes so al men te
com seu tra ba lho para a exe cu ção dos ser -
vi ço, ain da que me di an te o con cur so de ter -
ce i ros;

V – par ce i ro ou ar ren da tá rio ru ral e
pro pri e tá rio;

VI – co o pe ra ti vas de tra ba lho e seus
as so ci a dos;

VII – co o pe ra ti vas de tra ba lho ou seus
as so ci a dos e os res pec ti vos to ma do res de
ser vi ços.

§ 2º O juiz de ci di rá os li tí gi os a que se
refe re o § 1º des te ar ti go com base no di re -
i to co mum, ob ser va das as nor mas pro ces -
su a is cons tan tes des ta Con so li da ção das
Leis do Tra ba lho.

§ 3º Qu an do for con tro ver ti da a na tu re -
za da re la ção ju rí di ca e o juiz não re co nhe -
cer a exis tên cia de con tra to de em pre go ale -
ga do pela par te, po de rá ele de ci dir a lide
com ful cro nas nor mas de di re i to co mum,
des de que, ob ser va dos os prin cí pi os do
con tra di tó rio e da am pla de fe sa, seja o

provi men to ju ris di ci o nal com pa tí vel com o
pe di do.

§ 4º Te rão pri o ri da de na tra mi ta ção de
to dos os atos e di li gên ci as em qual quer
grau de ju ris di ção os fe i tos:

I – em que fi gu re como par te ou in ter -
ve ni en te pes soa com ida de igual ou su pe ri or
a ses sen ta e cin co anos;

II – que ver sem ape nas so bre o pa ga -
men to de sa lá rio;

III – em que seja par te mas sa fa li da.
(NR)"

Art. 2º Re vo ga-se o in ci so III da alí nea a do
art. 652 da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho,
apro va da pelo De cre to-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943.

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor qua ren ta e cin co
dias após a data de sua pu bli ca ção:

Jus ti fi ca ção

Pri me i ra men te, é pre ci so re gis trar que as trans -
for ma ções so ci a is e eco nô mi cas do mun do con tem -
po râ neo, com a re es tru tu ra ção pro du ti va e os no vos
pa ra dig mas apli cá ve is ao tra ba lho, vêm pro du zin do
mu dan ças no con ce i to ju rí di co de vín cu lo em pre ga tí -
cio. Essa mo da li da de de re la ção ten de a per der a sua
he ge mo nia, en quan to avan çam as for mas mis tas e
atí pi cas de con tra tos que mis tu ram, mu i tas ve zes,
ins ti tu tos do Di re i to Ci vil e ins ti tu tos do Di re i to do Tra -
ba lho. A am pli a ção da com pe tên cia da Jus ti ça do Tra -
ba lho, en tão, tor na-se uma exi gên cia da mo der ni da -
de. Úni ca for ma de evi tar a in se gu ran ça ju rí di ca que
de cor re das no vas for mas de re la ção so ci al e eco nô -
mi ca.

A Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988 per mi te que a
so lu ção de ou tras con tro vér si as de cor ren tes da re la -
ção de tra ba lho seja, me di an te lei, sub me ti da à ju ris -
di ção da Jus ti ça do Tra ba lho, mes mo que não es te ja
con fi gu ra do o vín cu lo de em pre go. Atu al men te a com -
pe tên cia des sa jus ti ça es pe ci a li za da, além de en vol -
ver as ações en tre em pre ga dos e em pre ga do res (às
qua is o juiz apli ca, ba si ca men te, a le gis la ção ce le tis -
ta), li mi ta-se aos li tí gi os que de cor ram de pe que nas
em pre i ta das, em que o em pre i te i ro é ope rá rio ou ar tí -
fi ce, e as con tro vér si as en tre sin di ca tos ou en tre sin -
di ca tos de tra ba lha do res e em pre ga dor, quan do o
con fli to te nha ori gem no cum pri men to de con ven ções 
ou acor dos co le ti vos de tra ba lho.

Esta mos pro pon do a am pli a ção des ta com pe -
tên cia para in clu ir, sob a ju ris di ção tra ba lhis ta, ou tras
li des de cor ren tes de re la ções de tra ba lho tí pi cas, em -



bo ra es te jam sob a égi de da le gis la ção co mum. Des -
ta ca mos, nes se sen ti do, al gu mas ati vi da des de sen -
vol vi das com au to no mia pe los tra ba lha do res e o tra -
ba lho co o pe ra ti vo, tema que tem ge ra do mu i ta po lê -
mi ca na atu a li da de, com os abu sos das co o pe ra ti vas
de fa cha da.

Enu me ra re mos, na se qüên cia, ou tras ra zões
para jus ti fi car a am pli a ção da com pe tên cia da Jus ti ça
do Tra ba lho, que es ta mos pro pon do.

O juiz do tra ba lho está na tu ral men te vo ca ci o na -
do para tra tar das de man das que se re fe rem às di ver -
sas re la ções enu me ra das no pro je to. To das elas pos -
su em um ele va do con te ú do so ci al e tra zem sub ja cen -
te a re a li za ção de al gum tra ba lho. E a Jus ti ça do Tra -
ba lho é sa bi da men te ori en ta da por prin cí pi os so ci a is
e dou tri nas mais ajus ta das à aná li se das li des que te -
nham im pac tos so bre os in te res ses de toda a so ci e -
da de. A Jus ti ça Co mum, por seu tur no, é o es pa ço
pró prio para a dis cus são das li des nas qua is o in te -
res se in di vi du al deve ser es pe ci al men te con si de ra do.
Fun da men ta-se, por tan to, nos di re i tos ci vis e pe na is.

Além dis so, mu i tos dos pos sí ve is li tí gi os a que
se re fe re a pro po si ção já che gam à aná li se da Jus ti ça
do Tra ba lho. Impe di da de fun da men tar-se no di re i to
co mum, ela não pode so lu ci o nar de fi ni ti va men te es -
ses ca sos, sub me ti dos à sua apre ci a ção. Esta mos
pro pon do, en tão, que es sas ca u sas se jam jul ga das
na pró pria Jus ti ça La bo ral, mes mo que ina pli cá vel a
le gis la ção tra ba lhis ta. Assim, por exem plo, um li tí gio
en tre um re pre sen tan te co mer ci al au tô no mo e o to -
ma dor de seus ser vi ços se ria de ci di do com base na
Lei nº 4.886, de 1965. Não se ri am re co nhe ci dos os di -
re i tos tra ba lhis tas a me nos que, du ran te a fase pro ba -
tó ria, fos se re ve la da a exis tên cia de um au tên ti co vín -
cu lo de em pre go e não de tra ba lho au tô no mo.

A ini ci a ti va de i xa cla ro que, em bo ra o di re i to
ma te ri al a ser apli ca do será o co mum, o di re i to pro -
ces su al do tra ba lhis ta é que re ge rá o an da men to e as 
for ma li da des do pro ces so. Des sa for ma, es ta re mos
fa ci li tan do o aces so à Jus ti ça, até para aten der a um
prin cí pio  cons ti tu ci o nal, com pro ce di men tos me nos
one ro sos, mais sim ples e rá pi dos.

Inclu í mos tam bém nor mas a res pe i to da pri o ri -
da de na tra mi ta ção dos atos e di li gên ci as, dan do pre -
ce dên cia aos fe i tos nos qua is fi gu re como par te ou in -
ter ve ni en te pes soa com ida de igual ou su pe ri or a ses -
sen ta e cin co anos e, além dis so, às ações que ver -
sem ape nas so bre o pa ga men to de sa lá rio e àque las
em que seja par te mas sa fa li da.

Por to das es sas ra zões, es pe ra mos con tar com
o apo io e apro va ção de nos sos Pa res, com um pro fí -

cuo de ba te e o pos sí vel apri mo ra men to da dis ci pli na
da ma té ria.

Sala das Ses sões, 18 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Iris Re zen de.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

....................................................................................
Tex to do De cre to-Lei nº 5.452, de 1º-5-1943,

atu a li za do e acom pa nha do de no tas à Le gis la ção
Cor re la ta, de Le gis la ção Tra ba lhis ta Espe ci al, de Re -
gi men to Inter no do TST (ex cer to) de Sú mu las do
STE, STJ, TFF (em ma té ria tra ba lhis ta) do TST
(enun ci a dos 1 a 363) e de Índi ces Sis te má ti co do CLT, 
Nú me ri co da Le gis la ção, Cro no ló gi co da Le gis la ção
Me ra men te Alte ra do ra e Alfa bé ti co-Remissivo da CLT 
da Le gis la ção Com ple men tar e da Sú mu las.
....................................................................................

Art. 652. Com pe te às Jun tas de Con ci li a ção e
Jul ga men to:

a) con ci li ar e jul gar:
I – os dis sí di os em que se pre ten da o re co nhe ci -

men to da es ta bi li da de de em pre ga do;
II – os dis sí di os con cer nen tes à emu ne ra ção de

fé ri as e in de ni za ções por mo ti vo de res ci são do con -
tra to in di vi du al de tra ba lho;

III – os dis sí di os re sul tan tes de con tra tos de
em pre i ta das em que o em pre i te i ro seja ope rá rio ou
ar tí fi ce;

IV – os de ma is dis sí di os con cer nen tes ao con -
tra to in di vi du al de tra ba lho;

V – as ações en tre tra ba lha do res por tuá ri os e
os ope ra do res por tuá ri os ou o Órgão Ges tor de
Mão-de-Obra – OGMO, de cor ren tes da re da ção de
tra ba lho.

– Inci so V acres cen ta do pela Me di da Pro vi só ria nº 1.952-31 
de 14-12-2000.

– Com o ad ven to da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 24 de
9-12-1999, que mo di fi cou os arts. 111, 112, 113, 115, 116 e re vo -
gou o art. 117 da Cons ti tu i ção Fe de ral, de i xa ram de exis tir as
Jun tas de Con ci li a ção e Jul ga men to, abo lin do-se as sim, a fi gu ra
do re pre sen tan te clas sis ta na Jus ti ça do Tra ba lho. Em seu lu gar,
es ta be le ceu-se a ju ris di ção co mar cas onde não fo rem ins ti tu í das, 
aos ju í zes que a lei de ter mi nar.

b) pro ces sar e jul gar os in qué ri tos para apu ra -
ção de fal ta gra ve;

c) jul gar os em bar gos opos tos às suas pró pri as
de ci sões;

– Vide Enun ci a do 133 do TST.



d) im por mul tas e de ma is pe na li da des re la ti vas
aos atos de sua com pe tên cia;

– Alí nea d com re da ção dada pelo De cre to-Lei nº 6.353,
de 20-3-1944.

e) (Su pri mi da pelo De cre to-Lei nº 6.353, de
20-3-1944)

– Vide Enun ci a do nº 224 do TST.

Pa ra grá fo úni co. Te rão pre fe rên cia para jul ga -
men to os dis sí di os so bre pa ga men to de sa lá rio e
aque les que de ri va rem da fa lên cia do em pre ga dor,
po den do o pre si den te da Jun ta, a pe di do do in te res -
sa do, cons ti tu ir pro ces so em se pa ra do, sem pre que a
re cla ma ção que a tam bém ver sar so bre ou tros as -
sun tos.

– Vide Enun ci a do nº 176 do TST.

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

(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 DECRETO LEGISLATIVO
Nº 463, DE 2001

Con vo ca a re a li za ção de um ple bis -
ci to de âm bi to na ci o nal, para con sul tar a
von ta de po pu lar acer ca de sua con cor -
dân cia quan to à ma nu ten ção do ins ti tu to
da re e le i ção após as ele i ções de 2004.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Con vo ca-se um ple bis ci to de âm bi to na ci -

o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XV da Cons ti tu i ção
Fe de ral, para con sul tar a von ta de po pu lar acer ca de
sua con cor dân cia quan to à ma nu ten ção do ins ti tu to
da re e le i ção para o che fe do Po der Exe cu ti vo nas es -
fe ras fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal, após as ele i ções
de 2004.

§ 1º O ple bis ci to pre vis to nes te ar ti go será re a li -
za do em con jun to com as ele i ções de 2002.

§ 2º Será as se gu ra da gra tu i da de na li vre di vul -
ga ção das idéi as fa vo rá ve is ou con trá ri as à re e le i ção,
por in ter mé dio dos me i os de co mu ni ca ção de mas sa
ces si o ná ri os de ser vi ço pú bli co.

§ 3º O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral ex pe di rá as nor -
mas re gu la men ta do ras da re a li za ção do ple bis ci to.

Jus ti fi ca ção

Na His tó ria do Bra sil, ex ce to na vi gên cia de re gi -
mes de ex ce ção, o che fe do Po der Exe cu ti vo nun ca
pode ple i te ar um se gun do man da to con se cu ti vo, po -
rém esse fato foi al te ra do pela Emen da Cons ti tu ci o -
nal nº 16, de 1997. Sob este re gi me fo ram re a li za das
as ele i ções de 1998, para as es fe ras fe de ral e es ta -
du al, e de 2000 para a es fe ra mu ni ci pal.

Ago ra, di an te das ex pe riên ci as con cre tas sob o
novo re gi me, jul ga mos de bom al vi tre con sul tar a von -
ta de po pu lar acer ca des te ins tru men to fun da men tal
da es tru tu ra po lí ti ca do País, por in ter mé dio da re a li -
za ção de um ple bis ci to, a ser con vo ca do nos ter mos
do in ci so XV do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

No ple bis ci to, a po pu la ção será con vo ca da a
opi nar so bre a ma nu ten ção da re e le i ção nas três es -
fe ras se pa ra da men te, após as ele i ções de 2004, de
for ma que tal ins tru men to po de rá ser man ti do no ní vel 
fe de ral, mas de ne ga do nos ní ve is es ta du al e mu ni ci -
pal, de pen den do da von ta de po pu lar.

Sa li en ta mos que a re e le i ção, in de pen den te do
re sul ta do do ple bis ci to, per du ra rá nas ele i ções de
2004, quan do no vos pre fe i tos se rão ele i tos, pois os
atu a is ocu pan tes do Po der Exe cu ti vo mu ni ci pal fo ram
ele i tos sob a vi gên cia do re gi me da re e le i ção, o que
lhes con fe re o di re i to a ple i te ar um novo man da to.

Com a apro va ção des ta pro po si ção, es ta re mos
ga ran ti do a má xi ma do re gi me de mo crá ti co, con so an -
te pa rá gra fo úni co do art. 1º da Cons ti tu i ção Fe de ral,
que de ter mi na “todo po der ema na do povo, que o
exer ce por meio de re pre sen tan tes ele i tos ou di re ta -
men te”.

Sala das ses sões, 18 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Car los Wil son – Car los Pa tro cí nio – José
Fo ga ça – Ro ber to Sa tur ni no – Fer nan do Ri be i ro –
Pe dro Si mon – La u ro Cam pos – Wel ling ton Ro ber -
to – Jef fer son Pé rez – Ge ral do Cân di do – Tião Vi a -
na – Ge ral do Althoff – Ro meu Tuma – Pe dro Piva –
Emi lia Fer nan des – Gér son Ca ma ta – Mar lu ce Pin -
to – Lú cio Alcân ta ra – Ma u ro Mi ran da – Val mir
Ama ral – Fer nan do Ma tu sa lém – Se bas tião Ro cha
– Ro nal do Cu nha Lima – Luís Otá vio – Ri car do
San tos – Gil ber to Mes tri nho – Antô nio Car los Va -
la da res – Osmar Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLIDA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -
dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos;
....................................................................................

XV – au to ri zar re fe ren do e con vo car ple bis ci to;
....................................................................................



EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 16, DE 1997

Dá nova re da ção ao § 5º do art. 14,
ao ca put do art. 28, ao in ci so II do art. 29,
ao ca put do art. 77 e ao art. 82 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex -
to cons ti tu ci o nal:
....................................................................................

(À Co mis são de Cosn ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os pro -
je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis -
sões com pe ten tes.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao  Se na dor Ber nar do Ca bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, no dia 13 de de zem bro de 1999, em 
aten di men to a re que ri men to por mim for mu la do,
subs cri to por ou tros co le gas Se na do res, foi pe di da a
re a li za ção de uma ses são es pe ci al, des ti na da a co -
me mo rar os 50 anos do jor nal Tri bu na da Impren sa,
em data a ser mar ca da.

Em mar ço de 2001, vol tei a pe dir que se des ti -
nas se a Hora do Expe di en te à co me mo ra ção des ses
50 anos do jor nal Tri bu na da Impren sa, em data a
ser opor tu na men te mar ca da. E o fiz, Sr. Pre si den te,
por que, nos idos de 1967 e 1968, o Ato Insti tu ci o nal
que cas sou meu man da to de De pu ta do Fe de ral con fi -
nou o jor na lis ta Hé lio Fer nan des. 

To dos sa be mos o tem po em que ele ali fi cou
con fi na do. E  es ta be le ceu-se en tre mim e esse pro fis -
si o nal da im pren sa uma ami za de que dura até hoje.
Por tan to, uma ami za de que é de V. Exª, da épo ca em
que to dos nós mi li tá va mos. Pa re ceu-me, a mim e aos
de ma is Se na do res, que essa se ria uma ho me na gem
a um ho mem que está para com ple tar 80 anos, cuja
vida – a sua e a da Tri bu na da Impren sa – foi de luta
e de di fi cul da des.

Sr. Pre si den te, como a ho me na gem não foi fe i ta
no ano 2001, peço a V. Exª, ho mem ori un do da im -
pren sa, que usou da tri bu na no exer cí cio de jor na lis ta
e ago ra tem a tri bu na do Se na do, que de sig ne, a par -
tir da nos sa pri me i ra re u nião no dia 15 de fe ve re i ro,

uma ses são, para co me mo rar mos não mais o cin -
qüen te ná rio, mas os 52 anos do jor nal, e que faça um
con vi te ao jor na lis ta Hé lio Fer nan des para que aqui
com pa re ça e – a exem plo do que já foi fe i to com ou -
tros ór gãos da im pren sa – pos sa tam bém usar da pa -
la vra.

Esse é o re que ri men to que for mu lo a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Ber nar do Ca bral, a ho me na gem que V. Exª pro põe à
Tri bu na da Impren sa e ao jor na lis ta Hé lio Fer nan des 
é mais do que jus ta pe las ra zões ex pos tas.

Esta Pre si dên cia to ma rá, por tan to, a de ci são de 
mar car a ho me na gem para o iní cio do pró xi mo ano.
Tão logo re i ni ci e mos os nos sos tra ba lhos, já, en tão,
numa nova ses são le gis la ti va, por que esta está por
en cer rar-se, mar ca re mos a data em com bi na ção com 
V. Exª, e a Mesa pe di rá aos Srs. Lí de res que in di quem 
seus re pre sen tan tes para, no uso da tri bu na, ho me -
na ge ar a Tri bu na da Impren sa e o jor na lis ta Hé lio
Fer nan des. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Agra de ço a V. Exª, Sr. Pre si den te. 

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Sr. Pre si den te, peço a mi nha ins cri ção para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será ins cri to. 

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª. 

O SR. MAGUITO VILELA  (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, so li ci to  igual pro vi dên cia. Não sei se fui o
ter ce i ro a che gar ao ple ná rio. Se o Se na dor Lind berg
Cury qui ser ser o se gun do a fa lar, se rei o ter ce i ro. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia ins cre ve o Se na dor Lind berg Cury, em se gun -
do lu gar, e o Se na dor Ma gui to Vi le la, em ter ce i ro.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 Mo za ril do Ca val can ti. 

É lido o se guin te:



REQUERIMENTO Nº 788, DE 2001

Se nhor Pre si den te,

Re que re mos, nos ter mos do art. 218, III, d, do
Re gi men to Inter no e de acor do com as tra di ções da
Casa, que seja re gis tra do em ata voto de pro fun do
pe sar pelo fa le ci men to de Nuri Andra us Gas sa ni,
ex-Mi nis tro da Agri cul tu ra no Go ver no do Pre si den te 
Ita mar Fran co, ocor ri do nes sa ma dru ga da, bem
como apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia.

Sala das Ses sões, 18 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Lin di berg Cury.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Lind berg Cury, au tor do re -
que ri men to. 

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. 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, com pro fun do
pe sar, te nho, ago ra, uma das mais do lo ro sas in cum -
bên ci as de mi nha vida, que é no ti ci ar o fa le ci men to
de Nuri Andra us Gas sa ni. O Bra sil per de um gran de
bra si le i ro; nós per de mos um gran de ami go.

Nas ci do em Uber lân dia, fi lho de des cen den tes
li ba ne ses, es co lheu o cur so de Enge nha ria e es tu -
dou na Esco la Fe de ral de Mi nas de Ouro Pre to,
onde teve um des ta que fan tás ti co, pelo bri lho de sua 
in te li gên cia, che gan do a ser o Pre si den te do Cen tro
Aca dê mi co de Ouro Pre to. 

Veio para Bra sí lia nos idos de 1969 e de ime di -
a to se in cor po rou a esta ci da de, tor nan do-se o
Vice-Pre si den te da Asso ci a ção Co mer ci al do Dis tri -
to Fe de ral. Na épo ca, quan do Bra sí lia era o tú mu lo da 
de mo cra cia, Nuri Andra us Gas sa ni, como um gran de
co or de na dor, tra ba lhou para que Bra sí lia ti ves se di re i -
to ao voto. Por sua ca pa ci da de de tra ba lho, por sua te -
naz de di ca ção aos pro ble mas des ta ci da de, gran je ou
uma ami za de mu i to gran de en tre to dos os di re to res da 
Asso ci a ção Co mer ci al, ten do, pos te ri or men te, ocu pa -
do o car go de Pre si den te des sa mes ma en ti da de. 

Ao lon go de sua vida, Nuri Andra us Gas sa ni
re ce beu ta re fas das mais im por tan tes. A par tir de
um de ter mi na do mo men to deu uma aten ção mu i to
es pe ci al aos pro ble mas da agri cul tu ra. Re me mo ra -
ram-se na que la oca sião lu tas im por tan tís si mas,
como a que con ce deu aos pro du to res ru ra is o di re i -
to à ne go ci a ção. Nes sa oca sião era Vice-Pre si den te
da Con fe de ra ção Na ci o nal da Agri cul tu ra e de sen vol -
veu – per do em-me a emo ção – jun to àque la en ti da de

um tra ba lho de equi va lên cia de pro du tos, re ce bi do por 
toda a so ci e da de bra si le i ra e prin ci pal men te pela re -
gião agrí co la.

Esse tra ba lho o con du ziu à Se cre ta ria de De -
sen vol vi men to do Dis tri to Fe de ral, que en vol via a
Se cre ta ria de Agri cul tu ra, de Co mér cio e o pró prio
De tur. Pos te ri or men te, che gou a ocu par o car go de
Mi nis tro da Agri cul tu ra no Go ver no Ita mar Fran co.

Qu es tões po lí ti cas, Sr. Pre si den te, o afas ta ram 
de lá. A pro pos ta era re vo lu ci o ná ria e o sis te ma fi -
nan ce i ro do nos so País não per mi tiu. E foi de sen ca -
de a da uma ação e ele pou co tem po per ma ne ceu à
fren te do Mi nis té rio da Agri cul tu ra.

Nuri Andra us Gas sa ni de di cou uma aten ção
mu i to es pe ci al a esta ci da de, tra ba lhan do na Asso ci -
a ção Co mer ci al, na Se cre ta ria de Agri cul tu ra e, mais 
adi an te, como num ato de re co nhe ci men to pelo seu
tra ba lho, re ce beu tí tu los re cen te men te. Foi des ta que 
como em pre sá rio do ano do Sin di ca to da Agri cul tu ra 
do Dis tri to Fe de ral e re ce beu o tí tu lo de ci da dão ho -
no rá rio de Bra sí lia no úl ti mo mês de se tem bro. 

Da CNA, quan do com ple tou 50 anos de ati vi -
da des pro du ti vas, re ce beu o des ta que do ano para
Bra sí lia, tí tu lo de que mu i to nos or gu lha mos, na pre -
sen ça de qua tro Mi nis tros de Esta do e das ma i o res
au to ri da des da que le se tor.

Faço esse re gis tro emo ci o na do por que ao lado 
de Nuri Andra us Gas sa ni ti ve mos um pe río do lon go
de vi vên cia e de di ca ção às ca u sas de Bra sí lia. 

Sr. Pre si den te, é di fí cil con ti nu ar fa lan do. Qu e -
ro, em nome do tra ba lho que foi de sen vol vi do em to -
dos os se to res da nos sa so ci e da de, que o Se na do
apro ve o re que ri men to que pres ta rá uma ho me na -
gem a um gran de bra si le i ro e gran de ami go da nos -
sa ci da de de Bra sí lia. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo -
ta ção o Re que ri men to n.º 788, de 2001, de au to ria
do Se na dor Lind berg Cury. 

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.
A Mesa com pre en de a emo ção do Se na dor

pelo Dis tri to Fe de ral e a S. Exª se as so cia nas ho -
me na gens.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Há ora -
do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti por 20 mi nu tos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR. 
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje
esta Casa deve vo tar, em pri me i ro tur no, o pro je to que 



res trin ge a imu ni da de par la men tar. Há mu i to tem po a
so ci e da de bra si le i ra vi nha cla man do por essa mo di fi -
ca ção. Par tiu jus ta men te do Se na do Fe de ral a ini ci a ti -
va des te pro je to de efe ti va men te co lo car, nos ter mos
ade qua dos, a imu ni da de par la men tar.

Sr. Pre si den te, não só a imu ni da de par la men -
tar é o tema que do mi na a ques tão po lí ti ca. Mais
am plo do que a imu ni da de par la men tar está a ques -
tão da éti ca na po lí ti ca. Nes se par ti cu lar, os úl ti mos
acon te ci men tos en vol ven do o Con gres so, o Ju di ciá -
rio, fi gu ras pro e mi nen tes do Po der Exe cu ti vo e a
clas se po lí ti ca como um todo trou xe ram de vol ta à
or dem do dia a ques tão da éti ca.

Não ape nas aqui no Se na do ou na Câ ma ra,
mas nos me i os de co mu ni ca ção, nas aca de mi as e
nas ruas, vol ta-se a fa lar des se tema, que é tão an ti -
go quan to a pró pria hu ma ni da de.

Res ta sa ber se nós, clas se po lí ti ca, te re mos a
co ra gem e o dis cer ni men to para en fren tar as ques -
tões que re al men te in te res sam. E se digo isso com
uma pon ta de an gús tia, não é por pes si mis mo, mas
por um re a lis mo crí ti co. E essa ati tu de crí ti ca vem da 
ob ser va ção de epi só di os pas sa dos, em que a clas -
se po lí ti ca não teve o cor re to dis cer ni men to, não
sen tiu de ma ne i ra ade qua da o pul so da opi nião pú -
bli ca e aca bou op tan do por so lu ções cor po ra ti vas.

É pre ci so re du zir essa ques tão da éti ca ao se -
guin te pon to: a éti ca é o ”agir para fora“, ou seja, to -
das as ve zes em que atu a mos na so ci e da de, há um
com po nen te éti co. E esse com po nen te po de rá ser
no sen ti do de res pe i tar os di re i tos dos ou tros ou pi -
so teá-los, no sen ti do de se guir a lei ou de bur lá-la.
Mu i tas já fo ram as for mu la ções so bre a éti ca, mas
em co mum te mos o fato de que a éti ca é sem pre de
seu tem po, ou seja, ela não está dis so ci a da das es -
co lhas fe i tas pe las so ci e da des no mo men to em que
vi vem as cri ses.

Cre io, pois, que de ve mos nos de bru çar so bre o 
que se ria a éti ca de nos so tem po para, a par tir da
ne go ci a ção, de uma am pla dis cus são, tra çar mos os
per fis de atu a ção. Por que a éti ca não é mais que
isso: um con tra to re sul tan te de uma ne go ci a ção fe i ta 
en tre os mem bros de uma de ter mi na da so ci e da de.

E, nes se par ti cu lar, Se na do res e De pu ta dos
têm mu i to a con tri bu ir, pois os olhos da ci da da nia es -
tão mais vol ta dos, mais do que nun ca, para este Con -
gres so, já que o Exe cu ti vo e o Ju di ciá rio são Po de res
me nos aces sí ve is à opi nião pú bli ca e à pró pria im -
pren sa.

Par ti cu lar men te, a gran de crí ti ca que se faz aos
par la men ta res é ao modo como o es ta tu to da ”imu ni -
da de par la men tar“ tem, gra da ti va men te, se trans for -
ma do em ”im pu ni da de“ para par la men ta res que não
agem de ma ne i ra éti ca.

Por tan to, faz-se opor tu no re pe tir que o Se na -
do, hoje, vai, em pri me i ro tur no ain da de vo ta ção,
res ga tar uma ini ci a ti va que foi sua de efe ti va men te
re du zir a ques tão da imu ni da de par la men tar aos ter -
mos ade qua dos à pró pria ati vi da de. 

E nes se pon to re si de a gran de fra gi li da de das
nos sas or ga ni za ções po lí ti cas: se che gar mos a um
ní vel de des cré di to mu i to alto, rom per-se-ão os la -
ços en tre as ins ti tu i ções de mo crá ti cas e a ci da da nia. 
E o pri me i ro pas so para isso é a fal ta de le gi ti mi da -
de que ame a ça to mar con ta de to das as nos sas ins -
ti tu i ções pú bli cas.

Como afir ma o ju ris ta Mi guel Re a le Jú ni or, o
Esta do de Di re i to pres su põe a res pon sa bi li da de ob -
je ti va. Sem ela, es bo ro am-se as ba ses des sa con -
for ma ção es ta tal de que tan to nos or gu lha mos.

Mas se os po lí ti cos, as sen ta dos em al tos car -
gos go ver na men ta is, dão-se ao luxo de fu gir às res -
pon sa bi li da des que lhes são co me ti das, te re mos
ame a ça da a pró pria de mo cra cia e a tão de can ta da
es ta bi li da de eco nô mi ca.

O es ta tu to da imu ni da de par la men tar, que está 
sen do re a va li a do pela se gun da vez, foi cri a do para
de fen der de pu ta dos e se na do res da ti ra nia de um
Exe cu ti vo que os qui ses se sub ser vi en tes e uti li zas -
se de me ca nis mos di ta to ri a is para ca lar a voz dos
po lí ti cos que se le van tas sem con tra tal ti ra nia.

Des se pon to de vis ta, de pu ta dos e se na do res
são in vi o lá ve is por suas opi niões, pa la vras e vo tos.
Mas ”opi niões“, ”pa la vras“ e ”vo tos“ pro fe ri dos no
exer cí cio do man da to par la men tar.

Com o in tu i to de pre ve nir con tra even tu a is abu -
sos, pre viu a Cons ti tu i ção que ”os mem bros do Con -
gres so Na ci o nal não po de rão ser pre sos, sal vo em
fla gran te de cri me ina fi an çá vel, nem pro ces sa dos
cri mi nal men te sem pré via au to ri za ção de sua Casa“. 
Entre tan to, essa ga ran tia, que de ve ria ser de na tu re -
za po lí ti ca, con tra ti ra ni as po lí ti cas, tem-se trans for -
ma do em es cu do para pes so as que co me tem cri -
mes co muns e, uma vez pro te gi das pelo man to da
imu ni da de par la men tar, lo gram li vrar-se da Jus ti ça.

Por tan to, o pro je to que hoje re e xa mi na mos
tem esse con dão.

O Sr. Ro nal do Cu nha Lima (Blo co/PSDB –
PB) – Per mi te-me V. Exª um apar te.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) 
– Antes de con ce der o apar te ao ilus tre Se na dor
Ro nal do Cu nha Lima, que ro ci tar dois ca sos do meu 
Esta do. O pri me i ro é de uma pes soa fa mo sa, en vol -
vi da no caso do Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho de
São Pa u lo, o Sr. Fá bio Mon te i ro de Bar ros, que, pou -
co an tes de aque le es cân da lo acon te cer, foi can di -
da to a su plen te de Se na dor no meu Esta do, le va do
por po lí ti cos de lá. Por tan to, se ti ves se sido ele i to,



com cer te za, hoje, es ta ria pro te gi do pelo man to do
que cha ma mos de imu ni da de par la men tar. Igual -
men te no meu Esta do – e já ci tei esse caso na dis -
cus são do pro je to da imu ni da de par la men tar –, um
ci da dão, que nun ca ti nha es ta do em Ro ra i ma, de
des cen dên cia de ci da dãos de Ta i wan e que deve ter 
sido fi nan ci a do por em pre sá ri os da que le país, gas -
tou uma for tu na e par tiu de zero nas pes qui sas para 
che gar em se gun do lu gar na cor ri da nas re cen tes
ele i ções para o Se na do Fe de ral. Se ti ves se sido ele -
i to, ele não te ria sido pre so pela Po lí cia Fe de ral,
como foi há pou cas se ma nas, por cri mes co me ti dos
no Ma ra nhão e no Ce a rá.

Esses são exem plos prá ti cos de como essa re -
vi são, essa res tri ção, essa atu a li za ção éti ca da imu -
ni da de par la men tar é re al men te im por tan te para
que este Con gres so cada vez mais se dig ni fi que e
pos sa cor res pon der às ex pec ta ti vas do povo.

Con ce do o apar te ao Se na dor Ro nal do Cu nha
Lima.

O Sr. Ro nal do Cu nha Lima (Blo co/PSDB –
PB) – Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, em pri me i ro lu -
gar, que ro cum pri men tá-lo pela opor tu ni da de e pela
se ri e da de do seu pro nun ci a men to; em se gun do,
gos ta ria que V. Exª me per mi tis se re lem brar que a
mi nha pri me i ra ini ci a ti va ao en trar nes ta Casa foi
apre sen tar uma pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal
so bre a imu ni da de, nos ter mos em que a Câ ma ra
apro vou. Inclu si ve pro pus que se con ce des se pra zo
à Casa Le gis la ti va para apre ci ar os pe di dos vin dos
do Ju di ciá rio. E de cor ri do esse pra zo, caso nada fos -
se de fi ni do, a li cen ça au to ma ti ca men te es ta ria con -
ce di da. E fui mais, pro pus que o Ju di ciá rio, in de pen -
den te men te de au to ri za ção ou não, abris se o pro -
ces so e co me ças se a ins tru ção, e só após a ins tru -
ção con clu í da é que a Casa po de ria ser ou vi da, já
com base na pro va co lhi da pelo Ju di ciá rio. Essa foi a 
pri me i ra pro pos ta que apre sen tei, em 1995, se gui da 
por uma ou tra do Se na dor Pe dro Si mon, que fo ram
jun tas para o subs ti tu ti vo do Se na dor José Fo ga ça.
Por isso, es tou à von ta de e a ca va lhe i ro para vo tar a 
ma té ria e lou var V. Exª pela pro pri e da de e pela se ri -
e da de com que tra ta o as sun to, acres cen tan do essa 
in for ma ção que con si de ro opor tu na e va li o sa, já que 
fui o au tor da pri me i ra PEC so bre a imu ni da de par -
la men tar. E ain da che guei mais, pro pus, tam bém,
que se trans fe ris se para a com pe tên cia do Tri bu nal
do Júri de ter mi na dos de li tos de po is que o Ju di ciá rio
o en ten des se, e de nun ci as se o par la men tar, se in -
cur so em al gu ma pena por cri me do lo so, es ta be le -
cen do pra zos para que as Ca sas Le gis la ti vas de fe -
ris sem ou não o pe di do de so li ci ta ção do Ju di ciá rio
para o pro ces so, que po de ria ser aber to in de pen -
den te men te da apre ci a ção le gis la ti va. Com es ses
es cla re ci men tos, re no vo a V. Exª os meus cum pri -
men tos e meus apla u sos, acres cen tan do ape nas

esse de ta lhe in for ma ti vo para res ta be le cer a ver da -
de his tó ri ca a res pe i to da tra mi ta ção da ma té ria.
Obri ga do, Exce lên cia.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Se na dor Ro nal do Cu nha Lima, eu é que agra de ço o 
apar te de V. Exª. E digo mais, os apla u sos ma i o res de -
vem ser para V. Exª, que foi quem to mou a ini ci a ti va
de apre sen tar um pro je to com esse in tu i to. Sa be mos,
por tan to, que o pro je to que es ta mos hoje apre ci an do,
de po is de ter re tor na do da Câ ma ra dos De pu ta dos,
teve ori gem no Se na do. E esse pro je to vai, efe ti va -
men te, como já dis se em ou tra par te do meu pro nun -
ci a men to, co lo car a imu ni da de par la men tar nos ter -
mos que sem pre de ve ria ter exis ti do: res tri ta à ati vi da -
de par la men tar da que le que vem ele i to pelo povo.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, temo
que tal dis po si ti vo, de ori gem tão no bre, te nha se
trans for ma do em me ca nis mo de bur la da Jus ti ça, da 
li ber da de de opi nião e da pró pria ci da da nia. E temo
ain da mais: que a per sis tir tal ins tru men to e tal prá ti -
ca, mais e mais de lin qüen tes pro cu rem sal va guar da
de um man da to par la men tar para se li vra rem das
gar ras da lei e, o que é pior, para con ti nu a rem a agir 
im pu ne men te.

Fe liz men te, pa re ce que es tão con ta dos os dias 
da que les que bus ca vam, no man da to par la men tar,
um man to de im pu ni da de, por que com a vo ta ção de
hoje e com a vo ta ção que fa re mos no se gun do tur no 
– ain da nes ta con vo ca ção ex tra or di ná ria – aca ba re -
mos com a fi gu ra re tró gra da da imu ni da de tra ves ti da 
de im pu ni da de.

Nos úl ti mos dois me ses a Câ ma ra dos De pu ta -
dos de ba teu e fez apro var um Có di go de Éti ca e De -
co ro Par la men tar, a exem plo do que já exis te no Se -
na do Fe de ral. Aliás, é bom fri sar que o Se na do Fe -
de ral – ma i or Casa Le gis la ti va do Bra sil – já tem um
Có di go de Éti ca, da ta do de 17 de mar ço de 1993,
que in clu si ve já foi apli ca do em di ver sas oca siões.

E a Câ ma ra dos De pu ta dos, se guin do o exem -
plo, apro vou o Có di go de Éti ca, con si de ra do pelo
seu Pre si den te como um avan ço, pois per mi te dar
ma i or ce le ri da de a pro ces sos, cria me ca nis mos
para obri gar a vo ta ção dos pro ces sos de cas sa ção,
dá ma i or au to no mia à Co mis são de Éti ca para apli -
car pe que nas pe na li da des e es ta be le ce re gras para
dar ma i or trans pa rên cia aos ga nhos fi nan ce i ros dos
de pu ta dos. É o Có di go ide al? Tal vez não, mas é o
Có di go pos sí vel, foi o Có di go pos sí vel e é isso o que 
pre go: que ne go ci e mos as re gras pos sí ve is, que as
apro ve mos e as im plan te mos. E quem irá ga nhar
com isso, em pri me i ro lu gar, será a pró pria ins ti tu i -
ção da imu ni da de par la men tar; em se gun do, ga nha -
rá a de mo cra cia, pois à me di da que se for ta le ce o
Par la men to, for ta le ce-se a de mo cra cia. 



Como mem bro da Co mis são de Éti ca, que
acom pa nhou os úl ti mos acon te ci men tos no Se na do,
per ce bo que há ne ces si da de de ex pli ci tar mu i to mais
cla ra men te o que en ten de mos por que bra de de co ro
par la men tar e por vi o la ção da éti ca. Há mu i tas ques -
tões que be i ram à sub je ti vi da de e a sub je ti vi da de é
sem pre pe ri go sa quan do se tra ta de jul gar qual quer
pes soa.

Entre tan to, sa i ba mos de uma co i sa: se não fo rem
os Par la men ta res que to ma rem a ini ci a ti va para pre ser -
var a éti ca no Con gres so, será a so ci e da de que o fará.
Nos úl ti mos epi só di os, com uma co ber tu ra ex ten sa da
im pren sa, que deu ma i or vi si bi li da de aos fa tos, vi mos o
quan to os ci da dãos se po si ci o na ram cla ra men te, con -
de nan do os abu sos apon ta dos. Mas que ro fa zer um re -
pa ro à pró pria im pren sa, Sr. Pre si den te, que, no afã de
in for mar e de le var à opi nião pú bli ca aqui lo que tal vez
pu des se es tar es con di do nos bas ti do res, mu i tas ve zes
age de for ma in qui si to ri al, lan çan do so bre a vida ou so -
bre a re pu ta ção dos ci da dãos pe chas que, às ve zes,
nun ca mais se pode apa gar. 

Qu e ro lem brar o caso do ex-De pu ta do e ex-Mi -
nis tro Alce ni Gu er ra, que so freu uma in ten sa cam pa -
nha da im pren sa, foi de mi ti do e de po is de mu i tos anos
foi ab sol vi do pela Jus ti ça. Mas aque le so fri men to, aque -
la má cu la lan ça da so bre sua hon ra ca u sou-lhe enor -
mes pre ju í zos pes so a is, fa mi li a res e de di fí cil re pa ra ção. 
Por isso, tam bém a im pren sa de ve ria se pa u tar por um
có di go de éti ca mu i to se ve ro, para que não hou ves se o
apo io a de ter mi na do tipo de in qui si ção, que fa ci li ta o
sur gi men to de ges tos au to ri tá ri os.

Após os úl ti mos epi só di os, es pe ro que nos de -
bru ce mos, com ma i or se re ni da de, so bre as cláu su las
que con si de ra mos im pres cin dí ve is para man ter a
imu ni da de. E isso está nes se pro je to que hoje vo ta re -
mos em pri me i ro tur no. Qu an to às ou tras, que ser vem 
de man to a de tra to res da lei, que as afas te mos, pois
são nor mas que aco ber tam con du tas an tié ti cas. E
quem qui ser ser an tié ti co que seja, mas que es te ja ao 
al can ce da lei para ser pu ni do como qual quer um.
Par la men to e imu ni da de par la men tar não po dem se
pres tar a vi le zas.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te, ape lan do, 
de an te mão, para que apro ve mos por una ni mi da de o
pro je to que hoje vai a vo ta ção nes ta Casa so bre as
res tri ções à imu ni da de par la men tar.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ma u ro Mi ran da, por ces são
do Se na dor Car los Pa tro cí nio, por vin te mi nu tos.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, des de o pri me i -
ro dia do meu man da to nes ta Casa a ques tão da ha bi -
ta ção po pu lar e do di re i to de to dos os bra si le i ros à
mo ra dia tem sido um dos fo cos pri o ri tá ri os de mi nha
atu a ção par la men tar e pro du ção le gis la ti va. 

Em 18 de ju nho de 1996, sub me tia eu a este
Ple ná rio pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção in clu in -
do a mo ra dia en tre os di re i tos so ci a is. 

Qu a se qua tro anos mais tar de, dia 14 de fe ve re i -
ro de 2000, as sis ti com or gu lho e es pe ran ça à pro -
mul ga ção des sa emen da, em ses são so le ne do Con -
gres so Na ci o nal. 

No pri me i ro se mes tre do cor ren te ano, o Se na -
do apro vou pa re cer de mi nha au to ria ao subs ti tu ti vo
da Câ ma ra dos De pu ta dos que ins tru ía o pro je to so -
bre o Esta tu to da Ci da de. Trans for ma do em lei pou co
de po is, ele se tor na ria a li nha mes tra da re or ga ni za -
ção dos es pa ços ur ba nos na ci o na is. 

O Esta tu to ado ta a pers pec ti va da ges tão ra ci o -
nal e de mo crá ti ca do solo no com ba te às de si gual da -
des so ci o e co nô mi cas no aces so à mo ra dia, ao sa ne -
a men to, ao trans por te, à se gu ran ça, à cul tu ra, ao la -
zer e ao con ví vio har mo ni o so dos ha bi tan tes das
gran des e mé di as ci da des bra si le i ras com o meio am -
bi en te. 

Ain da no mês pas sa do, em co mu nhão com mu i -
tos ou tros Par la men ta res igual men te pre o cu pa dos
com a ques tão, acom pa nhei aten ta men te os tra ba -
lhos da Ter ce i ra Con fe rên cia das Ci da des, pro mo vi da
pela Co mis são de De sen vol vi men to Urba no da Câ -
ma ra dos De pu ta dos. 

Com o apo io da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, do
Con se lho Fe de ral de Enge nha ria, Arqui te tu ra e Agro no -
mia, da Asso ci a ção Bra si le i ra de Co habs (ABC), da
Con fe de ra ção Na ci o nal de Mo ra do res, do Fó rum Na ci -
o nal de Re for ma Urba na, e da Fren te Na ci o nal pelo Sa -
ne a men to Ambi en tal, o even to teve jus ta men te ”Mo ra -
dia Dig na para To dos“ como tema cen tral.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ape sar da 
sen si bi li za ção ca u sa da por essa ques tão cru ci al, de -
mons tra da por cres cen tes par ce las do Par la men to,
dos ad mi nis tra do res pú bli cos nos três ní ve is de Go -
ver no, dos es pe ci a lis tas aca dê mi cos, dos me i os de
co mu ni ca ção, das or ga ni za ções não-go ver na men ta is 
e dos mo vi men tos so ci a is em ge ral, noto com per ple -
xi da de e an gús tia que o so nho da casa pró pria vai fi -
can do cada vez mais dis tan te de de ze nas de mi lhões
de bra si le i ros. 

Entre 1981 e 1998, se gun do es tu dos do Ipea e
da Fun da ção Ge tú lio Var gas, de São Pa u lo, nos so dé -
fi cit ha bi ta ci o nal pu lou de 4,4 mi lhões para 5,2 mi -
lhões de mo ra di as. Pior ain da: 85% des se dé fi cit cor -
res pon de às fa mí li as com ren da in fe ri or a três sa lá ri os 
mí ni mos. 

Infe liz men te, as úl ti mas ini ci a ti vas do Go ver no
Fe de ral nes sa área aca ba ram frus tra das pela pró pria
ló gi ca de sua po lí ti ca eco nô mi co-fi nan ce i ra, que dá
pri o ri da de ex ces si va à ge ra ção de me gas su pe rá vits
pri má ri os para sa tis fa zer os ban cos e o Fun do Mo ne -
tá rio Inter na ci o nal, o que cria imen sas di fi cul da des no 



en ca mi nha men to de so lu ções fa vo rá ve is para quem
pre ci sa de um teto. 

Foi as sim com o Sis te ma Fi nan ce i ro Imo bi liá rio,
subs ti tu to do fa li do Sis te ma Fi nan ce i ro de Ha bi ta ção.
Foi as sim tam bém com o Pro gra ma de Arren da men to
Re si den ci al (PAR), da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, vol -
ta do para os es tra tos so ci a is de mais ba i xa ren da. 

O Sis te ma Fi nan ce i ro Imo bi liá rio ins pi rou-se no
mo de lo nor te-ame ri ca no de fi nan ci a men to imo bi liá rio 
para a clas se mé dia, via mer ca do se cun dá rio de tí tu -
los hi po te cá ri os, mas os al tís si mos ju ros in vi a bi li za -
ram con tra tos que, nes se se tor, são ne ces sa ri a men te 
de lon go pra zo, afu gen tan do qual quer as pi ran te a
mu tuá rio. 

Já no caso do PAR, é con sen so en tre os em pre -
sá ri os da cons tru ção ci vil que o li mi te de R$20 mil por
re si dên cia não bas ta se quer para a com pra do ter re -
no e a ins ta la ção da in fra-es tru tu ra mí ni ma.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a con clu -
são dos es pe ci a lis tas é a de que, com me ca nis mos
pu ros e sim ples de mer ca do, sem uma in ter ven ção
mais efe ti va e in te li gen te do Go ver no Fe de ral, o País
não con se gui rá dar con ta nem do cres ci men to ve ge -
ta ti vo da de man da ha bi ta ci o nal, con for me ad ver te o
Sin di ca to da Indús tria da Cons tru ção Ci vil do Esta do
de São Pa u lo, Sin dus con. De acor do com o Vice-Pre -
si den te da que la en ti da de, João Cláu dio Ro bus ti, em
en tre vis ta à Ga ze ta Mer can til do úl ti mo dia 12, são
ne ces sá ri os, pelo me nos, R$70 bi lhões para er ra di -
car de fi ni ti va men te o pro ble ma. Mes mo re co nhe cen -
do que, na atu al con jun tu ra eco nô mi ca, não é pos sí -
vel mo bi li zar e apli car esse mon tan te da no i te para o
dia, o di ri gen te do Sin dus con ad ver te que é pre ci so,
ao me nos, co me çar a ata car a ques tão, nem que seja
com R$500 mi lhões por ano, pois ”se o de sem bol so
não co me çar al gum dia, o pro ble ma nun ca de i xa rá de
exis tir“.

Sr. Pre si den te, nem mes mo esse in ves ti men to
mí ni mo su ge ri do pelo Dr. Ro bus ti foi pos sí vel al can -
çar nas re cen tes de li be ra ções do Con gres so Na ci o -
nal acer ca do Orça men to Ge ral da União para 2002.
No en tan to, mes mo com as for tes res tri ções fi nan ce i -
ras im pos tas pela equi pe eco nô mi ca do Go ver no, ob -
ti ve a hon ro sa de ci são dos meus Pa res na Co mis são
de Assun tos So ci a is de apo i ar emen da de co mis são
no va lor de R$350 mi lhões para a cons tru ção de 100
mil ca sas po pu la res.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) –
Ouço, com pra zer, o apar te do Se na dor Le o mar Qu in -
ta ni lha.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – Se na -
dor Ma u ro Mi ran da, acom pa nho e lou vo, há mu i to, o
tra ba lho de V. Exª pelo aten di men to bá si co des sa ne -
ces si da de de uma par ce la gran de da po pu la ção bra -

si le i ra. São mu i tos, são inú me ros os bra si le i ros que
ain da so nham com a pos si bi li da de de ter casa pró -
pria. De modo des ta ca do, nos Esta dos mais po bres –
nem tan to o que V. Exª re pre sen ta tão bem nes ta
Casa, que tem tam bém uma de man da re pri mi da –,
prin ci pal men te os do Nor te des te País, como o To can -
tins por exem plo, ve mos um qua dro de gra dan te em
que fa mí li as in te i ras mo ram em ca sas de ta i pa, co ber -
tas de pa lha ou mes mo com pa re des e co ber tu ra de
pa lha de ba ba çu. E os es for ços in gen tes de di ver sos
seg men tos so ci a is e ins ti tu ci o na is não con se guem
aten der ou mi ti gar essa de man da re pri mi da tão acen -
tu a da. V. Exª tem ra zão: todo o es for ço por nós des -
pen di do, con ju ga do com o es for ço do Go ver no Fe de -
ral, não foi su fi ci en te para alo car, no or ça men to de
2002, vo lu me de re cur sos ne ces sá rio para dar um
cho que na de man da re pri mi da da mo ra dia po pu lar.
Na ver da de, isso é es tru tu ral. Quem sabe, ama nhã,
con se gui rá o País re du zir essa bru tal de si gual da de
na sua dis tri bu i ção de ren da in ter na e a po pu la ção,
com seu pró prio es for ço, po de rá cons tru ir a sua
casa? Enquan to isso não ocor re, os es for ços de Par -
la men ta res, de ho mens pú bli cos como V. Exª, ha ve -
rão de con tri bu ir para que o bra si le i ro, no mais afas ta -
do rin cão des te País, pos sa ter re a li za do o seu so nho
de abri gar a sua fa mí lia na casa pró pria. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Se na -
dor Le o mar Qu in ta ni lha, V. Exª é um Se na dor de pri me i -
ra li nha, bri lhan te, apa i xo na do pelo seu Esta do e tam -
bém por uma ca u sa que diz a to dos nós – a ques tão do
ido so. Acom pa nho o tra ba lho que V. Exª tem re a li za do
na Sub co mis são do Ido so e per ce bo que as pes so as
que mais so frem com a fal ta de mo ra dia são os ido sos e 
as cri an ças, que fi cam jo ga dos, de qual quer ma ne i ra,
na be i ra da das es tra das, de ba i xo dos pon ti lhões, de fa -
vor, na casa dos ou tros, amon to a dos num só cô mo do
com vá ri as fa mí li as. 

Per ce bo a sen si bi li da de e a for ça de V. Exª, com
as qua is te mos que tra ba lhar, nes te mo men to, na Co -
mis são de Orça men to, para apre sen tar um des ta que
for te, tal vez qua se mon tan do uma tro pa de cho que
para mos trar a ne ces si da de de dar pri o ri da de à ques -
tão da mo ra dia.

Esta Casa dis cu te mu i to o Esta tu to da Cri an ça e 
do Ado les cen te, que com ple tou 11 anos, mas ca mi -
nha mos pou co no sen ti do de res ga tar a dig ni da de da
cri an ça, por que não res ga ta mos a dig ni da de do seu
pai e da sua mãe, que não têm onde mo rar. Como va -
mos dar as sis tên cia à cri an ça e a dig ni da de que ela
me re ce, se não te mos abri go para essa cri an ça? 

Por isso, peço a V. Exª, que tam bém está na Co -
mis são de Orça men to, para nos aju dar. Esta Casa,
qua se que por una ni mi da de, subs cre veu o des ta que
que será apre sen ta do na Co mis são de Orça men to.
Le va rei tam bém como um pe di do do Se na do a pri me -
i ra emen da apro va da, que foi essa de R$350 mi lhões



para a mo ra dia. É pou quís si mo, mas é, pelo me nos,
um co me ço nes se pro ces so. 

Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, agra de ço mu i to o
tes te mu nho de V. Exª so bre as di fi cul da des da que les
que não têm casa no Esta do de V. Exª, o To can tins, e
dos po bres, es pe ci al men te ido sos, que não têm até
hoje um lu gar para mo rar. Essa é uma ca u sa re al men -
te jus ta e que V. Exª tam bém de fen de.

O re co nhe ci men to de que esse ”pos sí vel“ –
R$350 mi lhões – é cla ra men te in su fi ci en te deve im -
pul si o nar nos sos de ba tes e, so bre tu do, nos sas ações 
para co lo car a ques tão da mo ra dia no topo da agen da 
que nor te a rá os de ba tes ele i to ra is do ano que vem.

Com nos sa ca pa ci da de de li de ran ça e mo bi li za -
ção, va mos co la bo rar com a so ci e da de e os me i os de
co mu ni ca ção, va mos co brar per ma nen te men te de to -
dos os pre si den ciá ve is e can di da tos a go ver na dor os
com pro mis sos po lí ti cos, as po lí ti cas e me tas para a pro -
gres si va eli mi na ção do dé fi cit ha bi ta ci o nal.

Afi nal, so mos po lí ti cos, e Po lí ti ca com ”p“ ma i ús -
cu lo é a arte de alar gar as fron te i ras do pos sí vel.
Imbu í dos des sa cer te za, con fi an tes na vi tó ria das as -
pi ra ções po pu la res, va mos avan çar, ofe re cen do nos -
sos ho ri zon tes e a pers pec ti va con se qüen te de uma
vida dig na aos nos sos com pa tri o tas hoje pri si o ne i ros
da pro mis cu i da de, do des con for to e da in sa lu bri da de; 
às fa mí li as obri ga das a amon to ar-se em um só cô mo -
do ou a ve ge tar em bar ra cos de ma de i ri te, pa pe lão e
plás ti co, sem água, sem es go to, sem se gu ran ça,
quan do não sim ples men te a dor mir nas cal ça das e
de ba i xo dos vi a du tos.

A vés pe ra de Na tal é o mo men to pró prio para
abrir mos nos so co ra ção e nos pre o cu par mos es pe ci -
al men te com aque les que não têm o di re i to mí ni mo, o
di re i to pri me i ro de ter a sua casa para mo rar. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la, por 20 mi nu -
tos, por per mu ta com a Se na do ra Ma ri na Sil va.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ape sar de ca -
mi nhar mos para o ter ce i ro ple i to ele i to ral após apro -
va da a emen da da re e le i ção, esse ins ti tu to não é una -
ni mi da de en tre os bra si le i ros. Tor nou-se ele men to de
dis cus são e po lê mi ca en tre po lí ti cos e peça de es tu -
dos e con tro vér si as en tre es pe ci a lis tas e ci en tis tas
so ci a is.

A mi nha po si ção sem pre foi mu i to cla ra. Sou con -
tra o ins ti tu to da re e le i ção para o Po der Exe cu ti vo, um
po si ci o na men to que de fen do des de que a pro pos ta tra -
mi ta va no Con gres so Na ci o nal e que te nho sus ten ta do
não ape nas na ar gu men ta ção po lí ti ca mas tam bém
com o exem plo, na prá ti ca. Em 1998, re cu sei-me a dis -
pu tar a re e le i ção em Go iás, mes mo es tan do na fren te
em to das as pes qui sas de opi nião pú bli ca.

Mi nha tese tem uma ra zão de ser mu i to cla ra:
sal vo ra ras ex ce ções, a re e le i ção para o Exe cu ti vo
tem ca u sa do pre ju í zos enor mes ao povo bra si le i ro. O
fato de Go ver na do res, Pre fe i tos e do pró prio Pre si -
den te da Re pú bli ca dis pu ta rem a per ma nên cia no po -
der es tan do no car go cria mar gem para a ir res pon sa -
bi li da de fis cal e ad mi nis tra ti va.

No ca lor da dis pu ta, o go ver nan te não mede
con se qüên ci as para ven cer, gas tan do mais do que
pode, e gas tan do sem pre er ra do. Di la pi da-se o pa tri -
mô nio pú bli co com pri va ti za ções pre ci pi ta das. Ini ci -
am-se obras in dis cri mi na da men te, mu i tas ve zes sem
que haja re cur sos para sua con clu são, e as sim por di -
an te. Se ava li ar mos a real si tu a ção, a par tir dos acon -
te ci men tos das úl ti mas duas ele i ções, sem o man to
da hi po cri sia, ve re mos que essa é uma cons ta ta ção
ab so lu ta men te ver da de i ra. 

Alguns in di ca do res di fí ce is de con tes tar re for çam
essa con clu são. O pri me i ro vem dos tri bu na is: a ma i o ria
dos Go ver na do res e Pre fe i tos re e le i tos res pon de na
Jus ti ça por pro ces sos de abu so de po der eco nô mi co e
uso da má qui na pú bli ca. Te mos pelo me nos dois exem -
plos que es tão em evi dên cia no mo men to: a Pre fe i tu ra
de Cu ri ti ba e o Go ver no do Pi a uí. 

O se gun do vem do povo: o ín di ce de in sa tis fa -
ção po pu lar com os go ver nan tes re e le i tos é mu i to
ma i or no se gun do man da to do que no pri me i ro. Não
po de ria ser di fe ren te. Na se gun da ges tão a mo ti va ção 
não é a mes ma. Há uma aco mo da ção na tu ral e o ren -
di men to cai. 

Além dis so, em mu i tos ca sos, a far ra fi nan ce i ra
de sen ca de a da em fun ção do pro je to de se re e le ger
de i xa mar cas pro fun das na ad mi nis tra ção, im pe din do 
um bom go ver no na se qüên cia. Endi vi da da, a má qui -
na pú bli ca fica en ges sa da pela com ple ta in ca pa ci da -
de de in ves ti men tos ca u sa da pe los gas tos ir res pon -
sá ve is do pe río do pré-ele i to ral.

O jor nal O Glo bo, do do min go re tra sa do, pu bli -
cou ma té ria com uma ava li a ção cor re ta des sa ques -
tão. Emba sa do em pes qui sas fe i tas em tre ze Esta -
dos, o jor nal che gou a uma con clu são cer te i ra: o man -
da to de oito anos can sa o ele i tor e des gas ta o ele i to.
Dos tre ze go ver na do res ele i tos em 94 e re e le i tos em
98, não mais que cin co de mons tram fô le go para fa zer
o seu su ces sor. 

O exem plo mais vi sí vel é o do pró prio Pre si den -
te da Re pú bli ca. O se gun do man da to não foi bom
para o País. Essa ava li a ção não é mi nha, é da pró pria
so ci e da de bra si le i ra. Os ín di ces de po pu la ri da de do
Pre si den te da Re pú bli ca são com pa tí ve is com os pi o res 
ín di ces al can ça dos pelo ex-Pre si den te Col lor de Mel lo,
quan do es ta va di an te da imi nen te cas sa ção de seu
man da to. Si nal da in sa tis fa ção so ci al, com pro va da tam -
bém pela ex pec ta ti va em re la ção à su ces são pre si den -
ci al de 2002. As pes qui sas já pu bli ca das mos tram que



70% dos ele i to res de mons tram in te res se em vo tar em
can di da tos da opo si ção. 

Mais do que os po lí ti cos, o ma i or pre ju di ca do é o 
povo. Nes se se gun do man da to do Pre si den te, su bi -
ram os ín di ces de de sem pre go, di mi nu iu o vo lu me de
in ves ti men tos em in fra-es tru tu ra e tam bém na área
so ci al, sem con tar a hu mi lhan te si tu a ção ge ra da pelo
ra ci o na men to de ener gia elé tri ca. 

O hu mor em re la ção à re e le i ção flu tua de acor -
do com os re sul ta dos das ur nas. Em 1998, como pou -
cos Go ver na do res con se gui ram um novo man da to,
qua se se con se guiu der ru bar a lei. Já em 2000, como
mu i tos pre fe i tos se re e le ge ram, os mais apres sa dos
se ar vo ra ram em di zer que tal ins ti tu to es ta va con so li -
da do no Bra sil. 

Inde pen den te men te dos re sul ta dos ele i to ra is,
cre io que a re e le i ção é re al men te no ci va ao País. Nos
pe río dos ele i to ra is, Go ver na do res e Pre fe i tos que ple i -
te i am um novo man da to, de uma for ma ge ral, trans for -
mam go ver nos es ta du a is e pre fe i tu ras em ver da de i ros
e po de ro sos ca bos ele i to ra is. As es tru tu ras pú bli cas de -
i xam de ser ge ri das em fun ção do co le ti vo e se trans for -
mam em ver da de i ras má qui nas que tra ba lham ape nas
em fun ção de um pro je to pes so al.

Em Go iás, está em fran co an da men to um pro -
ces so como esse, com pre ju í zo enor me para to dos os 
go i a nos. Com o iní cio da pu bli ca ção de pes qui sas de
in ten ção de vo tos, que lhes são des fa vo rá ve is, o Go -
ver na dor Mar co ni Pe ril lo an te ci pou-se à pró pria Jus ti -
ça, ini ci an do de for ma ir res pon sá vel a cam pa nha ele i -
to ral, uma cam pa nha to tal men te fi nan ci a da com o di -
nhe i ro pú bli co. São shows mi li o ná ri os, com ar tis tas
fa mo sos, em di ver sas ci da des do Esta do. Por ape nas
um de les, que será re a li za do em Go iâ nia, no fi nal do
ano, o Go ver no pa gou a im pen sá vel quan tia de
R$800 mil. Se rão vá ri os shows, em ci da des di fe ren -
tes, sob o pre tex to de se co me mo rar a pas sa gem de
ano. Uma fo lia que cus ta rá ao Esta do cer ca de R$2
mi lhões. Digo isso com mu i ta res pon sa bi li da de, pois
são in for ma ções e nú me ros ofi ci a is, são gas tos já pu -
bli ca dos pelo Diá rio Ofi ci al do Esta do. 

Aí vem a per gun ta ine vi tá vel: será que cabe ao
Po der Pú bli co esse tipo de ação? Pen so sin ce ra men -
te que não, mas, mes mo que cou bes se, por que só
ago ra, na vi ra da des te ano, o Go ver na dor re sol veu fa -
zer tan ta fes ta com o di nhe i ro do povo? Por ca u sa, na -
tu ral men te, da re e le i ção. Ou me lhor: es ti ves se ele
fora do Go ver no, ou não dis pu tan do uma re e le i ção,
ou lon ge de um pro ces so ele i to ral, cer ta men te não
iria ban car tal far ra com o di nhe i ro pú bli co, com o di -
nhe i ro do povo. 

Os gas tos com pu bli ci da de são ou tro es cân da lo. 
Há pou cos dias ouvi, nes te Ple ná rio, o Se na dor Ro -
ber to Re quião de nun ci an do gas tos mi li o ná ri os no Pa -
ra ná, pa tro ci na dos pelo Go ver na dor da que le Esta do.
Pois o Go ver na dor pa ra na en se ar ru mou, ago ra, um
con cor ren te de peso.

Do cu men tos ofi ci a is do Tri bu nal de Con tas do
Esta do de Go iás com pro vam que, em 1999, no pri me i ro 
ano de sua ges tão, o Go ver na dor Mar co ni Pe ril lo tor rou
R$50 mi lhões em pro pa gan da pes so al, com pu tan do-se 
aí ape nas os gas tos da ad mi nis tra ção di re ta. 

A li ci ta ção do Go ver na dor para o ano que vem
che ga a R$65 mi lhões e – re pi to – ape nas com gas tos 
do Te sou ro es ta du al. Se so mar mos os qua tro anos,
com pu tan do tam bém os gas tos das em pre sas pú bli -
cas, che ga re mos a uma quan tia im pen sá vel, su pe ri or 
a R$500 mi lhões, des pen di da ape nas com pu bli ci da -
de, o que co lo ca o Go ver no do meu Esta do, com toda
cer te za, en tre os ma i o res anun ci an tes do Bra sil. 

Para ter mos uma idéia da enor mi da de des ses
nú me ros, é só pas sar mos os olhos nos jor na is de
hoje. O BEG, Ban co do Esta do de Go iás, foi pri va ti za -
do na se ma na pas sa da, no Rio de Ja ne i ro, por R$665
mi lhões. Ou seja, o Go ver na dor de Go iás está tor ran -
do o equi va len te a um ban co in te i ro em pu bli ci da de,
em ape nas qua tro anos.

A ir res pon sa bi li da de vai além. O ali ci a men to de
po lí ti cos é des ca ra do e sabe-se lá a que pre ço. E o
pior de tudo: tra in do a pró pria pa la vra, o Go ver na dor
ten tou até o úl ti mo ins tan te pri va ti zar o ma i or pa tri mô -
nio de Go iás, a Celg, a com pa nhia ener gé ti ca do
Esta do. 

O pre ço mí ni mo, cal cu la do em 1,3 bi lhão, foi
con tes ta do pela Jus ti ça Fe de ral. Oi ten ta e cin co por
cen to dos go i a nos, con for me pes qui sa pu bli ca da pela 
Ga ze ta Mer can til, eram e são con tra a pri va ti za ção,
por acha rem o ne gó cio no ci vo a Go iás. A pri va ti za ção
da Celg não era una ni mi da de nem en tre os ali a dos do 
pró prio Go ver na dor, mas S. Exª não re cu ou. Fe liz -
men te, com a de sis tên cia dos in te res sa dos, o ne gó -
cio não foi efe ti va do e o pre ju í zo pú bli co foi evi ta do.

E por que S. Exª que ria tan to ven der a Celg? Por 
ca u sa da re e le i ção. S. Exª pre ci sa de di nhe i ro a qual -
quer cus to para re a li zar as obras e os pro je tos que
pro me teu em cam pa nha e que, por in com pe tên cia,
não con se guiu cum prir. Mes mo que isso cus te a Go -
iás anos e anos de sa cri fí cio.

Esse tipo de exem plo não é ex clu si vi da de de
Go iás. A im pren sa na ci o nal está far ta de de nún ci as
se me lhan tes, o que de i xa mu i to cla ro que os pre ju í -
zos da re e le i ção são enor mes ao Bra sil. 

Con ti nuo con vic to des sa po si ção. Acre di to que
mu i to em bre ve o Con gres so Na ci o nal se verá pres si o -



na do pela opi nião pú bli ca a re ver essa Le gis la ção, no ci -
va e al ta men te pre ju di ci al à so ci e da de bra si le i ra.

O pre ju í zo da re e le i ção não é ape nas po lí ti co, é
so ci al, por que quem so fre é o povo. Por isso con ti nuo
con trá rio a esse ins ti tu to e es pe ran ço so de que, mais
rá pi do do que se ima gi na, se re mos for ça dos a mu dar
no va men te a le gis la ção.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Per mi te V.
Exª um apar te?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Com
mu i ta hon ra, con ce do o apar te ao bri lhan te Se na dor
Pe dro Si mon.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – V. Exª fala
so bre um as sun to da ma i or im por tân cia, que é o ab -
sur do de ter mos cri a do as re e le i ções. Para nós que
ana li sa mos como são gra ves as cor rup ções nas cam -
pa nhas ele i to ra is, para nós que ana li sa mos os abu -
sos que se co me tem nas cam pa nhas ele i to ra is, não
há dú vi da de que a cor rup ção co me ça ali, na cam pa -
nha ele i to ral. Um Pre si den te da Re pú bli ca, um Go ver -
na dor ou um Pre fe i to can di da tos à re e le i ção em um
País que não tem essa tra di ção, como é o nos so caso, 
não há dú vi da ne nhu ma de que foi um ma le fí cio tre -
men do e que de ve ría mos, de há mu i to, ter ex tin to! Fe -
li ci to V. Exª por ter a au to ri da de para fa lar des se as -
sun to. V. Exª, quan do foi Go ver na dor, os ins ti tu tos de
pes qui sa o co lo ca va, es tou ra do, em pri me i ro lu gar.
No en tan to, V. Exª dis se, des de o iní cio, que era con -
trá rio ao ins ti tu to da re e le i ção e, sen do con trá rio à re -
e le i ção, não se can di da tou. É um caso raro, úni co,
por que Pre si den te da Re pú bli ca e Go ver na do res e
mu i tos que eram con trá ri os ao ins ti tu to da re e le i ção,
se re e le ge ram, in clu si ve can di da tos do PT ace i ta ram
esse ins ti tu to. Mi nhas fe li ci ta ções a V. Exª pela opor tu -
ni da de do pro nun ci a men to e pela au to ri da de que V.
Exª tem em fazê-lo.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Mu i to 
obri ga do. Incor po ro o apar te de V. Exª ao meu pro -
nun ci a men to até para en ri que cê-lo, por que V. Exª é
uma das vo zes mais aba li za das e co e ren tes des te
País e um dos Se na do res mais bri lhan tes de toda a
His tó ria do Par la men to bra si le i ro.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, Se na dor Ma gui to Vi le la?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Com
mu i ta hon ra, con ce do o apar te ao dig no, ilus tre e bri -
lhan te Se na dor Ma u ro Mi ran da.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na dor
Ma gui to Vi le la, vejo que V. Exª de fen de essa tese con -
tra o ins ti tu to da re e le i ção de há mu i to. À épo ca, fui a
fa vor da tese da re e le i ção. Du ran te os tra ba lhos da
Cons ti tu in te de 1988 já pen sá va mos nis so. O exem -
plo eram os Esta dos Uni dos, onde a re e le i ção dos go -
ver nan tes ti nha dado bom re sul ta do. Qu an tos bra si le -
i ros gos ta ri am que Jus ce li no Ku bits check ti ves se con -
ti nu a do o gran de go ver no que fez em seu pri me i ro

man da to! Tam bém o povo go i a no fi cou pe sa ro so por
V. Exª não sair can di da to à re e le i ção, em fun ção do
gran de de sem pe nho que teve quan do go ver nou o
Esta do. De i xan do de lado essa tese, à qual pre ci sa -
mos dis cu ti-la ou tra vez, como mu i to bem co lo cou o
Se na dor Pe dro Si mon, vol to à tese de Go iás, vol to à
nos sa pro vín cia. Vejo a di fi cul da de que V. Exª tem em
fa lar so bre o go ver no do nos so Esta do. Às ve zes, fa la -
mos do go ver no e da mos a im pres são de que fa la mos 
do Esta do. Com que pe sar nós, de Go iás, ve mos o
atu al Go ver na dor fa zer essa ad mi nis tra ção de sas tro -
sa! Tra ta-se de um Go ver na dor que pro me te tudo,
como por exem plo, 400 mil em pre gos à po pu la ção!
Nos pri me i ros 100 dias de seu go ver no se ri am da dos
100 mil em pre gos. Isso é pos sí vel! De po is que S. Exª
as su miu, ne nhu ma in dús tria se es ta be le ceu em Go -
iás. Qu an tos er ros S. Exª tem co me ti do! Lu ta mos por
mais mo ra di as no Bra sil. S. Exª pro me teu 245 mil ca -
sas à po pu la ção! – qua ren ta e cin co era o nú me ro da
can di da tu ra de S. Exª ao go ver no do Esta do. S. Exª
co me teu a ir res pon sa bi li da de de fa zer essa pro mes -
sa! Pas mem, Srªs e Srs. Se na do res, pois em Go iás
não foi cons tru í da, du ran te este go ver no, se quer uma
casa po pu lar até hoje! É im pres si o nan te a ir res pon sa -
bi li da de! V. Exª co lo cou mu i to bem. Qu an tas ações
de sas tro sas! Quis pro mo ver Go iás e le vou um mun do 
de re cur sos para o Rio de Ja ne i ro – R$11 mi lhões –
para pro mo ver uma es co la de sam ba, para con di ci o -
nar a es co la de sam ba a re pre sen tar o as pec to de
Go iás, e foi um de sas tre. A pró pria con jun tu ra e as
pes so as da es co la de sam ba do Rio de Ja ne i ro re a gi -
ram vi o len ta men te à pres são. Uma com pra do go ver -
no do Esta do em cima de uma ma ni fes ta ção cul tu ral,
ma ni fes ta ção esta que tem que ser es pon tâ nea e não 
paga. E quan tas ou tras co i sas, Go ver na dor Ma gui to
Vi le la? Em re la ção às re cep ções no Pa lá cio, quan to
gas to, quan ta dis pli cên cia! A ques tão do trá fi co de
dro gas en vol ven do pes so as da con fi an ça de S. Exª.
Re fi ro-me a pes so as de den tro da Se cre ta ria de Se -
gu ran ça Pú bli ca atre la das a ou tros or ga nis mos que
fa zi am ne go ci a tas por fora, in clu si ve foi pre ci so que o
go ver no de São Pa u lo, por in ter mé dio da Po lí cia Fe -
de ral, pren des se um ele men to da con fi an ça do go ver -
no que fa zia par te da Se gu ran ça Pú bli ca. É la men tá -
vel para nós, de Go iás, para nós que so mos lou cos
por Go iás, apa i xo na dos por aque la ter ra que ri da,
uma ter ra ma ra vi lho sa! La men ta mos pro fun da men te!
Nós que te mos os nos sos fi lhos, nos sos ne tos che -
gan do, fi ca mos hu mi lha dos ao ver um Go ver na dor fa -
zer um pés si mo go ver no como está fa zen do o Go ver -
na dor Mar co ni Pe ril lo em Go iás. É la men tá vel! Pro -
fun da men te la men tá vel! Se Deus qui ser 2002 será
um ano de es pe ran ças re no va das, de en tu si as mo, de
Deus no co ra ção ou tra vez para que pos sa mos mu dar 
esse qua dro que re i na hoje no Esta do do Go iás. Infe -
liz men te, quem não co me te er ros? O povo tam bém o
co me teu. Aliás, a ma i o ria de nós co me te mos er ros.



Ago ra te mos que re cu pe rar ime di a ta men te. Sei que V. 
Exª é o prin ci pal lí der do nos so Esta do. V. Exª é o
gran de Se na dor, a gran de es pe ran ça do povo go i a no
– as pes qui sas in di cam nes sa di re ção. Pa ra béns a V.
Exª pelo seu dis cur so, pe las suas te ses, pela sua luta
e pela sua co ra gem em de fen der as gran des te ses
na ci o na is! Mu i to obri ga do! 

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra -
de ço a par ti ci pa ção de V. Exª que, sem dú vi da, en ri -
que ce o meu pro nun ci a men to. Mas a mi nha tese é re -
al men te am pla. Ci tei Go iás, o Pa ra ná e o pró prio País
como exem plos ne ga ti vos de re e le i ção. Enten do que
a re e le i ção é ex tre ma men te no ci va em to dos os ní ve -
is. Por isso, te mos que vol tar a dis cu tir a esse res pe i to. 
Tan to é ver da de, Se na dor Pe dro Si mon, que pro pus
uma emen da à Cons ti tu i ção pro i bin do tam bém re e le i -
ções se gui das na CBF, nas fe de ra ções, nos clu bes de
fu te bol. Te mos fe de ra ções que são di ri gi das há 16 anos
pela mes ma fa mí lia. O mes mo acon te ce com os clu bes
de fu te bol e com a pró pria CBF, o que tem en se ja do cor -
rup ção e aco mo da ção. Enfim, acre di to que o ins ti tu to da 
re e le i ção é no ci vo a to dos os seg men tos. Por isso pro -
pus tam bém uma emen da cons ti tu ci o nal. 

Sr. Pre si den te, ao fi na li zar, que ro di zer que con -
ti nu a rei lu tan do ar du a men te con tra a re e le i ção. É ló gi -
co que todo o Esta do e todo o País sabe que vou dis -
pu tar a ele i ção para o go ver no de Go iás no va men te.
E, se for ele i to, não ten ta rei me re e le ger, em hi pó te se
ne nhu ma, mes mo que te nha a una ni mi da de do povo
go i a no, por uma ques tão de co e rên cia, não dis pu ta rei 
a re e le i ção. 

Re e le i ção é a mal di ção des te País! 

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ma gui to Vi le -
la, o Sr. Edi son Lo bão, 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. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pror ro go
a Hora do Expe di en te, por cin co mi nu tos, para uma
co mu ni ca ção ina diá vel, a ser fe i ta pelo Se na dor Ri -
car do San tos.

Logo em se gui da, pas sa re mos à Ordem do Dia.
Para tan to, faço um ape lo às Srªs e aos Srs. Se na do -
res que não se en con tram em ple ná rio para que com -
pa re çam, por que terá iní cio a Ordem do Dia.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ri car do San tos
para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ría mos de apro ve i tar nos -
so tem po, nes ta tar de, para co mu ni car a re a li za ção
de um im por tan te even to na lo ca li da de de Pe dra Azul, 
no mu ni cí pio de Do min gos Mar tins, no Esta do do
Espí ri to San to, onde foi pro mo vi do o Con cur so de Qu -

a li da de de Café, or ga ni za do pela Tris tão – Com pa -
nhia de Co mér cio Exte ri or, em par ce ria com a em pre -
sa Ues hi ma Cof fee Com pany (UCC), do Ja pão, e cujo 
ob je ti vo fun da men tal foi o de fo men tar e es ti mu lar a
pro du ção de ca fés es pe ci a is na zona ser ra na do nos -
so Esta do e con so li dar a mar ca do Café de Mon ta nha
do Espí ri to San to.

O con cur so que, nes te ano, con tou com a par ti -
ci pa ção de 166 pro du to res de 14 mu ni cí pi os, pre mi ou 
32 ca fe i cul to res clas si fi ca dos, sen do ga ran ti da, in clu -
si ve, a aqui si ção dos lo tes pre mi a dos a pre ços su pe ri -
o res a US$400.00 a saca. É in te res san te ob ser var
que es ses pre ços cor res pon dem a 10 ve zes os pre -
ços mé di os pra ti ca dos pe los ca fés co muns pro du zi -
dos em todo o Bra sil. 

Foi ven ce dor do con cur so, em pri me i ro lu gar,
nes te ano, o pro du tor ru ral de Ven da Nova do Imi gran -
te, o Sr. Le an dro Car ni el li.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, este Con -
cur so de Qu a li da de de Café tem sig ni fi ca do mu i to es -
pe ci al para a ca fe i cul tu ra de mon ta nha no Espí ri to
San to e para todo o Bra sil. O con cur so re pre sen ta o
co ro a men to de um am plo e in ten so tra ba lho de me -
lho ria da qua li da de e agre ga ção de va lor que vem se
de sen vol ven do na que la re gião, com a par ti ci pa ção da 
Embra pa, do Inca per, au tar quia es ta du al de pes qui sa 
agro pe cuá ria e ex ten são ru ral, do Ce te caf – Cen tro
Tec no ló gi co do Café do Espí ri to San to e das pre fe i tu -
ras mu ni ci pa is, co o pe ra ti vas, sin di ca tos e as so ci a -
ções de pro du to res.

Cabe des ta car que a ca fe i cul tu ra de mon ta nha,
do Espí ri to San to, pos sui uma área pro du ti va de apro -
xi ma da men te 197 mil hec ta res, en vol ven do 22 mil
pro pri e da des e ge ran do 120 mil em pre gos di re tos.

O vo lu me de pro du ção da ca fe i cul tu ra de mon -
ta nha atin ge cer ca de 2 mi lhões de sa cas/ano, em
que a pro du ção de ca fés es pe ci a is cres ce de for ma
ex pres si va a cada ano, com po ten ci al de atin gir 1 mi -
lhão de sa cas be ne fi ci a das/ano, po den do aque la re -
gião ca pi xa ba tor nar-se uma das prin ci pa is re giões
pro du to ras de ca fés es pe ci a is do Bra sil.

Gos ta ría mos, nes ta opor tu ni da de, de con gra tu -
lar mo-nos com os pro du to res que vêm par ti ci pan do
des se im por tan te tra ba lho de pro du ção de ca fés es -
pe ci a is de alto va lor agre ga do, mu dan do gra da ti va -
men te a ca rac te rís ti ca de com mo dity des se pro du to.
Acre di ta mos, como já afir ma mos di ver sas ve zes des -
ta tri bu na, que este ca mi nho – pro du ção de ca fés es -
pe ci a is nas di ver sas re giões bra si le i ras – re pre sen ta,
cer ta men te, a prin ci pal sa í da para a ca fe i cul tu ra bra -
si le i ra que, des sa for ma, pode di fe ren ci ar-se de ou -
tros pa í ses pro du to res, bus can do pro gres si va men te
a agre ga ção de va lor ao pro du to.

Nos sos cum pri men tos às duas em pre sas – Tris -
tão Com pa nhia de Co mér cio Exte ri or e Ues hi ma Cof -
fee Com pany – pela pro mo ção des se con cur so e,



tam bém, por es tar abrin do aos pro du to res da que la
re gião a pos si bi li da de de co mer ci a li za ção, em es ca la
cada vez ma i or, dos cha ma dos ca fés es pe ci a is. 

De ve mos re gis trar que con se gui mos apro var,
na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos do Se na do
Fe de ral, com o apo io dos ilus tres Se na do res Pa u lo
Har tung e Ger son Ca ma ta, a des ti na ção de R$200
mi lhões do Fun ca fé para o de sen vol vi men to do Pro -
gra ma de Me lho ria de Qu a li da de de Café, em todo o
Bra sil, no ano 2002. 

Espe ra mos, na vo ta ção de fi ni ti va das emen -
das, que esta seja apro va da em sua in te gra li da de,
para que pos sa mos, des sa for ma, do tar o pro du tor
ru ral de uma li nha de cré di to ade qua da, em ter mos
de dis po ni bi li da de, ju ros e pra zos, para pro mo ver a
mo der ni za ção de seus pro ces sos pós-co lhe i ta de
café, de modo a vi a bi li zar a ob ten ção de pro du tos
de alta qua li da de. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1E Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti. 

É lido o se guin te:

Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre -

si dên cia, os Se na do res do Blo co PSDB/PPB que
com po rão a Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a
apre ci ar a se guin te me di da pro vi só ria:

MP Nº:            13 PUBLICAÇÃO DOU: nº 12-12-01
Assunto: Cria o car go de Se cre tá rio de Esta do

de Co mu ni ca ção de Go ver no.
Ti tu lar: Artur da Tá vo la
Su plen te: Fre i tas Neto
Bra sí lia, 17 de de zem bro de 2001. – Se na dor

Ge ral do Melo, Lí der do BLOCO PSDB/PPB.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se rão fe -

i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das. 
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 Mo za ril do Ca -
val can ti. 

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 789, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos, nos ter mos dos art. 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 Se -
nhor New ton Belo Fi lho, Con se lhe i ro do Tri bu nal de

Con tas do Esta do do Ma ra nhão, ocor ri do, on tem, dia
17 de de zem bro, no Rio de Ja ne i ro.

Apre sen ta ção de con do lên ci as:
a) à fa mí lia;
b) ao Tri bu nal de Con tas do Esta do do Ma ra -

nhão;

c) à Assem bléia Le gis la ti va e ao Go ver no do
Esta do do Ma ra nhão.

Sala das Ses sões, 18 de de zem bro de 2001. –
Edi son Lo bão –  Bel lo Par ga –  João Alber to Sou za.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, a Cons ti tu i ção Fe de ral, em seu art.
57, § 6º, II, ao con fe rir aos Pre si den tes da Câ ma ra
dos De pu ta dos e do Se na do Fe de ral a prer ro ga ti va
de con vo car, ex tra or di na ri a men te, o Con gres so Na ci -
o nal, o faz sob a con di ção de ser ”em caso de ur gên -
cia ou in te res se pú bli co re le van te“.

Assim sen do, as ma té ri as cons tan tes de pa u ta
de con vo ca ção ex tra or di ná ria do Con gres so Na ci o nal 
de ve rão ser apre ci a das em re gi me de ur gên cia ur -
gen tís si ma, fi can do, por tan to, su je i tas ao rito es ta be -
le ci do no in ci so I do art. 345 do Re gi men to da Casa,
em fun ção do cur to es pa ço de tem po de que dis po -
mos, que se re su me a ter ça e quar ta-fe i ra, vis to que a
quin ta-fe i ra fi cou re ser va da ex clu si va men te à apre ci -
a ção do Orça men to da União para 2002.

Exce tu am-se do en ten di men to ex pos to as pro -
pos tas de emen da à Cons ti tu i ção que não po dem ser
apre ci a das em re gi me de ur gên cia, mas que obe de -
ce rão ao ca len dá rio es ta be le ci do pelo Ple ná rio ao
apro var o Re que ri men to nº 768, de 2001.

Nes se sen ti do, apro ve i to a opor tu ni da de para
co mu ni car ao Se na do Fe de ral, às Srªs e aos Srs.
Se na do res que, ao Man da do de Se gu ran ça nº
24.154, in ter pos to pelo Se na dor Jef fer son Pé res, re -
fe ren te ao Re que ri men to nº 768, de 2001, foi ne ga -
do se gui men to, se gun do o Re gi men to Inter no do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, art. 21, § 1º, con for me
fax da ta do de 18 de de zem bro de 2001, as si na do
pelo Mi nis tro Nel son Jo bim e re ce bi do pela Pre si -
dên cia do Se na do.

É o se guin te a de ci são do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral:

















O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em ra zão 
do que foi ex pos to, pas sa-se à le i tu ra dos re que ri -
men tos.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril -
do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

 REQUERIMENTO Nº 790, DE 2001

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 135, de 2001, que dá nova re da ção ao
ar ti go 4º da Lei nº 6.932, de 7 de ju lho de 1991, que
al te ra as ta be las de ven ci men to bá si co dos pro fes so -
res do en si no de 3º grau e dos pro fes so res de lº e 2º
gra us, in te gran tes dos qua dros de pes so al das ins ti tu -
i ções fe de ra is de en si no, e al te ra dis po si ti vos da Lei
nº 10.187, de 12 de fe ve re i ro de 2001.

Sala das Ses sões, 18 de de zem bro de 2001. –
Artur da Tá vo la, José Agri pi no, Na bor Jú ni or, Ge -
ral do Melo. 

REQUERIMENTO Nº 791, DE 2001

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 136, de 2001, que “Dis põe so bre a cri a -
ção da Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati vi da de
Téc ni co-Admi nis tra ti vo – GDATA, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

Sala das Ses sões, 18 de de zem bro de 2001. –
Artur da Tá vo la, Ge ral do Melo, José Agri pi no, Na -
bor Jú ni or.

 REQUERIMENTO Nº 792 DE 2001

Se nhor Pre si den te,

Re que re mos, nos ter mos do art. 338, in ci so I,
com o rito es ta be le ci do no art. 345, do Re gi men to
Inter no, ur gên cia para o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº

138, de 2001 (nº 5.907/2001, na Casa de ori gem),
que ins ti tui Con tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio
Eco nô mi co in ci den te so bre a im por ta ção e a co mer ci -
a li za ção de pe tró leo e seus de ri va dos, gás na tu ral e
seus de ri va dos, e ál co ol etí li co com bus tí vel e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

Sala das Ses sões, 18 de de zem bro de 2001. –
Ra mez Te bet, Edi son Lo bão, Mo za ril do Ca val can -
te, Car los Pa tro cí nio, Ro me ro Jucá, Mar lu ce Pin to.

Nos ter mos dos ati gos 336, II, com bi na do com o 
338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para o PLC Nº 
138, DE 2001, que “Insti tui Con tri bu i ção de Inter ven -
ção no Do mí nio Eco nô mi co in ci den te so bre a im por -
ta ção e a co mer ci a li za ção de pe tró leo e seus de ri va -
dos, gás na tu ral e seus de ri va dos e ál co ol etí li co com -
bus tí vel (Cide), e dá ou tras pro vi dên ci as”. 

Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
Sala das Co mis sões, 18 de de zem bro de 2001.

– Lú cio Alcân ta ra – Edu ar do Su plicy – Jef fer son
Pé res – Ri car do San tos – Pe dro Si mon – La u ro
Cam pos – José Fo ga ça – Lú dio Co e lho – Jo nas
Pi nhe i ro – Wal deck Orné las – Ro meu Tuma – Ro -
me ro Jucá – Bel lo Par ga – José Co e lho – Fran ce li -
no Pe re i ra – Antô nio Car los Jú ni or.

REQUERIMENTO Nº 793, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos nos ter mos do art. 338, in ci so I,

com o rito es ta be le ci do no art. 345, do Re gi men to
Inter no, ur gên cia para o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
141, de 2001 (nº 3.804/2000, na Casa de ori gem), que 
“Dis põe so bre a cri a ção de em pre gos no Insti tu to Bra -
si le i ro do Meio Ambi en te e dos Re cur sos Na tu ra is Re -
no vá ve is — IBAMA, e na Agên cia Na ci o nal de Águas
– ANA, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala das Ses sões, 18 de de zem bro de 2001. –
Ra mez Te bet, Edi son Lo bão, Mo za ril do Ca val can te,
Car los Pa tro cí nio, Ro me ro Jucá, Mar lu ce Pin to.

REQUERIMENTO Nº 794, DE 2001

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 o Pro -
je to de Re so lu ção nº 70, ad vin do a apro va ção da
Men sa gem nº 290, de 2001, que “Pro põe ao Se na do
Fe de ral seja au to ri za da a con tra ta ção e ope ra ção e
cré di to ex ter no, no va lor de US$156,000,000.00 (cen -
to e cin qüen ta e seis mi lhões de dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca), en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil e um con sór cio de Ban cos li de ra do pelo De -
ustsche Bank S/A. – Uru guay, I.F.E., des ti na dos ao fi -
nan ci a men to par ci al do Pro je to AL-X”.

Sala das Co mis sões, 18 de de zem bro de 2001.
– Lú cio Alcân ta ra,  Ro me ro Jucá, Edu ar do Su plicy 
– Ri car do San tos –  Pe dro Si mon – La u ro Cam pos
– Jef fer son Pé res – Ro meu Tuma – Bel lo Par ga –
José Co e lho – José Fo ga ça – Lú dio Co e lho –
Antô nio Car los Jú ni or – Jo nas Pi nhe i ro – Fran ce -
li no Pe re i ra, Pa u lo Har tung.



REQUERIMENTO Nº 795, DE 2001

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 o Pro -
je to de Re so lu ção nº 71, ad vin do da apro va ção do
OFS nº 50, de 2001, que en ca mi nha ao Se na do Fe -
de ral o Pa re cer DEDIP-2001/036, de 4-12-2001, con -
ten do ma ni fes ta ção do Ban co Cen tral do Bra sil acer -
ca do pe di do do Go ver no do Esta do do Rio Gran de do 
Sul para as su mir dí vi da do Insti tu to de Pre vi dên cia do
Esta do do Rio Gran de do Sul – IPERGS, re fi nan ci a da
jun to à União ao am pa ro da Lei nº 8.727, de 5 de no -
vem bro de 1993, cujo va lor em 1º-11-2000 era de
R$381.688.640,62 (tre zen tos e oi ten ta e um mi lhões,
se is cen tos e oi ten ta e oito mil, se is cen tos e qua ren ta
re a is e ses sen ta e dois cen ta vos)".

Sala das Co mis sões, 18 de de zem bro de 2001.
– Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te –  Pa u lo Har tung, Re -
la tor – Bel lo Par ga – Ro me ro Jucá – Jef fer son Pé res 
–  Pe dro Si mon – Wal deck Orne las –  José Co e lho – 
Edu ar do Su plicy –  José Fo ga ça –  Ri car do San tos
–  Arlin do Por to –  La u ro Cam pos –  He lo í sa He le na
–  Ro meu Tuma – Antô nio Car los Jú ni or.

REQUERIMENTO Nº 796, DE 2001

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 o Pro -
je to de Re so lu ção nº 72, ad vin do da apro va ção da
Men sa gem nº 300, de 2001, que “Pro põe ao Se na do
Fe de ral 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
EUR98.600.000 (no ven ta e oito mi lhões e se is cen tos
mil eu ros), 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 o De sen vol vi men to – Ban co Mun di al (BIRD), des ti -
na da ao fi nan ci a men to par ci al do Pro je to do Trem Me -
tro po li ta no de For ta le za – METROFOR”.

Sala das Co mis sões, 18 de de zem bro de 2001.
– Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te –  Car los Be zer ra, Re -
la tor –  Jef fer son Pé res – Pe dro Si mon –  José Fo -
ga ça –  La u ro Cam pos –  Edu ar do Su plicy – Wal -
deck Orné las –  Ri car do San tos –  José Co e lho – 
Arlin do Por to –  Bel lo Par ga –  Ro me ro Jucá – 
Antô nio Car los Jú ni or.

REQUERIMENTO Nº 797, DE 2001

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 142, de 2001.

Sala das Ses sões, 18 de de zem bro de 2001. – 
Artur da Tá vo la –  Re nan Ca lhe i ros –  José Agri pi -
no –  Ge ral do Melo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ção,
em glo bo, dos re que ri men tos.

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.)

Apro va dos.
As ma té ri as cons ta rão da pa u ta da Ordem do

Dia da ses são de li be ra ti va ex tra or di ná ria de hoje, a
re a li zar-se às 18 ho ras e 30 mi nu tos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia re ce beu do Ban co Cen tral do Bra sil, nos ter -
mos da Re so lu ção .nº 78, de 1998, do Se na do Fe de -
ral, os se guin tes Ofí ci os:

– Nº S/51, de 2001 (nº 3.396/2001, na ori gem),
de 18 do cor ren te, en ca mi nhan do ma ni fes ta ção da -
que le Órgão acer ca da so li ci ta ção do Esta do de San -
ta Ca ta ri na para con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter -
no com o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to
– BID, no va lor de cen to e cin qüen ta mi lhões de dó la -
res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, equi va len tes a
qua tro cen tos e seis mi lhões e ses sen ta e cin co mil re -
a is, à taxa de câm bio de 31 de ou tu bro de 2001, cu jos
re cur sos se rão des ti na dos ao fi nan ci a men to do Pro -
gra ma Ro do viá rio do Esta do de San ta Ca ta ri na – Eta -
pa IV; e

– Nº S/52, de 2001 (nº 3.397/2001, na ori gem),
de 18 do cor ren te, en ca mi nhan do ma ni fes ta ção da -
que le Órgão acer ca da so li ci ta ção do Go ver no do
Esta do de Ala go as para que as dí vi das re la ti vas à
car te i ra de cré di to imo bi liá rio do Insti tu to de Pre vi dên -
cia e Assis tên cia dos Ser vi do res do Esta do de Ala go -
as – IPASEAL e da Com pa nhia de Ha bi ta ção Po pu lar
de Ala go as – COHAB, re fi nan ci a das jun to à União ao
am pa ro da Lei nº 8.727, de 1993, se jam in clu í das
para fins de cál cu los e be ne fí ci os de li mi tes pre vis tos
nas Leis nºs 8.727/93 e 9.496/97.

As ma té ri as vão à Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Ten do
em vis ta a au to con vo ca ção do Con gres so Na ci o nal
para o pe río do de 18 a 21 de de zem bro do cor ren te,
os pra zos de tra mi ta ção do Pro je to de Lei n.º 126, de
2001, do Con gres so Na ci o nal, que ”al te ra o ob je ti vo



do pro gra ma 0119 – Sa ne a men to Bá si co do Pla no
Plu ri a nu al 2000/2003“, pas sam a ser os se guin tes:

Até 24-2-2002 – Pra zo para re a li za ção de au -
diên ci as pú bli cas;

Até 27-2-2002 – Pra zo para apre sen ta ção de
emen das pe ran te a Co mis são;

Até 04-3-2002 – Pra zo para pu bli ca ção e dis tri -
bu i ção de avul sos das emen das;

Até 20-3-2002 – Pra zo para apre sen ta ção, pu bli -
ca ção, dis tri bu i ção e vo ta ção do pa re cer na Co mis são;

Até 27-3-2002 – Pra zo para en ca mi nha men to
do pa re cer fi nal à Mesa do Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas -
sa-se à 

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 2A, DE 1995

(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos dos
 Re que ri men tos nºs 758 e 768, de 2001 

art. 281 do Re gi men to Inter no)
(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são,
em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 2A, de 1995 (nº 610/98, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que dá nova re da -
ção ao ar ti go 53 da Cons ti tu i ção Fe de ral (Dis -
põe so bre imu ni da de par la men tar), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.461, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor José Fo ga ça.

Em dis cus são a pro pos ta. 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra a V. Exª.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, não tive a opor tu ni da de de dis -
cu tir o mé ri to des ta ma té ria nos dias da in clu são da pa -
u ta. Dis cu ti mos, há uma se ma na, o re que ri men to para
in clu são na Ordem do Dia e para su pres são dos pra -
zos. Mas, ago ra, gos ta ria de me de ter no mé ri to des ta
emen da cons ti tu ci o nal fun da men tal para o apri mo ra -
men to do exer cí cio da ati vi da de par la men tar.

Alguns te mo res fo ram es bo ça dos por di ver sos
par la men ta res, prin ci pal men te na Câ ma ra dos De pu -
ta dos – não ouvi es sas ob ser va ções no Se na do –, re -
fe ren tes à pre o cu pa ção com per se gui ção po lí ti ca

com aque les que fa zem opo si ção nos Esta dos. Sei
que, em Bra sí lia, o pro ces so de mo crá ti co está mais
aper fe i ço a do, as re la ções in te rins ti tu ci o na is es tão
mais con so li da das. Mas, nos Esta dos, às ve zes ain da 
nos de pa ra mos com cir cuns tân ci as mu i to pro vin ci a -
nas em que o au to ri ta ris mo e a per se gui ção po lí ti ca
ain da se evi den ci am com mu i ta fre qüên cia e pre pon -
de rân cia. O meu Esta do é um exem plo con cre to dis -
so. Jor na lis tas que fa zem opo si ção ao Go ver no são
ame a ça dos e per se gui dos. E o Go ver na dor Ca pi be ri -
be, sem pre de fen di do pelo Se na dor Ade mir Andra de,
é de um par ti do so ci a lis ta.

Re cen te men te, um epi só dio en vol veu o jor na lis -
ta Luiz Melo, do jor nal Diá rio do Ama pá, um dos jor -
na is de ma i or cir cu la ção no Esta do. Luiz Melo, tam -
bém apre sen ta dor do pro gra ma jor na lís ti co de ma i or
au diên cia no Esta do do Ama pá, ve i cu la do to das as
ma nhãs na Rá dio Ante na I, já foi ame a ça do de es pan -
ca men to pela as ses so ria do Go ver na dor. Hou ve ain -
da um epi só dio cor ri que i ro de um aci den te de trân si to
e no va men te per se gui ção.

É cla ro que esse fa tos le vam al guns par la men -
ta res a ima gi na rem que, nos Esta dos, em qual quer
des li ze, por me nor que seja, que pos sa ocor rer com
um par la men tar de opo si ção, todo o apa ra to po li ci al e
go ver na men tal es ta rá cer ta men te na bus ca e na per -
se gui ção. Nes ses ca sos, é di fí cil di fe ren ci ar a ques tão 
do cri me co mum e as in ves ti ga ções que têm de ser
pro ces sa das dos atos de per se gui ção po lí ti ca.

Sr. Pre si den te, em bo ra isso pos sa ou deva ser
con si de ra do, não há como ne gar o gran de avan ço
des sa pro pos ta, mes mo não sen do per fe i ta. Não é
pos sí vel mais apri mo rá-la nes se mo men to. O Se na -
dor Ro ber to Re quião, por exem plo, já anun ci ou que
apre sen ta rá uma nova emen da cons ti tu ci o nal.

Esse pro ble ma de os par ti dos po lí ti cos sus ta -
rem a tra mi ta ção do pro ces so no Con gres so Na ci o nal 
é tam bém con tes tá vel. De ve ría mos não per mi tir que
isso ocor res se. No Con gres so Na ci o nal, é mu i to di fí cil 
um par ti do as su mir a de fe sa de um par la men tar que
de fi ni ti va men te te nha usur pa do das suas atri bu i ções,
das suas com pe tên ci as e te nha in frin gi do a lei, co me -
ti do um cri me co mum. É mu i to di fí cil. Os exem plos
aqui são vá ri os. Em ge ral, os par ti dos têm-se po si ci o -
na do numa com pos tu ra éti ca, de i xan do os par la men -
ta res à mar gem e, às ve zes, en tre gan do-os à pró pria
sor te. É raro que um fato des ses ocor ra no Con gres so 
Na ci o nal, sal vo uma gran de li de ran ça ou quan do a si -
tu a ção não es ti ver mu i ta cla ra e os in dí ci os não fo rem
mu i to for tes. Nes se caso es pe cí fi co, um par ti do po lí ti -
co pode até re que rer que o pro ces so seja sus ta do no
Con gres so Na ci o nal.



Mas, no que se re fe re aos Esta dos, não se pode
des pre zar a pos si bi li da de de que isso se trans for me
numa ro ti na, por que, em ge ral, nos Esta dos, há o cor -
po ra ti vis mo par ti dá rio. Os de pu ta dos es ta du a is têm
mu i to peso nos par ti dos em ter mos de Esta do; são
pre si den tes de par ti dos, têm uma in fluên cia gran de
na exe cu ti va, no di re tó rio, mu i tas ve zes, co man dam o
par ti do, mes mo sem car go na exe cu ti va.

Essa é uma pre o cu pa ção que de ve mos ter, em -
bo ra, no Con gres so Na ci o nal, seja mais di fí cil de pre -
ver essa si tu a ção. Já nas as sem bléi as le gis la ti vas,
po de mos es pe rar que ocor re rá com mu i ta fre qüên cia
esse pe di do por par te dos par ti dos para que os pro -
ces sos se jam sus ta dos. 

Re ti ran do os pro ble mas de per se gui ção po lí ti ca
e de sus ta ção do pro ces so pe los par ti dos, a emen da
vem a con tri bu ir, sem dú vi da ne nhu ma, para que os
par la men tos bra si le i ros con quis tem a cre di bi li da de.
Não vou nem di zer que vão re cu pe rar a cre di bi li da de,
por que, de fato, o Con gres so Na ci o nal e as as sem -
bléi as le gis la ti vas nun ca ti ve ram gran de cre di bi li da de. 
A cre di bi li da de do Po der Le gis la ti vo sem pre es te ve
mu i to aba la da. Em par te, essa ques tão da imu ni da de, 
con fun di da com a im pu ni da de, con tri bu iu mu i to para
ani qui lar a con fi an ça do povo no Con gres so Na ci o nal
e nos ou tros par la men tos. Então, Sr. Pre si den te, acre -
di to que é sa lu tar es tar mos vo tan do essa ma té ria. 

Faço ques tão de res sal tar que te nho gran de
com pre en são pela po si ção ado ta da pelo Se na dor
Jef fer son Pé res, é bom que o Bra sil todo sa i ba. E o
no ti ciá rio foi jus to com S. Exª, pelo me nos no tre cho
que li. O Se na dor ques ti o nou o pro ces so den tro do
Se na do Fe de ral, mas ja ma is o mé ri to da pro po si ção.
A im pren sa fez jus ti ça a S. Exª, que é um Se na dor
res pe i ta do pe las po si ções éti cas que sem pre ado tou.
S. Exª es te ve sem pre na van guar da das ques tões éti -
cas e na de fe sa do Se na do e dos pro ce di men tos éti -
cos, por isso não se pode con fun dir sua po si ção de
co brar do Se na do Fe de ral res pe i to ao Re gi men to
com qual quer dú vi da so bre o mé ri to da pro po si ção. A
dú vi da que po de mos ter é no sen ti do de não ser ela
su fi ci en te men te ade qua da para cor ri gir, de uma vez
por to das, esse pro ble ma da pu ni ção e jul ga men to
dos cri mes co muns, para que o pro ces so ca mi nhe,
mas, sem dú vi da, é um avan ço.

Por isso, Sr. Pre si den te, falo aqui pelo PDT, por -
que te nho cer te za de que to dos nós, do PDT, vo ta re -
mos fa vo ra vel men te a essa pro pos ta.

Mu i to obri ga do.

O SR. PAUTO HARTUNG (PSB – ES) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, está em de ba te a Pro pos ta de Emen -
da à Cons ti tu i ção nº 2-A, de 1995, que dá nova re da -
ção ao art. 53 da Cons ti tu i ção Fe de ral e dis põe so bre
imu ni da de par la men tar.

Sr. Pre si den te, a pri me i ra ob ser va ção que que ro 
fa zer é a de que esse tema, sua ela bo ra ção e dis cus -
são, nas ceu nes ta Casa, por ini ci a ti va de di ver sos
Srs. Se na do res, en tre eles o Se na dor Ro nal do Cu nha 
Lima e o Se na dor Pe dro Si mon. Ele foi para a Câ ma ra 
dos De pu ta dos, onde en con trou esse subs ti tu ti vo,
que foi uma cons tru ção po lí ti ca e ju rí di ca pos sí vel
para o tema. Não é, de for ma al gu ma, o tex to ide al,
mas, se gu ra men te, é um enor me avan ço.

Pen so que essa mu dan ça é um ele men to da re -
for ma po lí ti ca, por que aju da a qua li fi car a re pre sen ta -
ção par la men tar em nos so País. Ca u sa im pac to no
Con gres so Na ci o nal? Sim. Mas ca u sa um bru tal im -
pac to nas Assem bléi as Le gis la ti vas, o que é mu i to
bom para a po lí ti ca na ci o nal. Ela oxi ge na a po lí ti ca
na ci o nal e de i xa cla ro para o ci da dão, para o ele i tor,
que man da to par la men tar não é es pa ço para pro te -
ger pes so as que pra ti cam ou pra ti ca ram ilí ci tos na
vida pri va da.

Qu e ro tam bém de i xar ex plí ci to meu res pe i to
pes so al à po si ção do Se na dor Jef fer son Pé res. Aliás,
S. Exª é um Par la men tar por quem te nho enor me res -
pe i to, as sim como têm os ca pi xa bas e o povo bra si le i -
ro. Embo ra o Se na dor te nha dado sua in ter pre ta ção,
que te mos de res pe i tar, já está con sa gra da a de ci são, 
e pen so que po de mos ir em fren te nes sa vo ta ção. O
Bra sil fi ca rá fe liz, Sr. Pre si den te, de ver o Se na do ter -
mi nar um ano de tra ba lho com vo ta ções im por tan tes
como esta, que mu dam a po lí ti ca, in ter fe rem na sua
qua li da de.

Por isso, meu voto será fa vo rá vel, no mo men to
opor tu no. Não usa rei todo o meu tem po; vou eco no -
mi zá-lo, por que que ro ter a ale gria de vo tar essa PEC, 
pois sei que o Bra sil quer vê-la apro va da.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, para dis -
cu tir.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, já tive a opor tu ni da de, hoje, 
de fa zer um pro nun ci a men to so bre esse as sun to, res -
sal tan do a im por tân cia des sa emen da cons ti tu ci o nal.



E trou xe um fato novo, que não ha via no ti ci a do a esta
Casa. Aque le em pre sá rio en vol vi do no es cân da lo do
Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho de São Pa u lo, Fá bio
Mon te i ro de Bar ros, foi can di da to a su plen te de Se na -
dor em Ro ra i ma. Tam bém foi can di da to a Se na dor um 
ou tro ci da dão, fi lho de em pre sá ri os de Ta i wan, que
gas tou uma for tu na no Esta do para ten tar ele ger-se
Se na dor. Obvi a men te, eles pre fe rem Esta dos como o
meu, de pe que no con tin gen te ele i to ral, para ob ter um
man da to mais fa cil men te e se rem aco ber ta dos pelo
man to da im pu ni da de. Gra ças a Deus e ao povo de
Ro ra i ma, não lo gra ram êxi to e fo ram al can ça dos pe -
las ma lhas da Jus ti ça e da Po lí cia. Os dois fo ram pre -
sos: Fá bio Mon te i ro de Bar ros, pela Jus ti ça Fe de ral, e 
o Sr. Shi ne, pela Po lí cia Fe de ral, no Ma ra nhão, por ter 
co me ti do inú me ras fra u des. 

No en tan to, nem sem pre o povo con se gue ob ter
in for ma ções e ter dis cer ni men to para evi tar que o
Con gres so Na ci o nal seja con ta mi na do por esse tipo
de pes soa. O ins ti tu to do do mi cí lio ele i to ral é fa lho e
per mi te que pes so as bur lem a lei. Elas alu gam uma
casa, pa gam con ta de luz por al gum tem po e com pro -
vam na Jus ti ça o do mi cí lio. Des sa for ma, ob têm, mu i -
tas ve zes, um man da to para sim ples men te go za rem
des sa imu ni da de atu al, que nada mais é do que um
man to de im pu ni da de. 

Por tan to, a apro va ção des sa emen da cons ti tu ci -
o nal, com cer te za, dá a nós, Con gres sis tas, prin ci pal -
men te a nós, Se na do res – por que foi no Se na do que
essa pro pos ta co me çou –, o ní vel de dig ni da de e res -
pe i to que o povo es pe ra de to dos nós.

Te nho cer te za de que essa pro pos ta de emen da 
será apro va da por una ni mi da de e de ses ti mu la rá
aque les que bus cam no man da to par la men tar a im -
pu ni da de para os cri mes que co me tem na vida par ti -
cu lar. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, essa ta re fa da que bra
da imu ni da de par la men tar, diga-se de pas sa gem,
nas ceu no Se na do Fe de ral. Tra ta-se de um ins ti tu to
ul tra pas sa do, que, em vez de co i bir os cri mes, es ta va
pro te gen do os cri mi no sos. 

O Par la men tar, em sua co mu ni da de ou onde
quer que es te ja no Bra sil, deve ser imu ne a esse tipo
de crí ti ca que a po pu la ção mu i tas ve zes faz de for ma
ge ne ra li za da, como se to dos fos sem igua is, quan do
até os de dos das mãos são di fe ren tes.

Ago ra, com essa le gis la ção, aque les que não
cum pri rem os di ta mes da nos sa Cons ti tu i ção, ou
seja, ten ta rem be ne fi ci ar-se do man da to para a re a li -
za ção de cri mes, na tu ral men te se rão pu ni dos pelo
Po der Ju di ciá rio e pela pró pria co mu ni da de a que
per ten cem. 

Sr. Pre si den te, saiu esse pro je to do Se na do Fe -
de ral para a Câ ma ra dos De pu ta dos, onde fo ram fe i -
tas al gu mas al te ra ções. Na re a li da de, vi ve mos num
mun do po lí ti co, e, num mun do po lí ti co, o ide al não é
pos sí vel. O pos sí vel foi apro va do na Câ ma ra dos De -
pu ta dos. E aqui es ta mos com essa pro po si ção, que
per mi te le van tar o an da men to de um pro ces so des de
que o Par la men to con si de re que a acu sa ção foi fe i ta
em ter mos me ra men te po lí ti cos. É uma aber tu ra para
aque les mo men tos de es pas mo de cor po ra ti vis mo
que de vez em quan do ocor re nos Le gis la ti vos uti li -
zar-se de uma sa í da como essa para pro te ções in de -
vi das no fu tu ro. 

Entre tan to, pen so, Sr. Pre si den te, que o Par la -
men to bra si le i ro pro gre diu mu i to nes sa ma té ria. Não
po de mos ser o co vil onde se abri gam cri mi no sos de
to dos os ma ti zes. Aqui tem que ser a Casa exem plo. O 
Le gis la ti vo tem que olhar de fron te er gui da para a sua
po pu la ção e di zer que os seus par la men ta res não
usam o man da to de for ma in de vi da e que o Par la men -
to não en co bre a exe cu ção de cri mes. Ago ra po de -
mos nos or gu lhar e di zer que o Le gis la ti vo está en -
con tran do o ca mi nho que o povo bra si le i ro es pe ra de
cada um de nós, um Par la men to sem pri vi lé gi os, um
Par la men to sem des con fi an ças, um Par la men to onde 
a igual da de de di re i tos seja res pe i ta da. Um ci da dão
que co me te um cri me qual quer, como rou bar uma ga -
li nha, vai para a ca de ia, en quan to um par la men tar
que co me tia um cri me pior, como rou bar gran des
quan ti as ou as sas si nar, era, no pas sa do, mu i tas ve -
zes pro te gi do pelo Par la men to. 

Por isso, Sr. Pre si den te, é um pri vi lé gio para
nós, que par ti ci pa mos hoje do Se na do – gra ças a V.
Exª, Sr. Pre si den te Ra mez Te bet, que con vo cou ses -
sões ex tra or di ná ri as con se cu ti vas –, ver este em pre -
en di men to fi na li za do, a que bra des sa ver da de i ra imo -
ra li da de que era a imu ni da de par la men tar in de fi ni da e 
ili mi ta da que exis tia em nos so País. Esta mos dan do
um exem plo ao povo do Bra sil e ao mun do de como
se deve fa zer po lí ti ca: re ba ten do pri vi lé gi os e imu ni -
da des in de vi das.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra à 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, pri me i ra men te, que ro de i xar
cla ro que com par ti lho in te i ra men te da pre o cu pa ção
co lo ca da pe los Se na do res Jef fer son Pé res, Ro ber to
Re quião e Ber nar do Ca bral, na dis cus são des se
tema na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia. Con si de ro ex tre ma men te re le van tes as con si de -
ra ções fe i tas, não por en ten der – em bo ra não seja
cons ti tu ci o na lis ta – que se está fe rin do cláu su la pé -
trea cons ti tu ci o nal em re la ção à in de pen dên cia en tre
os Po de res, até por que é para isso que exis te a dis -
cus são de pe sos e con tra pe sos em re la ção aos Po de -
res, mas por en ten der que uma di fi cul da de ob je ti va foi 
cri a da pela Câ ma ra dos De pu ta dos em re la ção à tra -
mi ta ção de pro ces sos re la ci o na dos à imu ni da de par -
la men tar.

Infe liz men te, não fo ram ace i tos pro je tos que ti -
ve ram ori gem nes ta Casa, tan to o do Se na dor Ro nal -
do Cu nha Lima, como, de uma for ma mu i to es pe ci al,
o do Se na dor Pe dro Si mon. Espe ro que S. Exª apre -
sen te-o no va men te para que pos sa mos ana li sá-lo.
Até por que a Câ ma ra in tro du ziu um novo rito re la ci o -
na do à imu ni da de par la men tar, que é o se guin te:
após re ce bi da a de nún cia con tra Se na dor ou De pu ta -
do, o Su pre mo dará ciên cia à Casa res pec ti va, Casa
essa que, por ini ci a ti va de par ti do po lí ti co nela re pre -
sen ta do e pelo voto da ma i o ria dos seus mem bros,
po de rá, até a de ci são fi nal, sus tar o an da men to da
ação. Isso, no meu en ten di men to, é uma aber ra ção
in clu si ve mo ral, que pode re per cu tir do pon to de vis ta
de uma ação como essa, da mes ma for ma que pre vê
que o pe di do for mu la do por uma agre mi a ção par ti dá -
ria de ve rá ser apre ci a do no pra zo de 45 dias do re ce -
bi men to de co mu ni ca ção por par te da Mesa. Há aber -
ra ção, sim. Não adi an ta di zer-se que não há, por que
há. Sen do uma Casa po lí ti ca, se atri bu ir mos a ela a
pos si bi li da de de jul gar um cri me de per se gui ção po lí -
ti ca, con ve nha mos que es ta re mos in tro du zin do, no -
va men te, in te res ses cor po ra ti vos na aná li se de ma té -
ria ex tre ma men te im por tan te como essa.

Entre tan to, Sr. Pre si den te, gos ta ría mos de evi -
tar que uma me di da como essa aca be se tor nan do
um me ca nis mo pro te la tó rio. Essa me di da, ca rac te ri -
za da como pos sí vel, só está sa in do por que esta Casa 
re i vin di cou, ten tou e apre sen tou pro je to que tra ta va
do cha ma do im pos sí vel, que era res trin gir a imu ni da -
de par la men tar àqui lo que foi sua ra zão de exis tir na
Re vo lu ção Glo ri o sa. A ra zão de exis tir da imu ni da de
par la men tar era pro te ger o par la men to, de sar ma do,
das For ças Arma das e de qual quer ou tra pos si bi li da -
de de im pe di men to aos Par la men ta res de fa ze rem as

crí ti cas ne ces sá ri as e, por tan to, exer ce rem o voto, a
opi nião, a pa la vra no par la men to, cuja ra zão de exis tir 
é essa.

Por tan to, Sr. Pre si den te, nós, do Blo co, vo ta re -
mos fa vo ra vel men te e con ti nu a re mos apre sen tan do
pro je tos. Espe ra mos que o Se na dor Pe dro Si mon re -
a pre sen te o seu pro je to, que re al men te dá con ta de
im pe dir que a imu ni da de par la men tar trans for me o
Par la men to num es pa ço para aque les que acham
que po dem ma tar e rou bar. Ou seja, sob o man to da
im pu ni da de, ser trans for ma do num es pa ço para a im -
pu ni da de par la men tar, como aca bou ocor ren do em
mu i tos mo men tos co nhe ci dos ao lon go da his tó ria. A
imu ni da de par la men tar era o vale-tudo: po der-se-ia
ma tar, po der-se-ia rou bar, po der-se-ia fa zer o que se
qui ses se e, de po is, ir para um car go no Par la men to,
por que ali se te ria a exa ta pos si bi li da de de não ser
pu ni do com os ri go res da lei. 

Por tan to, vo ta mos fa vo ra vel men te. Espe ra mos
que o Se na do te nha a pos si bi li da de de re a pre sen tar
o pro je to, para que ele seja res tri to àqui lo que foi a
sua ra zão de exis tir. E que não se crie ne nhum obs tá -
cu lo, como in fe liz men te fez a Câ ma ra, que cri ou um
novo rito que pos si bi li ta tam bém que o ema ra nha do
das ar ti cu la ções po lí ti cas pos sa, mais uma vez, im pe -
dir o cum pri men to da lei. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Sér gio Ma cha do. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PMDB – CE. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, o Se na do vota, nes ta tar de, um
pro je to de suma im por tân cia: a imu ni da de par la men -
tar. A imu ni da de par la men tar foi um ins ti tu to cri a do na 
Ingla ter ra para as se gu rar o di re i to do exer cí cio do
man da to par la men tar. Pe las dis tor ções exis ten tes na -
que le país, no ano de 1603, ela foi es ten di da tam bém
à imu ni da de for mal para evi tar que par la men tar fos se
pre so por dí vi das su pos ta men te cri a das, que era a
ma ne i ra de o im pe ra dor man ter o con tro le so bre o
par la men to. Então, na que la cir cuns tân cia, ha via sen -
ti do em exis tir a imu ni da de ma te ri al e a imu ni da de for -
mal. Não há mais sen ti do, no en tan to, em con ti nu ar
exis tin do a imu ni da de ma te ri al e a imu ni da de for mal
no mun do mo der no. Te mos que as se gu rar ao par la -
men tar o di re i to do li vre exer cí cio do seu man da to, da
de fe sa, para que ele não seja im pe di do de exer cer o
seu di re i to de fis ca li za ção, seu di re i to de voto e seu di -
re i to de pa la vra por ne nhum go ver nan te au to ri tá rio.
Mas tam bém não tem sen ti do que um par la men tar se
uti li ze do seu man da to, da sua imu ni da de, para se de -
fen der con tra cri me co mum. Pelo con trá rio, um par la -
men tar, por co nhe cer a lei, de ve ria ser jul ga do com



mais ri gor do que qual quer ou tro ci da dão no que diz
res pe i to a cri me co mum.

É por isso que a vo ta ção des se pro je to, que co -
me çou nes ta Casa, que fez par te dos pro je tos pro -
pos tos pela Co mis são de Re for ma Po lí ti co-Par ti dá ria, 
é um cla mor de toda a so ci e da de. E por con si de rar
um gran de avan ço se pa rar mos a imu ni da de ma te ri al
da imu ni da de for mal vo ta rei a fa vor des se pro je to. A
imu ni da de ma te ri al tem que ser man ti da stric to sen -
su. Já a imu ni da de for mal per mi ti rá que cada par la -
men tar se de fen da como ci da dão co mum, com os
mes mos di re i tos e as mes mas pu ni ções, se co me ter
al gum cri me. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Osmar Dias, para dis cu tir o pro je -
to.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srsªs e Srs. Se na do res, que ro ini ci al men te cum pri -
men tar V. Exª, Sr. Pre si den te, pela ini ci a ti va de fa zer
esta au to con vo ca ção do Con gres so. Sei que se pode
con tes tar o fato de es tar mos vo tan do emen das cons -
ti tu ci o na is dis pen san do os pra zos de in ters tí cio, como 
fi ze ram o Se na dor Ber nar do Ca bral e o Se na dor Jef -
fer son Pé res. É cla ro que a con tes ta ção tem até em -
ba sa men to ju rí di co. Mas es tou mu i to fe liz de po der
es tar vo tan do essa ma té ria nes te ano de 2001, que
teve para o Se na do um alto sig ni fi ca do. O Se na do da
Re pú bli ca deu uma res pos ta mu i to afir ma ti va à so ci e -
da de bra si le i ra, que co bra uma pos tu ra e um com por -
ta men to éti cos do po lí ti co bra si le i ro. O Se na do res -
pon deu em vá ri as opor tu ni da des, com vá ri as ati tu -
des, vá ri as po si ções e me di das ado ta das, aqui lo que
a so ci e da de vem co bran do: uma pos tu ra éti ca des ta
Casa.

Assim, Sr. Pre si den te, sem dú vi da ne nhu ma,
es tou fe liz de po der vo tar ain da este ano, em que a
ques tão éti ca teve um sig ni fi ca do es pe ci al para a
Casa, a emen da que li mi ta a imu ni da de par la men tar.

Fiz essa re fe rên cia e que ro fa zer uma ou tra, Sr.
Pre si den te. Não sou pro pri e tá rio de rede de TV, não
te nho fa ci li da de de ter aces so às te le vi sões do meu
Esta do. Na ver da de, vou ser mais afir ma ti vo: es tou
pra ti ca men te ve ta do pe las te le vi sões no meu Esta do
e sou obri ga do a le van tar mu i to cedo para dar en tre -
vis tas no rá dio, e faço isso to dos os dias, por que as te -
le vi sões do meu Esta do fe cha ram as por tas, fe cha -
ram, en fim, a pos si bi li da de de eu par ti ci par de qual -
quer en tre vis ta e pres tar con ta do meu tra ba lho aqui.
Faço-o pelo rá dio. Du ran te o pe río do em que a emen -

da que li mi ta a imu ni da de par la men tar es te ve em dis -
cus são no Se na do – e foi um pe río do cur to –, tive que
res pon der a uma mes ma per gun ta uma cen te na de
ve zes. Isso por que fi cou pa re cen do que o Pre si den te
da Câ ma ra é que é o au tor do re que ri men to, que é S.
Exª o res pon sá vel pela emen da ter sido apro va da. Ou
seja, todo o cré di to por es tar mos vo tan do essa emen -
da tem sido atri bu í do ao Pre si den te da Câ ma ra.
Esque ce ram-se, de re pen te, que essa emen da par la -
men tar foi as si na da pelo en tão Pre si den te do Se na do 
Fe de ral Anto nio Car los Ma ga lhães em ju nho de 1998, 
quan do o Se na do apro vou essa pro pos ta de emen da
à Cons ti tu i ção. Os au to res fo ram os Se na do res Pe dro 
Si mon, Ro nal do Cu nha Lima e Ney Su as su na e o Re -
la tor foi o Se na dor José Fo ga ça, que apre sen tou um
re la tó rio que não foi con tes ta do por ne nhum Se na dor. 
Aque la me pa re ceu a pro pos ta per fe i ta. O que a Câ -
ma ra dos De pu ta dos apre sen tou, na ver da de, foi um
re tro ces so em re la ção à pro pos ta que ha via sido
apro va da pelo Se na do. Como dis se a Se na do ra He lo -
í sa He le na, ire mos fi car de pen den tes da boa von ta de
da cú pu la par ti dá ria. 

Fico ima gi nan do o que te ria acon te ci do se hou -
ves se al gum pro ces so con tra mim e es ti ves se em vi -
gor essa emen da quan do as si nei a CPI da Cor rup ção. 
O Pre si den te do PSDB, De pu ta do José Aní bal, não
gos tou e che gou a abrir um pro ces so de ex pul são. Saí 
an tes que se con su mas se o pro ces so. Mas fico ima gi -
nan do essa emen da em vi gor e nós, no Par ti do, com
um pre si den te au to ri tá rio, man dão, di zen do o se guin -
te: ”Se na dor do PSDB está pro i bi do de as si nar re que -
ri men to pro pon do a CPI da Cor rup ção“. Ou seja, não
im por ta se a so ci e da de quer, não im por ta se é bom
para o País in ves ti gar re al men te a cor rup ção. Se o
Pre si den te do Par ti do não quer, não pode. Isso sig ni fi -
ca, Sr. Pre si den te, que se o par la men tar não es ti ver
bem com a cú pu la do Par ti do, ele es ta rá mal tam bém
com a Jus ti ça.

Então, acre di to que há uma fa lha nes sa emen da 
que es ta mos apro van do, mas é me lhor que a si tu a ção 
atu al. Sigo a ori en ta ção do Se na dor Pe dro Si mon
que, na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, deu os ar gu men tos pe los qua is vota nes sa emen -
da, que pi o rou – e mu i to – o tex to do Se na do: caso ela
não seja apro va da, a ma té ria vai vol tar para a Câ ma -
ra, onde po de rá fi car por mais al guns anos, e per de re -
mos a opor tu ni da de de avan çar mos no sen ti do de dar 
di re i tos igua is a par la men ta res e ci da dãos. Par la men -
ta res que pra ti ca rem cri mes co muns irão res pon der
na Jus ti ça.

Mes mo com esse de fe i to, com essa fa lha, es ta -
mos avan çan do no sen ti do de me lho rar a qua li da de



da po lí ti ca, que é um ins tru men to de trans for ma ção
da so ci e da de. Qu an do os po lí ti cos são de qua li da de,
de cen tes, ela é uti li za da como ins tru men to de trans -
for ma ção da so ci e da de para me lhor. Mas, quan do os
po lí ti cos não pres tam, a po lí ti ca é uti li za da como ins -
tru men to de trans for ma ção da so ci e da de para pior.
Como que re mos me lho rar a qua li da de de vida no
País, te mos que me lho rar a qua li da de da po lí ti ca. E
essa emen da, no meu en ten di men to, avan ça nes sa
di re ção.

Por isso, vou vo tar a fa vor, e fe liz por es tar vo tan -
do. Mais uma vez cum pri men to V. Exª pela ini ci a ti va
de au to con vo car o Se na do Fe de ral para que pu dés -
se mos es tar aqui vo tan do an tes do Na tal e an tes de fi -
na li zar o ano de 2001 essa im por tan te emen da par la -
men tar, que, se Deus qui ser, es ta rá em vi gor já no dia
1º de ja ne i ro.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
agra de ce a V. Exª.

Com a pa la vra o Se na dor Edu ar do Su plicy, para
dis cu tir.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, como os de ma is co le gas, tam bém gos ta ria de
cum pri men tar os Se na do res que fo ram os pro po nen -
tes des sa emen da à Cons ti tu i ção. Qu e ro cum pri men -
tar, em es pe ci al, o Se na dor Ro nal do Cu nha Lima,
pois, em bo ra te nha tido um pro ble ma, teve a ini ci a ti va
de apre sen tar essa pro pos ta de emen da à Cons ti tu i -
ção, pela qual De pu ta dos e Se na do res se tor nam in -
vi o lá ve is ci vil e pe nal men te ape nas no que diz res pe i -
to às ques tões de opi niões, pa la vras e vo tos. Isso é
mu i to im por tan te. Cum pri men to, tam bém, o Se na dor
Pe dro Si mon e os de ma is que co la bo ra ram para o
aper fe i ço a men to des sa pro po si ção. No en tan to, é im -
por tan te que as pon de ra ções do Se na dor Jef fer son
Pé res e to das as ou tras se jam le va das em con si de ra -
ção para o me lho ra men to da nor ma cons ti tu ci o nal
que ora vo ta mos.

O § 6º do art. 1º es ta be le ce: 

Os De pu ta dos e Se na do res não se rão
obri ga dos a tes te mu nhar so bre in for ma ções 
re ce bi das ou pres ta das em ra zão do exer cí -
cio do man da to, nem so bre as pes so as que
lhes con fi a ram ou de les re ce be ram in for ma -
ções.

Res sal to que esse pa rá gra fo cons ti tui um dis po -
si ti vo mu i to im por tan te para os di ver sos mo men tos
em que re a li za mos nos sos tra ba lhos de fis ca li zar, ou -
vir as pes so as e exe cu tar os pro ce di men tos de apu ra -
ção. Eu pró prio tive a ex pe riên cia de ve ri fi car por que

esse dis po si ti vo é tão fun da men tal, vis to que já es ta -
va ex pres so na Cons ti tu i ção e está aqui re a fir ma do.
Con si de ro-o mu i to sig ni fi ca ti vo.

Sr. Pre si den te, faço um pa ra le lo. Há oca siões
m que, por ser mos Par la men ta res, Se na do res, re -
pre sen tan tes do povo – digo isso com ex pe riên cia
pró pria –, as pes so as vem a nós e con fi am-nos in for -
ma ções, por ve zes con fis sões de fa tos gra ves. Em de -
ter mi na das si tu a ções, vi ve mos uma si tu a ção se me -
lhan te à do sa cer do te que ouve uma con fis são e tem
a res pon sa bi li da de de guar dar a in for ma ção, se for a
von ta de da pes soa que a for ne ceu. Gra ças a esse
dis po si ti vo, po de mos ou vir de um ci da dão que ocor -
reu uma si tu a ção gra ve que ele re sol veu in for mar ao
Se na dor, por que de po si ta nele in te i ra con fi an ça.

Nes te ano, tive a opor tu ni da de de vi ver uma si tu a -
ção como essa. Gra ças a esse dis po si ti vo, sen ti que po -
de ria ter a res pon sa bi li da de de guar dar aque la in for ma -
ção para aju dar aque la pes soa dan do-lhe a chan ce de
se de sen vol ver, de me lho rar a si pró pria e re co nhe cer
que hou ve um fato gra ve por ela co me ti do.

Por tan to, es ta mos apro van do uma Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção de gran de sig ni fi ca do. Con for -
me ex pôs a Se na do ra He lo í sa He le na, vo ta rei fa vo ra -
vel men te, com a in ten ção de co la bo rar para o aper fe i ço -
a men to de nor ma cons ti tu ci o nal re la ti va ao as sun to.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, o pro je to é atu al, im por tan -
tís si mo e, de cer ta for ma, res ga ta a éti ca tão re cla ma -
da pela po pu la ção bra si le i ra no Con gres so Na ci o nal.

Nós, do Con se lho de Éti ca, so fre mos, ul ti ma -
men te, um ter rí vel ata que da opi nião pú bli ca e da mí -
dia na ci o nal. Esse ata que exis tiu, Sr. Pre si den te — V.
Exª foi Pre si den te do Con se lho de Éti ca —, jus ta men -
te por que há um sen ti men to de im pu ni da de na ci o nal.
Os pro ces sos ro lam na Jus ti ça por dois, três, qua tro,
cin co, dez anos, não se che ga ao fi nal, com a sen ten -
ça tran si ta da em jul ga do, e o po lí ti co al can ça o seu
man da to ele ti vo. Os fa tos ocor ri dos são mu i to an te ri o -
res ao man da to ele ti vo.

Em ra zão da imu ni da de par la men tar, im pu ta-se
ao Con gres so Na ci o nal, ao Se na do Fe de ral e ao Con -
se lho de Éti ca uma fal ta de ini ci a ti va para fa zer com que
as ações ir re gu la res, os de li tos pra ti ca dos se jam pro -
ces sa dos. Qu e rem trans for mar, en tão, o Con se lho de
Éti ca em Ju di ciá rio, em Mi nis té rio Pú bli co.



Qu an do afir ma mos, no Con se lho de Éti ca, que
aque les atos ir re gu la res só po dem ser al can ça dos
para a per da do man da to e de vem ser ca rac te ri za dos
como que bra do de co ro par la men tar, é por que são
atos pra ti ca dos no cur so do exer cí cio do man da to
par la men tar. Isso está bem cla ro na Cons ti tu i ção. A
po pu la ção ima gi na, por todo esse sen ti men to de im -
pu ni da de, que o man da to de um Se na dor que pra ti -
cou um ato, um cri me, pelo qual não foi con de na do,
dez anos atrás, não ten do ha vi do pro ces so, será cas -
sa do em ra zão do que foi pra ti ca do an tes da sua ele i -
ção, por que aque le ato pra ti ca do cons ti tu iu que bra do 
de co ro par la men tar, o que não é ver da de.

Apro va do o pro je to, mu dam bas tan te os pro ces -
sos no Con se lho de Éti ca e tam bém a vi são da po pu -
la ção com re fe rên cia aos nos sos tra ba lhos. Exi gi re -
mos que o Ju di ciá rio re al men te di na mi ze o seu tra ba -
lho e puna aque les que são cul pa dos de al gum fato,
que pro ces se os acu sa dos, não trans fe rin do para o
Con se lho de Éti ca com pe tên cia que não é dele.

Nos so tra ba lho será mu i to mais cla ro, trans pa -
ren te e cons ti tu ci o nal do que é hoje. A apro va ção des -
se pro je to vai me ca u sar uma ale gria mu i to gran de ,
para não di zer um alí vio mu i to gran de no exer cí cio
des te gran de tra ba lho que é a Pre si dên cia do Con se -
lho de Éti ca. Va mos di zer para que não se pro ces se
por aqui por de ter mi na dos fa tos, mas pelo Mi nis té rio
Pú bli co, pelo Ju di ciá rio.

Pa ra be ni zo V. Exª por ter, jun ta men te com as Li -
de ran ças par ti dá ri as com as sen to no Se na do Fe de -
ral, apres sa do a vo ta ção do pro je to, mes mo con tra ri -
an do al gum ar ti go do Re gi men to, por que a Na ção
está a exi gir, an tes do cum pri men to do Re gi men to, o
cum pri men to da éti ca, que este Se na do Fe de ral tem
a obri ga ção de fa zer que se con cre ti ze en tre nós.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Antes de

con ce der a pa la vra ao Se na dor Ante ro Paes de Bar -
ros, a Pre si dên cia faz um ape lo. Há mu i tos ora do res
ins cri tos e te re mos uma ses são ex tra or di ná ria às 18
ho ras e 30 mi nu tos. Os Srs. Se na do res que pu de rem
se pro nun ci ar com a ma i or bre vi da de pos sí vel aju da -
rão no en ca mi nha men to dos tra ba lhos.

Com a pa la vra o Se na dor Ante ro Paes de Bar -
ros. (Pa u sa.)

V. Exª está ins cri to.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, fa la rei ra pi da men te. Cum pri men to o
Se na dor Pe dro Si mon, res ga tan do a ver da de his tó ri -
ca, pois a ini ci a ti va foi des ta Casa, mas com pre en do

per fe i ta men te que o mo men to po lí ti co é de apro var o
pro je to que aqui está, por que é um avan ço em se tra -
tan do da ques tão da imu ni da de par la men tar. Des ta
for ma, es ta re mos as se gu ran do tran qüi li da de para o
exer cí cio do man da to e tam bém que ca be rá ao Po der
Ju di ciá rio apu rar to das as de nún ci as a res pe i to de
qual quer par la men tar bra si le i ro. Cre io que este é um
mo men to gran di o so do Par la men to do Bra sil. De se jo
fa zer jus ti ça a esta Casa e ao Se na dor Pe dro Si mon.

Ape nas isso, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Jef fer son Pé res, para dis cu tir.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, pre li mi nar men te, de se jo di -
zer que la men to que te nha sido tra zi do a este ple ná rio 
as sun to re fe ren te ao Con se lho de Éti ca. Mi nha opi -
nião não é a mes ma do ora dor que me an te ce deu. E
se qui se rem me dar li ção de éti ca, dis pen so. Está dis -
pen sa da.

Mas, Sr. Pre si den te, eu me re go zi jo com a vo ta -
ção, em fase fi nal, pelo Con gres so Na ci o nal, da
emen da que re gu la men ta a imu ni da de par la men tar.
Fi quei in con for ma do com o pro ce di men to. Con ti nuo
in con for ma do. Re cor ri ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
ain da não co nhe ço o des pa cho do Mi nis tro Re la tor,
mas en ten do que deve ter sido pelo en ten di men to an -
ti go de que se tra ta de ques tão in ter na cor po ris des -
te Se na do. Não deve ter en tra do no mé ri to, por que, no 
mé ri to, cla ra men te o Re gi men to Inter no não está sen -
do cum pri do. Não vou en trar em po lê mi ca a res pe i to
dis so.

No en tan to, Sr. Pre si den te, para en cer rar este
as sun to re fe ren te à su pres são do in ters tí cio – gos to
das co i sas cla ras –, se se en ten deu que há um dis po -
si ti vo do Re gi men to Inter no que, em cer tas cir cuns -
tân ci as, não pode ser cum pri do, que se mo di fi que
esse ar ti go. Onde diz: ”im pos si bi li da de, mes mo por
acor do de Li de ran ça ou pela una ni mi da de do Ple ná -
rio, de se fa zer pre va le cer uma de ci são so bre o Re gi -
men to“, que se mo di fi que, que se diga ”des de que
haja um acor do de Li de ran ça, o Re gi men to pode ser
des cum pri do“. É uma nova re gra, à qual me cur va rei
sem pre. Mas não va mos de i xar de cum prir o que está
no Re gi men to.

Mas, já se fez, está na casa do sem je i to, só me
res ta di zer, para fi car in clu si ve re gis tra do nos Ana is
da Casa, que ja ma is tive in ten ção de pro te lar, por que
sou in te i ra men te a fa vor da eli mi na ção des te pri vi lé -
gio ina ce i tá vel que é a imu ni da de par la men tar para
cri mes co muns. Des de que che guei a esta Casa,



sem pre me ma ni fes tei con trá rio a isso. E o Se na do
Fe de ral cum priu o seu de ver há qua se três anos.
Como bem dis se o Se na dor Pe dro Si mon, a Câ ma ra
dos De pu ta dos le vou mu i to tem po para cum prir o seu
pa pel. Se bem que não en tra rei nes ta dis pu ta, até in -
fan til, a res pe i to de a quem cabe o mé ri to, mes mo tar -
di a men te, os De pu ta dos cum pri ram o seu de ver. O
que veio de lá, en ten do que é pior do que o que foi
para lá do Se na do. O Subs ti tu ti vo Fo ga ça, no meu en -
ten di men to, era mu i to su pe ri or ao ins ti tu ir o de cur so
de pra zo. A Câ ma ra dos De pu ta dos cri ou uma fi gu ra
es drú xu la que é a de o Se na do Fe de ral ou a Câ ma ra
dos De pu ta dos te rem o po der de sus tar um pro ces so
em tra mi ta ção no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Dos ma -
les, o me nor. O mal ma i or, Sr. Pre si den te, se ria o Con -
gres so Na ci o nal não cor ri gir a im pu ni da de par la men -
tar. E era uma im pu ni da de que se fa zia de ma ne i ra hi -
pó cri ta, por que nem se quer ti nha a co ra gem, mu i tas
ve zes, de ne gar a li cen ça. Qu an do che guei ao Se na -
do, ha via 23 pe di dos de li cen ça para pro ces sar Se na -
do res. Isso le vou cin co ou seis anos para, afi nal, por
de ci são do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, en -
tão na Pre si dên cia, se rem es ses pro ces sos to dos
apre ci a dos. A par tir da apro va ção da emen da que vo -
ta re mos hoje, isso não mais será pos sí vel, Sr. Pre si -
den te.

De for ma que, bem ou mal, com to dos os con tra -
tem pos e ape sar da mi nha in con for ma ção com o des -
res pe i to ao Re gi men to Inter no, con gra tu lo-me com
esta Casa, com a Câ ma ra dos De pu ta dos e com o
Con gres so Na ci o nal por este avan ço ins ti tu ci o nal.

Era o que me com pe tia re gis trar, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra o Se na dor Iris Re zen de.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Para dis cu tir. 

Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, en ten do que a vo ta ção da emen da cons ti tu ci -
o nal que res trin ge a imu ni da de par la men tar é um mo -
men to mu i to fe liz para o Par la men to bra si le i ro; an tes a
Câ ma ra dos De pu ta dos e hoje, por uma pro vi dên cia
mu i to es pe ci al de V. Exª, o Se na do Fe de ral.

To dos nós sa be mos que o po der tem uma for ça
de atra ção ex cep ci o nal. Não fal ta quem que i ra com -
por o po der, prin ci pal men te na área do Exe cu ti vo e
so bre tu do na área par la men tar, do Le gis la ti vo. Mu i -
tos, fe liz men te a gran de ma i o ria das pes so as, ho -
mens e mu lhe res, bus cam o Par la men to por ide al.
Ou tros o fa zem por va i da de ou in te res se pes so al. Não 
te nho dú vi das, Sr. Pre si den te, de que al guns, não mu -
i tos, bus cam o Par la men to para usu fru ir do ins ti tu to
da imu ni da de par la men tar. Bus cam a ele i ção para,
am pa ra dos nes se ins ti tu to, fu gir de pro ces sos por atos

ilí ci tos pra ti ca dos no pas sa do. La men ta vel men te, esse
per cen tu al que con si de ro pe que no vem in cu tin do na
con cep ção da po pu la ção que o Par la men to bra si le i ro é
cons ti tu í do, em sua ma i o ria – o que não é ver da de –,
por pes so as que es tão bus can do per ma nen te men te
ele i ções para fu gir da Jus ti ça por cri mes pra ti ca dos.
Com a vo ta ção des ta emen da cons ti tu ci o nal, o Con -
gres so Na ci o nal fi ca rá imu ne des sa con cep ção da no sa, 
in jus ta em re la ção aos par la men ta res.

So mos 81 Se na do res, e es tou cer to de que, ao
fi nal do man da to de cada um, ao fi nal dos oito anos,
90% ou mais des ses se na do res não te rão usu fru í do
do ins ti tu to da imu ni da de par la men tar. São 513 de pu -
ta dos fe de ra is, e te nho cer te za tam bém de que mais
de 90% não fa rão uso des se ins ti tu to.

Com esta emen da cons ti tu ci o nal, es ta be le ce re -
mos a imu ni da de para o par la men tar usar as duas ar -
mas de que dis põe, o voto e a pa la vra. O par la men tar
es ta rá imu ne mes mo que, em de ter mi na do mo men to, 
exa ge re no uso da pa la vra, e tam bém para que não
seja cer ce a do de de nun ci ar o que en ten de ser pre ci -
so fa zer na crí ti ca, na apre ci a ção de ma té ri as. Isso
será o su fi ci en te para que o par la men tar exer ça com
li ber da de o man da to que bus ca de qua tro em qua tro
anos ou de oito em oito anos jun to ao povo, nas ur nas, 
por meio do voto se cre to.

Cum pri men to V. Exª pela ini ci a ti va e es tou cer to
de que es ta mos vi ven do um mo men to alto no Se na do 
Fe de ral.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Obri ga do 

a V. Exª, Se na dor Iris Re zen de.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Fer nan do Be -

zer ra.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PTB – RN. Para

dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, se rei bre ve até para não ser re pe ti ti vo
em re la ção aos ar gu men tos que já fo ram ex pos tos.

Cum pri men to o Con gres so Na ci o nal – Câ ma ra
e Se na do – por este ins tan te gran di o so, em que to dos 
abri mos mão da imu ni da de para cri mes co muns, o
que já de ve ria ter sido fe i to há mu i tos anos.

Cum pri men to V. Exª, Sr. Pre si den te, que to mou
a ini ci a ti va de au to con vo car esta Casa, para que a so -
ci e da de bra si le i ra sa i ba que, no Con gres so Na ci o nal,
se pro du zem ins tan tes que or gu lham a to dos.

Cum pri men to tam bém o Se na dor José Fo ga ça,
que teve o pri vi lé gio de re la tar essa ma té ria. Ou tro
dia, S. Exª foi in da ga do pela TV Se na do so bre qua is
os pro je tos mais im por tan tes apro va dos nes ta Casa.
Ago ra, te nho a con vic ção de que esse é um de les, e o



ou tro tam bém pas sou pe las mãos de S. Exª, o que re -
gu la men tou a emis são das me di das pro vi só ri as – am -
bos en gran de cem o Con gres so Na ci o nal.

Sr. Pre si den te, com mu i to or gu lho e com mu i ta
sa tis fa ção, ma ni fes to meu voto fa vo rá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
agra de ce a ma ni fes ta ção de V. Exª.

Sras e Srs. Se na do res, mu i tos Se na do res ain da
irão se pro nun ci ar. A Mesa pede li cen ça ao Se na do
Fe de ral, in clu si ve vi o lan do a or dem de ins cri ção, para 
pres tar uma ho me na gem jus ta e sin ce ra ao Se na dor
Ro nal do Cu nha Lima, o pri me i ro sig na tá rio da Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção que teve o nº 02, no
Se na do da Re pú bli ca, em ju nho do ano de 1995.
Acre di to que a Casa com pre en de rá.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro nal do Cu nha
Lima, que tem a per mis são para fa lar sen ta do.

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (Blo co/PSDB
– PB. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Mu i to
obri ga do, Sr. Pre si den te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pedi a pa -
la vra exa ta men te para di zer que a ma té ria que se dis -
cu te nas ceu nes ta Casa, por ini ci a ti va mi nha. Foi a
pri me i ra ini ci a ti va que apre sen tei em 1995, as sim que 
as su mi o man da to de Se na dor, e a Emen da nº 02 é
de au to ria do Se na dor Pe dro Si mon. As emen das fo -
ram ane xa das, me re ce ram o subs ti tu ti vo do Se na dor
José Fo ga ça, e a ma té ria foi apro va da na Câ ma ra dos 
De pu ta dos. Estou fe liz pela hon ra de ter sido o pri me i -
ro subs cri tor da PEC, como re gis trou o Se na dor Edu -
ar do Su plicy. Fico fe liz em ver a ma té ria apro va da,
por que a PEC é de mi nha au to ria e do Se na dor Pe dro
Si mon.

Obri ga do a V. Exª, Sr. Pre si den te. Pa ra be ni zo-o
pela con du ção dos tra ba lhos e por ter in clu í do a ma -
té ria nes ta au to con vo ca ção. Agra de ço a V. Exª e à
Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Obri ga do 
a V. Exª, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.

Con ce do a pa la vra, pela or dem de ins cri ção, ao
Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, V. Exª fun ci -
o nou como juiz na de ci são de mar car esta au to con vo -
ca ção.

Ja ma is ou sa ria vo tar con tra o Se na dor Ber nar -
do Ca bral em ma té ria ju rí di ca, até por que, com S. Exª, 
apren di a ra zão das pos tu ras que sem pre man te ve
em dis cus sões ju rí di cas nes ta Casa, por sua ex pe -
riên cia como Pre si den te da Ordem e pe los vá ri os

seg men tos que sem pre se gui ram sua vida bi to la da
pela lei e pela le ga li da de.

Vejo hoje que eu es ta va cer to quan to às dis cus -
sões dos as sun tos elen ca dos pelo Sr. Pre si den te e
pelo Pre si den te da Câ ma ra para esta au to con vo ca -
ção. A imu ni da de par la men tar é um pon to im por tan te.
O Se na dor Ber nar do Ca bral, des de os tem pos em
que foi Mi nis tro da Jus ti ça, foi um ba ta lha dor fer re nho
para que essa pos tu ra cons ti tu ci o nal ca ís se. Pro va -
vel men te, à épo ca em que era prin ci pal Re la tor da
Cons ti tu in te, não teve como tra zer a imu ni da de par la -
men tar aos ter mos cor re tos, que é a pro te ção ao Par -
la men to. S. Exª, em suas ex po si ções, di zia sem pre
que a imu ni da de não é do Par la men tar, mas do Par la -
men to, que deve ser res pe i ta do.

O Se na dor Ro nal do Cu nha Lima, ao apre sen tar
essa pro pos ta, e o Se na dor Pe dro Si mon, ao lu tar por
ela, ti nham mu i ta ra zão.

Sen ti o peso da imu ni da de na car ne du ran te
todo o pe río do em que fui Mem bro do Con se lho de
Éti ca – tão bem pre si di do por V. Exª, Sr. Pre si den te – e 
tam bém Cor re ge dor des ta Casa. Mu i tas ve zes, dis cu -
tem-se o de co ro par la men tar, a dig ni da de e a éti ca do 
ci da dão, for ma dos du ran te toda a sua vida. Então, o
man da to não pode ser um bi om bo para cri mes an te ri -
o res ao exer cí cio do man da to.

Cito o exem plo do Sr. Hil de bran do Pas co al, do
meu Par ti do, que pra ti cou uma sé rie de cri mes que fo -
ram apu ra dos pela CPI do Nar co trá fi co, quan do já es -
ta va no exer cí cio do man da to. O Pre si den te Jor ge
Bor nha u sen de sig nou-me Re la tor pela Co mis são de
Éti ca do PFL, com o apo io do Se na dor Ber nar do Ca -
bral à épo ca. Fiz o re la tó rio, pro pon do a ex clu são do
Sr. Hil de bran do Pas co al do Par ti do, em cu jas hos tes
já não me re cia fi gu rar.

Sr. Pre si den te, sei que o tem po é cur to e que
mu i ta co i sa pode ser fa la da a res pe i to des se as sun to,
mas sou fa vo rá vel, ape sar de con si de rar que a in ter -
fe rên cia do Par la men to du ran te o pro ces so, por uma
ale ga da per se gui ção po lí ti ca, deve ser cu i da do sa -
men te exa mi na da, para que não seja um ins tru men to
po lí ti co que ne u tra li ze o an da men to de qual quer apu -
ra ção fe i ta con tra Par la men tar pela prá ti ca pos te ri or
ou an te ri or ao exer cí cio do man da to.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Ber nar do Ca bral, Pre si den te da 
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do
Se na do.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 



e Srs. Se na do res, na Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu -
in te, eu, o Se na dor José Fo ga ça – que me deu a hon -
ra de ser Re la tor ad jun to – e os dois Re la to res au xi li a -
res, o sa u do so De pu ta do Adol fo de Oli ve i ra e o De pu -
ta do Kon der Reis tí nha mos uma opi nião co mum e
uma po si ção ab so lu ta men te con ver gen te.

Qu e ría mos pura e sim ples men te que os De pu -
ta dos e Se na do res fos sem in vi o lá ve is por suas opi -
niões, pa la vras e vo tos – ape nas isso. Des sa for ma,
de fi ni am-se a imu ni da de e a in vi o la bi li da de par la men -
tar, até por que já se fa zia da imu ni da de par la men tar
um ca mi nho ín vio para aco ber tar a im pu ni da de que
al guns que ri am. Note-se que al gu mas pes so as bus -
ca vam, nos cri mes co muns, de les se li vrar, para re -
cor re rem a um man da to, a peso, às ve zes, de des pen -
de rem uma quan tia enor me.

No en tan to, Sr. Pre si den te, aca ba mos sen do
ven ci dos, por que al guns pa rá gra fos fo ram in clu í dos.
Co me çou, en tão, um ver da de i ro car na val, um fes tim,
des mo ra li zan do a imu ni da de par la men tar, que per -
ten ce ao Par la men to – como ain da há pou co o Se na -
dor Ro meu Tuma di zia – e não à pes soa fí si ca do par -
la men tar, por que dela pre ci sa o Par la men to para que
os seus Mem bros não se jam, de vi da men te, ama nhã
ou de po is, su je i tos a uma per se gui ção.

O Se na dor Ro nal do Cu nha Lima, na Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, quis pôr um co -
bro a tudo isso, e eu fui um dos que com S. Exª co la -
bo rou. Apre sen tei uma emen da cons ti tu ci o nal afir -
man do que es ta vam fora dos cri mes co muns e dos
com ele co ne xos a pos si bi li da de da imu ni da de par la -
men tar.

Sr. Pre si den te, o Se na dor José Fo ga ça fez um
tra ba lho pri mo ro so, e da qui par tiu, como já se dis se, o 
pri me i ro bra do de aler ta para ter mi nar com o fes tim
da im pu ni da de em der re dor des sa imu ni da de par la -
men tar.

No § 3º– A, o Se na dor José Fo ga ça, quan do tra -
ta da imu ni da de par la men tar, re gis trou o se guin te:

Inde pen de de li cen ça a aber tu ra de in -
qué ri to con tra mem bro do Con gres so Na ci o -
nal, de ven do a au to ri da de com pe ten te to -
mar to das as me di das per ti nen tes pe ran te o 
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Aí está o cer ne de toda a ques tão.
No en tan to, na Câ ma ra, aco pla ram um tex to ab -

so lu ta men te pior do que qual quer ou tro quan do se diz:

§ 3º  ”Re ce bi da a de nún cia con tra o
se na dor ou de pu ta do, por cri me ocor ri do
após a di plo ma ção, o Su pre mo Tri bu nal Fe -

de ral dará ciên cia à Casa res pec ti va, que,
por ini ci a ti va de par ti do po lí ti co nela re pre -
sen ta do“– veja bem V. Exª – ”e pelo voto da
ma i o ria de seus mem bros, po de rá, até a de -
ci são fi nal, sus tar o an da men to da ação“.

Esta mos aqui, sem dú vi da ne nhu ma, fa zen do
uma in tro mis são in dé bi ta num ou tro Po der, qual seja,
a de sus tar uma me di da, como se ama nhã fos se pos -
sí vel tam bém um ou tro Po der sus tar a me di da do Po -
der Le gis la ti vo. 

Sr. Pre si den te, o que gra ve é que se diz ”de ini ci -
a ti va de par ti do po lí ti co“. Va mos di zer que, even tu al -
men te, um Se na dor não es te ja go zan do da sim pa tia
do seu par ti do po lí ti co – como acon te ce não ra ras ve -
zes – e, de uma hora para ou tra, ocor re, con tra S. Exª,
uma de nún cia. Se o par ti do não lhe der co ber tu ra, vai
amar gar, sem dú vi da ne nhu ma, al gu mas di fi cul da -
des. 

Sr. Pre si den te, isso foi dis cu ti do na Co mis são de 
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Alguns Se na do res, 
in clu si ve, mos tra ram que a Câ ma ra dos De pu ta dos
con se guiu in se rir no art. 53 um pro no me que não
exis tia: ”os De pu ta dos e Se na do res são in vi o lá ve is ci -
vil e pe nal men te por qua is quer de suas opi niões, pa -
la vras e vo tos.“ Mas o que sig ni fi ca a ex pres são ”qua -
is quer“? Por que ”qua is quer“? 

Enfim, Sr. Pre si den te, uma bela ini ci a ti va do Se -
na do foi atro pe la da pela Câ ma ra dos De pu ta dos – e
eu aqui ren do as mi nhas ho me na gens, as hon ra ri as
de es ti lo. 

Vou vo tar fa vo ra vel men te ao Pro je to da Imu ni -
da de Par la men tar, Sr. Pre si den te, por que cre io que
está na hora de fazê-lo, já que con tri buí para isso. Não 
que ro mais dis cu tir aqui o que abor dei em ter mos re -
gi men ta is, por que o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral já to -
mou de ci são so bre a ma té ria por in ter mé dio de seus
mem bros, e de ci são do Su pre mo não se dis cu te,
cum pre-se. E, ao cum pri-la, Sr. Pre si den te, es tou em
paz com a mi nha cons ciên cia ju rí di ca, mas devo di zer 
que é uma pena que não se te nha vo ta do, na Câ ma ra
Fe de ral, in to tum o pa re cer do Se na dor José Fo ga ça, 
apro va do por esta Casa, e te nha mos de fi car com
esta cir cuns tân cia, que, mais adi an te, terá de ser re -
vis ta. 

Cha mo a aten ção, Sr. Pre si den te, para a ne ces -
si da de de se fa zer isso ama nhã, por que esse pe di do
de sus ta ção é um caso sé rio, mais sé rio do que se
pen sa, pois po de rá, sem dú vi da ne nhu ma, ama nhã,
ca u sar um en tre ve ro, uma in dis po ni bi li da de en tre os
dois Po de res.

Era o que eu que ria de i xar re gis tra do.



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Ma gui to Vi le la.

Eu faço um ape lo aos emi nen tes Se na do res
que ain da fa rão uso da pa la vra, que, se pu dés se mos
usar o tem po de cin co mi nu tos que é o des ti na do ao
en ca mi nha men to de vo ta ção, ga nha ría mos tem po,
uma vez que te re mos ses são ex tra or di ná ria às 18 ho -
ras e 30 mi nu tos.

Com a pa la vra o Se na dor Ma gui to Vi le la.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para

dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, com 
mu i to pra zer, irei aten dê-lo.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, acre di to
que este seja um mo men to im por tan te do Se na do da
Re pú bli ca. Esta Casa tem de ser lu gar de ho mens ín -
te gros, ho mens sé ri os, ho mens trans pa ren tes, ho -
mens ide a lis tas. De ho mens e mu lhe res que nor te i am 
a vida dos ci da dãos bra si le i ros. É aqui que apro va -
mos as leis que nor te i am a vida de to dos os bra si le i -
ros em so ci e da de. Por isso, aqui não é lu gar de cri mi -
no sos. Nem aqui nem na Câ ma ra Fe de ral. Aqui é lu -
gar de ho mens e mu lhe res res pon sá ve is.

Pri vi lé gi os, não pre ci sa mos tê-los; já so mos pri -
vi le gi a dos. So mos 81 Se na do res en tre 160 mi lhões
de bra si le i ros. Isso já é um pri vi lé gio mu i to gran de.
Ago ra, ter pri vi lé gi os exa cer ba dos, exa ge ra dos e não
jus ti fi ca dos, como esse pri vi lé gio de uma imu ni da de
ili mi ta da, isso é in con ce bí vel.

Sr. Pre si den te, sem pre lu tei pela mo ra li za ção da 
clas se po lí ti ca. Apre sen tei o pri me i ro pro je to de lei
aca ban do com a apo sen ta do ria pre co ce de De pu ta -
dos Esta du a is, no meu Esta do e lu tei fer vo ro sa men te
até que essa apo sen ta do ria ca ís se. Fui o pri me i ro De -
pu ta do Fe de ral a apre sen tar uma emen da à Cons ti tu -
in te pro i bin do o ins ti tu to da apo sen ta do ria par la men -
tar na Câ ma ra Fe de ral. Sou con tra qual quer tipo de
pri vi lé gio na vida pú bli ca. O ho mem pú bli co tem que
dar exem plos para os seus ele i to res, exem plos para a
Pá tria e para o mun do. 

De for ma que que ro cum pri men tar to dos os Se na -
do res que lu ta ram pelo tér mi no des sas re ga li as: o Se -
na dor José Fo ga ça, que apre sen tou o Subs ti tu ti vo, que, 
se gun do me dis se ram, era ain da me lhor; o Se na dor Pe -
dro Si mon, o Se na dor Ro nal do Cu nha Lima. Tam bém
que ro cum pri men tar a Câ ma ra Fe de ral por ter tido o
des pren di men to de li mi tar mos a imu ni da de par la men -
tar ao voto e à pa la vra, nada mais do que isso. 

De for ma que es tou mu i to gra ti fi ca do por pre -
sen ci ar pra ti ca men te à una ni mi da de das Srªs. e dos
Srs. Se na do res pela apro va ção des sa emen da cons -
ti tu ci o nal.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE. 
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, re pi to a ar gu men ta ção que
já tive opor tu ni da de de ex por quan do da vo ta ção des -
se pro je to na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia, an tes, po rém, de cla ro meu voto fa vo rá vel.

La men to que te nha mos per di do a opor tu ni da de
de tra tar de ma té ria de tal re le vân cia, que vi nha sus ci -
tan do tan to de ba te, tan ta dis cus são, tan ta in sa tis fa -
ção da so ci e da de, de modo a ado tar mos uma so lu -
ção que, no meu modo de ver, não é das me lho res. 

O Se na dor José Fo ga ça ha via apre sen ta do
uma ex ce len te pro pos ta, vo ta da no Se na do e en vi a da 
à Câ ma ra dos De pu ta dos, que nos li ber ta va do cons -
tran gi men to de vo tar pe di dos de aber tu ra de pro ces -
so. Sa be mos que tais pe di dos têm-se acu mu la do no
Con gres so, seja na Câ ma ra ou no Se na do Fe de ral,
pois não se de li be ra va so bre isso. De acor do com
essa pro pos ta, ha ve ria pra zo para vo tar mos ou ne -
gar mos a li cen ça. Assim, se não apre ciás se mos o pe -
di do num de ter mi na do pra zo, o Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral, au to ma ti ca men te, es ta ria au to ri za do a abrir o
pro ces so, es ta ría mos li be ra dos de to mar de ci sões a
esse res pe i to – o que para qual quer cor po ra ção sig ni -
fi ca um cons tran gi men to –, às ve zes, de ter mi nan do a
per da do man da to de um com pa nhe i ro ob ti do pelo
voto po pu lar. Assim, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral fi ca -
ria com a in cum bên cia de con du zir o pro ces so.

Des pre za mos essa pos si bi li da de, mas par ti mos 
para ou tra pior. Adqui ri mos, por tan to, um pro ble ma. O 
pro ces so está aber to, e se en ten der mos ama nhã que
não ha ve rá mo ti vo para pros pe rar, pe di re mos o seu
tran ca men to.

Ante ri or men te, ha via a fa cul da de de per mi tir ou
não a aber tu ra do pro ces so. Ago ra, po de re mos tran -
cá-lo ca u san do um du plo ônus. Não con ce der li cen ça
para abrir o pro ces so re pre sen ta um ônus que já pa -
ga mos mu i tas ve zes. Além dis so, ar ran ja mos um
ônus ma i or que sur gi rá em cer ta si tu a ção.

O Se na dor Ber nar do Ca bral de cla rou que, no
fu tu ro, o par la men tar po de rá não es tar go zan do da
sim pa tia do Par ti do. Po rém, re gis tro que, ama nhã, o
par la men tar po de rá es tar go zan do da sim pa tia do
par ti do até in de vi da men te. Se esse fato ocor rer, será
ne ces sá ria uma mo vi men ta ção po lí ti ca den tro da
Casa para vo tar um pe di do de tran ca men to do pro -
ces so.

Essa é mais uma pos si bi li da de de bar ga nha po -
lí ti ca que se es ta be le ce rá. Fo mos bus car algo de que



não pre ci sá va mos. Se um par ti do po lí ti co de peso, do
Go ver no ou da Opo si ção, jul gar que um de seus
mem bros está sen do in jus ti ça do, não há ra zão para
de sen vol ve rem-se ges tões po lí ti cas den tro do Par la -
men to a fim de vo tar um pe di do de tran ca men to do
pro ces so. É ina ce i tá vel.

Vo ta rei a fa vor, por que não te ria como jus ti fi car
um voto con trá rio. Po de ria pa re cer que eu gos ta ria de
con ser var esse pri vi lé gio da im pu ni da de par la men tar, 
hi pó te se que não de se jo. Mas a so lu ção é ruim e traz
pro ble ma adi ci o nal para o Con gres so Na ci o nal – pelo
me nos, esse é o meu en ten di men to.

Re gis tro, ain da, que foi o Se na do Fe de ral que
to mou essa ini ci a ti va – não ape nas essa, mas ou tras
re la ci o na das a te mas igual men te sen sí ve is para a
opi nião pú bli ca, re pre sen tan do in clu si ve pro pos tas
para mo der ni zar e de mo cra ti zar o Par la men to bra si -
le i ro.

Pre ci sa mos re co nhe cer esse fato em re la ção ao 
Se na do Fe de ral – não por que sou Se na dor, mas pelo
fato de ter sa í do des ta Casa essa pro pos ta. Infe liz -
men te, ela re ce beu uma mo di fi ca ção na Câ ma ra dos
De pu ta dos com que não con cor do, uma vez que não
a me lho ra em nada – pelo con trá rio, só con se gue pi o -
rá-la, acar re tan do, além dis so, um pro ble ma adi ci o nal 
que não ha via. Esta re mos, des se modo, re sol ven do
par ci al men te um pro ble ma e en con tran do ou tro.

Fu tu ra men te, um De pu ta do ou um Se na dor po -
de rá pro cu rar o seu Par ti do a fim de so li ci tar mo bi li za -
ção po lí ti ca em vir tu de de a si tu a ção cons ti tu ir uma
in jus ti ça. Como sa be re mos se é in jus ti ça ou não? Fa -
re mos uma in ves ti ga ção para ve ri fi car se o Par la men -
tar está in jus ti ça do? Ire mos ao Con se lho de Éti ca e
De co ro Par la men tar a fim de sa ber se o Par la men tar
me re ce um não um pe di do para sus tar o pro ces so?
Esta re mos cri an do um pro ble ma que não é nos so.

A ou tra so lu ção não foi apre ci a da. Está aber to
au to ma ti ca men te um in qué ri to no Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral. O pro ble ma não é mais do Con gres so. Mas o
que que re mos, na ver da de, é tra zer para cá uma pos -
si bi li da de que, ab so lu ta men te, não me pa re ce con ve -
ni en te.

Fe i tas es sas con si de ra ções, re i te ro que vo ta rei
fa vo ra vel men te.

Usei uma ex pres são po pu lar na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia que re pi to aqui: ”Esta -
mos ar ran jan do sar na para nos co çar mos“. A prer ro ga -
ti va da qual não fa zia a me nor ques tão é a de ter mos a
pos si bi li da de de pe dir a sus ta ção de pro ces sos.

Meu voto é fa vo rá vel em con si de ra ção a uma as -
pi ra ção da so ci e da de por uma cor re ção de ru mos nes -
sa ques tão; in fe liz men te, fe i ta de ma ne i ra im pró pria.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Ade mir Andra de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o nos so co le ga, Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no, do PSB, pede que eu fale em nome da
Ban ca da.

Dis cor do da ar gu men ta ção do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra. Embo ra pen se ser inó cuo esse po der par -
la men tar de sus tar um pro ces so, acre di to na de mo -
cra cia, no cres ci men to da cons ciên cia po lí ti ca do nos -
so povo, no cres ci men to da in de pen dên cia dos me i os
de co mu ni ca ção no Bra sil. Se che ga mos ao pon to de,
nes te ano, ver fi gu ras emi nen tes da po lí ti ca bra si le i ra
re nun ci ar para não se rem cas sa das e se ob ti ve mos a
apro va ção da emen da que aca ba com a imu ni da de
par la men tar – ou seja, da qui por di an te, o ci da dão
pode ser pro ces sa do in de pen den te men te da ma ni -
fes ta ção da Câ ma ra ou do Se na do da Re pú bli ca –,
cre io ser ab so lu ta men te im pos sí vel o Con gres so Na -
ci o nal pen sar em sus pen der um pro ces so di an te de
uma opi nião pú bli ca cada vez mais vi gi lan te e pre sen -
te e di an te da mí dia que, para ven der a in for ma ção,
tem que ser mais co e ren te com o de se jo do povo.

Cre io que a Câ ma ra não co me teu ne nhum pe -
ca do e nem pi o rou a pro pos ta do Se na do da Re pú bli -
ca. Res sal te-se que a ma té ria saiu do Se na do pe las
emen das dos Se na do res Ro nal do Cu nha Lima e Pe -
dro Si mon. Dito isso, eu e meu Par ti do vo ta mos fa vo -
ra vel men te à emen da sem ne nhu ma di fi cul da de e
sem achar que a Câ ma ra a pi o rou.

Re pi to: a Câ ma ra fez o que de ve ria ser fe i to,
sem ca u sar qual quer pro ble ma com tal mo di fi ca ção.

Como Lí der do PSB, par ti ci pei da re u nião com
V. Exª que de ci diu pas sar por cima dos trâ mi tes re gi -
men ta is para apro var esta ma té ria e mais duas ou tras 
emen das cons ti tu ci o na is.

Qu an do as si nei o re que ri men to, en ten di que
sig ni fi ca va não ape nas a con cor dân cia das Li de ran -
ças des ta Casa, mas a una ni mi da de de to dos os Par -
la men ta res. Enten dia eu, e tor nei ex plí ci to, que, se um 
úni co Se na dor se ma ni fes tas se con trá rio à que bra do
trâ mi te re gi men tal, a emen da não po de ria ser vo ta da,
pois não po de mos pas sar por cima do Re gi men to
Inter no em fun ção até mes mo da im por tân cia da vo ta -
ção de uma ma té ria.



Pre o cu po-me mu i to – o Se na dor Jef fer son Pé -
res tem toda ra zão – com o fato de que ama nhã ou
de po is a ma i o ria da Casa de ci da que brar o Re gi men -
to Inter no de al gu ma for ma e apre sen tar um re que ri -
men to para ser vo ta do pelo Ple ná rio. Cre io que há um
erro no pro ces so. Se um úni co Se na dor, re pi to – e
aqui me pa re ce que fo ram três ou qua tro –, se ma ni -
fes tas se con tra a for ma mon ta da para apro var as três
emen das cons ti tu ci o na is, a meu ver, elas não de ve ri -
am ser vo ta das. A não ser com a anuên cia dos 81 Se -
na do res da Casa.

Cre io que es ta mos co me ten do um erro. E só ad -
mi ti as si nar o re que ri men to por que os com pa nhe i ros
do PSB se so ma vam co mi go. Mas, se al guns Se na do -
res de ou tros par ti dos to ma ram de ci são con trá ria –
que ro que isso fi que re gis tra do para que, no fu tu ro,
não se re pi ta uma co i sa como esta: a ma i o ria de ci de
su plan tar uma ques tão re gi men tal e, por von ta de, no
voto sim ples, sem mu dar o Re gi men to, faz o que es ta -
mos fa zen do hoje. Cre io que es ta mos abrin do um
pre ce den te ex tre ma men te sé rio. E que ro de i xar re gis -
tra da a mi nha po si ção, em nome do Par ti do So ci a lis ta 
Bra si le i ro. Embo ra hou ves se a con cor dân cia da una -
ni mi da de das Li de ran ças, não hou ve a con cor dân cia
da una ni mi da de dos Se na do res. Por tan to, de ve ría -
mos ter cum pri do aqui lo que es ta be le ce o Re gi men to, 
por que nem as Li de ran ças, nem um re que ri men to vo -
ta do por ma i o ria po de ria pas sar por cima des sa di fi -
cul da de.

Faço esse re gis tro, Sr. Pre si den te – sei que V.
Exª é um ho mem ab so lu ta men te cor re to, ín te gro e sé -
rio –, para que esse fato não ve nha a se re pe tir. Pre o -
cu po-me mu i to com o fu tu ro, com o que pos sa ocor rer 
no mo men to de uma de ci são des sa im por tân cia. Qu -
e ro que fi que re gis tra do o nos so po si ci o na men to.
Assi nei como Lí der, por que en ten di que era una ni mi -
da de. Se não hou ve una ni mi da de, cre io que de ve ría -
mos ter vol ta do atrás nes sa ma té ria, em bo ra to dos
de se je mos que es sas três emen das cons ti tu ci o na is
se jam efe ti va men te apro va das. Con tu do, faço esse
re gis tro para que, em ou tra opor tu ni da de, não se use
de ma i o ria para pas sar por cima do Re gi men to da
Casa.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor

Ade mir Andra de, a Mesa cum pre o de ver de es cla re cer
a V. Exª que está cum prin do, como V. Exª sabe, de ci são
de to das as Li de ran ças. E, como V. Exª não es ta va aqui,
que ro in for mar que o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral..., aliás,
o Mi nis tro Nel son Jo bim de cla rou que as sun to de Re gi -
men to Inter no é ma té ria in ter na cor po ris da Casa,
isto é, a ma té ria não era cons ti tu ci o nal.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor José Alen car, para dis cu -
tir.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG. Para dis cu -
tir.) – Srªs e Srs. Se na do res, pri me i ra men te gos ta ria
de tra zer uma pa la vra de con gra tu la ções a V. Exª, Sr.
Pre si den te, pelo fato de ter fe i to essa au to con vo ca -
ção, pro pi ci an do a vo ta ção des sa ma té ria re le van te
para en gran de cer o Par la men to Na ci o nal.

Pen so que, de fato, te mos de res pe i tar as pon -
de ra ções tra zi das pe los emi nen tes Se na do res Jef fer -
son Pé res e Ber nar do Ca bral, por que co nhe cem bem
o Re gi men to Inter no e a Cons ti tu i ção Fe de ral e, ob vi -
a men te, não po de ri am omi tir-se num mo men to como
este. Ambos os Se na do res, con si de ran do a im por tân -
cia da me di da, fi ze ram ques tão de vo tar a fa vor dela.

Con gra tu lo-me com o nos so emi nen te co le ga
da Pa ra í ba, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima, como
tam bém com os emi nen tes Se na do res Pe dro Si mon e 
José Fo ga ça e com to dos aque les que par ti ci pa ram
des se tra ba lho nes ta Casa, que cul mi na com a apro -
va ção des sa emen da cons ti tu ci o nal.

Sr. Pre si den te, se me per mi te V. Exª, igual men te 
gos ta ria de es ten der, como mi ne i ro, uma pa la vra de
con gra tu la ções ao meu ilus tre co es ta du a no Pre si -
den te da Câ ma ra, que fez ques tão de pro pi ci ar o an -
da men to rá pi do des se pro je to na que la Casa.

Então, es ta mos to dos de pa ra béns, e o meu
voto é a fa vor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Ma u ro Mi ran da, para dis -
cu tir.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, o Con gres so Na ci o nal dá hoje um
bas ta à imu ni da de na po lí ti ca. Te nho cer te za de que a 
ação des ta Casa nes te mo men to re fle ti rá em to dos os 
ní ve is de Go ver no: nas Câ ma ras Mu ni ci pa is, nas
Assem bléi as Le gis la ti vas e  por que não di zer tam -
bém  no Exe cu ti vo. Ven ceu a ver da de i ra tra di ção his -
tó ri ca da de mo cra cia, que res trin ge a imu ni da de às
opi niões, às pa la vras e aos vo tos do le gis la dor no
exer cí cio do man da to.

Srªs e Srs. Se na do res, con si de ro meu de ver de
jus ti ça pres tar uma ho me na gem pri me i ra men te a V.
Exª, Sr. Pre si den te, pelo tra ba lho di li gen te, que fez
com que a emen da cons ti tu ci o nal fos se vo ta da no dia
de hoje; de po is aos Se na do res Ro nal do Cu nha Lima
e Pe dro Si mon, pela ini ci a ti va de tra zer um tema tão



im por tan te, pelo qual toda a so ci e da de cla ma va; e,
por fim, ao no bre Se na dor José Fo ga ça, que tra ba -
lhou por dois anos nes sa ma té ria, ori gi ná ria do Se na -
do, em pres tan do-lhe as lu zes de sua in te li gên cia e o
ca lor de sua pa i xão pelo bem co mum.

Sr. Pre si den te, são es sas as mi nhas pa la vras.
Cre io que nós to dos, por una ni mi da de, ba ni re mos a
imu ni da de da po lí ti ca.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao no bre Se na dor Álva ro Dias.
Logo em se gui da, con ce de rei a pa la vra ao Se -

na dor Re nan Ca lhe i ros. Estão ins cri tos, ain da, os Se -
na do res Arlin do Por to, Lú dio Co e lho e, por úl ti mo, o
Re la tor, Se na dor José Fo ga ça.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, se rei bre ve.

O ato do Se na do Fe de ral apro van do a pro pos ta
de al te ra ção do ins ti tu to da imu ni da de par la men tar re -
ve la que de ter mi na das con quis tas exi gem um pro -
ces so de ma tu ra ção, que che ga a pro vo car in qui e ta -
ção. Não é de hoje que Par la men ta res pro pug nam pe -
las al te ra ções aqui dis cu ti das.

Em 1984, Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, no exer -
cí cio do meu pri me i ro man da to nes ta Casa, apre sen -
tei uma pro pos ta com o ob je ti vo de re for mu lar esse
ins ti tu to. Ou tras 20 pro pos tas fo ram apre sen ta das por 
ou tros 20 Par la men ta res na que le pe río do. Com a
Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te, em 1988, to das
elas fo ram ar qui va das. Há al guns anos, a ques tão é
abor da da. Se na do res como Pe dro Si mon e Ro nal do
Cu nha Lima já pro pu se ram al te ra ções. No en tan to, a
Câ ma ra dos De pu ta dos pre fe riu guar dá-las por al -
gum tem po. Só ago ra, exa ta men te num mo men to de
afir ma ção éti ca, a Câ ma ra dos De pu ta dos re me te o
pro je to ao Se na do Fe de ral, para a con clu são des se
pro ces so.

A po pu la ção ja ma is se con for mou com a imu ni -
da de par la men tar, ra zão de des gas te da ima gem do
Po der Le gis la ti vo do País. Por que o Par la men tar ha -
ve ria de ser tra ta do dis tin ta men te de qual quer ci da -
dão co mum quan do da prá ti ca de cri me co mum?
Aliás, esse fato con tri bu iu para a de te ri o ra ção do pro -
ces so ele i to ral, du ran te o qual al guns gas tam ver da -
de i ras for tu nas para ad qui rir esse man to pro te tor, pre -
ser van do-se, as sim, da pu ni ção re la ti va men te a cri -
mes pra ti ca dos.

Sem dú vi da, Sr. Pre si den te, esse é um ato de
avan ço. Che ga com mu i to atra so, mas ob vi a men te
pro du zi rá efe i tos ime di a tos e ex tre ma men te sa lu ta -

res, em be ne fí cio não só da ima gem do Con gres so
Na ci o nal, mas tam bém da re cu pe ra ção da cre di bi li -
da de das ins ti tu i ções pú bli cas do nos so País.

De mi nha par te, gos ta ria que o pro je to não ad -
mi tis se qual quer al ter na ti va, como esse ad mi te. Cre io 
que po de ria ser ain da mais ri go ro so, es ta be le cen do o 
fim da imu ni da de sem con di ci o nar o pro ces so à apre -
ci a ção do Con gres so Na ci o nal, na even tu a li da de de
par ti do po lí ti co re cor rer em re la ção à sus pen são da
ação.

Cre io que essa al ter na ti va da pro pos ta que vem
da Câ ma ra dos De pu ta dos mi ni mi za, em par te, os
efe i tos mo ra li za do res des ta mu dan ça na le gis la ção.
Avan ça ría mos mais se o item que pos si bi li ta uma ex -
ce ção es ti ves se ex clu í do da pro pos ta le gis la ti va. De
qual quer ma ne i ra, op ta mos pela apro va ção de qual -
quer pro pos ta que pos sa im pli car avan ço. Qu al quer
al te ra ção, nes ta Casa, mais uma vez, re me te ria o pro -
je to de vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos. E esta é uma
con quis ta ina diá vel.

Por isso, Sr. Pre si den te, com as res sal vas fe i tas, 
voto fa vo ra vel men te à pro pos ta.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Se -
na dor Ra mez Te bet, tam bém se rei rá pi do. Srªs e Srs.
Se na do res, a res tri ção à imu ni da de par la men tar é
uma me di da im pos ter gá vel. É im pres cin dí vel para a
re cu pe ra ção do Po der Le gis la ti vo. Aliás, já foi dito – e
re pi to – que, ori gi na ri a men te, a ma té ria co me çou
aqui, no Se na do Fe de ral. Por una ni mi da de, apro va -
mos emen da cons ti tu ci o nal, as si na da pri me i ra men te
pe los Se na do res Ro nal do Cu nha Lima e Pe dro Si -
mon, se gui dos de qua se to dos nós, cujo Re la tor era o
Se na dor José fo ga ça, com um tex to mu i to me lhor do
que este que va mos apro var.

A so ci e da de já não agüen ta con vi ver com a imu -
ni da de como si nô ni mo de im pu ni da de. De vi do a esse
con ce i to, mu i tas fo ram as pes so as que pro cu ra ram
de ses pe ra da men te o bi om bo do man da to par la men -
tar, o man to da imu ni da de par la men tar, da im pu ni da -
de, para se pro te ger dos cri mes que ha via co me ti do
con tra a so ci e da de.

Em nome da Li de ran ça do PMDB, com mu i to
en tu si as mo, eu gos ta ria de re co men dar a apro va ção
da emen da cons ti tu ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Arlin do Por to e, logo a se guir, o Se -
na dor Lú dio Co e lho.



O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e
Srs. Se na do res, o as sun to foi exa us ti va men te de ba ti -
do, e, nes te mo men to, nos en ca mi nha mos para a vo -
ta ção.

Ou tros ora do res fa la ram da im por tân cia des ta
vo ta ção. Há ex pec ta ti va e es pe ran ça da so ci e da de.
Ja ma is po de ría mos de i xar de re co nhe cer a ne ces si -
da de de mu dan ça de con ce i tos, con subs tan ci an do
es pe ci al men te a éti ca, a mo ral e a dig ni da de. O Se na -
do Fe de ral vive este mo men to de mu dan ça, de trans -
for ma ção. 

Fico fe liz de ter esta opor tu ni da de, por que re -
cen te men te um co le ga nos so, Se na dor, ao usar da tri -
bu na, di zia em de ter mi na do mo men to que to dos os
Se na do res se ri am cas sa dos se fos se ini ci a do qual -
quer pro ces so, o que con si de ro uma aber ra ção. Qu e -
ro re gis trar meu re pú dio a essa ma ni fes ta ção, o que
só não fiz no dia por que aqui não es ta va.

Há Se na do res e De pu ta dos sé ri os. Os ho mens
pú bli cos sé ri os na tu ral men te são fa vo rá ve is à apro va -
ção des ta PEC. Mais do que isso, há ne ces si da de de
fa ci li tar mos a pu ni ção dos cul pa dos, para que se jam
pro ces sa dos. Esta é a opor tu ni da de que te re mos de
se pa rar o joio do tri go.

Este pro je to não é o ide al, mas sig ni fi ca um
avan ço. 

Eu gos ta ria de ma ni fes tar mi nha po si ção fa vo rá -
vel, es pe ci al men te no sen ti do de con tri bu ir para que
pos sa mos dar fim à im pu ni da de, quem sabe ini ci an do 
um pro ces so de que bra da imu ni da de.

Era o que que ria di zer, Sr. Pre si den te. Mu i to
obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Lú dio Co e lho.

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Sras e Srs. Se na do res, pou cas ve zes o Se na do da
Re pú bli ca vota um as sun to tão de acor do com o pen -
sa men to da po pu la ção bra si le i ra. 

A imu ni da de par la men tar es ta va em de sa cor do
com o sen so co mum das pes so as. Ago ra se res ta be -
le ce o de ver de o Par la men tar res pe i tar as leis que re -
gu lam o com por ta men to do ci da dão co mum. Com a
apro va ção des ta emen da, o Par la men tar já não es ta -
rá isen to do cum pri men to das leis. 

Vo ta rei apo i an do esta emen da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  Com a pa -
la vra o Sr. Se na dor Ri car do San tos; a se guir, os Se -
na do res Fran ce li no Pe re i ra e Car los Pa tro cí nio.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.)  Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, esta emen da cons ti tu ci o nal
que vo ta re mos re pre sen ta o co ro a men to de um lon go 
pro ces so ini ci a do no Se na do Fe de ral, me di an te a ini -
ci a ti va dos Se na do res Ro nal do Cu nha Li nha e Pe dro
Si mon, como já foi dito aqui, e que cul mi nou com o
bri lhan te re la tó rio do Se na dor José Fo ga ça.

Con cor do com os Se na do res que me an te ce de -
ram que é im pos ter gá vel e ina diá vel a vo ta ção des ta
emen da. A par tir de hoje, a imu ni da de par la men tar
não mais será con fun di da com im pu ni da de par la men -
tar, como acon te ce em inú me ros ca sos. De pu ta dos e
Se na do res pas sam a ser in vi o lá ve is ape nas por suas
pa la vras, opi niões e vo tos. Par la men tar que co me ter
cri me co mum deve se sub me ter aos ri tos da Jus ti ça
como qual quer ci da dão.

Eu que ro tra tar aqui de um as pec to mu i to im por -
tan te. Esta mos vo tan do uma emen da que muda a
Cons ti tu i ção e o ins ti tu to da imu ni da de par la men tar no
Con gres so Na ci o nal, mas que ser vi rá de re fe rên cia
tam bém para as as sem bléi as le gis la ti vas, aper fe i ço an -
do, por tan to, tam bém lá  essa é a nos sa es pe ran ça , o
ins ti tu to da imu ni da de nos Esta dos fe de ra dos.

Ma ni fes to o meu in te gral apo io a esta emen da,
que po de ria ser me lhor, como já dis se ram os Se na do -
res Ber nar do Ca bral, Jef fer son Pé res, Lú cio Alcân ta -
ra e ou tros. To da via, esse ins ti tu to po de rá so frer al te -
ra ções no fu tu ro.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te. Mu i to
obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Fran ce li no Pe re i ra; logo a 
se guir, ao Se na dor Car los Pa tro cí nio, e, como úl ti mo
ora dor, o Re la tor da ma té ria, Se na dor José Fo ga ça.
De po is pas sa re mos ime di a ta men te ao en ca mi nha -
men to da vo ta ção.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, eu di ria que tar di a men te o
Con gres so, afi nal, está to man do uma de ci são de in te -
res se na ci o nal e cor res pon den do à von ta de de todo o 
Par la men to.

Con fes so a V. Exª que esta ma té ria já de ve ria ter 
sido vo ta da há mu i to tem po. Cla ro que os tem pos
pas sa dos fo ram di fe ren tes, mas o Bra sil ci vi li zou-se;
so mos hoje uma Na ção emer gen te e, na tu ral men te,
te mos que apri mo rar a nos sa ge ra ção.

A po si ção de de fe sa de pa la vras, vo tos e opi -
niões do Con gres so Na ci o nal são re ga li as da Insti tu i -
ção, mas não se pode con ce ber que um Par la men tar



co me ta um cri me co mum e fi que im pu ne por mu i to
tem po nes ta Casa ou na Câ ma ra dos De pu ta dos, de -
pen den do de de ci são da Insti tu i ção.

Nes ta hora, Sr. Pre si den te, o que im por ta é de -
cla rar que os Par la men ta res de vem ter o cu i da do de
exer cer a sua ati vi da de cor res pon den te men te ao sen -
ti men to da Na ção e, ao mes mo tem po, cer to de que
so mos igua is a to dos os bra si le i ros. Não po de mos ter
pri vi lé gio. É la men tá vel que so men te ago ra, tan tos
anos de po is, é que se vote uma ma té ria des sa na tu -
re za.

Cla ro e evi den te que o pro je to vo ta do por esta
Casa era um pro je to mais ade qua do, mas o de se jo de 
mos trar um ca mi nho éti co, po rém apres sa do, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos, que ter mi nou man dan do para
esta Casa um pro je to que não aten de efe ti va men te
ao de se jo da Na ção.

O que é la men tá vel é que to dos aque les que fo -
rem pro ces sa dos por cri me co mum te rão que pas sar
por esta Casa para que esta Casa diga se é o caso de
se rem pro ces sa dos ou não. Quer di zer, to ma mos
uma de ci são con tra nós mes mos, por que a opi nião
pú bli ca não vai ace i tar essa de ci são, e é pre ci so que a 
Na ção sa i ba que a Câ ma ra de ci diu de for ma er ra da.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí nio, e de po is,
como úl ti mo ora dor, ao Se na dor José Fo ga ça, na
qua li da de de Re la tor.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, pou quís si mos par la men ta res co -
nhe cem a Cons ti tu i ção Fe de ral; pou quís si mas pes so -
as da po pu la ção bra si le i ra co nhe cem com pro fun di -
da de a Cons ti tu i ção Fe de ral, e mu i ta gen te não co -
nhe ce qua se que ab so lu ta men te nada da Cons ti tu i -
ção Fe de ral. To da via, exis te um dis po si ti vo que já é
uma má xi ma na ci o nal. Todo bra si le i ro, sem ex ce ção,
co nhe ce o art. 5º do Tí tu lo II, Dos Di re i tos e Ga ran ti as
Fun da men ta is, que es ta be le ce: ”To dos são igua is pe -
ran te a lei, sem dis tin ção de qual quer na tu re za“.

Por isso, Sr. Pre si den te, acre di to que hoje é um
mo men to his tó ri co para o Se na do Fe de ral. Res ga ta -
mos o cum pri men to des se dis po si ti vo cons ti tu ci o nal,
tal vez o mais im por tan te in se ri do na Car ta Mag na e
que todo o mun do co nhe ce.

Sa ú do de ma ne i ra es pe ci al o Se na do Fe de ral.
Aqui te mos vo ta do mu i tas leis e men sa gens ori un das
do Exe cu ti vo e, so bre tu do, da Câ ma ra dos De pu ta -
dos, mas ra ra men te vo ta mos ma té ria de tan to al can -
ce so ci al, ori un da da nos sa Casa, como esta ques tão

da imu ni da de par la men tar. É cla ro que o ente, Se na -
dor ou De pu ta do Fe de ral, ha ve rá de ter aque la imu ni -
da de ine ren te ao exer cí cio da sua pro fis são por suas
pa la vras, vo tos e pa re ce res.

Sr. Pre si den te, já es tou en ca mi nhan do, em
nome do Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro, fa vo ra vel men -
te a esta Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal. Cum -
pri men to to dos os Se na do res, so bre tu do os Se na do -
res José Fo ga ça, Pe dro Si mon, Ro nal do Cu nha Lima
e tan tos ou tros que co la bo ra ram para que pu dés se -
mos en tre gar à Na ção este ins tru men to. Os Se na do -
res e De pu ta dos, hoje, pas sam a ser igua is a qual -
quer bra si le i ro.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – De cla ro
en cer ra da a dis cus são. 

Con ce do a pa la vra, na qua li da de de Re la tor, ao
Se na dor José Fo ga ça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Como
Re la tor. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, an -
tes de mais nada, gos ta ria de fa zer aqui o re gis tro da
de li be ra ção ir re ver sí vel to ma da por V. Exª para apro -
var esta ma té ria an tes do fi nal des ta Ses são Le gis la ti -
va. Re al men te, sem a von ta de fér rea de V. Exª, não
che ga ría mos a este ob je ti vo. Eu pró prio não acre di ta -
va que isso pu des se ser fe i to. Por tan to, que ro re gis -
trar o re co nhe ci men to de que V. Exª se in cor po ra à
pa ter ni da de des ta Emen da Cons ti tu ci o nal. E não é
pos sí vel ne gar tam bém ao Pre si den te da Câ ma ra Fe -
de ral, De pu ta do Aé cio Ne ves.

Sa be mos que, sem a von ta de de um Pre si den -
te, sem uma de ci são po lí ti ca pa tro ci na da pela Pre si -
dên cia da Casa, as ma té ri as fi cam re man chan do, fi -
cam nas ga ve tas, dor min do. Então, no meu caso,
essa é uma ati tu de que con si de ro um de ver re gis trar
o pa pel que V. Exª está ten do, nes te mo men to. Até crí -
ti cas re ce be por atro pe lar, por con tor nar ou por ul tra -
pas sar o Re gi men to. Mas V. Exª faz isso em nome de
uma ca u sa su pe ri or – se é que faz, é dis cu tí vel. Mas,
en fim, o ob je ti vo é ma i or e isso me re ce con si de ra ção.

O De pu ta do Aé cio Ne ves, in de pen den te men te do
con te ú do apro va do na Câ ma ra dos De pu ta dos, tam -
bém to mou uma de ci são po lí ti ca e a le vou adi an te. Mas, 
ao re gis trar que V. Exª e o De pu ta do Aé cio Ne ves têm
um pa pel tão im por tan te, não pos so de i xar de re gis trar
tam bém que o ex-Pre si den te do Se na do, Anto nio Car -
los Ma ga lhães, foi quem le vou a pe i to, a fer ro e fogo a
de ci são de fa zer essa ma té ria ser vo ta da.

Sr. Pre si den te, é pre ci so tam bém re co nhe cer
isso. É ape nas um ato de jus ti ça. Apren di que, sem a
von ta de do Pre si den te des ta Casa, ma té ri as po lê mi -



cas, sen sí ve is, de li ca das po li ti ca men te como es tas
ou não vão avan te ou são es que ci das me ra men te.
Então, é um de ver que não pos so de i xar de cum prir.

Qu an to ao pro je to em si, quan to à Emen da
Cons ti tu ci o nal, cre io que aqui lo que te mos aqui re pre -
sen ta a sín te se, o co ro lá rio, di ga mos a com ple men ta -
ção fi nal de um tra ba lho con ver gen te. O Se na do
apon tou na di re ção, que de po is foi se gui da pela Câ -
ma ra. Mas a Câ ma ra dos De pu ta dos, ao in tro du zir
mo di fi ca ções – re co nhe ço –, tor nou mais fac tí vel,
pelo me nos num pri me i ro mo men to, a ação con tra
Par la men tar que te nha pra ti ca do cri me co mum.

De modo que nos ren de mos à de ci são da Câ -
ma ra. É uma de ci são so be ra na. E nós, Se na do res, já
sa be mos que con tra ri ar essa de ci são pode sig ni fi car
o re tor no da ma té ria àque la Casa. Aí – quem sabe? –, 
sim, se rão mais dois, três, qua tro anos ou dé ca das de 
es pe ra pela de fi ni ção mais cla ra da imu ni da de par la -
men tar.

Des se modo, nes te mo men to, o cor re to, o ade -
qua do é apro var mos o tex to con for me veio da Câ ma ra,
com as pe que nas mo di fi ca ções por ela in tro du zi das.

Sr. Pre si den te, na ver da de, é o es pí ri to, a idéia
cen tral do tex to do Se na do que está sen do aqui apro -
va da, ou seja, de que não é por inér cia que exis te a
im pu ni da de. Hoje, o que vi go ra é a inér cia ca sa da
com a im pu ni da de. Ama nhã, se o Con gres so Na ci o -
nal qui ser ser iner te e iner me, se qui ser fi car pa ra do,
ele vai es tar se as so ci an do, sim, com o an da men to
dos pro ces sos, com mais jus ti ça, mais trans pa rên cia,
mais igual da de para a ci da da nia.

Sr. Pre si den te, de ve mos aca tar a de ci são da
Câ ma ra, re co nhe cer que essa é a von ta de ma jo ri tá ria 
dos De pu ta dos e con si de rar a mu dan ça como uma
sín te se, como a bus ca de uma soma fi nal en tre o tra -
ba lho que re a li za mos e o tra ba lho exe cu ta do pe los
De pu ta dos.

Por que não ado ta mos o me ca nis mo da sus ta -
ção? Na épo ca, o Pre si den te da Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Se na dor Ber nar do Ca -
bral, e eu, de sig na do Re la tor, fo mos vi si tar pes so al -
men te um Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Evi -
den te men te, não ci ta rei o seu nome por que se tra ta va 
de uma con sul ta in for mal. Ao in da gar mos S. Exª se
esse me ca nis mo da sus ta ção se ria ace i tá vel, re ce be -
mos uma ma ni fes ta ção con trá ria, ou seja, ob ti ve mos
a in for ma ção de que po de ria ha ver um en ten di men to
ou um su ben ten di men to – um en ten di men to im plí ci to
– da in ter fe rên cia de um Po der em ou tro.

Di an te da que la in for ma ção, du ran te uma con -
sul ta in for mal – o Se na dor Ber nar do Ca bral tes te mu -
nhou a pa la vra dada pelo Sr. Mi nis tro –, sa í mos em

bus ca de um me ca nis mo para tor nar a li cen ça dos
pro ces sos au to má ti ca. Encon tra mos, as sim, o de cur -
so de pra zo, que cre io ser, na ver da de, tão efi ci en te
quan to esse. Ambos são efi ci en tes para a ins ta la ção
do pro ces so, para a trans pa rên cia e para a apli ca ção
da Jus ti ça.

Não há ne nhum ques ti o na men to quan to à va li -
da de, à ope ra ci o na li da de ou à fun ci o na li da de dos
pro ces sos ope ra ti vos. Há, sim, o fato de que fi ca mos
li mi ta dos, na que le mo men to, por uma con sul ta in for -
mal, que, en tre tan to, le va mos a sé rio, por que se tra ta -
va de um Mi nis tro – não dos no vos mem bros, mas dos 
an ti gos; por tan to, al guém com vi vên cia e com co nhe -
ci men to do es pí ri to do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Não 
se tra ta va de um dos Mi nis tros no vos, inex pe ri en tes
ou ain da se con so li dan do. Por isso, não ado ta mos o
me ca nis mo da sus ta ção.

No en tan to, a Câ ma ra dos De pu ta dos, ao apro -
var ago ra a emen da cons ti tu ci o nal, in tro du ziu um me -
ca nis mo que, de cer ta for ma, es tre i ta mu i to a pos si bi -
li da de de que essa sus ta ção seja fe i ta ir res pon sa vel -
men te ou de que ve nha a ser re sul ta do de mero in te -
res se par ti cu lar. É pre ci so que o Par ti do Po lí ti co tome
a ini ci a ti va, o que só ocor re rá no caso de in te i ro re co -
nhe ci men to pú bli co de que se tra ta de si tu a ção, no
mí ni mo, ir re gu lar, me re cen do ser exa mi na da.

Por tan to, a sus ta ção ocor re rá em ca sos mu i to
ex tre mos, mu i to ra ros. Cre io que a in tro du ção des sa
me di da, pela qual se exi ge que o par ti do po lí ti co seja
o au tor da pro pos ta de de cre to le gis la ti vo que vai sus -
tar o pro ces so em an da men to no Su pre mo, é um me -
ca nis mo, uma me di da, que re al men te di men si o na de
for ma nova a ques tão. Ela ga nha com isso uma den si -
da de, um sen ti do co le ti vo, um sen ti do de res pon sa bi -
li da de pú bli ca mu i to gran de. Te mos que re co nhe cer
que, de cer ta for ma, a Câ ma ra avan çou e que, por -
tan to, o me ca nis mo ope ra ci o nal fi cou aper fe i ço a do.
Então, evi den te men te me re ce a nos sa apro va ção.

Qu e ro di zer, tam bém, Sr. Pre si den te, que três
Se na do res apre sen ta ram emen da cons ti tu ci o nal: o
Se na dor Ro nal do Cu nha Lima, o Se na dor Pe dro Si -
mon e o Se na dor Ney Su as su na. Mas a pri me i ra
emen da, no iní cio do man da to, pra ti ca men te quan do
en trou no Se na do – se ela não foi apro va da até hoje,
não foi cul pa dele –, foi do Se na dor Ro nal do Cu nha
Lima, por que ele es tre ou o seu man da to de Se na dor
apre sen tan do a emen da pelo fim da imu ni da de par la -
men tar.

Cum pri men to o Se na dor Ro nal do Cu nha Lima,
jun ta men te com os Se na do res Pe dro Si mon e Ney
Su as su na, de ram a base para esse tra ba lho que nós
aqui re a li za mos.

Mas não pos so de i xar de di zer, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, que es ta mos avan çan do no



Se na do Fe de ral. Qu e i ra mos ou não, que i ra ou não a
opi nião pú bli ca, que i ra ou não a im pren sa, o Se na do
é que toma as ini ci a ti vas. Foi as sim na res tri ção das
me di das pro vi só ri as e está sen do as sim na ques tão
re la ti va à imu ni da de par la men tar. Não hou ves se esta
emen da do Se na do tra mi tan do, in co mo dan do, agu -
çan do cons ciên ci as, pos si vel men te não ha ve ria o pa -
co te éti co da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Assim, o Se na do Fe de ral to mou a li de ran ça hoje 
in ques ti o ná vel no sen ti do de apon tar ru mos para me -
lho res ca mi nhos e para que haja mais res pe i to por
esta ins ti tu i ção fun da men tal para a de mo cra cia, que
é o Con gres so Na ci o nal.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Fo ga -
ça, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Não ha -
ven do mais quem que i ra dis cu tir, en cer ro a dis cus -
são.

Em vo ta ção.
Con ce do a pa la vra o Se na dor Ca sil do Mal da -

ner, para en ca mi nhar a vo ta ção.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.

Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, se rei bre ve.

Ape nas gos ta ria de de i xar re gis tra do que, em
re la ção à ma té ria, mu i tas ve zes to dos nós éra mos
ques ti o na dos por onde an dás se mos: em de ba tes, em 
cen tros aca dê mi cos e ou tros en con tros. É algo di fí cil.
O se na dor e o de pu ta do po dem fa zer isso e aqui lo,
mas não po dem ser pro ces sa dos. Eles se res guar -
dam na imu ni da de par la men tar, que era uti li za da
como es cu do para tudo o que acon te cia. Era a afir ma -
ção que se ou via no seio da so ci e da de. To dos os seg -
men tos con cor da vam que não era pos sí vel que o par -
la men tar co me tes se o que fos se com o res guar do da
imu ni da de. Gra ças a Deus, se essa era a ques tão, de
hoje em di an te não exis te mais. Ou me lhor, após a vo -
ta ção des sa emen da à Cons ti tu i ção, ca i rá por ter ra tal 
afir ma ti va, o pres su pos to de i xa de exis tir. E a ques tão 
que há pou co afir ma va o emi nen te Re la tor, Se na dor
José Fo ga ça, de que a inér cia es ta va con sor ci a da
com a im pu ni da de aca ba de exis tir. De i xa de ha ver a
sua exis tên cia. Por isso pas sa mos por no vos tem pos.

Não po de ria de i xar de fa zer esse re gis tro a res -
pe i to do ”guar da-chu va da imu ni da de“. Nos ca sos
ocor ri dos fora do Par la men to, res guar da dos os prin cí -
pi os de voto, de voz e de pen sa men to aqui den tro,
não há mais imu ni da de. To dos so mos igua is. A não

ser nas ques tões ine ren tes à fun ção que re pre sen ta -
mos na re ta guar da da co mu ni da de. Tal trans pa rên cia
re pre sen ta um avan ço. É um gran de pas so em re la -
ção ao Par la men to, que vale não ape nas para a Câ -
ma ra dos De pu ta dos e para o Se na do Fe de ral mas
que, sem dú vi da, al can ça rá as Assem bléi as e as Câ -
ma ras de Ve re a do res.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Amir Lan do para en ca mi -
nhar a vo ta ção.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Con gres so bra si le i ro
dá um pas so im por tan te na edi fi ca ção éti ca da con du -
ta par la men tar. Sem pre pro pug na mos por essa ga -
ran tia es sen ci al ao exer cí cio do man da to: a in vi o la bi li -
da de no que diz res pe i to ao voto, à opi nião e, so bre tu -
do, àqui lo que deve ser a es sên cia do Par la men to, as
pa la vras. As pa la vras são a arma dos Par la men ta res,
ca pa zes de co mo ver os Par la men tos, de mo di fi car as
Assem bléi as e de con du zir o ca mi nho co ra jo so da
edi fi ca ção, no caso, na ci o nal.

Sr. Pre si den te, não há dú vi das de que a so ci e -
da de não con fe re ao Par la men tar, mas ao Par la men -
to, à pró pria so ci e da de, por que ela ne ces si ta de Par -
la men ta res que te nham a co ra gem, o des te mor e até,
às ve zes, a ou sa dia de de fen der os in te res ses do
povo. E nes se ca mi nho obrou bem o le gis la dor na ci o -
nal. É uma tra di ção cons ti tu ci o nal essa ga ran tia da in -
vi o la bi li da de quan to ao voto, quan to à pa la vra e quan -
to à opi nião.

Não há dú vi das de que, no de cor rer do tem po,
am pli ou-se ex ces si va men te isso que é uma ga ran tia
do povo para se tor nar, mu i tas ve zes, um pri vi lé gio do
Par la men tar. Mas ago ra, o Con gres so, re ven do os ex -
ces sos, os abu sos, faz, de ma ne i ra efi ci en te, vol tar o
ins ti tu to àqui lo que é a sua pró pria es sên cia: a de fe sa
da atu a ção par la men tar.

Não po de ria de i xar de re gis trar, Sr. Pre si den te,
que o tex to do Se na do era me lhor. Ele con ti nha, como 
bem ex pli cou o Re la tor, Se na dor José Fo ga ça, uma
pro pri e da de ju rí di ca ade qua da àqui lo que se re fe re à
au to no mia e in de pen dên cia dos Po de res. Não há dú -
vi da de que o tex to da Câ ma ra sus ta o pro ces so em
an da men to, e essa pos si bi li da de de sus ta ção in ter -
rom pe aqui lo que já está ini ci a do, por que, re ce bi da a
de nún cia con tra Se na dor ou De pu ta do por cri me
ocor ri do após a di plo ma ção, o Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral dará ciên cia à Casa res pec ti va, que, por ini ci a ti -
va do Par ti do nela re pre sen ta do pelo voto da ma i o ria
dos seus mem bros, po de rá, até a de ci são fi nal, sus tar 
o an da men to do pro ces so.



Aqui há uma in ter fe rên cia in de vi da na ação ju -
ris di ci o nal. Por essa in ter fe rên cia, pre fe ria eu a dic ção 
pro pos ta pelo Se na do, que re al men te aten dia àqui lo
que é a es sên cia da in de pen dên cia dos Po de res e
man ti nha in có lu me o po der ju ris di ci o nal, que não so -
fria essa ca pi tis di mi nu tio de sus tar aqui lo que tem
an da men to, aqui lo que já ha via sido ina u gu ra do em
ter mos de pro ces so.

Por isso, Sr. Pre si den te, ape sar de tudo isso,
ape sar des sa im pro pri e da de, que, por cer to, ain da
será ob je to de dis cus sões fu tu ras, voto fa vo ra vel men -
te, para não adi ar esta vo ta ção, para que a Na ção bra -
si le i ra re ce ba este ges to de boa von ta de e sa cri fí cio,
por que nin guém pode te mer, so bre tu do, por aqui lo
que não deve. O jus to não pode te mer até mes mo a
in jus ti ça, por que a in jus ti ça tem sem pre um ca mi nho
de ser cor ri gi da. E é isto que nós sem pre es pe ra mos
do Po der Ju di ciá rio: de ci sões jus tas e cor re tas, de ci -
sões que se cin jam ao uni ver so dos au tos, ao con te ú -
do das pro vas.

Por isso, Sr. Pre si den te, voto fa vo ra vel men te ao
pro je to, mas não pos so de i xar de re gis trar que o tex to
que ora ins cul pi mos na Cons ti tu i ção é ma cu la do por
uma im pro pri e da de ju rí di ca, uma im pro pri e da de que
ao me nos soa in ter fe rên cia nou tro Po der.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra, por cin co mi nu tos, o Se na dor Le o mar Qu in -
ta ni lha, úl ti mo ora dor ins cri to para en ca mi nhar.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na tu ral men te,
nada mais te ria eu a di zer de po is de aqui já te rem sido 
ex pen di das as mais subs tan ci o sas ar gu men ta ções
dos emi nen tes Srs. Se na do res a res pe i to da re le van -
te ma té ria que o Se na do vo ta rá ago ra.

Entre tan to, Sr. Pre si den te, ouvi, cer ta vez, se
não me en ga no, do Pre si den te da Câ ma ra dos De pu -
ta dos, a as ser ti va de que o que o povo quer esta Casa 
tam bém quer. E não há as ser ti va mais se gu ra do que
esta, Sr. Pre si den te, já que o Se na do da Re pú bli ca, o
Con gres so Na ci o nal nada mais é do que o es pe lho fi -
de dig no da so ci e da de bra si le i ra. E o povo, tal vez o
subs tra to so ci al, o seg men to mais sim ples da so ci e -
da de bra si le i ra, ven do no Par la men tar um todo-po de -
ro so, não en ten de por que ele ain da se es cu da na
imu ni da de par la men tar, no ta da men te no que diz res -
pe i to aos cri mes co muns.

Ve mos aqui, Sr. Pre si den te, para cla ri fi car o
sen ti men to da ma i o ria avas sa la do ra des ta Casa e do
Con gres so Na ci o nal, que o nos so sen ti men to é o sen -
ti men to do povo, que o Par la men tar não pre ci sa es cu -
dar-se no man da to con tra cri mes co muns. Não é a
pra xe, não é o pa drão, nem o com por ta men to dos
Par la men ta res que aqui vêm hon rar o Con gres so bra -
si le i ro e dig ni fi car o ci da dão que a ele con fi ou sua re -
pre sen ta ção por meio do voto.

Nes ta tar de me mo rá vel, eu não po de ria de i xar
de di zer, em nome do povo do To can tins, Esta do que
te nho a hon ra de re pre sen tar, que ali há o en ten di -
men to de que o Par la men tar se es cu da, sim, na cre di -
bi li da de e na con fi an ça que con quis tou ao lon go da
sua vida no con ví vio com a po pu la ção do Esta do que
re pre sen ta.

Por essa ra zão, an te ci po meu voto fa vo rá vel à
apro va ção da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Encer ra -
da a fase de en ca mi nha men to da vo ta ção.

Pas sa-se à vo ta ção da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção n.º 2A, de 1995.

De acor do com o dis pos to no art. 60, § 2º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 288, II, do 
Re gi men to Inter no, a ma té ria de pen de, para sua
apro va ção, do voto fa vo rá vel de três quin tos da com -
po si ção da Casa, de ven do a vo ta ção ser fe i ta pelo
pro ces so ele trô ni co.

Os Srs. Lí de res po de rão ori en tar as suas Ban -
ca das.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, para en ca mi nhar pelo Go ver no, re gis -
tran do sua po si ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor José Agri pi no, Lí der do PFL,
e ins cre vo o Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Sem re vi -
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, não fo ram pou cas as ve zes, nos úl ti mos dois ou
três anos, que o Con gres so Na ci o nal foi aço i ta do pela 
im pren sa por acu sa ções fe i tas, in di vi du al men te, a al -
guns de seus mem bros, pela prá ti ca de cri mes co -
muns, que eram, pela le gis la ção vi gen te, pro te gi dos
pelo man da to par la men tar, en se jan do es pe cu la ção
so bre se o Con gres so iria ou não per mi tir que se
abris se pro ces so con tra o acu sa do. Essa es pe cu la -
ção le vou, é ver da de, à ins ta la ção de al gu mas co mis -
sões par la men ta res de in qué ri to que pas sa ram a lim -
po as ques tões de nun ci a das.

O Con gres so, ao lon go des se tem po todo, cum -
priu seu pa pel éti co. Mas acre di to que de ve mos à so -
ci e da de o pro je to que es ta mos vo tan do nes te fim de
tar de. Este pro je to teve ori gem aqui no Se na do Fe de -
ral. Foi nes ta Casa que se to mou a ini ci a ti va de se
apre sen tar um novo pro je to de imu ni da de par la men -
tar. Se me per gun ta rem se es ta mos vo tan do o pro je to
ide al, di rei, em sã cons ciên cia, que não. Mas é o pro -
je to pos sí vel, dis cu ti do pela Câ ma ra e pelo Se na do, e
que con ser ta o fun da men tal na me di da a imu ni da de
par la men tar pela prá ti ca de cri me co mum. Isso está
ba ni do. O cri me pre té ri to ou atu al pra ti ca do por Par la -
men tar não fica pro te gi do pelo man da to par la men tar
– isso é pas sa do –, mas fica pro te gi do o que é mais
im por tan te do Par la men tar: o di re i to li vre e in vi o lá vel
do voto e da opi nião.



Por esta ra zão e com es tas con si de ra ções, con -
cor dan do com as opi niões do Re la tor, Se na dor José
Fo ga ça, cujo tra ba lho de se jo elo gi ar e cuja ação de -
se jo cum pri men tar, en ten do que es ta mos, nes te mo -
men to, res ga tan do uma dí vi da com a so ci e da de.
Esta mos, de uma vez por to das, aca ban do com os
aço i tes de man che tes de jor na is que agre di am o Con -
gres so Na ci o nal – re pi to – pela prá ti ca de cri me co -
mum por par te de al guns de seus mem bros.

Da qui para fren te, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
a Jus ti ça na sua mais alta ins tân cia, cu i da rá da in ves -
ti ga ção e da pu ni ção dos cri mi no sos que te nham pra -
ti ca do cri mes co muns, se jam ci da dãos co muns ou
Par la men ta res.

Por essa ra zão, voto e en ca mi nho, pelo PFL, o
voto ”sim“ à pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Srªs e
Srs. Se na do res, an tes de con ce der a pa la vra aos de -
ma is Srs. Lí de res, a Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná -
rio que, além des ta vo ta ção no mi nal, ain da ha ve rá ou -
tra. E mais: às 18 ho ras 30 mi nu tos ha ve rá ses são ex -
tra or di ná ria com vo ta ção no mi nal. Por tan to, peço às
Srªs e Srs. Se na do res que não de i xem o ple ná rio para
que cum pram o pa pel fun da men tal da vo ta ção.

Con ce do a pa la vra ao Lí der do Go ver no, Se na -
dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ape nas para 
re gis trar o meu voto fa vo rá vel e di zer da im por tân cia
de que o Se na do Fe de ral re fe ren de essa po si ção no -
va men te por una ni mi da de. 

Qu e ro lem brar que essa ma té ria sur giu nes ta
Casa, nós a apro va mos por una ni mi da de já uma vez
e te nho cer te za de que hoje, no va men te, va mos apro -
vá-la por una ni mi da de. Com isso, va mos dar um pas -
so a mais e mu i to im por tan te para o for ta le ci men to da
ima gem do Po der Le gis la ti vo no País.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com a

pa la vra o Lí der Re nan Ca lhe i ros.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Qu -

e ro re pe tir, Sr. Pre si den te, o que aqui já foi dito, exa ta -
men te a re co men da ção para o voto fa vo rá vel de to -
dos os in te gran tes do PMDB para que pos sa mos, de
uma vez por to das, fa zer a res tri ção que a so ci e da de
quer à imu ni da de par la men tar.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Lí der do Go ver no, Artur da Tá vo la.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs.
Se na do res, é uma tar de de re den ção do Con gres so
Na ci o nal. As te ses fo ram ex pos tas aqui com ex pres si -
vo bri lho pe los Srs. Se na do res, os ar gu men tos des fi -
la ram com ab so lu ta pre ci são, o Re la tor, Se na dor
José Fo ga ça, fez uma fala ex tre ma men te téc ni ca,
agu da, in te li gen te e im por tan te. Hoje é uma tar de que

li be ra o Par la men to, tem para o Par la men to o mes mo
como no tem po da es cra va tu ra, quan do cer tas leis li -
be ra ram gra da ti va men te o opri mi do povo ne gro.

O Par la men to se li ber ta, en fim, des sa car ga
mal di ta de ter um de seus mais be los ins ti tu tos, que
se ori gi na onde se ori gi nou a de mo cra cia, o da li ber -
da de de ex pres são e de pen sa men to ser pre ser va da
a qual quer cus to e aci ma de qual quer in te res se, o
Par la men to se li ber ta da car ga de que esta li ber da de
es ta va aco ber tan do, ao lon go de mu i tos anos, pes so -
as e fi gu ras que ti nham con tas a ajus tar com a Jus ti ça 
e que, em vis ta da imu ni da de, apro ve i tan do-se do ins -
ti tu to da imu ni da de, fa zi am com que o Par la men to
gra da ti va men te fos se sen do der ru í do por uma cres -
cen te des cren ça do povo bra si le i ro.

To das as pes so as que por ven tu ra as sis tam a
esta ses são de ve rão es tar-se per gun tan do por que
tan tos Se na do res a fa lar so bre a mes ma co i sa. Cu ri o -
so, esta Casa de mo ra-se nos dis cur sos em duas si tu -
a ções: quan do to dos es tão a fa vor e quan do a ma té ria 
é ex tre ma men te con tra di tó ria. Mas é por que cada um
se sen te par ti cu lar men te li ber ta do no dia de hoje,
sen te-se li vre de um peso, sen te-se li vre de uma car -
ga, sen te-se li vre de algo que lhe pesa em cima e, no
caso da ma i o ria dos Par la men ta res bra si le i ros, sem
ne nhu ma ra zão. 

Por esse mo ti vo, num pro fun do de sa ba fo, quan -
do che ga o dia da jus ti ça em al gu ma ati vi da de hu ma -
na, pra ti ca men te toda esta Casa se mo bi li zou por
essa ma té ria. 

Em nome do Go ver no bra si le i ro, so li da ri zo-me
com to dos aque les que tra ba lha ram essa ma té ria na
sua in ti mi da de, os con ce i tos que den tro dela se agi -
tam, por que não é uma ma té ria tão sim ples como a
sua apa rên cia in di ca; que fi ze ram, en fim, por meio
des se tra ba lho anô ni mo, que é o mais bo ni to no Par -
la men to  as leis mais bo ni tas do Par la men to são as
que não têm nome, são aque las que são o re sul ta do
da obra co mum, do con sen so, do dis cer ni men to da
ma i o ria dos Par la men ta res bra si le i ros.

O Go ver no bra si le i ro, por tan to, se con gra tu la
com os Par la men ta res, por meu in ter mé dio. Pe -
diu-me, in clu si ve, o Pre si den te da Re pú bli ca que di ri -
gis se essa pa la vra ao Se na do Fe de ral.

Te mos, por tan to, uma tar de fun da men tal, his tó ri -
ca mes mo, para o re gis tro que o fu tu ro cer ta men te fará
des ta ge ra ção. Nes se sen ti do, o Go ver no apóia in te gral -
men te a ma té ria. Des ne ces sá rio pe dir o voto, por que já
es te ve pa ten te na fala de to dos os Srs. Se na do res.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão)  Tem a pa la -

vra a Se na do ra He lo í sa He le na, como Lí der do Blo co.
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, é evi den te que o blo co vai vo tar fa vo rá vel à
ex po si ção de mo ti vos. As crí ti cas à pro pos ta que veio



da Câ ma ra já fo ram, in clu si ve, de vi da men te ana li sa -
das por vá ri os Par la men ta res do Blo co da Opo si ção.
Enten de mos o es for ço fe i to tan to pe los dois Se na do -
res como pelo Se na dor José Fo ga ça.

A Opo si ção se com pro me te, no pró xi mo ano, a
en ca mi nhar e en vi dar es for ços para que a pro pos ta
do Se na dor Pe dro Si mon seja de vi da men te apro va da
na Casa.

To dos nós es ta re mos, no ano de 2002, ten tan do 
dar ao con ce i to de imu ni da de par la men tar o con ce i to
dado na re vo lu ção glo ri o sa em 1688. É evi den te que é 
uma re fle xão bas tan te pro fun da que to dos te mos que
fa zer. To dos es ta re mos jun tos, em 2002, com o Se na -
dor Pe dro Si mon, apo i an do-o no que se re fe re ao
con ce i to de imu ni da de par la men tar, para pre ser var e
pro te ger o Par la men to na qui lo que é tam bém a sua
ra zão de exis tir, a imu ni da de do voto, da opi nião e das 
pa la vras.

Sr. Pre si den te, o Blo co vota fa vo rá vel.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem. 
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra a V. Exª pela or dem, Se na dor Mo re i ra
Men des.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ape -
nas para ra pi da men te re gis trar que vou vo tar fa vo ra -
vel men te a essa ma té ria. Aliás, que ro di zer que um
dos pri me i ros pro nun ci a men tos que fiz nes ta Casa,
quan do aqui che guei, foi exa ta men te o de co brar do
Con gres so Na ci o nal uma pos tu ra, uma nova le gis la -
ção, uma mu dan ça, por que isso re fle te – o que es ta -
mos vo tan do hoje – exa ta men te o que pen sa a po pu -
la ção, a so ci e da de bra si le i ra.

Por tan to, que ro, aqui, cla ra men te de i xar ma ni -
fes ta do o meu voto fa vo rá vel no sen ti do de que se
apro ve esta pro pos ta, de con for mi da de com o que
veio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sr. Pre si den te, era o re gis tro.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor

Ge ral do Melo, V. Exª de se ja en ca mi nhar como Lí der
do PSDB?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, acre di to que não há mu i to a acres cen -
tar ao que foi dito. Além do meu voto fa vo rá vel, o
PSDB e o PPB en ca mi nham o voto ”sim“ por en ten der 
que essa é uma mo di fi ca ção nas re gras que cer cam o 
Par la men to Bra si le i ro que con tri bu i rá para au men tar
o res pe i to da so ci e da de pelo seu Par la men to e pe los
par la men ta res.

Por essa ra zão, en ca mi nha mos o voto ”sim’.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro ber to Sa tur ni no,
como Lí der do PSB.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. Sem 
re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, o Se na dor Ade mir Andra de fa lou pelo Par ti do e 
ex pres sou o nos so pon to de vis ta. Esta mos to dos
que ren do dar al vís sa ras por este acon te ci men to que
eli mi na esse ins ti tu to que vem do sé cu lo XVII, XVIII e
hoje cons ti tui uma dos ins ti tu tos mais re tró gra dos,
atra sa dos, que vem im pe din do o re en con tro da ati vi -
da de po lí ti ca com os pre ce i tos da épo ca. Tal vez não
seja ain da o ide al, e nós va mos con ti nu ar lu tan do
para que a eli mi na ção des se pri vi lé gio che gue com -
ple ta men te ao fim. Mas, o que es ta mos vo tan do hoje
aqui é um pas so gi gan tes co, e to dos nós es ta mos co -
me mo ran do, por an te ci pa ção, a apro va ção por una ni -
mi da de des ta emen da.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Car los Wil son, como 
Lí der.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Sem re -
vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, não se fa zia ne ces sá rio que eu vi es se aqui
ex pres sar a mi nha po si ção, mas é mo ti vo de mu i ta
sa tis fa ção par ti ci par, hoje, des ta vo ta ção. Eu pedi a
pa la vra jus ta men te para ho me na ge ar um co le ga, o
Se na dor Ro nal do Cu nha Lima, que foi o pri me i ro
Se na dor au tor de pro je to re gu lan do a ques tão das
imu ni da des par la men ta res. Isso na le gis la tu ra de
1995. Ho me na ge an do S. Exª, eu ho me na ge io o Se -
na do, en ten den do que esta Casa hoje dá uma de -
mons tra ção ao povo bra si le i ro de que sem pre está
ao lado dos an se i os da nos sa po pu la ção.

Por isso, Sr. Pre si den te, essa é a mi nha pa la vra,
de mu i ta sa tis fa ção, ao vo tar esta ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Encer -
ra da a ori en ta ção dos Srs. Lí de res, to dos os Srs. Se -
na do res já po dem vo tar. (Pa u sa.)

Faço um ape lo aos Srs. Se na do res que se en -
con tram em seus ga bi ne tes para que com pa re çam ao 
ple ná rio para a vo ta ção no mi nal. (Pa u sa.)

(Pro ce de-se à vo ta ção.)

O Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den -
te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se to dos
os Srs. Se na do res já vo ta ram, va mos en cer rar a vo ta -
ção. (Pa u sa.)

Está en cer ra do o pro ces so de... Va mos aguar -
dar o voto do Se na dor Arlin do Por to. (Pa u sa.)

Inda go, mais uma vez, se to dos os Srs. Se na do -
res já vo ta ram. (Pa u sa.)

Encer ra da a vo ta ção.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)





O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vou pro -
cla mar o re sul ta do.

Vo ta ram fa vo ra vel men te...
O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS) –

Sr. Pre si den te, o meu voto está cons tan do ”não“, mas
eu vo tei ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Lú dio Co e lho, como eu não pro cla mei o re sul ta do, e
tra tan do-se de V. Exª, que, in clu si ve, fez um pro nun ci -
a men to, acom pa nhan do, e ten do em vis ta ser ma té ria 
des ta re le vân cia, vou pro cla mar que V. Exª deu opor -
tu ni da de para que esta emen da fos se apro va da por
una ni mi da de.

São, por tan to 74 vo tos fa vo rá ve is. (Pal mas.)
A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da Ses são

De li be ra ti va Extra or di ná ria de hoje, às 18 ho ras e 30
mi nu tos, para a pri me i ra ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no cons ti tu ci o nal, nos ter mos do Re que ri -
men to nº 768, de 2001.

É a se guin te a Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção apro va da:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 2-A, DE 1995

(Nº 610/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Dá nova re da ção ao art. 53 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral.
(Dis põe so bre imu ni da de par la men tar)

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do 
Fe de ral, nos ter mos do art. 60 da Cons ti tu i ção  Fe de ral,
pro mul gam a se guin te Emen da ao tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O art. 53 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a
vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 53. Os de pu ta dos e se na do res são
in vi o lá ve is, ci vil e pe nal men te, por qua is quer
de suas opi niões, pa la vras e vo tos.

§ 1º Os de pu ta dos e se na do res, des de a 
ex pe di ção do di plo ma, se rão sub me ti dos a jul -
ga men to pe ran te o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

§ 2º Des de a ex pe di ção do di plo ma, os
mem bros do Con gres so Na ci o nal não po de -
rão ser pre sos, sal vo em fla gran te de cri me
ina fi an çá vel. Nes te caso, os au tos se rão re -
me ti dos den tro de vin te e qua tro ho ras à
Casa res pec ti va, para que, pelo voto da ma i o -
ria de seus mem bros, re sol va so bre a pri são.

§ 3º Re ce bi da a de nún cia con tra se na -
dor ou de pu ta do, por cri me ocor ri do após a
di plo ma ção, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral dará
ciên cia à Casa res pec ti va, que, por ini ci a ti va
de par ti do po lí ti co nela re pre sen ta do e pelo

voto da ma i o ria de seus mem bros po de rá,
até a de ci são fi nal, sus tar o an da men to da
ação.

§ 4º O pe di do de sus ta ção será apre ci a -
do pela Casa res pec ti va no pra zo im pror ro gá -
vel de qua ren ta e cin co dias do seu re ce bi -
men to pela Mesa Di re to ra.

§ 5º A sus ta ção do pro ces so sus pen de
a pres cri ção, en quan to du rar o man da to.

§ 6º Os de pu ta dos e se na do res não se -
rão obri ga dos a tes te mu nhar so bre in for ma ções 
re ce bi das ou pres ta das em ra zão do exer cí cio
do man da to, nem so bre as pes so as que lhes
con fi a ram ou de les re ce be ram in for ma ções.

§ 7º A in cor po ra ção às For ças Arma das
de de pu ta dos e se na do res, em bo ra mi li ta res
e ain da que em tem po de guer ra, de pen de rá
de pré via li cen ça da Casa res pec ti va.

§ 8º As imu ni da des de de pu ta dos ou se -
na do res sub sis ti rão du ran te o es ta do de sí tio,
só po den do ser sus pen sas me di an te o voto
de dois ter ços dos mem bros da Casa res pec -
ti va, nos ca sos de atos, pra ti ca dos fora do re -
cin to do Con gres so, que se jam in com pa tí ve is
com a exe cu ção da me di da." (NR)

Art. 2º Esta emen da cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor na data de sua pu bli ca ção.

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma ques tão de
or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
tem a pa la vra.

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)
– Sr. Pre si den te, como não foi pos sí vel es tar pre sen te 
na vo ta ção pas sa da, eu gos ta ria que V. Exª fi zes se
cons tar em ata o meu voto ”sim’.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Ata re -
gis tra rá a ma ni fes ta ção de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 49, DE 2001

(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos dos 
Re que ri men tos n.ºs 757 e 768, de 2001 

art. 281 do Re gi men to Inter no)
(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são,
em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção nº 49, de 2001, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ge ral do Mel -
lo, que dá nova re da ção à alí nea b do in ci so 
X do § 2º do ar ti go 155 da Cons ti tu i ção Fe -



de ral (mo di fi ca as ope ra ções de ICMS re la ti -
vas a pe tró leo e ener gia elé tri ca), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.462, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor ad hoc: José Agri pi no.

So bre a mesa, emen das que se rão li das pelo Sr. 
1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li das as se guin tes:

Emen das (de Ple ná rio), ofe re ci das,
em pri me i ro tur no, à Pro pos ta de Emen -
da à Cons ti tu i ção nº 49, de 2001, ten do
como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ge -
ral do Melo, que dá nova re da ção à alí nea
b do Inci so x do § 2º do ar ti go 155 da
Cons ti tu i ção Fe de ral. (mo di fi ca as ope ra -
ções de ICMS re la ti vas a pe tró leo e ener -
gia elé tri ca.)

EMENDA Nº 1–PLEN

Art. 1º A alí nea c do in ci so X do pa rá gra fo 2º do
art. 155 pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção, nu -
me ran do-se a atu al alí nea c como alí nea d.

“Art. 155. 
§ 2º .......................................................
X – ....................................................." 
c) so bre ope ra ções que des ti nem a

ou tros Esta dos pe tró leo e ener gia elé tri ca,
ob ser va do o dis pos to no § 2º do art. 20
quan to à com pen sa ção aos Esta dos pro du -
to res des ses re cur sos;

Art. 2º O § 2º do art. 20 pas sa a vi go -
rar com a se guin te re da ção, nu me ran do-se
o atu al § 2º como § 3º.

“Art. 20. ...............................................”
§ 2º Lei com ple men tar dis po rá so bre a 

for ma pela qual os Esta dos pro du to res de
pe tró leo e ener gia elé tri ca se rão com pen sa -
dos pela dis po ni bi li za ção des ses re cur sos
aos de ma is Esta dos.

Jus ti fi ca ção

A re fe ri da emen da im pli ca sig ni fi ca ti va per da de
re ce i ta do ICMS para a ma i o ria dos Esta dos. Em re la -
ção ao pe tró leo, essa per da é es pe ci al men te ex pres -
si va para aque les Esta dos que de têm ati vi da de de re -
fi no, os qua is, ao ad qui ri rem o pro du to dos de ma is,
acu mu lam cré di tos re la ti vos ao ICMS pago na ori -
gem. Esses cré di tos não po dem ser re pas sa dos por
oca sião das ven das in te res ta du a is de sub pro du tos
(com bus tí ve is e lu bri fi can tes) em ra zão da imu ni da de
cons ti tu ci o nal do ICMS que, con for me dis põe a pro -

pos ta de emen da cons ti tu ci o nal em ques tão, se ria
man ti da.

Sala das Ses sões, 18 de de zem bro de 2001. –
Wal deck Orne las – Car los Pa tro ci nio – Ju vên cio
da Fon se ca – Lind berg Cury – Lu dio Co e lho – Ro -
meu Tuma – Ro bin son Vi a na – José Co e lho – Wel -
ling ton Ro ber to – La u ro Cam pos – Ro me ro Jucá –
Bel lo Par ga – Pa u lo Har tung – Edi son Lo bão –
Ante ro Paes de Bar ros – Jo nas Pi nhe i ro – Ma u ro
Men don ça – José Fo ga ça – Ri car do Sntos – Ro -
nal do Cu nha Lima – Be ní cio Sam pa io – Pe dro Si -
mon – Edu ar do Su plicy – Antô nio Car los Júni or –
Arlin do Por to – Car los Be zer ra – Fran ce li no Pe re i -
ra – Ge ral do Althoff – José Alen car – Edu ar do Si -
que i ra Cam pos – Pe dro Piva.

EMENDA Nº 2–PLEN

Dê-se ao art. 1º da Emen da à Cons ti tu i ção nº
49, de 2001, a se guin te re da ção:

“Art 1º A alí nea b do in ci so X do § 2º
do art. 155 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a
vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 155. ................................................
..............................................................
§ 2º........................................................
X – ........................................................
..............................................................
b) so bre ope ra ções que des ti nem a

ou tros Esta dos lu bri fi can tes e com bus tí ve is,
lí qui dos ou ga so sos, de ri va dos de pe tró leo,
e ener gia elé tri ca."

Jus ti fi ca ção

A Cons ti tu i ção Fe de ral em seu art. 155, § 2º, in -
ci so I, es ta be le ce que o Impos to So bre Cir cu la ção de
Mer ca do ri as e so bre Pres ta ção de Ser vi ços de Trans -
por te Inte res ta du al e Inter mu ni ci pal e de Co mu ni ca -
ção – ICMS, ins ti tu í do pe los Esta dos, deve aten der ao 
prin cí pio da não cu mu la ti vi da de, nas di ver sas eta pas
da ca de ia de pro du ção e dis tri bu i ção. Tra ta-se, por -
tan to, em sua es sên cia, de um im pos to plu ri fá si co, em 
que sua in sen ção ou não-in ci dên cia, sal vo de ter mi na -
ção em con trá rio da le gis la ção, acar re ta rá a anu la ção 
de cré di tos re la ti vos às ope ra ções an te ri o res, não im -
pli can do cré di to a com pen sar nas pres ta ções (eta -
pas) se guin tes.

No in ci so X do § 2º do mes mo ar ti go, le tra b, no
en tan to, os cons ti tu in tes es ta be le ce ram ex cep ci o na li -
da des à ca rac te rís ti ca plu ri fá si ca do ICMS, de fi nin do
que o re fe ri do im pos to “não in ci di rá so bre ope ra ção
que des ti nem a ou tros Esta dos pe tró leo, in clu si ve lu -
bri fi can tes, com bus tí ve is lí qui dos e ga so sos dele de -



ri va dos, e ener gia elé tri ca”. Na tu ral men te, para es tas
mer ca do ri as, pre va le ceu o prin cí pio da in ci dên cia no
con su mo, re co nhe cen do, o le gis la dor, a di fi cul da de
da tri bu ta ção em toda a ca de ia eco nô mi ca.

A pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 49, de
2001, ex clui da ex cep ci o na li da de o pe tró leo e a ener -
gia elé tri ca, man ten do a in ci dên cia uni fá si ca so bre as
ope ra ções com as de ma is mer ca do ri as.

No caso es pe cí fi co da ener gia elé tri ca, sua ex -
clu são do prin cí pio da in ci dên cia ape nas no des ti no fi -
nal, como é hoje, pro vo ca rá per das de re ce i ta sig ni fi -

ca ti vas para a ma i o ria dos es ta dos, res tan do cer to
que das 27 uni da des da Fe de ra ção, 16 per dem, e es -
sas per das se am pli am, prin ci pal men te, nos es ta dos
mais po pu lo sos que têm ba i xa ge ra ção efe ti va de
ener gia (ta be la 1 ane xa).

Em ra zão do ex pos to, a emen da apre sen ta da
pro põe o re tor no da ener gia elé tri ca à con di ção de
ex cep ci o na li da de es ta be le ci da na Cons ti tu i ção.

Sala das Ses sões, 18 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Pa u lo Har tung.



Ri car do San tos – Pe dro Si mon – José Fo ga ça – 
Lú dio Co e lho – Lind berg Cury – Ro meu Tuma – Wal -
deck Orne las – Ro bin son Vi a na – Car los Pa tro cí nio –
Iris Re zen de – Car los Be zer ra – Pa u lo Sou to – Ro me -
ro Jucá – Ma u ro Mi ran da – Edi son Lo bão – Ma gui to
Vi le la – Se bas tião Ro cha – Be ní cio Sam pa io – Ade -
mir Andra de – Ju ven cio da Fon se ca – Val mir Ama ral
– La u ro Cam pos – Fer nan do Ri be i ro – Ro ber to Fre i re 
– Fran ce li no Pe re i ra – Arlin do Por to – Luiz Ota vio –
Ca sil do Mal de ner – Fer nan do Ma tu sa lem – Antô nio
Car los Jú ni or – Sér gio Ma cha do.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em dis -
cus são a pro pos ta e as emen das.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Melo.
(Pa u sa.)

Srªs e Srs. Se na do res, peço li cen ça ao Se na dor
Ge ral do Melo para co mu ni car que de sig na mos para
ama nhã, quar ta-fe i ra, às 11 ho ras e 30 mi nu tos, no
Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, uma ses são do
Con gres so Na ci o nal para apre ci a ção de pro je tos de
lei re fe ren tes a ma té ria or ça men tá ria e do Pro je to de
Re so lu ção do Con gres so Na ci o nal nº 5, de 2001.

É o se guin te o ofí cio de con vo ca ção:

OF. Nº 602/2001 – CN

Bra sí lia, 18 de de zem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a V. Exª e, por seu alto in ter mé dio, à

Câ ma ra dos De pu ta dos, que esta Pre si dên cia con vo -
ca ses são con jun ta a re a li zar-se ama nhã, dia 19 do
cor ren te, quar ta-fe i ra, às onze ho ras e trin ta mi nu tos
no Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, des ti na da à
apre ci a ção de pro je tos de lei do Con gres so Na ci o nal,
pro je tos de de cre to le gis la ti vo do Con gres so Na ci o -
nal, re fe ren tes à ma té ria or ça men tá ria, e do Pro je to
de Re so lu ção do Con gres so Na ci o nal nº 5, de 2001.

Na opor tu ni da de, re no vo a V. Exº pro tes tos de
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Se na dor Ra mez Te -
bet, Pre si den te do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Qu e ro in -
for mar que te re mos ses são do Se na do ama nhã, às
10 ho ras. Acre di to que até às 11 ho ras e 30 mi nu tos a
en cer ra re mos, para ini ci ar mos a ses são do Con gres -
so Na ci o nal, quan do ten ta re mos vo tar ma té ri as or ça -
men tá ri as.

Agra de ço a aten ção de V. Exª, Se na dor Ge ral do
Melo, e con ce do-lhe a pa la vra.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Eu é que
agra de ço a V. Exª, Sr. Pre si den te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ima gi na va
eu que o dia de hoje se ria o co ro a men to de uma luta de

seis anos a que me de di quei nes ta Casa, em bus ca de
ob ter algo sim ples: a ex tin ção de uma ex ce ção cons ti tu -
ci o nal que, de cer ta for ma, mu ti lou o sis te ma tri bu tá rio
em re la ção ao ICMS, por ra zões que, até hoje, não fo -
ram ex pli ca das nem ofe re ci das ao País. 

Em sín te se, tra ta-se do se guin te: to das as ope -
ra ções de cir cu la ção de mer ca do ri as e de ser vi ços no 
Bra sil es tão su je i tas à in ci dên cia de ICMS no ter ri tó rio 
do Esta do onde ocor re a tran sa ção, com ex ce ção da
ope ra ção de ven da do pe tró leo e seus de ri va dos e da
ener gia elé tri ca. 

Como digo há seis anos, com pre en do que o sis -
te ma tri bu tá rio com por ta a ado ção de ex ce ções
quan do ser vem a al gum pro pó si to, ao in te res se da
so ci e da de em for ta le cer o de sen vol vi men to, o cres ci -
men to e a pros pe ri da de do seu povo, a ex ce ção pode
ser per ti nen te. Até hoje, nin guém foi ca paz de ex pli car 
por que essa ex ce ção foi in tro du zi da na Cons ti tu i ção
Fe de ral.

A que ser ve dis tin guir o pe tró leo em re la ção ao
res tan te dos pro du tos na ci o na is? Cu ri o sa men te,
quan do per ce bo o com ba te à mi nha pro pos ta, que
pre ten de ape nas aca bar com a ex ce ção, olho para os
meus Co le gas nor des ti nos, do Cen tro-Oes te e da
Ama zô nia e, às ve zes, noto que, em cer tas áre as do
País, re al men te se de se ja que con ti nu e mos a di zer
que pre ci sa mos de es mo la e que so mos po bre zi nhos, 
co i ta di nhos de nós.

Na ver da de, nes se caso, o que es ta mos que ren -
do? Algum tipo de sub sí dio, de es mo la, de fa vor?
Não! Qu e re mos ape nas que se pa gue um tri bu to so -
bre um pro du to im por tan te, em al guns Esta dos po -
bres des te País, da mes ma for ma que se paga esse
mes mo tri bu to em re la ção aos ou tros im pos tos.
Dêem-nos isso, não por fa vor, mas por que é nos so di -
re i to. Não exis te ne nhu ma ra zão para que isso seja
ne ga do.

Não ace i to como ver da de i ro se quer, como res -
pe i tá vel se quer o ar gu men to de que um Esta do per -
de rá e ou tro ga nha rá. Tal vez fos se mais fá cil, Srªs e
Srs. Se na do res, se se es ti ves se pro pon do a cri a ção
de um novo im pos to, por que, como nin guém es ta ria
re ce ben do um im pos to a ser cri a do, não se po de ria
ale gar pre ju í zo.

Entre tan to, não es ta mos pro pon do a cri a ção de
im pos to al gum. Esta mos pro pon do ape nas que o vo -
lu me de tri bu tos que esse im pos to gera atu al men te
seja re par ti do cor re ta men te, do mes mo je i to que se
re par te esse mes mo tri bu to em re la ção aos ou tros
pro du tos. Evi den te men te, se é o mes mo tri bu to e se
pro põe que a re par ti ção pas se a ser jus ta, é cla ro que
quem in jus ta men te está re ce ben do de ve rá per der.
Não há como re par tir a mes ma quan ti da de de for ma
di fe ren te sem que aque les que hoje re ce bem mais in -
de vi da men te per cam al gum va lor.



Ago ra, esse fato eu ace i to. Não ace i to que se
diga que, por ca u sa dis so, a jus ti ça fis cal que es tou
de fen den do não deva ser fe i ta.

Vejo V. Ex.ª, Se na dor Pa u lo Har tung, um dos ho -
mens me lhor qua li fi ca dos des ta Casa, que tem o meu 
res pe i to e a mi nha ad mi ra ção pes so al. V. Ex.ª sabe
que o seu Esta do, o Espí ri to San to, re ce be mi né rio de 
fer ro, de Mi nas Ge ra is; pro ces sa uma par te des se mi -
né rio de fer ro...

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ge ral do Melo, peço li cen ça a V. Ex.ª, sem que rer que -
brar o seu ra ci o cí nio, para in for mar que es tou pror ro -
gan do a ses são, a fim de que V. Ex.ª pos sa con clu ir
seu pro nun ci a men to.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.) –
Sr. Pre si den te, agra de ço a V. Ex.ª.

O mi né rio de fer ro que che ga ao Espí ri to San to,
mi né rio bru to, com pa rá vel por tan to ao pe tró leo bru to,
paga ICMS em Mi nas Ge ra is; mas o pe tró leo bru to
que sai do Rio Gran de do Nor te não paga ICMS no
Rio Gran de do Nor te, e não sei por quê. O Esta do do
Ma ra nhão re ce be ba u xi ta do Pará, para ser pro ces sa -
da e trans for ma da em alu mí nio; mas a ba u xi ta paga
ICMS no Pará. Os Esta dos que re ce bem pe tró leo não
pa gam. O pe tró leo que sai do Rio Gran de do Nor te
não paga ICMS no Rio Gran de do Nor te, nem em Ala -
go as, nem na Ba hia, nem no Rio de Ja ne i ro, nem nos
Esta dos que se con ver te rão em pro du to res, no fu tu ro.

La men to mu i to, in clu si ve, um tipo de lobby sus -
pe i to que al guns Se cre tá ri os de Fa zen da pas sa ram a
fa zer so bre as Srªs e os Srs. Se na do res.

Te nho, nas mi nhas mãos, uma ta be la, que foi
dis tri bu í da nes ta Casa, que, na ver da de, en ga na, ou
pro cu ra en ga nar o Se na do Fe de ral. Vou to mar um
exem plo con cre to, o exem plo do Esta do do Pa ra ná,
que, por esta ta be la, per de, se a emen da que pro pus
for apro va da, R$154 mi lhões, e isso não é ver da de.
Como Mi nas Ge ra is per de ria R$147 mi lhões, e isso
tam bém não é ver da de. O Pa ra ná, em ma té ria de pe -
tró leo, com a al te ra ção pro pos ta, per de zero re a is e
zero cen ta vos; e não R$154 mi lhões. Mi nas Ge ra is
per de zero re a is e zero cen ta vos; e não R$145 mi -
lhões, como está aqui. E por quê? Qual é a re gra
hoje? Onde es tão es ses R$154 mi lhões que o Pa ra ná 
vai per der?

Ve ja mos. O Pa ra ná re ce be pe tró leo, di ga mos,
do Rio de Ja ne i ro. No Rio de Ja ne i ro, esse pe tró leo
não pa gou ICMS, e che ga a uma re fi na ria, no Rio de
Ja ne i ro, por tan to, sem ter pago o ICMS. Nes se pon to,
faço a pri me i ra per gun ta: quan to foi, até aí, que o
Esta do do Pa ra ná ga nhou? Pelo fato de que en tra ram
al guns bar ris de pe tró leo em seu ter ri tó rio sem ter
pago ICMS, no Rio de Ja ne i ro, até esse mo men to,
quan to en trou para o Te sou ro do Pa ra ná? Nem um
cen ta vo. Em se gui da, a re fi na ria do Pa ra ná be ne fi cia
esse pe tró leo e ven de os de ri va dos. Estas são as re -

gras de hoje: os de ri va dos ven di dos pela re fi na ria go -
zam de imu ni da de cons ti tu ci o nal e não pa gam im pos -
to, não pa gam ICMS, na pri me i ra tran sa ção. Ao sair
da re fi na ria, por tan to, até aí, quan to ga nhou o Esta do
do Pa ra ná? Nem um cen ta vo. Qu an do é que esse pro -
ces so vai ge rar ICMS para o Pa ra ná? De po is que a
re fi na ria ven der a um dis tri bu i dor; se esse dis tri bu i dor
es ti ver lo ca li za do no Pa ra ná, ao re ven der o pro du to
no Pa ra ná, a em pre sa dis tri bu i do ra pa ga rá im pos to.
Essa é a re gra hoje.

Apli ca das as re gras da nos sa emen da cons ti tu -
ci o nal, o que muda? Srªs e Srs. Se na do res, ri go ro sa -
men te nada. E, se nada muda em re la ção à re gra atu -
al, de onde sa í ram os R$154 mi lhões de pre ju í zo? Sa -
í ram da ca be ça de al gum tipo de lobby, para ser vir a
pro pó si tos que não che go a en ten der.

Por tan to, co nhe ço e res pe i to ou tros ar gu men -
tos. Sr. Pre si den te, peço a pa ciên cia de V. Exª. Co nhe -
ço e res pe i to ou tros ar gu men tos. Ouvi, por exem plo,
do Se na dor Pa u lo Sou to o ar gu men to de que, uma
vez apro va da essa emen da cons ti tu ci o nal – e isso
está li te ral men te dito na jus ti fi ca ção da emen da cuja
apre sen ta ção S. Exª li de ra –, em re la ção ao pe tró leo,
essa per da é es pe ci al men te ex pres si va para aque les
Esta dos que de têm ati vi da de de re fi no, os qua is, ao
ad qui ri rem o pro du to dos de ma is, acu mu lam cré di tos
re la ti vos ao ICMS pago na ori gem.

Ne nhum Esta do com pra pe tró leo aos de ma is,
des cul pe-me, V. Exª. O Esta do da Ba hia não é com -
pra dor de pe tró leo, mas uma em pre sa pro pri e tá ria de
uma re fi na ria no Esta do da Ba hia. Se o pe tró leo que
che ga a essa re fi na ria pa gou ICMS na ori gem – como 
pre su mo que seja ver da de que o pre ço do pe tró leo é
dado pelo mer ca do e não pela es tru tu ra tri bu tá ria –, o
fato de ter pago im pos to no Rio Gran de do Nor te ou
em qual quer ou tro lu gar não afe tou o seu pre ço. Fi cou 
um cré di to em fa vor da Pe tro bras? Fi cou. E o que o
Esta do da Ba hia per deu com isso? Abso lu ta men te
nada. Há um cré di to em po der da Pe tro bras.

Argu men ta-se que, se há um cré di to em po der
da Pe tro bras que não pode ser uti li za do por ela, o cré -
di to vai ser ven di do. Se a Pe tro bras ven der cré di to de
ICMS a ter ce i ros, se ria o caso de co lo car na ca de ia os 
di re to res da Pe tro bras, pois co me teu-se um cri me fis -
cal, que não te ria per dão. Nun ca ouvi fa lar na hi pó te -
se de que al guém que pro du za ba ta ta e gere um cré -
di to de ICMS e que uma in dús tria de au to mó vel pos sa 
com prar o ICMS pago pelo pro du tor de ba ta ta para
aba ter nos seus au to mó ve is. Por tan to, são ar gu men -
tos que sim ples men te não se sus ten tam.

Por ca u sa dis so, ve nho a esta tri bu na – já es tou
con clu in do, Sr. Pre si den te – para pe dir a esta Casa
que não trans for me em uma pro fun da de cep ção a es -
pe ran ça que eu ti nha de ver o Se na do Fe de ral aju dar



a fa zer jus ti ça fis cal, de ver o Se na do Fe de ral ins ti tu ir
um me ca nis mo que nada tem de novo. Se ria um sim -
ples ges to de aca bar com uma ex ce ção que a Cons ti -
tu i ção in cor po rou sem ne nhum mo ti vo.

Não me atre vo a pe dir... Quem sou eu para pe dir 
ao Se na dor Pa u lo Har tung, para pe dir ao Se na dor
Pa u lo Sou to que re ti rem suas emen das? Qu e ro ape -
nas que a Casa sa i ba que, por ca u sa des sas emen -
das, não po de re mos vo tar hoje a emen da cons ti tu ci o -
nal. Essa terá que vol tar à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia. Isso sig ni fi ca que não te re mos
tem po ma te ri al de dar esse pas so ago ra. E ain da
mais: se se fala que há aper fe i ço a men tos que po de ri -
am ser fe i tos, con cor do, como em tudo mais, por que
não de i xar en tão que o de ba te res tan te, de po is dar -
mos o pri me i ro e gran de pas so, seja fe i to na Câ ma ra
dos De pu ta dos? Mes mo apro va da nes ta Casa, a mu -
dan ça que o Se na do ins ti tu ir não en tra em vi gor no
dia se guin te. Se há ain da o que aper fe i ço ar, há tem po
para que o Con gres so Na ci o nal ter mi ne o tra ba lho.
Mas o es sen ci al terá sido fe i to. A ma ni fes ta ção do Se -
na do Fe de ral de que a ex ce ção cons ti tu ci o nal é im -
per ti nen te e não deve ser man ti da.

Fi nal men te, como úl ti ma afir ma ção, quan do dis -
se que vim para cá che io de es pe ran ças, Se na dor
José Agri pi no, o fiz por que, an tes de in clu ir mos na pa -
u ta da con vo ca ção ex tra or di ná ria esta PEC, fi ze mos
um acor do, to dos nós, para in cluí-la sem com pro me -
ter as nos sas Ban ca das. Ne nhum Lí der de Ban ca da
tem o po der de pro i bir aos Se na do res to mar as ini ci a -
ti vas a que têm di re i to. Mas, de qual quer for ma, ao fa -
zer mos o acor do, ima gi nei que hoje, de po is de 6 anos 
de luta, se ria o dia do re co nhe ci men to de que essa é
a jus ti ça que pre ci sa ser fe i ta. Se se quer aca bar, nes -
te País, com o ”ca ri ta ti vis mo“, en tão que se dê a cada
um o di re i to que cada um tem sem mi ti gar a par ti ci pa -
ção de um em pro ve i to de ou tros.

Falo com a au to ri da de de quem vem de um pe -
que no Esta do nor des ti no que pro duz 120 mil bar ris
de pe tró leo por dia, que ofe re ce ao Bra sil uma con tri -
bu i ção de US$2 a US$4 mi lhões por dia em pe tró leo e 
não re ce be por isso um úni co cen ta vo de ICMS.

O Sr. Jef fer son Pé res (Blo co/PDT – AM) – Se -
na dor Ge ral do Melo, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, de mi nha par te, con cluí meu pro nun ci a -
men to e agra de ço a V. Exª, mas não sei se cabe apar te,
nes ta fase, ao Se na dor Jef fer son Pé res. Con sul to V. Exª 
se me per mi te dar a S. Exª esta opor tu ni da de.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em re co -
nhe ci men to à luta de mu i tos anos de V. Exª, que já

está na tri bu na há 17 mi nu tos. Peço aos Srs. Se na do -
res que, por gen ti le za, to le rem a Pre si dên cia da Mesa 
por ter fe i to jus ti ça à luta do Se na dor Ge ral do Melo.
No en tan to, va mos nos es for çar para cum prir o pra zo
re gi men tal.

O Se na dor Jef fer son Pé res pode fa zer seu
apar te.

O Sr. Jef fer son Pé res (Blo co/PDT – AM) – Se -
na dor Ge ral do Melo, gos ta ria de ilus trar o seu dis cur -
so. Aca bo de ler o do cu men to de um se cre tá rio de Fa -
zen da, que pre fi ro não iden ti fi car, que usa o se guin te
ar gu men to: ”A ex cep ci o na li da de da co bran ça no des -
ti no é por que o pe tró leo e a ener gia elé tri ca são pro -
du zi dos por pou cos Esta dos e con su mi dos por to -
dos“. Isso vale para au to mó ve is, para pro du tos si de -
rúr gi cos, para te le vi so res. Enfim, para qua se tudo.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Agra de ço imen sa men te a V. Exª e à Mesa, por sua ge -
ne ro si da de e pa ciên cia.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, para dis cu tir, ao Se na dor Pa u lo Har tung.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e
Srs. Se na do res, o Se na dor Ge ral do Melo fez uma de -
fe sa fun da men ta da em al gu mas ques tões até con vin -
cen tes. A pri me i ra ob ser va ção que faço é que um Par -
la men tar ta len to so como o Se na dor Ge ral do Melo
não pre ci sa ser agres si vo. S. Exª pode de fen der suas
te ses sem agre dir os co le gas que tam bém têm um
pa pel a exer cer nes ta Casa: a le gí ti ma de fe sa dos in -
te res ses dos Esta dos fe de ra dos que seus co le gas re -
pre sen tam. Lobby con ver sa ne nhu ma! O que es ta -
mos que ren do é uma dis cus são do as sun to, trans pa -
rên cia, co nhe cer o im pac to des sa me di da na re dis tri -
bu i ção, por que o que está em dis cus são aqui – e de -
ve ria fi car cla ro – é a re dis tri bu i ção do ICMS ge ra do,
en tre os Esta dos, pelo pe tró leo e pela ener gia elé tri -
ca. A re dis tri bu i ção de um bolo só, al guns per dem e
ou tros ga nham.

Po de mos dis cu tir jus ti ça tri bu tá ria, mas te re mos 
que fa zer uma re for ma tri bu tá ria no País. Não será
tra tan do de um pon to de in jus ti ça que cor ri gi re mos o
pro ble ma do sis te ma tri bu tá rio bra si le i ro, mas pen so
que te mos que fazê-la. Des de que che guei a esta
Casa, de fen do a re for ma tri bu tá ria. La men ta vel men -
te, o Go ver no que pro pôs essa re for ma nas suas duas 
ele i ções não a en ca mi nhou, in clu si ve con tra ri an do
uma von ta de do Par la men to que lu tou mu i to, par ti cu -
lar men te a Câ ma ra dos De pu ta dos, jus ti ça seja fe i ta. 



O que está em dis cus são é a re dis tri bu i ção de
ICMS. Pen so que so bre um as sun to como esse – em
que uns per dem e ou tros ga nham – é ne ces sá rio que
os Esta dos fe de ra dos se jam ou vi dos; por que não é
para ser de ci di do e, ama nhã, um se na dor ou ou tro
des co brir que seu Esta do per deu em ar re ca da ção as -
sis tin do o pro gra ma de um ad ver sá rio, numa cam pa -
nha ele i to ral pela te le vi são, como acon te ceu na Lei
Kan dir, quan do mu i tos pa ga ram o pre ço de uma con -
fi an ça exa ge ra da em cál cu los er ra dos. Se essa ta be -
la, Se na dor Ge ral do Melo, não é cor re ta, nós a re ce -
be mos do Con faz. Se ela ti ver erro, va mos des co bri-lo 
e cor ri gi-lo. A ma té ria é con tro ver sa e com ple xa. Sou
eco no mis ta e sei que pou cas pes so as que mi li tam na
vida pú bli ca co nhe cem, com pro fun di da de, o sis te ma
de cré di to e dé bi to na área de ICMS. Aliás, co nhe ço
al guns se cre tá ri os da Fa zen da que pas sa ram pe las
Se cre ta ri as da Fa zen da sem co nhe cer essa re a li da -
de em pro fun di da de. O que eu e o Se na dor Pa u lo
Sou to es ta mos pro pon do é o apro fun da men to des sa
ques tão.

Por isso, pro cu rei o Se na dor Ber nar do Ca bral e
es tou apre sen tan do um re que ri men to à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, que será as si na do
por ou tros Par la men ta res – te nho cer te za –, para que
fa ça mos uma au diên cia pú bli ca em tor no da ma té ria.
Va mos apro fun dá-la e co nhe cê-la. No mo men to em
que ti ver mos tran qüi li da de e a ma té ria es ti ver um
pou co pa cí fi ca na Casa  nem pre ci sa ha ver una ni mi -
da de –, de li be ra re mos so bre ela. É isso que es ta mos
fa zen do.

Sou ad mi ra dor do Se na dor Ge ral do Melo – S.
Exª sabe dis so –, da sua ca pa ci da de de ar gu men tar,
de sua ora tó ria. Cre io que po de mos de ba ter as idéi as
sem ne nhum tipo de des vio no ar gu men to, prin ci pal -
men te des vi os que le vam ao des res pe i to en tre nós.
Isso não é bom. Essa é mi nha po si ção. Por isso, apre -
sen tei uma emen da, e tam bém por isso – te nho cer te -
za – o Se na dor Pa u lo Sou to apre sen tou ou tra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor José Alen car.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG. Para dis cu -
tir.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, com re la -
ção a essa emen da cons ti tu ci o nal de au to ria do emi -
nen te Se na dor Ge ral do Melo, en xer ga mos que há um 
sé rio pro ble ma de mu ti la ção no ICMS no Bra sil. Pela
dou tri na da emen da cons ti tu ci o nal que o ins ti tu iu, o
ICMS de ve ria in ci dir so bre o va lor agre ga do em cada
ope ra ção, po rém não em cas ca ta, já que ele é um im -
pos to in di re to que veio para subs ti tu ir o Impos to so bre 
Ven das e Con sig na ções, que era um im pos to em cas -
ca ta, de fe i tu o so por tan to.

Pois bem, a emen da do emi nen te Se na dor Ge -
ral do Melo pas sa a co brar o ICMS so bre o pe tró leo,
po rém as re fi na ri as que re ce bem o pe tró leo se ri am
cre di ta das da que le im pos to re co lhi do pelo pro du tor
do óleo, no Esta do pro du tor do óleo. E, como as re fi -
na ri as não es tão pa gan do o ICMS, por que ele é fe i to
por subs ti tu i ção tri bu tá ria na dis tri bu i ção, en tão esse
cré di to, se gun do a emen da do Se na dor Pa u lo Sou to,
fi ca ria nas mãos da re fi na ria, sem apro ve i ta men to.
Então, este é um pro ble ma que re al men te pre ci sa ser
exa mi na do.

Com pre en do per fe i ta men te o mé ri to da pre o cu -
pa ção e da emen da do Se na dor Ge ral do Melo: S. Exª
de se ja con fe rir ao Esta do pro du tor o di re i to de re ce -
ber al gu ma co i sa do ICMS pelo que pro duz. E, con si -
de ran do que o ICMS, por for ça da sua pró pria dou tri -
na, dá di re i to a cré di to nas ope ra ções sub se qüen tes,
não ha ve ria pre ju í zo para nin guém. Po rém, uma vez
que um elo des sa ca de ia não é tri bu ta do pelo ICMS,
como é o caso das re fi na ri as, e há uma subs ti tu i ção
tri bu tá ria paga na fren te pe las dis tri bu i do ras, o caso
pre ci sa ser exa mi na do com cu i da do e sem pres sa.

Eis a ra zão pela qual fir mei a emen da do Se na -
dor Pa u lo Sou to para que a PEC do Se na dor Ge ral do
Melo vol te à CCJC – ain da que te nha pela ma té ria e
por seu au tor o ma i or res pe i to – e seja exa mi na da
com pra zo su fi ci en te para que não se co me ta uma in -
jus ti ça com um Esta do pro du tor, como se está co me -
ten do, po rém sem pre ju í zo para os elos sub se qüen -
tes da ca de ia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
José Alen car, a Mesa agra de ce a V. Exª por ter sido
pon tu al ao Re gi men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Pa u lo Sou to.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, se rei mu i to
rá pi do. Da mes ma for ma que os de ma is Co le gas, res -
pe i to e ad mi ro o Se na dor Ge ral do Melo. Enten do os
ar gu men tos de S. Exª e não vou que rer re ba tê-los
nes ta opor tu ni da de, ab so lu ta men te, mes mo por que
fi quei re con for ta do com as opi niões mu i to cla ras dos
Se na do res Pa u lo Har tung e José Alen car.

Em ape nas 30 se gun dos, di rei o se guin te: o que
vale para mim é es tar mos dis cu tin do a Emen da Cons -
ti tu ci o nal nº 49, que deu en tra da no Se na do Fe de ral
exa ta men te no dia 20 de no vem bro de 2001. É esta
emen da que hoje es ta mos es tu dan do. Tal vez nun ca,
no Se na do Fe de ral, uma emen da cons ti tu ci o nal te -
nha vin do à dis cus são no ple ná rio com tan ta ra pi dez
como esta. É ver da de que exis tia ou tra emen da, mas,



se ela foi mo di fi ca da para esta com ple ta men te di fe -
ren te, é por que hou ve um mo ti vo mu i to for te para que
o seu au tor fi zes se isso.

A emen da que es ta mos dis cu tin do hoje, Sr. Pre -
si den te, é do dia 20 de no vem bro de 2001, aqui no
Se na do Fe de ral!

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao no bre Se na dor Na bor Jú ni or.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB  AC. Para dis cu -

tir. Sem re vi são do ora dor.)  Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, na ver da de, esta emen da cons ti tu ci o nal
de au to ria do ilus tre Se na dor Ge ral do Melo é mu i to
con tro ver sa, con for me acen tu ou o ilus tre Se na dor
Pa u lo Sou to, por que pro põe a eli mi na ção da imu ni da -
de tri bu tá ria do ICMS nas ope ra ções in te res ta du a is
com pe tró leo, com bus tí ve is e lu bri fi can tes dele de ri -
va dos, além de ener gia elé tri ca.

Se gun do um le van ta men to que te nho em mãos,
ba se a do em fon tes do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia,
nes sa con so li da ção de per das e ga nhos, en tre os 26
Esta dos da Fe de ra ção mais o Dis tri to Fe de ral, ape -
nas 6 Esta dos te ri am van ta gem com a apro va ção
des ta emen da; os ou tros 20 Esta dos e o Dis tri to Fe -
de ral per de ri am re ce i ta. O meu Esta do, o Acre, per de -
ria cer ca de 10,83% da sua re ce i ta de ICMS.

Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, e tam bém con si -
de ran do o fato de que esta ma té ria de ve ria ser tra ta da 
por oca sião da vo ta ção da Re for ma Tri bu tá ria, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos e no Se na do Fe de ral, vejo-me
com pe li do a vo tar e en ca mi nhar con tra ri a men te à
apro va ção des ta ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Mo re i ra Men des e, logo a
se guir, ao Se na dor Álva ro Dias.

A Pre si dên cia en ca re ce aos emi nen tes ora do -
res a ma i or bre vi da de pos sí vel, por que ain da te mos
ou tra emen da cons ti tu ci o nal e vo ta ção se cre ta.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, pro -
cu ra rei ser o mais bre ve pos sí vel.

Qu e ro di zer aos ilus tres Se na do res que, quan do 
sur giu esse pro je to, sem a emen da ora em dis cus são
– por que o tex to foi mu da do aqui, como dis se o Se na -
dor Pa u lo Sou to –, eu já ha via le van ta do essa ques tão 
de que os Esta dos que não pro du zem pe tró leo nem
ener gia se ri am pre ju di ca dos. E que ro re pe tir aqui
que, in dis cu ti vel men te, Esta dos como o de Ron dô nia, 
que é o meu Esta do, se rão pre ju di ca dos. Te nho in for -
ma ções da Se cre ta ria da Fa zen da, com cál cu los fe i -
tos, e não há dú vi da de que se rão pre ju di ca dos.

Então, en ten do que a so lu ção para esse pro ble -
ma, como dis se o Se na dor Pa u lo Har tung, é vol tar -
mos a dis cu tir o pro je to. Este é um as sun to se ri ís si mo, 
que está sen do tra ta do mu i to de afo ga di lho. Ape nas
cin co ou seis Esta dos do Bra sil são pro du to res de pe -
tró leo, e mais uns três ou qua tro são pro du to res de
ener gia. É pre ci so pen sar nos de ma is Esta dos da Fe -
de ra ção.

Qu e ro di zer que se esse pro je to não vol tar à dis -
cus são – te nho co nhe ci men to de que há uma emen -
da na imi nên cia de ser vo ta da e, nes se caso, o pro je to 
vol ta ria à dis cus são nas Co mis sões –, eu, como re -
pre sen tan te do Esta do de Ron dô nia, vou en ca mi nhar
con tra ri a men te à apro va ção do pro je to.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Mo re i ra Men des.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Álva ro
Dias.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, se rei bre vís si mo. Ape nas não gos -
ta ria de de i xar pas sar em bran co a opor tu ni da de de
des ta car a tre men da in jus ti ça pro vo ca da pela imu ni -
da de nas ope ra ções in te res ta du a is. Essa in jus ti ça
per du ra há tre ze anos.

Em que pese o fato de sem pre com pre en der -
mos a ale ga ção de que é ne ces sá rio mais tem po para 
apro fun dar os es tu dos de ma té ri as con tro ver sas
como esta, é bom fri sar que este as sun to não é novo.
Ele já tem tre ze anos, que é exa ta men te a ida de das
in jus ti ças con tra os Esta dos pro du to res de ener gia. É
cla ro que o ide al se ria apro fun dar a aná li se des sa
ques tão quan do tra tar mos da re for ma tri bu tá ria. To -
das as me di das iso la da men te ado ta das con tra ri am o
in te res se na ci o nal de uma re for ma tri bu tá ria que pos -
sa per mi tir o equi lí brio fis cal e uma dis tri bu i ção de
ren da mais cor re ta em nos so País. Mas o que se ob -
ser va, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é que o
Pre si den te da Re pú bli ca não tem tido in te res se al -
gum em pro mo ver a re for ma tri bu tá ria. Re ce o so de
per da de re ce i tas, tem evi ta do equa ci o nar esta ques -
tão. To das as ma té ri as que in te res sa vam ao Po der
Exe cu ti vo fo ram de ci di das a fa vor do Go ver no. Nós
não co nhe ce mos ma té ria que o Exe cu ti vo te nha de -
se ja do equa ci o nar que não te nha sido aqui apro va da
pela for ça da ma i o ria es ma ga do ra da base de sus ten -
ta ção po lí ti ca do Go ver no. Por tan to, a re for ma tri bu tá -
ria ain da não foi apro va da no Con gres so Na ci o nal,
por que não hou ve in te res se do Go ver no. É por isso
que sur gem pro pos tas como esta, fru to do de ses pe -



ro, para evi tar a pe re ni za ção de pre ju í zos de lon go
pra zo. O Pa ra ná, por exem plo, é um Esta do que so fre
ter rí ve is pre ju í zos, um Esta do que viu áre as imen sas
se rem ala ga das em vir tu de da cons tru ção de hi dre lé -
tri cas, num pro ces so, pois, de trans fe rên cia da agri -
cul tu ra em be ne fí cio de um se tor fun da men tal para o
País, que é a ge ra ção de ener gia. Com essa es tru tu -
ra, é bom per gun tar: qual o es tí mu lo que terá o Esta -
do ge ra dor de ener gia em am pli ar o seu sis te ma ener -
gé ti co, que tem ca rá ter na ci o nal? Em face das de si -
gual da des e con di ções na tu ra is das di ver sas re giões, 
jus ti fi ca-se a ins ta la ção de usi nas ter mo lé tri cas, hi -
dre lé tri cas ou de ou tra na tu re za? É pre ci so con si de -
rar o im pac to am bi en tal, bem como os pre ju í zos de
na tu re za eco nô mi ca e so ci al que ad vêm da cons tru -
ção des sas usi nas ge ra do ras de ener gia quan do não
há ne nhu ma in ci dên cia tri bu tá ria so bre a ope ra ção.

Por tan to, não há be ne fí cio al gum para o Esta do
ge ra dor. Esta mos, evi den te men te, di an te de um qua -
dro de es cas sez de ener gia, que está a exi gir o es tí -
mu lo e a am pli a ção do sis te ma ge ra dor.

Por tan to, Sr. Pre si den te, é cla ro que nós so mos
fa vo rá ve is à pro pos ta do Se na dor Ge ral do Melo.
Enten de mos a pre o cu pa ção da que les que que rem o
apro fun da men to da dis cus são que vem se ar ras tan do 
há tre ze anos. Pa re ce-me que to dos nós es ta mos pre -
pa ra dos para a de ci são no voto.

De qual quer ma ne i ra, Sr. Pre si den te, sa be re -
mos res pe i tar os con trá ri os.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mu i to

bem, eu lem bro a V. Exªs que a ma té ria re tor na rá à
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Le o mar Qu in ta -
ni lha.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, se rei bre ve para co la bo rar com os tra ba lhos que V.
Exª con duz tão bem.

Tem ra zão o Se na dor Álva ro Dias quan do afir -
ma que o as sun to não é novo e tem ra zão o Se na dor
Pa u lo Sou to quan do diz que a pro pos ta apre sen ta da
é mu i to re cen te.

Eu per ce bo um sen ti men to mu i to for te aqui, Sr.
Pre si den te, no sen ti do de vo tar con tra a pro pos ta. A
gran de ma i o ria dos Se na do res re pre sen tam Esta dos
con su mi do res de ener gia elé tri ca, os qua is, na tu ral -
men te, per de rão com essa si tu a ção. Por isso os Par -
la men ta res que os re pre sen tam pro va vel men te vo ta -
rão con tra a pro pos ta. Em sen ti do di a me tral men te
opos to está o meu Esta do. Se vo tar con tra a emen da,

es ta rei vo tan do con tra o meu Esta do, que per de rá,
pois a co bran ça do no ICMS não in ci de so bre a ener -
gia que pro du zi mos – o To can tins pro duz ener gia elé -
tri ca. Ouvi o emi nen te Se na dor Pa u lo Har tung e gos -
ta ria de as so ci ar-me a S. Exª e fa zer um ape lo no sen -
ti do de que essa ma té ria vol tas se à Co mis são, a fim
de que pu dés se mos re es tu dá-la.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A ma té -
ria vai vol tar à Co mis são.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, a ma té ria vol ta rá à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia. Por isso, não há ne ces si da de de nos 
es ten der mos. Cum pro ape nas o de ver de le var ao co -
nhe ci men to da Casa o se guin te tex to:

A pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 49, de 2001,de au to ria do Se na dor Ge ral -
do Melo, ao pre ten der eli mi nar a imu ni da de
(não-in ci dên cia) nas ope ra ções ope ra ções
in te res ta du a is com pe tró leo e ener gia elé tri -
ca ca u sa gra ves dis tor ções na ar re ca da ção
do ICMS com es sas ope ra ções, uma vez
que a fi na li da de da não-in ci dên cia é jus ta -
men te as se gu rar a ar re ca da ção na uni da de
fe de ra da onde ocor rer o con su mo das re fe ri -
das mer ca do ri as. Nas ta be las ane xas cons -
ta uma ava li a ção dos im pac tos na ar re ca da -
ção dos di ver sos Esta dos. No caso es pe cí fi -
co de Mi nas Ge ra is, a par ce la re la ti va à
ener gia elé tri ca pro du zi ria um ga nho de
R$50 mi lhões, mas, no caso do pe tró leo, o
pre ju í zo se ria de R$145 mi lhões, o que re -
sul ta ria num dé fi cit lí qui do de R$95 mi lhões.

Assim sen do, so li ci ta o Se cre tá rio da Fa zen da
de Mi nas Ge ra is, José Au gus to Tró pia Reis, a não
apro va ção da PEC 49/2001, cuja vo ta ção deve ocor -
rer vo ta da no ple ná rio, em pri me i ro tur no, nes ta data.

Cum pro o de ver de trans mi tir essa in for ma ção
ao Ple ná rio da Casa, até para a con si de ra ção da Co -
mis são para a qual será re me ti da a ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra Se na dor Ri car do San tos.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, ma ni fes to meu pro fun do
res pe i to pelo Se na dor Ge ral do Melo, que sem pre
apre sen ta pro pos tas fun da men ta das e bem es tu da -
das. Po rém gos ta ria de adu zir que a ener gia elé tri ca e 
o pe tró leo sem pre ti ve ram tra ta men to di fe ren ci a do na 
tri bu ta ção do ICMS pela ra zão já ex pos ta pelo Se na -



dor Jef fer son Pé res, ou seja, pri me i ra men te por que
es ses re cur sos na tu ra is en con tram-se con cen tra dos
em de ter mi na das áre as do ter ri tó rio na ci o nal. 

Exis te uma ra zão de fun da men tal im por tân cia
para o tra ta men to di fe ren ci a do: tra ta-se de um in su -
mo de uti li za ção am pla e sis tê mi ca em todo o sis te ma
pro du ti vo. Por isso, quis o le gis la dor que a co bran ça
do ICMS so bre ener gia fos se di fe ri da para o con su -
mo, ou seja, fe i ta in te gral men te nos Esta dos que con -
so mem ener gia e de ri va dos de pe tró leo.

A com pen sa ção dada ao Esta do pro du tor de
ener gia é fe i ta por meio de ro yal ti es. Exis te um tra ta -
men to di fe ren ci a do le van do em con ta to das as ca rac -
te rís ti cas mu i to es pe ci a is des se tipo de in su mo uti li -
za do de ma ne i ra sis tê mi ca e am pla por todo o sis te -
ma pro du ti vo.

Por tan to, con si de ro bas tan te sen sa ta a pro pos -
ta de que a ma té ria seja mais dis cu ti da no âm bi to da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e tal -
vez na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia agra de ce a V. Exª.

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Emi lia Fer nan -
des, úl ti ma ora do ra.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, tam bém en ten do que po de -
ría mos ter abre vi a do esta dis cus são e pas sa do ime di -
a ta men te o des pa cho da ma té ria à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, para co la bo rar
mais com V. Exª, Sr. Pre si den te.

La men ta vel men te, di an te do en ca mi nha men to
das dis cus sões e da com ple xi da de da ma té ria, co lo -
ca da por vá ri os Se na do res, é im por tan te re gis trar nos 
Ana is toda con tri bu i ção for ne ci da até o mo men to so -
bre o as sun to, para uma con si de ra ção fu tu ra em re la -
ção à aná li se que será fe i ta na Co mis são de Cons ti tu -
i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Sr. Pre si den te, re gis tro ain da al gu mas con si de -
ra ções re fe ren tes ao as sun to do pon to de vis ta téc ni -
co. De cer ta for ma, a ma té ria ain da nos pre o cu pa,
pois não foi su fi ci en te men te es cla re ci da. No mo men -
to em que es ta mos mo di fi can do a Emen da Cons ti tu -
ci o nal nº 8, de 1995, por uma emen da ofe re ci da em
no vem bro de 2001, mu i to re cen te, é pre ci so es cla re -
cer que a pro pos ta que visa a be ne fi ci ar os Esta dos
pro du to res des ses in su mos ener gé ti cos – o pe tró leo
bru to e a ener gia elé tri ca –, pa re ce-me que, num pri -

me i ro mo men to, tem um prin cí pio de jus ti ça quan to à
dis tri bu i ção do ICMS in ci den te so bre a sua ven da. No
en tan to, os seus des do bra men tos são mais com ple -
xos. Aler ta-nos essa aná li se téc ni ca que a Cons ti tu i -
ção ofe re ce a ne ces sá ria con tra par ti da aos Esta dos
pro du to res des ses in su mos por meio do art. 20, § 1º,
ao as se gu rar aos Esta dos e Mu ni cí pi os a par ti ci pa -
ção no re sul ta do da ex plo ra ção de pe tró leo ou de gás
na tu ral, de re cur sos hí dri cos e mi ne ra is. Se hou ves se
qual quer pre ju í zo aos Esta dos pro du to res, ele se ria
ne u tra li za do pela re ce i ta pro ve ni en te de ro yal ti es.

Há que se con si de rar, tam bém, a re per cus são
des sa me di da so bre o pre ço pago pe los con su mi do -
res por es ses pro du tos e ser vi ços, por que o Se na do
Fe de ral, me di an te re so lu ção, es ta be le ceu alí quo tas do 
ICMS apli cá ve is às ope ra ções in te res ta du a is, que não
po dem ser al te ra das. No en tan to, os Esta dos têm li ber -
da de para ele var as alí quo tas que in ci dem so bre as
ope ra ções in ter nas, o que pode e deve ocor rer para
com pen sar a per da de ar re ca da ção im pos ta por essa
PEC a Esta dos que não pro du zem o in su mo bá si co,
mas in dus tri a li zam os seus de ri va dos – no caso dos lu -
bri fi can tes e com bus tí ve is de ri va dos de pe tró leo.

Ade ma is, a aná li se des ta Pro pos ta de Emen da
Cons ti tu ci o nal não pode ser fo ca da no de se qui lí brio
re gi o nal, pois os três Esta dos mais po bres da União
não te rão in cre men to de re ce i ta com a apro va ção da
PEC – como será o caso dos Esta dos do Pi a uí e do
Ma ra nhão –, sen do tal vez ne u tra em re la ção ao To -
can tins.

Mas o con tri bu in te real des se tri bu to in di re to, o
con su mi dor dos in su mos ener gé ti cos, so fre rá au -
men to de des pe sa ou de cus to. Tra ta-se, por tan to, de
uma me di da que, no que se re fe re ao equi lí brio tri bu -
tá rio en tre Esta dos pro du to res e não-pro du to res dos
bens em ques tão, pro du zi rá efe i tos in de se ja dos
quan do con si de ra da a ques tão do de sen vol vi men to
eco nô mi co glo bal dos Esta dos.

A ques tão de fun do, em ver da de, diz res pe i to à 
na tu re za ju rí di ca do ICMS. Os de fen so res da pro po -
si ção sus ten tam que as atu a is res tri ções cons ti tu ci -
o na is fa zem do ICMS, em sua in ci dên cia so bre os
in su mos ener gé ti cos, um im pos to de con su mo e não 
um im pos to de cir cu la ção de mer ca do ri as.

Ora, na dis cus são que se faz so bre a re for ma tri -
bu tá ria, um dos pro ble mas mais can den tes é exa ta -
men te o da cha ma da guer ra fis cal en tre os Esta dos,
cen tra da nas ope ra ções de ICMS. Para se to res do
Go ver no Fe de ral, a ra ci o na li za ção des sa sis te má ti ca



pas sa pela con so li da ção do ICMS como im pos to de
con su mo, com o nome de Impos to de Va lor Agre ga do, 
a ser pago no Esta do em que se ve ri fi car a efe ti va
aqui si ção da mer ca do ria.

Os Esta dos são re cal ci tran tes em re la ção a isso. 
Há o ar gu men to de que essa idéia anu la o pac to fe de -
ra ti vo e re ti ra dos en tes fe de ra is es ta du a is a prer ro ga -
ti va de le gis lar so bre o as sun to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – (Faz soar 
a cam pa i nha.)

O aler ta que que ro fa zer aos Srs. Se na do res –
con cluo com es tas pa la vras, Sr. Pre si den te – é que o
Bra sil terá pro ble mas no âm bi to do co mér cio in ter na -
ci o nal com o tra ta men to dado a esta ma té ria; isso por -
que, ao apro var re cen te men te a PEC nº 41, de 2001,
o Con gres so Na ci o nal au to ri zou a co bran ça de ICMS
so bre lu bri fi can tes, com bus tí ve is e de ma is de ri va dos
de pe tró leo im por ta dos, ao pas so que as ope ra ções
in ter nas e in te res ta du a is de ven da des sas mes mas
mer ca do ri as, quan do pro du zi das no Bra sil, não so fre ri -
am a in ci dên cia do ICMS, con for me o dis pos to nes ta
PEC, que, aliás, não ino va em re la ção ao tex to cons ti tu -
ci o nal ori gi nal. Não tar da rão, ob vi a men te, as acu sa ções 
de prá ti cas no ci vas ao li vre co mér cio em fase da one ra -
ção dos cus tos de ri va dos de pe tró leo im por ta do.

Em sín te se, a pro po si ção am plia a base de ar re -
ca da ção dos Esta dos pro du to res de in su mos ener gé -
ti cos e, por ou tro lado, agra va ria o pre ço fi nal das mer -
ca do ri as em pre ju í zo dos con su mi do res, no ta da men -
te nes se pe río do de tão gra ve cri se prin ci pal men te no
se tor ener gé ti co. 

Enten de mos que as sun to de ve ria es tar sen do
dis cu ti do no âm bi to da re for ma tri bu tá ria. Por tan to,
nós, que te mos a res pon sa bi li da de de ana li sar a re a li -
da de dos nos sos Esta dos, as con se qüên ci as e de
olhar o Bra sil como um todo, en ten de mos que é jus to
que se dis cu ta mais esta ma té ria.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRª SENADORA EMILIA FERNANDES EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

ORDEM DO DIA

Extra or di ná ria

Em 18 de de zem bro de 2001

2

Pri me i ra ses são de dis cus são, em se gun do tur no, da Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 49, de 2001, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ge ral do Mel lo, que dá nova re da -

ção à alí nea b do in ci so X do § 2º do ar ti go 155 da Cons ti tu i ção
Fe de ral (mo di fi ca as ope ra ções de ICMS re la ti vas a pe tró leo e
ener gia elé tri ca), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.462, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor ad hoc: José Agri pi no.

Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos dos Re que ri men tos
nºs 758 e 768, de 2001 — art. 281 do Re gi men to Inter no.

A Asses so ria re co men da a li be ra ção da ban ca da. Ao fi nal
da ori en ta ção há a po si ção pes so al do as ses sor.

PARECER – Resp.: Tha les

A pre sen te pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal foi apre sen -
ta da em subs ti tu i ção à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 8,
de 1995.

Ape sar de sua sin ge la re da ção, suas con se qüên ci as são
bas tan te am plas. A al te ra ção pro pos ta da re da ção do art. 155, §
2º, in ci so X, im pli ca rá a in ci dên cia de ICMS so bre as ven das in te -
res ta du a is de pe tró leo bru to e ener gia elé tri ca. A pro pos ta visa
be ne fi ci ar os Esta dos pro du to res des ses in su mos ener gé ti cos. À
pri me i ra vis ta, isso vem a aten der um prin cí pio de jus ti ça quan to
a dis tri bu i ção do ICMS in ci den te so bre a ven da do pe tró leo e
ener gia elé tri ca en tre as uni da des fe de ra das pro du to ras. No en -
tan to, seus des do bra men tos são mais com ple xos.

A pró pria Cons ti tu i ção ofe re ceu a ne ces sá ria con tra par ti da 
aos Esta dos pro du to res des ses in su mos, por meio do art. 20, §
1º, ao as se gu rar aos Esta dos e Mu ni cí pi os a par ti ci pa ção no re -
sul ta do da ex plo ra ção de pe tró leo ou gás na tu ral, de re cur sos hí -
dri cos e de re cur sos mi ne ra is. Se hou ves se qual quer pre ju í zo aos 
Esta dos pro du to res, ele de ve ria ser ne u tra li za do pela re ce i ta pro -
ve ni en te de ro yal ti es.

Há de se con si de rar, tam bém, a re per cus são des sa me di -
da so bre o pre ço pago pe los con su mi do res por es ses pro du tos e
ser vi ços. Isso por que o Se na do Fe de ral, por meio de Re so lu ção,
es ta be le ceu alí quo tas do ICMS apli cá ve is às ope ra ções in te res -
ta du a is, que não po dem ser al te ra das. No en tan to, os Esta dos
têm li ber da de para ele var as alí quo tas que in ci dem so bre as ope -
ra ções in ter nas, o que pode e deve ocor rer para com pen sar a
per da de ar re ca da ção im pos ta por esta PEC a Esta dos que não
pro du zam o in su mo bá si co, mas in dus tri a li zem seus de ri va dos
(no caso dos lu bri fi can tes e com bus tí ve is de ri va dos de pe tró leo).

Ade ma is, a aná li se des sa pro pos ta de emen da cons ti tu ci o -
nal não pode ser fo ca da no de se qui lí brio re gi o nal, pois os três
Esta dos mais po bres da União não te rão in cre men to de re ce i ta
com a apro va ção da PEC, como será o caso dos Esta dos do Pi a -
uí e Ma ra nhão, sen do, tal vez, ne u tra em re la ção ao Esta do do To -
can tins, em face da en tra da em ope ra ção  da Usi na Hi dre lé tri ca
Luís Edu ar do Ma ga lhães. Mas o con tri bu in te real des se tri bu to in -
di re to (o con su mi dor dos in su mos ener gé ti cos) so fre rá au men to
de des pe sa ou de cus to. Tra ta-se, por tan to, de uma me di da que,
no que se re fe re ao equi lí brio tri bu tá rio en tre es ta dos pro du to res
e não-pro du to res dos bens em ques tão, pro du zi rá efe i tos in de se -
ja dos quan do con si de ra da a ques tão do de sen vol vi men to eco nô -
mi co glo bal dos Esta dos.

A ques tão de fun do, em ver da de, diz res pe i to à na tu re za
ju rí di ca do ICMS. Os de fen so res da pro po si ção sus ten tam que as 
atu a is res tri ções cons ti tu ci o na is fa zem do ICMS, em sua in ci dên -
cia so bre os in su mos ener gé ti cos, um im pos to de con su mo, e
não um im pos to de cir cu la ção de mer ca do ri as.

Ora, na dis cus são que se faz so bre a re for ma tri bu tá ria,
um dos pro ble mas mais can den tes é exa ta men te o da cha ma da
“guer ra fis cal” en tre os Esta dos, cen tra da nas ope ra ções de



ICMS. Para se to res do Go ver no Fe de ral, a ra ci o na li za ção des sa
sis te má ti ca pas sa pela con so li da ção do ICMS como im pos to de
con su mo, com o nome de Impos to de Va lor Agre ga do, a ser pago 
no Esta do em que se ve ri fi car a efe ti va aqui si ção da mer ca do ria.
Os Esta dos são re cal ci tran tes em re la ção a isso, ao ar gu men to
de que essa idéia anu la o pac to fe de ra ti vo e re ti ra dos en tes fe de -
ra dos es ta du a is a prer ro ga ti va de le gis lar so bre esse tri bu to.

De fato, sob a óti ca do fe de ra lis mo com pe ti ti vo, os EUA
são o me lhor exem plo, as sis te ra zão aos que re sis tem às al te ra -
ções quan to à na tu re za do ICMS. Por ou tro lado, no fe de ra lis mo
de tipo co o pe ra ti vo, ilus tra do pela Re pú bli ca Fe de ral da Ale ma -
nha, pre va le ce o mo de lo de um úni co im pos to de con su mo
(Mehr wert ste u er) – im pos to de “mais va lia” ou im pos to de va lor
agre ga do –, fun ci o nan do o Se na do Fe de ral ale mão (Bun des rat)
como Casa em que se ope ra o ra te io de sua ar re ca da ção, de for -
ma eqüi ta ti va e com am plo pro ces so par ti ci pa ti vo quan to aos cri -
té ri os de dis tri bu i ção.

Fi nal men te, há que se re gis trar que o Bra sil terá pro ble -
mas no âm bi to do co mér cio in ter na ci o nal, com o tra ta men to dado 
a essa ma té ria. Isso por que, ao apro var re cen te men te a PEC nº
41, de 2001, o Con gres so Na ci o nal au to ri zou a co bran ça de
ICMS so bre os lu bri fi can tes, com bus tí ve is e de ma is de ri va dos de
pe tró leo im por ta do, ao pas so que as ope ra ções in ter nas in te res -
ta du a is de ven da des sas mes mas mer ca do ri as, quan do pro du zi -
das no País, não so fre ri am a in ci dên cia do ICMS, con for me o dis -
pos to nes sa PEC, que, aliás, nes se pas so, não ino va em re la ção
ao tex to cons ti tu ci o nal ori gi nal. Não tar da rão, ob vi a men te, as acu -
sa ções de prá ti cas no ci vas ao li vre co mér cio, em face da one ra -
ção dos cus tos dos de ri va dos de pe tró leo im por ta dos.

Em sín te se: a pro po si ção am plia a base de ar re ca da ção
dos Esta dos pro du to res de in su mos ener gé ti cos. Por ou tro lado,
agra va ria o pre ço fi nal das mer ca do ri as, em pre ju í zo dos con su -
mi do res, no ta da men te nes se pe río do de gra ve cri se quan to ao
for ne ci men to de ener gia elé tri ca. Par ti cu lar men te, a Asses so ria
re sis te ao aca ta men to da pro po si ção, não obs tan te o bri lhan te
pa re cer de la vra do Se na dor Jef fer son Pe res. Me lhor se ria que
esse tema fos se dis cu ti do no bojo de uma re for ma tri bu tá ria am -
pla, em que todo o mo de lo tri bu tá rio bra si le i ro vi es se a ser re vi si -
ta do, sim pli fi ca do e pas sas se a ser do ta do de ma i or con sis tên cia
sis tê mi ca.

Por tan to a opor tu ni da de de apro fun da men to do de ba te, di -
an te da com ple xi da de do as sun to é ne ces sá ria. Não tem o ca rá -
ter pro te la tó rio, mas, mu i to mais, tem ca rá ter es cla re ce dor com a
res pon sa bi li da de que cada um de nós tem com a eco no mia dos
es ta dos que re pre sen ta mos e do Bra sil. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está en -
cer ra da a dis cus são. 

A ma té ria re tor na à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia para exa me das emen das.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia, não ha ven do ob je ção do Ple ná rio, in clui na
pa u ta da pre sen te ses são os Pa re ce res nºs 1492 a
1495, de 2001, re fe ren tes às Men sa gens nºs 272 a
275, de 2001, de es co lha da Di re to ria da Agên cia Na -
ci o nal de Trans por tes Ter res tres, ANTT.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 53, DE 2001

(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos dos 
Re que ri men tos n.ºs 761 e 768, de 2001 

art. 281 do Re gi men to Inter no)
(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são,
em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção nº 53, de 2001 (nº 222/2000,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que acres cen ta 
o ar ti go 149-A à Cons ti tu i ção Fe de ral (ilu mi -
na ção pú bli ca), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.463, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Ro me ro
Jucá.

Em dis cus são a pro pos ta.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.

Exª a pa la vra.
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, o Blo co está li be ra do nes ta
vo ta ção. O PT e os ou tros par ti dos que com põem o
Blo co vo ta ram fa vo ra vel men te na Câ ma ra. 

Eu não po de ria, en tre tan to, de i xar de – vol to a
re pe tir que o Blo co está li be ra do – fa zer al gu mas con -
si de ra ções, por que vo ta rei con tra a pro pos ta. Sei da
an gús tia de mu i tos pre fe i tos, e não cri a mos ne nhum
obs tá cu lo para que a ma té ria en tras se na Ordem do
Dia. Re co nhe ce mos o es for ço de V. Exª no sen ti do de
que en tras se na pa u ta da au to con vo ca ção do Con -
gres so, mas eu não po de ria, por uma ques tão de prin -
cí pio, de i xar de fa zer al gu mas con si de ra ções em re la -
ção a esta PEC.

Sa be mos do pro ble ma cri a do com a pri va ti za -
ção das con ces si o ná ri as de ener gia elé tri ca. Até en -
tão, mu i tas des sas con ces si o ná ri as, que fo ram ao
lon go da his tó ria pa ra si ta das pela es tru tu ra po lí ti ca e
eco nô mi ca, pe los re pre sen tan tes po lí ti cos do Mu ni cí -
pio, não co bra vam ab so lu ta men te nada das pre fe i tu -
ras por con ve niên cia po lí ti ca e de po is fo ram pri va ti za -
das.

Como mu i to do que foi pri va ti za do – ”pri va ti za -
dos“ com o di nhe i ro pú bli co, por que não fo ram pri va ti -
za dos uma vez que foi o BNDES que em pres tou o di -
nhe i ro, cri ou-se o re bo li ço. Qual é o re bo li ço? As em -
pre sas, ago ra pri va das, como man da a ló gi ca do se -



tor pri va do, es tão co bran do tudo que, como em pre sa
pú bli ca, não co bra vam de suas pre fe i tu ras. Então, é
evi den te que as pre fe i tu ras ago ra es tão ator men ta -
das com a pos si bi li da de de a co bran ça ba ter à por ta,
em fun ção de que, como em pre sas pú bli cas, não se
com por ta ram como em pre sas pú bli cas, se de i xa ram
ser pa ra si ta das, não res pe i ta ram o in te res se pú bli co.
Ago ra, é evi den te que as pre fe i tu ras es tão no tu mul to.
Pri me i ro, por que a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal fe -
chou tudo. Para que as pre fe i tu ras te nham al gum di -
nhe i ro para in ves tir em al gum lu gar, pre ci sam de
quê? Novo tri bu to. E quem, mais uma vez, vai pa gar o
pato? A po pu la ção de uma for ma ge ral. A po pu la ção,
mais uma vez, será pe na li za da.

Enten do e res pe i to os pre fe i tos do PT, os dos
ou tros Par ti dos, os do meu Esta do, que es tão an gus ti -
a dos por que que rem al gum re cur so a mais, que rem
re ce i ta a mais. Mas, in fe liz men te, nin guém mexe em
nada nes te País. Ago ra, mais uma vez, para se ter re -
ce i ta a mais, vai se me xer no bol so de quem? Da po -
pu la ção, es pe ci al men te da po pu la ção po bre.

Qu e ro sa ber como vai ser de fi ni do como se efe -
tu ar a quan ti fi ca ção, ou seja, como é pos sí vel me dir,
de cada con tri bu in te, efe ti va men te o que se uti li zou.
Essas duas se ma nas vão ge rar pâ ni co, nas Câ ma ras
de Ve re a do res, por quê? Por que para que essa con -
tri bu i ção pas se a ser fe i ta no pró xi mo ano sig ni fi ca
que tem que ser apro va da até o dia 31. Então, vão ter
que cor rer para apro vá-la até o dia 31, por que, como
man da a Cons ti tu i ção, ela tem que ser apro va da este
ano para que ela pos sa ser co bra da no pró xi mo ano.

Se gun do, a co bran ça vai se dar con for me a con -
ve niên cia dos Mu ni cí pi os com suas Câ ma ras de Ve -
re a do res. Qual o per cen tu al que será co bra do? Nin -
guém sabe. Alguém pode di zer: ora, isso é mu i to bom, 
isso é mu i to im por tan te, por que, na des cen tra li za ção,
se pos si bi li ta isso tam bém. Sim, mas e o in te res se pú -
bli co? Como fica o in te res se da po pu la ção em ge ral,
da po pu la ção po bre? Alguém pode di zer: não, não
tem pro ble ma. Lá, a Câ ma ra de Ve re a do res, caso en -
ten da que o in te res se pú bli co está sen do le sa do, caso 
en ten da que a des pe sa paga à con ces si o ná ria, vai
so brar uma re ce i ta adi ci o nal ao que foi pago, faz um
re que ri men to de in for ma ções e con se gue ime di a ta -
men te, ou da con ces si o ná ria ou do Po der Pú bli co, ver 
se isso re al men te está equi va len te. Ou ain da se diz:
não, não tem pro ble ma, vai ter um pro mo tor de Jus ti -
ça que vai abrir um in qué ri to ci vil pú bli co para apu rar
se hou ve abu so em re la ção à co bran ça.

Por tan to, Sr. Pre si den te, quan to é de vi do por
cada con tri bu in te? Como é o cál cu lo? Como vai efe tu -
ar a quan ti fi ca ção? Como me dir de fato quan to cada

con tri bu in te efe ti va men te uti li zou, já que a ilu mi na ção
pú bli ca não po de rá fa zer isso?

Con fio mu i to nas Câ ma ras dos Ve re a do res, nos
pre fe i tos, nos pro mo to res de Jus ti ça. Tal vez pos sa o
pro mo tor de Jus ti ça ou a Câ ma ra do Ve re a do res
iden ti fi car que hou ve pro ble mas, que o ra te io não ne -
ces sa ri a men te hou ve con for me a ca pa ci da de con tri -
bu ti va de cada ci da dão. Alguém irá fa zer um in qué ri to
ci vil pú bli co, de vol ve rá o di nhe i ro, pa ga rá mul ta por
atu a ção abu si va. Infe liz men te, Sr. Pre si den te, para fa -
zer mos isso em cin co mil mu ni cí pi os, não con si go
acre di tar ain da nes ta pos si bi li da de.

Por mais que res pe i te o in te res se das Admi nis -
tra ções Mu ni ci pa is em au men tar a re ce i ta – por que,
de fato, o de ba te é para au men tar a re ce i ta –, não se
con se gui ria fa zer isso pelo IPTU, por que todo mun do
sabe que, pri me i ro, se fos se em bu tir no IPTU, te ria de
ha ver um au men to de 60% em fun ção da vin cu la ção
das re ce i tas para a sa ú de e para a edu ca ção; e, se -
gun do, que há um ín di ce ex tre ma men te ele va do de
ina dim plên cia. Então, como será fe i to? Qual a for ma
mais fá cil de ter di nhe i ro em ca i xa sem me xer em
nada, sem me xer no pa ga men to de ju ros e ser vi ços
da dí vi da, nem na Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal?
Mais uma vez, com quem se me xe rá? Com a po pu la -
ção, es pe ci al men te a po pu la ção po bre, por que que ro
ver como isso será de fi ni do.

Assim, por uma ques tão de prin cí pio, em bo ra eu 
res pe i te que os pre fe i tos de se jam ter mais re ce i ta
para in ves tir em in fra-es tru tu ra e sa i ba dos in ves ti -
men tos já fe i tos em re la ção à pró pria rede de abas te -
ci men to de ener gia, pen so que já exis te pe na li za ção
de ma is para a po pu la ção de uma for ma ge ral, es pe ci -
al men te para a po pu la ção mais po bre – essa é a mi -
nha pre o cu pa ção –, que aca ba sen do pe na li za da.

Por tan to, Sr. Pre si den te, voto con tra, mas o Blo -
co está de fi ni ti va men te li be ra do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, como sou o Re la tor da ma té ria, res -
guar do-me para fa lar de po is.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT. 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 co lo car 
aqui, cla ra men te, que de i xei de apre sen tar uma
emen da ao pro je to que es ta mos de ba ten do em fun -
ção da de ci são po lí ti ca da Casa no sen ti do de que se
vi a bi li zas se aos mu ni cí pi os bra si le i ros a pos si bi li da de 



de es ta be le cer uma le gis la ção mu ni ci pal. Qu e ro de i -
xar aqui cla ra uma po si ção.

Enten do, Sr. Pre si den te, que se ria ne ces sá rio
fa zer um aden do à pro pos ta cons ti tu ci o nal. No en tan -
to, ao Se na do este as sun to só che gou com dois ou
três só para se le gis lar. Não ti ve mos o tem po que teve
a Câ ma ra dos De pu ta dos. Esse as sun to fi cou dois
anos na Câ ma ra dos De pu ta dos e, sin ce ra men te, foi
mal de ba ti do lá. Te nho, pes so al men te, uma pre o cu -
pa ção com re la ção aos mu ni cí pi os bra si le i ros; não te -
nho mais essa pre o cu pa ção em re la ção aos mu ni cí pi -
os de Mato Gros so. Por que con ver sei com o Pre si -
den te da Asso ci a ção Mato-Gros sen se dos Mu ni cí pi -
os, e ele nos as se gu rou que lá no meu Esta do, Mato
Gros so, a Asso ci a ção Mato-Gros sen se de Mu ni cí pi os 
vai dar esta ori en ta ção a to dos os pre fe i tos, no sen ti -
do de que não seja co bra da a taxa de ilu mi na ção pú -
bli ca de quem não usu frui do be ne fí cio. Exis te um
con ce i to da taxa de ilu mi na ção pú bli ca; não é tão cla -
ro por que ela é co bra da, in clu si ve de quem não tem
ilu mi na ção pú bli ca no seu ba ir ro; ela já é co bra da em
al guns mu ni cí pi os bra si le i ros. E, do je i to que está
apro va do, essa pos si bi li da de exis ti rá.

Mas te nho a con vic ção de que tam bém não po -
de mos tu te lar as Câ ma ras Mu ni ci pa is, que vão pre ci -
sar fa zer uma lei no sen ti do de que só pos sa ser co -
bra do dos ba ir ros dos mu ní ci pes que re ce bem o be -
ne fí cio da ener gia elé tri ca. Lem bro isto, por que há
uma te o ria de que quem mora no ba ir ro d, que não re -
ce be ener gia elé tri ca, por cir cu lar nas ruas a, b e c,
onde exis te ener gia, es ta ria des fru tan do do be ne fí cio
exis ten te na ci da de, mes mo que no ba ir ro dele não
exis ta ener gia. Isso eter ni za do, com a au to ri za ção
cons ti tu ci o nal, se ria a lei Ho bin Hood ao con trá rio:
vai ti rar dos po bres, que não têm, para dar aos ri cos.

Enten de mos que tem que ser co lo ca do cla ra -
men te: o pre fe i to pode co brar? Pode. A ques tão da ilu -
mi na ção pú bli ca é uma ne ces si da de? É, mas é pre ci -
so co brar ex clu si va men te onde o ser vi ço é ofe re ci do,
até para que os pre fe i tos te nham o com pro mis so de
le var esse be ne fí cio a to dos os ba ir ros das suas ci da -
des.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, como é im por tan te que o
po lí ti co, para ser Se na dor, te nha sido ve re a dor e pre -
fe i to, por que sen do as sim sa be re mos ava li ar o quão
im por tan te e sé rio é o tra ba lho de les, prin ci pal men te
por que es ses dois agen tes po lí ti cos es tão na base da

Na ção bra si le i ra, jun to do povo, sa bem quem é po bre
e quem é rico, quem pre ci sa e quem não pre ci sa, o
que é um ba ir ro bem ilu mi na do e um mal ilu mi na do e
que a ilu mi na ção pro pi cia a se gu ran ça e a es cu ri dão,
a in se gu ran ça. O Ve re a dor e o Pre fe i to sa bem, às ve -
zes mais que o Se na dor, que uma le gis la ção mu ni ci -
pal pode dar gra da ção à co bran ça de taxa de ilu mi na -
ção.

Para que exis te a con tri bu i ção so ci al? A po pu la -
ção mais po bre, que tem di fi cul da de de pa ga men to,
pode, per fe i ta men te, ser be ne fi ci a da com uma con tri -
bu i ção so ci al. De i xar de co brar taxa de ilu mi na ção
para as re si dên ci as que atin jam o mí ni mo de con su -
mo de ener gia elé tri ca só isso já faz com que haja jus -
ti ça na co bran ça da con tri bu i ção de ilu mi na ção.

O que não se pode é co lo car so bre os om bros
do Pre fe i to Mu ni ci pal a res pon sa bi li da de pela co bran -
ça de um ser vi ço caro, dis pen di o so, cuja pres ta ção
de ser vi ço deve ser con tí nua e que não pode fal tar à
po pu la ção sem uma fon te de re ce i ta se gu ra.

To dos sa be mos que to dos os Mu ni cí pi os bra si -
le i ros, to das as ca pi ta is de to dos os Esta dos sem pre
co bra ram a taxa de ilu mi na ção, do rico e do po bre.
Lem bro mi nha ci da de. Em Cam po Gran de, o Se na dor 
Lú dio Co e lho, quan do Pre fe i to, já co bra va a taxa de
ilu mi na ção, há 10, 15, 20 anos. Fui Pre fe i to e ins ti tu í -
mos a taxa so ci al. Co bra-se da que le que pode pa gar;
se não pode pa gar, não se co bra. Ago ra, o que não se
pode é de i xar que a pre fe i tu ra con tri bua com todo o
ser vi ço sem um res sar ci men to, sem uma con tri bu i -
ção.

Per gun to a V. Exas como fa rão as Pre fe i tu ras po -
bres para pres tar esse ser vi ço de ilu mi na ção pú bli ca? 
Ampli ar o ser vi ço de ilu mi na ção pú bli ca, se a pre fe i tu -
ra não tem ren da, não tem re ce i ta? Va mos ana li sar
es sas duas ques tões: a po pu la ção po bre e a Pre fe i tu -
ra po bre. Pode ha ver uma con ci li a ção de in te res ses,
uma le gis la ção mu ni ci pal ser bem-fe i ta e ade qua da a
es sas duas si tu a ções. O que não pode é fi car a ci da -
de na es cu ri dão.

Inclu si ve, ha ven do a con tri bu i ção de me lho ria, a 
po pu la ção pode exi gir do Pre fe i to e do Ve re a dor que
fa çam com que a ci da de seja ilu mi na da, para a se gu -
ran ça da po pu la ção. É de fun da men tal im por tân cia
para os Mu ni cí pi os bra si le i ros, ri cos e po bres, que
essa con tri bu i ção seja apro va da.

E de i xo aqui uma sal va guar da aos Ve re a do res
des te País, que são pes so as in te res sa das, o agen te
po lí ti co mais pró xi mo da po pu la ção. Nós não so mos
al can ça dos pela mão da po pu la ção que aqui re pre -
sen ta mos, mas o Ve re a dor o é. O Ve re a dor tem a vi -



vên cia da ter ra, do ba ir ro, do pes so al mais ca ren te
que re si de nos ba ir ros mais dis tan tes da ci da de.

Por es sas ra zões, peço aos meus com pa nhe i -
ros, aos meus co le gas que vo tem fa vo ra vel men te a
esse pro je to. Ele é de jus ti ça, aten de aos in te res ses
so ci a is mais pre men tes da nos sa co mu ni da de.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, no bres co le gas, es ta mos che gan do ao fim de uma
no ve la, de um pro ble ma dos nos sos pre fe i tos do Bra -
sil.

Na prá ti ca, de fato, isso já vi nha ocor ren do, mas
de di re i to, por meio de uma de ci são do Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral, não po de ria mais con ti nu ar. A in se gu -
ran ça jun to aos nos sos ad mi nis tra do res mu ni ci pa is,
não só no meu Esta do, San ta Ca ta ri na, mas no Bra sil
in te i ro, era cons tan te. Pres ta va-se um ser vi ço que
não po de ria ter con tra par ti da, mas a co mu ni da de o
uti li za va. Com esta me di da, trans for man do-se uma
taxa numa con tri bu i ção, es ta re mos re gu la ri zan do
aqui lo que na prá ti ca já vi nha ocor ren do. Isso dá uma
cer ta tran qüi li da de, sem dú vi da al gu ma, às nos sas
ad mi nis tra ções mu ni ci pa is. 

Não há a me nor dú vi da de que que re mos aqui
que, por meio de lei mu ni ci pal, a ma i o ria dos mu ni cí -
pi os bra si le i ros fi que des can sa da. Esses mu ni cí pi os
de ve rão con vo car ex tra or di na ri a men te suas câ ma -
ras, para que, de acor do com o prin cí pio da an te ri o ri -
da de, isso pos sa en trar em vi gor a par tir de ja ne i ro.
Se a co bran ça da taxa não era per mi ti da, sen do con -
tri bu i ção, per mi te-se. É cla ro que, por meio de lei mu -
ni ci pal, co bra rão a con tri bu i ção de quem re ce be o
ser vi ço, de quem re ce be a ilu mi na ção, é ló gi co. A co -
mu ni da de do mes mo mu ni cí pio que não te nha ilu mi -
na ção não pa ga rá, nem há ra zão para isso. É isso que 
as câ ma ras pre ve rão. Espe ra mos isso. E os Ve re a do -
res, que re pre sen tam os an se i os de cada co mu ni da -
de, co nhe cen do es pe ci fi ca men te até o po ten ci al de
con tri bu i ção, é que vão dis cu tir isso, jun ta men te com
o Pre fe i to mu ni ci pal. Pelo me nos, ago ra es ta mos che -
gan do a um en ten di men to.

Po de re mos vo tar isso com tran qüi li da de, pois
es ta re mos ofe re cen do algo que, de di re i to, ain da não
exis tia nas co mu nas do Bra sil in te i ro.

São as con si de ra ções, Sr. Pre si den te e no bres
co le gas, que não eu não po de ria de i xar de fa zer nes te 
ins tan te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Ade mir Andra de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, essa emen da está sen do vo ta da, in -
clu si ve pas san do por cima das nor mas re gi men ta is,
por que mu i tos Pre fe i tos do País vi e ram nos pe dir
isso.

Eu e o Se na dor José Edu ar do Du tra es tá va mos
re sis tin do, com to das as nos sas for ças, ao que es ta -
mos pro ce den do ago ra. Mas vá ri os Se na do res, in clu -
si ve com pa nhe i ros nos sos, fi ze ram um ape lo para
que ce dês se mos di an te des sa ques tão.

O mé ri to da Emen da, de cer ta for ma, é cor re to,
por que, quan do ela bo ra mos a Cons ti tu i ção bra si le i ra, 
fi ze mos cons tar o ser vi ço de ilu mi na ção pú bli ca como 
uma obri ga ção das Pre fe i tu ras Mu ni ci pa is. Por tan to,
pas sa mos a elas uma obri ga ção e não lhes de mos a
fon te de onde re co lher essa obri ga ção. Vi rou um caos 
no Bra sil. Algu mas ci da des co bra vam, ou tras não. A
nos sa ca pi tal do Pará, Be lém, co bra até hoje. Nun ca
hou ve ne nhu ma ação ques ti o nan do a cons ti tu ci o na li -
da de, ou não. E a Pre fe i tu ra, ad mi nis tra da pelo PT,
pelo Edmil son Ro dri gues, ar re ca da, na ver da de, mais 
do que o que gas ta com ilu mi na ção pú bli ca. Então, a
Pre fe i tu ra até tem um cer to lu cro, re in ves ti do na ex -
ten são da rede de ilu mi na ção pú bli ca da nos sa ca pi -
tal.

Hou ve vá ri os re cur sos ao Su pre mo, que sem pre 
con si de rou a ques tão in cons ti tu ci o nal e pas sou a im -
pe dir que de ter mi na das ci da des co bras sem pela ilu -
mi na ção pú bli ca.

O que se quer ago ra é per mi tir a to dos os Mu ni -
cí pi os bra si le i ros o di re i to a essa co bran ça. Alguns
ale gam que essa co bran ça po de ria ser fe i ta por in ter -
mé dio do IPTU. Ora, o que os Pre fe i tos di zem? Que o
IPTU é um im pos to que gera mu i ta ina dim plên cia. Vá -
ri as pes so as não pa gam o IPTU. Con se qüen te men te, 
ha ve ria atra so no pa ga men to da ilu mi na ção pú bli ca.

Então, de qual quer for ma é pre ci so de i xar cla ro,
até para a Se na do ra He lo í sa He le na, que afir ma que
to das as pes so as irão pa gar e cri ti ca, com ra zão, sim,
que o Go ver no não co bra de quem de ve ria pa gar
mais. Nes se as pec to, tem ra zão, mas a ilu mi na ção
pú bli ca, por meio dela ou do IPTU, tem que ser paga
pelo ci da dão. Essa é uma nor ma! A pre fe i tu ra opta
por co brar por meio do IPTU ou da ilu mi na ção pú bli ca
que não gera ina dim plên cia.

Pen sei que a Se na do ra He lo í sa He le na era a fa -
vor. Estra nhei que S. Exª seja con tra, por que S. Exª foi
quem mais lu tou para con ven cer-me e o Se na dor



Edu ar do Du tra de que de i xás se mos pas sar essa si tu -
a ção, pas sar por cima.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Com
mu i to pra zer, Se na do ra He lo í sa He le na.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Ade mir Andra de, par ti ci pei de uma dis cus são,
hoje pela ma nhã, numa re u nião com o Pre si den te da
Casa, Se na dor Ra mez Te bet, os Se na do res Pa u lo
Har tung e Car los Wil son, e de po is dis cu ti mos no ple -
ná rio. E é evi den te que fi ca ria mu i to fe liz em con se -
guir, pelo ar gu men to, con ven cer V. Exª e o Se na dor
Edu ar do Du tra, mas não me con si de ro tão po de ro sa
a pon to de fazê-lo. Acre di to que não fo ram pe los
meus ar gu men tos que V. Exª se con ven ceu, por que o
nos so con ta to foi mu i to rá pi do. Tive in clu si ve a opor tu -
ni da de de di zer a to dos os Pre fe i tos – aque les que
aqui es tão são tes te mu nhas – que não iria cri ar obs tá -
cu los do pon to de vis ta re gi men tal, e não te ria au to ri -
da de para fazê-lo, já que eu que ria que os obs tá cu los
re gi men ta is fos sem su pe ra dos para ga ran tir e apro -
var a emen da da imu ni da de. Assim, eu não te ria au to -
ri da de se quer mo ral de di zer: Olha, pode-se su pe rar o 
obs tá cu lo do Re gi men to para apro var a imu ni da de,
mas não se pode su pe rar o obs tá cu lo do Re gi men to
para vo tar aqui lo que eu não que ro, que é a ques tão
da TIP. Por tan to, tra tei da for ma da su pe ra ção dos
obs tá cu los re gi men ta is, por que en ten dia que era de
fun da men tal im por tân cia vo tar a imu ni da de, mas, em
ne nhum mo men to, dis se que era fa vo rá vel à emen da.
Tive opor tu ni da de de di zer in clu si ve aos Pre fe i tos que 
não era.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Se na -
do ra He lo í sa He le na, V. Exª me mos trou os Pre fe i tos
e dis se que de ve ría mos aten dê-los. Então, não com -
pre en di V. Exª.

Mas re i te ro aqui que o ci da dão co mum tem de
pa gar pela ilu mi na ção pú bli ca, seja por meio do IPTU, 
seja me di an te co bran ça na con ta de luz. É uma re gra.
Não se está mu dan do essa re gra. Só que a co bran ça
é mu i to mais fir me e po si ti va quan do fe i ta pela con ta
de luz. Daí a pre fe rên cia dos Pre fe i tos por esta Pro -
pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal. Por tan to, con si de -
ro-a cor re ta. Cre io que é o que se pode fa zer, em bo ra
en ten da que tam bém são cor re tos os ar gu men tos de
que as pes so as que mais de ve ri am pa gar nes te País
não o fa zem. Esta mos gas tan do R$141 bi lhões com
os ban que i ros, en tre ou tras co i sas. Entre tan to,
deve-se le var em con si de ra ção o atu al de se jo das
Pre fe i tu ras, ou seja, a bus ca de uma re gra ge ral para

o Bra sil, pois era uma ver da de i ra con fu são. Re i te ro
que a ca pi tal do Pará até hoje co bra taxa de ilu mi na -
ção pú bli ca. A Se cre ta ria, in clu si ve, é exer ci da por um 
com pa nhe i ro do meu Par ti do. Arre ca da mos mais do
que na ver da de gas ta mos em ter mos de ilu mi na ção
pú bli ca. Cre io que isso re sol ve rá esse pro ble ma no
nos so País. Logo, con si de ro cor re ta a pro pos ta e voto
fa vo ra vel men te.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na.

Eu pe di ria os emi nen tes Se na do res que ain da
vão fa lar – não que ro to lher a pa la vra, ab so lu ta men te
– que com pre en dam que ain da te re mos uma ses são
ex tra or di ná ria e vo ta ção se cre ta. Por isso, sem pre ju í -
zo do ra ci o cí nio, a bre vi da de é um im pe ra ti vo com pre -
en sí vel. 

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para dis cu -
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, dan do con ti nu i da de ao que de fen deu 
a Se na do ra He lo í sa He le na, o meu po si ci o na men to é
cla ra men te con trá rio a esta ma té ria, por que en ten do
que não po de mos mais ta xar a po pu la ção bra si le i ra,
de modo es pe ci al, a po pu la ção po bre.

Se que re mos de fen der as Pre fe i tu ras, o Con -
gres so Na ci o nal tem am plos po de res para achar fon -
tes e mais fon tes na re ce i ta to tal des te País, no Orça -
men to da União, e en con trar me ca nis mos com pen sa -
tó ri os para o pa ga men to des ta na tu re za. Mas, não
pos so ima gi nar que mu i tos Par la men ta res não es te -
jam, hoje, vi ven do a pon ta da re a li da de so ci al des te
País como eu vivo. Te nho co nhe ci men to da si tu a ção
do povo bra si le i ro. Mu i tas ve zes, fui tes te mu nha, as -
sis tin do pa ci en tes que não ti nham se quer R$,003
para com prar uma ca i xa de Ami o da ro na para tra tar
de uma ar rit mia car día ca gra ve, que o se tor pú bli co,
mu i tas ve zes, não ga ran te.

Sr. Pre si den te, sei o que sig ni fi ca ta xa ção em
cima da po bre za des te País. Sei o lobby que mu i tos
Pre fe i tos, de modo ines cru pu lo so, irão fa zer nas suas
Câ ma ras Mu ni ci pa is, para au men tar o má xi mo a tri -
bu ta ção em re la ção a esta ma té ria.

Por essa ra zão, sou con tra qual quer tipo de ta -
xa ção em cima de po bre nes te País.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Se bas tião Ro cha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, se rei bre ve. No meu Esta do, há um dos me no res e
mais an ti gos Mu ni cí pi os, que é o de Ma za gão. Vi si -



tei-o re cen te men te e fi quei po si ti va men te sur pre en di -
do ven do a ilu mi na ção fe i ta pelo Pre fe i to em toda a ci -
da de. Lá não se co bra taxa de ilu mi na ção pú bli ca.

Este é o tipo de pro je to que nos de i xa em uma
cer ta ca mi sa de for ça, por que nos ve mos com pe li dos a
apro vá-lo em fun ção dos Pre fe i tos, ou me lhor, da ad mi -
nis tra ção mu ni ci pal, que ne ces si ta des ses re cur sos.

Por ou tro lado, so mos pres si o na dos pelo con su -
mi dor, pelo usuá rio, que não ad mi te pa gar. Essa é a
re a li da de. No meu Esta do, há inú me ros pro ces sos
im pe tra dos na Jus ti ça con tra a co bran ça de taxa de
ilu mi na ção pú bli ca – como já dis se aqui, sem pre com
vi tó ri as para os usuá ri os.

Sr. Pre si den te, vou abs ter-me nes ta vo ta ção.
Enten do que ela é po si ti va, mas es ta mos na que la si -
tu a ção: ”Se cor rer o bi cho pega, se fi car o bi cho
come“. Então, abs ten ção para fa vo re cer os Pre fe i tos
e tam bém os usuá ri os.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Fran ce li no Pe re i ra. Logo a se -
guir, de cla ra rei en cer ra da a dis cus são e a pa la vra
será con ce di da ao Re la tor da ma té ria. (pa u sa.)

(Ma ni fes ta ção dos Srs. Se na do res pre sen tes no 
ple ná rio.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Faço um
ape lo aos Srs. Se na do res no sen ti do de or de nar mos
os tra ba lhos. 

Con sul to os Se na do res Anto nio Car los Va la da res
e Edu ar do Su plicy se con cor dam em fa lar no en ca mi -
nha men to da vo ta ção, cujo pra zo é me nor. (Pa u sa)

Com a pa la vra o Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, este pro je to che gou da Câ ma ra dos De pu ta dos e
teve sua tra mi ta ção nes ta Casa em gran de ve lo ci da -
de. O Se na dor Ro me ro Jucá ofe re ceu pa re cer e foi
apro va do, quan do a Casa efe ti va men te de se ja va exa -
mi ná-la mais pro fun da men te.

Ocor re, Sr. Pre si den te, que es ta mos di an te de
um fato pra ti ca men te con su ma do. O pro je to será
apro va do. Mas esse será mais um ônus so bre o povo
po bre dos Mu ni cí pi os bra si le i ros. E mais do que isso,
essa taxa será o novo CPMF dos Mu ni cí pi os bra si le i -
ros. Será co bra do numa taxa pela em pre sa que for ne -
ce ener gia elé tri ca para a ci da de e que, con se qüen te -
men te, re ce be rá esse di nhe i ro far ta men te.

Evi den te men te, os Pre fe i tos mu ni ci pa is têm fa -
ci li da de de apro var es sas con tas.

Con fes so que voto fa vo ra vel men te, mu i to pre o -
cu pa do, mas con ven ci do de que os Pre fe i tos, ago ra,
tra ta rão da po bre za de seus Mu ni cí pi os.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Encer ra -
da a dis cus são.

Con ce do a pa la vra ao Re la tor da ma té ria, Se na -
dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Re la tor. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, se rei bre ve. De se jo ape nas re gis trar que não
es ta mos cri an do ou tra taxa, mas ape nas re gu la ri zan -
do a co bran ça de uma taxa de ilu mi na ção que já exis -
te no País atu al men te e que é fun da men tal para am -
pli ar o sis te ma de se gu ran ça das ci da des bra si le i ras.

Ou tra ques tão: essa pro pos ta é op ta ti va. Cada
Mu ni cí pio fará sua lei, ins ti tu in do ou não a co bran ça
des sa taxa. Esta mos ape nas per mi tin do que essa co -
bran ça pos sa ser fe i ta op ci o nal men te na con ta de luz.

Enca mi nho fa vo ra vel men te, re gis tran do a im -
por tân cia des te pro je to para a se gu ran ça e o de sen -
vol vi men to das ci da des bra si le i ras.

Meu voto é ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se 
à vo ta ção da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção n.º
53, de 2001.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los
Va la da res para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, nos so Par ti do vota em aber -
to este pro je to.

Tra ta-se de um Par ti do de mo crá ti co, que ouve
seus com pa nhe i ros e res pe i ta a po si ção de cada um.

Em ra zão de al gu mas im pro pri e da des des ta
pro po si ção, de i xa rei de acom pa nhar a Li de ran ça do
meu Par ti do, que apre sen tou ra zões lo ca is, re gi o na is
que con subs tan ci am seu voto. Enten do que não va -
lem para ou tras re giões como Ser gi pe ou ou tros Esta -
dos do Nor des te do País. Enfren ta mos um mo men to
de cri se em que a po pu la ção está sen do co bra da. O
Impos to de Ren da so freu ago ra uma re du ção mí ni -
ma, mas o ci da dão já vive as so ber ba do com o pa ga -
men to de im pos tos e de ta xas co bra dos pe los Mu ni cí -
pi os, como o Impos to So bre Ser vi ços e o Impos to
Pre di al e Ter ri to ri al Urba no e to das aque las ta xas que
os mu ni cí pi os co bram. O ci da dão já vive as so ber ba do 
com o pa ga men to de im pos tos, com ta xas...

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, isso é ori en ta ção de Ban ca da para vo -
tar, não é para dis cu tir.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, o Lí der do Go ver no, que teve
todo o di re i to de fa lar an te ri or men te, não pode pro i -



bir-me de fa zer o meu pro nun ci a men to; ape nas V. Exª
o pode.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, V. Exª tem ra zão, pois está
en ca mi nhan do pelo seu Par ti do.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Estou en ca mi nhan do a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
con ti nua com a pa la vra.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Se na dor Ro me ro Jucá, V. Exª tem agi do com
mu i ta li su ra e com es pí ri to de mo crá ti co e não pode in -
ter rom per a mi nha pa la vra.

Sr. Pre si den te, nes se mo men to de cri se, pe na li -
zar as po pu la ções do Bra sil e dos Mu ni cí pi os com
mais uma taxa é uma se ve ri da de que não re ce be rá o
meu apo io nem o das pes so as que es tão ao lado da
po pu la ção. Não digo que os Se na do res es tão con tra
a po pu la ção, mas, a fa vor dos Pre fe i tos. Os Pre fe i tos
mu ni ci pa is vi e ram ao Se na do e pres si o na ram os Par -
la men ta res de to dos os Par ti dos. Até o Par ti do dos
Tra ba lha do res, que sem pre foi con tra o au men to da
car ga tri bu tá ria, com por ta-se nes ta Casa como o fez
na Câ ma ra dos De pu ta dos, apro van do a ma té ria que
não es ta be le ce cri té ri os nem de dis tri bu i ção da con -
tri bu i ção em ter mos da lo ca li da de em que se en con -
tra o mo ra dor.

Sr. Pre si den te, vo ta rei con tra ri a men te, mas me re -
ser va rei o di re i to de ori en tar os ami gos Pre fe i tos. Cer ta -
men te, pe las ma ni fes ta ções par ti dá ri as, essa pro pos ta
será apro va da. Acon se lha rei os Pre fe i tos ami gos, aque -
les que gos tam da po pu la ção, a es ta be le ce rem cri té ri os 
jus tos na co bran ça des sa con tri bu i ção.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy, para en ca mi -
nhar a vo ta ção.

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, na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, o Lí der do PT e do Blo co da Opo si -
ção, Se na dor José Edu ar do Du tra, en ca mi nhou fa vo -
ra vel men te e vo tou a fa vor des sa pro po si ção.

Hoje, ou vi mos a Se na do ra He lo í sa He le na e o
Se na dor Tião Vi a na, que con si de ra ram o ris co de
Pre fe i tu ras es ta rem co bran do abu si va men te, in clu si -
ve de fa mí li as ca ren tes, a Taxa de Ilu mi na ção Pú bli ca. 
Pon de ra ram am bos que po de ria ha ver uma si tu a ção
em que os Pre fe i tos, pelo apo io de Câ ma ras de Ve re -
a do res, es ta ri am agin do de modo abu si vo.

Te nho um pon to de vis ta di ver so dos meus Co le -
gas. Pode uma Pre fe i ta ou um Pre fe i to ter um pro ce di -
men to ra ci o nal, de bom-sen so, que con si de re o con su -
mo de ener gia e o po der aqui si ti vo de ma ne i ra tal que as 
fa mí li as dos mais di ver sos ní ve is pos sam sa ber quan to
es tão gas tan do de ener gia elé tri ca e ter uma ati tu de
res pon sá vel com res pe i to ao pró prio gas to ou à even tu -
al eco no mia, in clu si ve numa épo ca em que o País pas -
sa por uma sig ni fi ca ti va e das mais re le van tes cri ses de
ener gia. A co bran ça de taxa de ilu mi na ção de ener gia
cons ti tui um ins tru men to im por tan te.

Assim, Sr. Pre si den te, sou fa vo rá vel a essa pro -
po si ção, em que pese, nes se caso, ter mos pon tos de
vis ta di fe ren tes.

Se gui rei o voto do Se na dor José Edu ar do Du tra
na CCJ. Voto a fa vor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – As Srªs e
os Srs. Lí de res já po dem en ca mi nhar a vo ta ção, ori -
en tan do as suas Ban ca das.

Como vota o PFL, Se na dor José Agri pi no?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL

vota ”sim“, Sr. Pre si den te e...
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PFL

vota ”sim“.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – O

Go ver no vota ”sim“, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pa re -

ce-me que in ter rom pi V. Exª...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Sem re vi -

são.) – Sr. Pre si den te, que ro ex por um pe que no ar gu -
men to.

A Cons ti tu i ção de 1988 aca bou com o Fun do
Ro do viá rio Na ci o nal, que era ba se a do, fun da men tal -
men te, no im pos to úni co so bre com bus tí ve is lí qui dos
e ga so sos, que de i xou de exis tir. De lá para cá, as
pes so as não fi ca ram mais ri cas, mas as es tra das do
Bra sil fi ca ram mu i to pi o res e os DERs, mu i to mais
em po bre ci dos.

Esta mos ape nas re cu pe ran do a pos si bi li da de,
se os Pre fe i tos as sim qui se rem, de ser co bra da a TIP
com cri té ri os de or dem so ci al. Nós do PFL de fen de -
mos que se abra a pers pec ti va para me lho rar, in clu si -
ve, as con di ções de se gu ran ça nas gran des ci da des
do Bra sil, com a me lho ria da ilu mi na ção pú bli ca.

Por essa ra zão, o PFL vota e re co men da o voto
”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PFL
re co men da o voto ”sim“.

Como vota o PSDB, Se na dor Pe dro Piva?
O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – O

PSDB re co men da o voto ”sim“.



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PSDB
re co men da o voto ”sim“.

Se na dor Gil ber to Mes tri nho, como vota o
PMDB?

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– O PMDB re co men da o voto ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PMDB
re co men da o voto ”sim“.

A SRA.  HELOISA HELENA (Blo co/PT – AP) –
Sr. Pre si den te, o Blo co está li be ra do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Blo co
da Opo si ção está li be ra do.

Vou dar iní cio à vo ta ção, abrin do o pa i nel de vo -
ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar. (Pa u sa.)
A Pre si dên cia in for ma que ain da há qua tro vo ta ções

se cre tas que se rão fe i tas si mul ta ne a men te. (Pa u sa.) 
Ape lo aos Se na do res que não se en con tram no

ple ná rio para que ve nham vo tar essa emen da cons ti -
tu ci o nal. (Pa u sa.)

A Mesa con vi da as Srªs e os Srs. Se na do res
que não se en con tram no ple ná rio que a ele com pa re -
çam, pois tra ta-se de emen da cons ti tu ci o nal, que re -
quer quo rum de três quin tos da com po si ção da Casa. 
(Pa u sa.)

A Mesa re i te ra o con vi te aos Srs. Se na do res
para que ve nham ao ple ná rio exer ci tar o di re i to de
voto. (Pa u sa.)

A Mesa vol ta a en ca re cer a pre sen ça das Srªs e
dos Srs. Se na do res em ple ná rio, por que es ta mos em
pro ces so de vo ta ção de emen da cons ti tu ci o nal. (Pa u sa.)

A Mesa, mais uma vez, con vo ca as Srªs e os
Srs. Se na do res a com pa re ce rem ao ple ná rio, por que
es ta mos vo tan do emen da cons ti tu ci o nal. (Pa u sa.)

Faço um ape lo aos Lí de res de Par ti do para que
con vo quem suas ban ca das a exer ci tar o di re i to de voto. 

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB - RR) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra o Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB - RR) – Sr. 
Pre si den te, es ta mos con vo can do os Se na do res, que
já es tão se di ri gin do para cá. Por tan to, eu pe di ria a V.
Exª que aguar das se um pou co mais.

O Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na -
dor, é so bre a vo ta ção?

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Pe dro Si -
mon, pela or dem.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, gos ta ria de uma ex pli ca ção.
Estou ven do uma fila se for mar em tor no da urna.
Esta vo ta ção é se cre ta?

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tra ta-se
de uma vo ta ção se cre ta que ocor re rá após a vo ta ção
e apu ra ção dos vo tos des ta emen da cons ti tu ci o nal.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) – Encer ra -
da esta ses são, te re mos ou tra?

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Não.
Encer ra da esta vo ta ção, ini ci ar-se-á ou tra, esta que
cor res pon de à fila, que, a ri gor, não é ne ces sá ria.

Con vi do as Srªs e os Srs. Se na do res a que fi -
quem mais con for tá ve is no ple ná rio. 

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT - AC) – Peço a
pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT - AC) – Inda go a
V. Exª se há um pra zo de ter mi na do para o en cer ra -
men to da vo ta ção des ta ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Encer ra -
re mos a vo ta ção em se gui da. Esta mos ape nas aguar -
dan do a pre sen ça de al guns Se na do res que co mu ni -
ca ram que es tão se des lo can do de seus ga bi ne tes
para o ple ná rio. (Pa u sa.)

Peço às Srªs e aos Srs. Se na do res que ain da
não exer ce ram o seu di re i to de voto que o fa çam, in -
clu si ve os que ain da se en con tram em seus ga bi ne -
tes, por fa vor, com pa re çam ao ple ná rio para vo ta ção
no mi nal. (Pa u sa.)

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pela or -
dem, tem a pa la vra V. Exª.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ten -
do em vis ta o tem po con ce di do por V. Exª aos Se na -
do res que es ta ri am em seus ga bi ne tes, há mu i to o
pa i nel ele trô ni co não sai dos 59. Eu pe di ria a V. Exª,
por tan to, que en cer ras se o pro ces so de vo ta ção.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, al guns Se na do res já es tão se des lo -
can do para vi rem vo tar, já fo ram avi sa dos e já es tão
vin do.



A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª pela or dem.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Ape nas para
de i xar cla ro – e sei que esse pre ce den te é ex tre ma -
men te im por tan te – que, em bo ra te nha mos li be ra do o 
Blo co e eu te nha pes so al men te opo si ção a esse tipo
de me di da, es ta mos pos si bi li tan do uma to le rân cia ini -
ma gi ná vel.

Quem as su miu com pro mis sos com os pre fe i tos, 
nes te mo men to de dois pe sos e duas me di das, que
ve nha vo tar ra pi da men te. Nin guém es pe ra rá ad in fi -
ni tum, ad ae ter num. Se as su mi ram o com pro mis so
com os pre fe i tos, ve nham vo tar.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na do -
ra He lo í sa He le na, a Pre si dên cia re ce beu, há pou co,
um co mu ni ca do de que os Srs. Se na do res da Ban ca -
da da Ba hia es tão se di ri gin do a este ple ná rio, es tão
che gan do, pri me i ro.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas es -
tão vin do da Ba hia, Sr. Pre si den te?

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se gun -
do, não se tra ta de um pre ce den te. Mu i tas e mu i tas
ve zes, fo mos to le ran tes com os Srs Se na do res,
aguar dan do que al guns pu des sem ter aces so ao di re -
i to de voto.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
So li ci to a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra V. Exª, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, não
há ga bi ne te que fi que a mais de dez mi nu tos a pas so
nor mal. Não há Co mis são em fun ci o na men to, a esta
al tu ra, como fre qüen te men te ocor re. Os que não che -
ga ram até ago ra, de po is de 25 mi nu tos, é por que es -
tão com o pro pó si to de não vo tar. Pre ci sa mos com -
pre en der que vá ri os Se na do res po dem ter di fi cul da -
des nes se voto e re sol ve ram não vo tar. Ago ra, não é
pos sí vel que fi que mos 30 mi nu tos es pe ran do uma
de ci são tão di fí cil para al guns Se na do res que não
qui se ram vo tar.

Ape lo para que V. Exª tam bém con si de re os Se -
na do res que aqui es tão e en cer re esta vo ta ção.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – So li -
ci to a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra V. Exª, Se na do ra Ma ri na Sil va.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Pela
or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
apro ve i tan do a pre sen ça do Dr. Ha mil ton Ca sa ra, do
Iba ma, ape lo aos re tar da tá ri os que de sis tam da “vi a -
ção tar ta ru ga” e ve nham de “vi a ção ca ne la”, por fa vor, 
por que tam bém o nos so tem po é li mi ta do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Exce lên -
ci as, a Pre si dên cia aguar da rá por mais três mi nu tos,
ao cabo dos qua is, en cer ra rá a vo ta ção.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– PA) – Fe cha do, Sr. Pre si den te.

(Pa u sa.)

A SRA. EMILIA FERNANDES(Blo co/PT – RS)
– Sr. Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão)  Pela or -
dem, tem a pa la vra a Se na do ra Emi lia Fer nan des.

A SRA. EMILIA FERNANDES(Blo co/PT – RS.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, con tra ri a men te aos ilus tres Par la men ta res que me 
an te ce de ram, en ten de mos que quan to mais vi sí ve is
as po si ções dos Srs. Se na do res me lhor para o Par la -
men tar.

Então, va mos aguar dar um pou co mais. Que ve -
nham ao ple ná rio, ma ni fes tem o seu en ten di men to, prin -
ci pal men te por que, nes te mo men to, es ta mos de ci din do
se que re mos dar au to no mia e po der aos ve re a do res
des te País para de ci di rem ou não. Por isso, vo ta mos fa -
vo ra vel men te e pe di mos que ve nham ao ple ná rio.

(Pa u sa.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Wal deck Orne las, Se na dor Anto nio Car los Jú ni or, Se na -
dor Pa u lo Sou to, por fa vor exer çam o seu di re i to de voto.

Já vo ta ram? 
Den tro de dois mi nu tos en cer ra re mos a vo ta -

ção.
Peço aos Srs. Se na do res que vo tem.

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)
– Sr. Pre si den te, só es tão fal tan do ago ra os go i a nos.

(Pa u sa.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia vai en cer rar a vo ta ção.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)





O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Vo ta ram
SIM 46 Srs Se na do res; e NÃO 14.

Hou ve 2 abs ten ções.
To tal de vo tos: 62.
A emen da foi re je i ta da.

É o se guin te a Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção re je i ta da:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 53, DE 2001

(Nº 222/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Acres cen ta o art. 149-A à Cons ti tu i -
ção Fe de ral.

As me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do art. 60 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao tex to
cons ti tu ci o nal:

Art. 1º A Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a
vi go rar acres ci da do se guin te art. 149-A:

“Art. 149-A. Os Mu ni cí pi os e o Dis tri to
Fe de ral po de rão ins ti tu ir con tri bu i ção, na
for ma das res pec ti vas Leis, para o cus te io
do ser vi ço de ilu mi na ção pú bli ca, ob ser va do 
o dis pos to no art. 150, III.

Pa rá gra fo úni co. É fa cul ta da a co bran -
ça da con tri bu i ção a que se re fe re o ca put,
na fa tu ra de con su mo de ener gia elé tri ca."

Art. 2º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor na data de sua pu bli ca ção.

O Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den -
te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 4:

PARECER Nº 1.492, DE 2001
(Esco lha de Au to ri da de)

(Inclu í do em pa u ta com aqui es cên cia do Ple ná rio.)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
nº 1.492, de 2001, da Co mis são de Ser vi ços 
de Infra-Estru tu ra, Re la tor: Se na dor Pa u lo
Sou to, so bre a Men sa gem nº 272, de 2001
(nº 1.314/2001, na ori gem), pela qual o Pre -
si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção 
do Se na do a es co lha do Sr. José Ale xan dre
No gue i ra de Re sen de, para o car go de Di re -
tor-Ge ral da Agên cia Na ci o nal de Trans por -
tes Ter res tres – ANTT.

Em dis cus são o pa re cer.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 5:

PARECER Nº 1.493, DE 2001
(Esco lha de Au to ri da de)

(Inclu í do em pa u ta com aqui es cên cia do Ple ná rio.)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
nº 1.493, de 2001, da Co mis são de Ser vi ços 
de Infra-Estru tu ra, Re la tor: Se na dor Lú dio
Co e lho, so bre a Men sa gem nº 273, de 2001 
(nº 1.315/2001, na ori gem), pela qual o Pre -
si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção 
do Se na do a es co lha do Sr. Luiz Afon so dos 
San tos Sen na, para o car go de Di re tor da
Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Ter res tres
– ANTT.

Em dis cus são o pa re cer.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 6:

PARECER Nº 1.494, DE 2001
(Esco lha de Au to ri da de)

(Inclu í do em pa u ta com aqui es cên cia do Ple ná rio.)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
nº 1.494, de 2001, da Co mis são de Ser vi ços 
de Infra-Estru tu ra, Re la tor: Se na dor Na bor
Jú ni or, so bre a Men sa gem nº 274, de 2001
(nº 1.317/2001, na ori gem), pela qual o Pre -
si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção 
do Se na do a es co lha do Sr. No bo ru Ofu gi,
para o car go de Di re tor da Agên cia Na ci o nal 
de Trans por tes Ter res tres – ANTT.

Em dis cus são o pa re cer.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 7:

PARECER Nº 1.495, DE 2001
(Esco lha de Au to ri da de)

(Inclu í do em pa u ta com aqui es cên cia do Ple ná rio.)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
nº 1.495, de 2001, da Co mis são de Ser vi ços 
de Infra-Estru tu ra, Re la tor: Se na dor Ger son
Ca ma ta, so bre a Men sa gem nº 275, de
2001 (nº 1.318/2001, na ori gem), pela qual



o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li -
be ra ção do Se na do a es co lha da Sra Aná lia
Fran cis ca Fer re i ra Mar tins, para o car go de
Di re to ra da Agên cia Na ci o nal de Trans por -
tes Ter res tres – ANTT.

Em dis cus são o pa re cer. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Os Srs. Se na do res já po dem vo tar. As cé du las

es tão na ca bi nes in de vas sá ve is, e as ur nas es tão à
fren te do ple ná rio.

Em se gui da, te re mos ou tra ses são.

(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta e por so -
bre car tas, si mul ta ne a men te, itens 4, 5, 6 e 7.)

O Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da su -
ces si va men te pe los Srs. Car los Wil son, 1º
Se cre tá rio, e Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se -
cre tá rio.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá -
rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da su ces si va men te pe los Srs. Ra mez
Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
con vi da os Srs. Se na do res que se en con tram nos ga -
bi ne tes a com pa re ce rem ao ple ná rio. Esta mos em
pro ces so de vo ta ção. (Pa u sa.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se to dos
os Srs. Se na do res já vo ta ram, va mos en cer rar o pro -
ces so de vo ta ção.

O Se na dor Fo ga ça está aca ban do de vo tar. Se -
na dor Na bor Jú ni or está se di ri gin do à ca bi ne, o Se -
na dor Car los Wil son... (Pa u sa.)

De cla ro en cer ra do o pro ces so de vo ta ção.
Peço aos Srs. Se cre tá ri os que pro ce dam à con -

ta gem dos vo tos.
O Se na dor Ro meu Tuma en con tra-se co nos co.
Con vi do os Se na do res Car los Wil son, Fran ce li -

no Pe re i ra e Mo za ril do Ca val can ti para aju da rem na
es cru ti na ção dos vo tos.

(Pro ce de-se à apu ra ção dos vo tos.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Va mos
anun ci ar o re sul ta do.

O Sr. José Ale xan dre No gue i ra de Re sen de foi
apro va do com 45 vo tos SIM, 14 NÃO. 

Hou ve 1 abs ten ção.
To tal: 60 vo tos.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O nome
do Sr. No bo ru Ofu gi ob te ve 45 vo tos SIM, 15 vo tos
NÃO

Hou ve 1 abs ten ção.
To tal: 61 vo tos.
O nome do Sr. No bo ru Ofu gi está apro va do. Em

con se qüên cia, será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O nome
do Sr. Luiz Afon so foi apro va do. Vo ta ram SIM 44 Se -
na do res, 15 NÃO.

Hou ve 1 abs ten ção.
To tal: 60 vo tos.
Apro va do o nome do Sr. Luiz Afon so dos San tos

Sen na. Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Srª
Aná lia Fran cis ca Fer re i ra Mar tins tam bém teve seu
nome apro va do por 44 vo tos SIM, 14 vo tos NÃO.

Hou ve 1 abs ten ção. 

To tal: 59 vo tos.

A Srª Aná lia Fran cis ca Fer re i ra Mar tins foi apro -
va da. Em con se qüên cia, será fe i ta a co mu ni ca ção ao
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (.Ra mez Te bet) - Os Srs.
Se na do res Edi son Lo bão, Fer nan do Be zer ra, Ro me -
ro Jucá, Ma u ro Mi ran da, João Alber to Sil va e Le o mar
Qu in ta ni lha en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem
pu bli ca dos na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi -
men to Inter no.

S. Exªs. se rão aten di dos.



O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si -
den te, Srªs. e Srs. Se na do res, tor nou-se ro ti na, no
Bra sil, a co me mo ra ção de da tas na ci o na is e in ter na -
ci o na is. É uma prá ti ca sa lu tar, pois re no va em nos sa
me mó ria a im por tân cia de even tos, his tó ri cos ou so ci -
a is, que me re cem se eter ni zar atra vés de co me mo ra -
ções, em nos sas lem bran ças.

De te nho-me hoje no Dia Inter na ci o nal do Vo lun -
ta ri a do, que se co me mo rou a 5 de de zem bro. Essa foi
uma data para re fle xões, opor tu ni da de bas tan te fe liz
de ava li ar mos o Bra sil hu ma nis ta, fra ter nal.

Des de que ces sou a “guer ra fria” – que man ti -
nha o mun do sob per ma nen te ten são –, e no ta da -
men te após a que da do Muro de Ber lim, os de ba tes
po lí ti cos ide o ló gi cos pra ti ca men te per de ram a sua ra -
zão de ser. So bre pu se ram-se aos dis cur sos es té re is
as pre o cu pa ções com os pro ble mas eco nô mi cos e
so ci a is. A ár dua luta con tra a po bre za; os in gen tes
pro ces sos para o de sen vol vi men to, ge ra dor de em -
pre gos; o gran de e per ma nen te es for ço para a me lho -
ria da qua li da de de vida dos po vos.

Sur gi ram aí, num cres cen do, as ações de vo lun -
tá ri os nos mais va ri a dos se to res so ci a is, que bus cam
am pa rar os que ne ces si tam.

Os cha ma dos ‘tra ba lha do res vo lun tá ri os’ que se 
es pa lham por todo o mun do nada re ce bem se não a
sa tis fa ção ín ti ma do bem que fa zem. De sen vol vem
uma mis são no tá vel que, aca so não exis tis se, es ta ri -
am ain da mais agra va dos os pro ble mas so ci a is que
pre o cu pam to das as Na ções. Sa cri fi cam suas ho ras
de la zer para ofe re cer sua de di ca ção aos mais ca ren -
tes no mul ti fá rio dos so fri men tos hu ma nos. 

No Bra sil, são mi lhões de pes so as que já mi li -
tam nes se vo lun ta ri a do cris tão. Se gun do os da dos
for ne ci dos pe las ins ti tu i ções que con gre gam tais ser -
vi ços, es ti ma-se que 14 mi lhões de jo vens e 10 mi -
lhões de adul tos que rem ser vo lun tá ri os, aguar dan do
a opor tu ni da de de ser vi rem ao pró xi mo. 

Os da dos dis po ní ve is, no Bra sil, apon tam para o 
fato de que nos sas em pre sas des pen dem do ta ções
ain da ir ri só ri as para fi lan tro pia, ao con trá rio do que
acon te ce em ou tros pa í ses. No en tan to, tais ade sões
vão cres cen do ano a ano, dada a per cep ção da im -
por tân cia do tra ba lho vo lun tá rio para o equi lí brio so ci -
al das nos sas co mu ni da des.

Re cor de-se, em re la ção ao am pa ro de vi do à in -
fân cia, que, em 1990, che fes de Esta dos de 71 pa í ses 
se re u ni ram na ONU para as si nar a De cla ra ção Mun -
di al para a So bre vi vên cia, a Pro te ção e o De sen vol vi -
men to da Cri an ça. Cada país en tão se com pro me teu
a cum prir um pla no de me tas cujo pra zo fi nal foi es ti -

pu la do para o mês de se tem bro de 2001. Nes sa data
se ria re a li za da a  Ses são Espe ci al so bre a Cri an ça da 
Assem bléia Ge ral das  Na ções Uni das. 

Mas os la men tá ve is acon te ci men tos en vol ven -
do o Wold Tra de Cen ter em Nova York e os seus des -
do bra men tos in vi a bi li za ram o en con tro que es ta ria
pa u ta do so bre da dos do úl ti mo Re la tó rio so bre De -
sen vol vi men to da ONU. 

Eu já ha via co men ta do es ses da dos nes ta tri bu -
na, a 4 de de zem bro de 1999, ao ana li sar o Re la tó rio
do Uni cef so bre a Si tu a ção Mun di al da Infân cia 2000:
11 mi lhões de cri an ças mor rem por ano em to dos os
con ti nen tes ví ti mas de fal ta de aten ção e de con di -
ções bá si cas de sa ú de. São 30 mil por dia. 

No Bra sil, se gun do o Mi nis té rio da Sa ú de, 108
mil cri an ças mor rem anu al men te an tes de com ple tar
o pri me i ro ano de vida. Se ri am 18 World Tra de Cen -
ters re ple tos de be bês por ano. E não há em ne -
nhum lu gar – como o dis cur so do pre si den te Fer -
nan do Hen ri que mu i to bem acu sou na Assem bléia
Na ci o nal fran ce sa – exér ci tos que se for mem, ou al -
gum con tin gen te do G-8, des lo can do-se para a er -
ra di ca ção dos tan tos ma les que vi ti mam mi lhões de
cri an ças no mun do in te i ro. Nem está a opi nião pú -
bli ca in ter na ci o nal mo bi li za da para am pa rar os que
an se i am pelo di re i to à sa ú de e às opor tu ni da des de
uma vida dig na.

Na Ses são Espe ci al so bre a Cri an ça, que afi nal
não se efe ti vou em se tem bro úl ti mo, o Bra sil apre sen -
ta ria seu re sul ta do de uma dé ca da de tra ba lho. Das
23 me tas as su mi das pelo País com o Uni cef, po rém, 
ape nas qua tro fo ram atin gi das, ape sar de os in ves ti -
men tos do Go ver no bra si le i ro na área so ci al te rem
au men ta do subs tan ci al men te: hou ve re du ção da in ci -
dên cia de ba i xo peso no nas ci men to de cri an ças; er -
ra di ca ção da po li o mi e li te; re du ção das mor tes pro vo -
ca das pelo sa ram po ou as so ci a das a ele; e au men to
da co ber tu ra va ci nal. 

To das as ou tras 19 me tas fo ram ape nas par ci al -
men te cum pri das. Para ci tar al gu mas: re du ção das ta -
xas de des nu tri ção e de mor ta li da de in fan til e ma ter -
na; eli mi na ção do té ta no ne o na tal; aces so uni ver sal à
água po tá vel e a ser vi ços de sa ne a men to, en tre ou -
tras. 

No en tan to, a des pe i to dos pro ble mas in ter nos e
ex ter nos dos úl ti mos anos, o es for ço do Go ver no Fe de ral 
vem sen do imen so. O to tal de re cur sos fe de ra is apli ca -
dos em pro gra mas so ci a is – se gun do da dos co lhi dos
em do cu men to da Con sul to ria de Orça men tos des ta
Casa – evo lu iu de R$58,6 bi lhões, em 1992, para
R$129,5 bi lhões em 2000. Mes mo as sim, os re sul ta -



dos efe ti vos, que po de mos ve ri fi car no co ti di a no da
po pu la ção ca ren te, an dam a pas sos len tos, dado o
atra so e as de si gual da des es tru tu ra is his tó ri cas de
nos sa so ci e da de.

Cada vez mais o Go ver no e a so ci e da de per -
ce bem que a ta re fa de su pe rá-las não deve ser ape -
nas da ad mi nis tra ção pú bli ca, mas do con jun to da
so ci e da de em par ce ria ati va com o Go ver no em to -
dos os ní ve is. Só as sim po de re mos su pe rar as
imen sas di fi cul da des que vêm pro vo can do tan to so -
fri men to em nos sos pa trí ci os mais in de fe sos e ca -
ren tes. 

O ano 2001 foi de sig na do pela ONU para va lo ri -
zar jus ta men te a ação vo lun tá ria no mun do. Essa
ação foi ca paz de mo ver o povo bra si le i ro em apo io a
seus ne ces si ta dos, co op tan do le vas de in di ví du os em 
so cor ro de seus con ci da dãos. 

No Bra sil, a des pe i to dos in cré du los e eter nos
pes si mis tas, está ocor ren do um fe nô me no con sis ten -
te de par ti ci pa ção vo lun tá ria. 

Ou tu bro, de fi ni do como o mês das cri an ças, foi 
o es ti pu la do pelo Co mi tê Bra si le i ro para o Ano
Inter na ci o nal do Vo lun tá rio para ações de di ca das
às cri an ças. E a Fun da ção da Asso ci a ção Bra si le i ra 
de Fa bri can tes de Brin que dos (Abrinq) foi es co lhi da 
par ce i ra para, du ran te esse pe río do, iden ti fi car, re -
co nhe cer e dar vi si bi li da de a ações des sa na tu re za. 
São ini ci a ti vas de pes so as que têm se re cu sa do a
fi car de bra ços cru za dos, es pe ran do por so lu ções
que de pen dam ape nas da in fra-es tru tu ra e dos re -
cur sos ofi ci a is, de quem, no dia-a-dia, com so li da ri -
e da de, fé e gar ra, tem se uni do em mu ti rão para mu -
dar o sta tus quo ne ga ti vo. 

Essa pos tu ra nas ce da con vic ção de que a res -
pon sa bi li da de pela in fân cia não é só do Go ver no, mas 
de toda a so ci e da de. Os fun da do res da Fun da ção
Abrinq pe los Di re i tos da Cri an ça acre di tam que são
mu i tos os que que rem fa zer algo pe las cri an ças, e
essa cons ta ta ção for ne ce base para uma mo bi li za ção 
so ci al em prol da in fân cia.

A Fun da ção con cen tra suas ações na di vul ga -
ção dos di re i tos da Cri an ça, atra vés de todo tipo de
cam pa nha. Par ti cu lar men te mar can te é a as so ci a ção
com o Mi nis té rio da Edu ca ção e Cul tu ra e o Uni cef,
cuja  pro pos ta é re a li zar em par ce ria uma cam pa nha
para cons ci en ti zar os alu nos da rede pú bli ca ofi ci al
em todo o País so bre seus di re i tos. A im por tân cia da
ini ci a ti va de cor re do fato de que a ma i o ria des sas
cri an ças vem de fa mí li as po bres, as mais su je i tas às
vi o la ções. 

Ou tra ação de di vul ga ção ma ci ça de di re i tos
ocor re em par ce ria com a Edi to ra Abril, lí der bra si le i ra 
do mer ca do de pu bli ca ções in fan to-ju ve nis, que ace i -
ta abor dar os Di re i tos da Cri an ça em 10 mi lhões de
re vis tas e, in clu si ve, cri an do um con cur so so bre o
tema.

O es for ço vo lun tá rio que se está em pre en den do 
em fa vor da in fân cia bra si le i ra é al vis sa re i ro. Se gun do 
o Uni cef, cer ca de 1,6 mi lhão de cri an ças são aten di -
das por ações vo lun tá ri as em mais de 32 mil co mu ni -
da des em todo o Bra sil. A Pas to ral da Cri an ça, se gun -
do da dos do se gun do tri mes tre de 2000, con ta va com 
mais de 145 mil vo lun tá ri os na aju da a cer ca de 1 mi -
lhão de fa mí li as ca ren tes em 3.277 mu ni cí pi os. Sem
con tar, na ver da de, com as mi lha res de pes so as so li -
dá ri as anô ni mas, que são vo lun tá ri as atu an tes, não
per ten cem a or ga ni za ções ou en ti da des or ga ni za das, 
mas doam seu tem po, seu amor e seu ta len to a quem
pre ci sa. 

Empre sas tam bém se mo bi li zam em ações vol -
ta das para o vo lun ta ri a do. Pes qui sa re cen te fe i ta pelo
Ipea mos trou que 67% das em pre sas da re gião Su -
des te re a li zam al gum tipo de ação em be ne fí cio das
co mu ni da des. No Nor des te, esse per cen tu al é de
55%; no Sul, de 46%. As ati vi da des de as sis tên cia so -
ci al pre do mi nam nas três re giões. 

A Pas to ral da Cri an ça, or ga nis mo de Ação So -
ci al da CNBB (Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do
Bra sil), sob a li de ran ça per se ve ran te e des po ja da
da mé di ca pe di a tra e sa ni ta ris ta Elza Arns Ne u -
mann, é ou tra en ti da de da so ci e da de ci vil que vem
sen do apon ta da como uma das mais im por tan tes
or ga ni za ções de todo o mun do a tra ba lhar em sa ú -
de, nu tri ção e edu ca ção da cri an ça – do ven tre ma -
ter no aos seis anos de vida –, en vol ven do fa mí li as e 
co mu ni da des. 

A se men te des te ser vi ço foi lan ça da em maio de 
1982, por Dom Pa u lo Eva ris to Arns, Car de al Arce bis -
po de São Pa u lo, e Mr. Ja mes Grant, en tão Di re tor
Exe cu ti vo do Unicef, em Ge ne bra, du ran te de ba tes
so bre os pro ble mas da paz e da po bre za. 

A Pas to ral da Cri an ça da CNBB está pre sen te
es pe ci al men te na pe ri fe ria das gran des ci da des e nos 
bol sões de mi sé ria dos pe que nos e mé di os mu ni cí pi -
os bra si le i ros, tan to no meio ur ba no quan to ru ral. Se -
gun do da dos do IBGE/Uni cef, 11.570.307 fa mí li as
bra si le i ras vi vem com ren di men tos men sa is de até 1
sa lá rio mí ni mo. Fa zem par te des sas fa mí li as mais de
9 mi lhões de cri an ças me no res de 6 anos de ida de.
Elas são as pri me i ras ví ti mas da de sa gre ga ção fa mi li ar
em de cor rên cia da mi sé ria. 



A mor ta li da de de me no res de 1 ano nas co mu ni -
da des onde há Pas to ral da Cri an ça che ga a ser 50%
me nor do que na que las onde a Pas to ral não está pre -
sen te. Da dos que de mons tram po dem as fa mí li as ca -
ren tes, atra vés de um tra ba lho co mu ni tá rio, ser ca pa -
zes de se tor nar agen tes de sua pró pria trans for ma -
ção. Ou seja, há uma pre o cu pa ção im por tan te em
mo bi li zar a pró pria so ci e da de, em trans for mar o ci da -
dão que está em di fi cul da des em agen te ati vo de seu
pró prio cres ci men to exis ten ci al.

O res ga te da ci da da nia, no en tan to, com a par ti -
ci pa ção de to dos, exi ge o cu i da do com as cri an ças
des de a ges ta ção. Elas são os re cur sos hu ma nos do
fu tu ro e, por tan to, a ma i or ri que za ma te ri al e es pi ri tu al 
de uma Na ção. 

Para re a li zar sua mis são, a Pas to ral da Cri an ça
re ce be apo i os na ci o na is e in ter na ci o na is, seja de en -
ti da des li ga das à Igre ja, seja de ór gãos go ver na men -
ta is e não go ver na men ta is. Des ta ca-se o apo i a men to
do Mi nis té rio da Sa ú de, im por tan te par ce i ro que vem
ar can do com a ma i or par te dos gas tos to ta is da Pas -
to ral des de 1987. 

Ve ri fi ca-se, para quem pes qui sa tais da dos, que
mu i to vem sen do fe i to na área so ci al, no ta da men te
em fa vor das nos sas cri an ças, tan to pelo Go ver no
como por en ti da des como a Fun da ção Abrinq e a
Pas to ral da Cri an ça. Mas, en quan to as po lí ti cas pú bli -
cas não co bri rem to das as nos sas ca rên ci as com re -
la ção à in fân cia, cabe-nos ar re gi men tar mu ti rões em
be ne fí cio dela. 

A so ci e da de pode e deve, como os exem plos
de mons tram, ser o su je i to ati vo na luta pela me lho ria
das con di ções de vida do povo bra si le i ro. As trans for -
ma ções só vi rão atra vés da ação po si ti va da so ci e da -
de ci vil or ga ni za da, que par ta de ba i xo para cima, na
qual o Go ver no seja o ele men to im pul si o na dor da ci -
da da nia, não o seu agen te prin ci pal, tam pou co o seu
en tra ve.  

Srªs e Srs. Se na do res, es ses mi lhões de bra si -
le i ros tra ba lha do res vo lun tá ri os anô ni mos são um
mo de lo a ser se gui do e ad mi ra do por que vêm mos -
tran do que a po lí ti ca trans cen de a atu a ção par la men -
tar e as ações do Esta do. 

Re gis tro os meus apla u sos a es sas ci da dãs e a
es ses ci da dãos que tan to fa zem pelo nos so País. Me -
re cem o re co nhe ci men to e a gra ti dão de todo o povo
bra si le i ro. 

Era o que ti nha a di zer.

Obri ga do.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PTB – RN) – Sr.
Pre si den te, Srªs, e Srs. Se na do res, ve nho a esta tri -
bu na mo vi do por dois ob je ti vos.

O pri me i ro, é de cu nho his tó ri co: fa zer eco ar
nes ta Casa o re gis tro de im por tan te pes qui sa acer ca
de um dos pe río dos mais po lê mi cos de nos sa His tó -
ria, quan do os des ti nos do Bra sil es ta vam nas mãos
das For ças Arma das. O se gun do ob je ti vo é um de ver
pes so al: pres tar me re ci da ho me na gem a um ilus tre fi lho 
do Rio Gran de do Nor te, que teve des ta ca da e de ci si va
atu a ção na di fí cil ta re fa de te cer aque les des ti nos.

Re fi ro-me, Sr. Pre si den te, à re cen te pu bli ca ção
do li vro “Diá lo gos na Som bra”, do his to ri a dor nor -
te-ame ri ca no Ken neth P. Ser bin, edi ta do pela Com pa -
nhia das Le tras e já à ven da em todo o ter ri tó rio na ci o -
nal. Essa im por tan te obra traz à luz, atra vés de cu i da -
do sa e pro fun da aná li se, do cu men tos iné di tos que re -
la tam, com ri que za de de ta lhes, en con tros se cre tos
en tre ofi ci a is das For ças Arma das e bis pos da Igre ja
Ca tó li ca. 

Entre eles, des ta ca-se o nor te ri o gran den se Car -
de al Dom Eu gê nio de Ara ú jo Sa les, uma das fi gu ras
mar can tes do ca to li cis mo bra si le i ro.

A le i tu ra da his tó ria des ses en con tros está pro -
vo can do pro fun da re vi são na ma ne i ra de jul gar his to -
ri ca men te o con tur ba do pe río do do go ver no do Ge ne -
ral Emí lio Gar ras ta zu Mé di ci (1969-1974). 

Enquan to ocor ri am en tre cho ques en tre os de -
fen so res do re gi me mi li tar, de um lado, e os lí de res
de mo crá ti cos e os mi li tan tes da es quer da, de ou tro,
tra va va-se nos bas ti do res uma ner vo sa luta di plo -
má ti ca em que, ci en tes de suas res pon sa bi li da des,
li de ran ças mi li ta res e ecle siás ti cas ten ta vam vis -
lum brar a ver da de dos fa tos, mu i tas ve zes al te ra da
por di fe ren tes ver sões e bo a tos, bem como es ta be -
le cer um ”mo dus vi ven di“ en tre a dou tri na so ci al da
Igre ja e os prin cí pi os de se gu ran ça na ci o nal dos mi -
li ta res.

De um modo ge ral, a Igre ja ha via aco lhi do bem
a cha ma da ”glo ri o sa Re vo lu ção“ de 64, que se pro pu -
nha li vrar o Bra sil do pe ri go co mu nis ta. Mas a im plan -
ta ção da di ta du ra mi li tar, al te ran do con si de ra vel men -
te o am bi en te po lí ti co, obri gou a Igre ja a se re tra ir.
Foi-se acen tu an do cada vez mais o atri to en tre a Igre -
ja e as For ças Arma das, a pon to de acon te cer uma
rup tu ra qua se to tal en tre as duas tra di ci o na is ins ti tu i -
ções do povo bra si le i ro. 

O Exér ci to acu sa va a Igre ja de aban do nar sua
ha bi tu al ta re fa re li gi o sa, pas san do a ado tar uma pos -
tu ra ex ces si va men te po lí ti ca na de fe sa dos di re i tos



hu ma nos, nas exi gên ci as de mais li ber da de e na luta
con tra as de si gual da des so ci a is. 

Por seu lado, a Igre ja, em bo ra re co nhe cen do as
be nes ses do “mi la gre eco nô mi co”, re cla ma va do
Exér ci to a in tran si gên cia com que im plan ta va a dura
Dou tri na de Se gu ran ça Na ci o nal. De modo par ti cu lar,
con de na va a pe sa da re pres são in dis cri mi na da a pa -
dres e mi li tan tes ca tó li cos, ta cha dos de sub ver si vos,
ini mi gos da pá tria ou as so ci a dos a mem bros do pros -
cri to Par ti do Co mu nis ta. 

Assim es cla re ce o au tor: ”Os ge ne ra is que ri am
a ben ção dos bis pos ao seu re gi me, e os pre la dos
que ri am a ga ran tia  dos pri vi lé gi os e do es pa ço dou tri -
nal con ce di dos à Igre ja des de o iní cio da his tó ria do
Bra sil. Os mi li ta res en fa ti za vam os pe ri gos do co mu -
nis mo en quan to a Igre ja apon ta va para as ne ces si da -
des da jus ti ça so ci al“.

Srªs. e Srs. Se na do res, foi nes se cli ma som brio
da pior cri se ja ma is vi vi da en tre Igre ja e Esta do no
Bra sil, que pas to res e mi li ta res de ci di ram ne go ci ar,
com uma con di ção ace i ta por am bas as par tes: os en -
con tros de vi am se re a li zar lon ge das trin che i ras e do
ca lor das ruas, sem o co nhe ci men to da im pren sa. To -
dos pro cu ra vam a som bra da di plo ma cia e a sal va -
guar da do si lên cio. 

Assim, sur giu a cha ma da ”Co mis são Bi par ti te“.
Embo ra au to ri za da pelo Pre si den te Mé di ci, ela não ti -
nha es tru tu ra le gal, mas foi, in for mal men te, uma sé ria 
ten ta ti va de dis cu tir e ten tar re sol ver os im pas ses en -
tre Igre ja e Go ver no. 

Du ran te qua tro anos (de 1970 a 1974), em 24
en con tros se cre tos, es ti ve ram fren te a fren te dois
gru pos de per so na li da des que se au to de no mi na -
ram “Gru po da Si tu a ção”, for ma do por ofi ci a is que
ti nham li ga ção com a Esco la Su pe ri or de Gu er ra
(ESG) e “Gru po Re li gi o so”, que re u nia bis pos de
vá ri as ten dên ci as, al guns mais tar de de sig na dos
Car de a is.

Nas dis cus sões, pro cu ra ram es cla re cer as di fe -
ren tes po si ções ide o ló gi cas de am bas as par tes: a
Dou tri na de Se gu ran ça Na ci o nal, as su mi da pe los mi -
li ta res, e a Dou tri na So ci al da Igre ja, sus ci ta da pelo
Con ci lio Va ti ca no II e im ple men ta da na Amé ri ca La ti -
na pelo Do cu men to de Me del lín. 

So bre tu do, a Co mis são cons ti tu iu-se um foro
pri vi le gi a do para a dis cus são das cons tan tes vi o la -
ções dos di re i tos hu ma nos.

Ha via con ces sões de am bos os la dos: en quan to 
in ten si fi ca va sua for ça re pres si va na ação de sen fre a -
da dos tor tu ra do res, o Go ver no pro cu ra va um diá lo go
com as au to ri da des ecle siás ti cas. E a Igre ja, en quan -

to de sem pe nha va seu pa pel de de nún cia e do pro tes -
to em re la ção às vi o la ções dos di re i tos hu ma nos,
ace i ta va a ofer ta do diá lo go, sub me ti da à exi gên cia
do si lên cio.

A im por tân cia ma i or des ta Co mis são que atra -
ves sou in có lu me os anos do re gi me mi li tar com seu
tra ba lho per sis ten te e se cre to, foi cer ta men te a de es -
ta be le cer um ca nal de co mu ni ca ção que con tri bu ís se
para ame ni zar os atri tos en tre as duas po si ções.

To da via, o ma i or en tra ve para essa con ver gên -
cia era jus ta men te o Do cu men to de Me del lín, um dos
tex tos mais re vo lu ci o ná ri os pos to em prá ti ca pela
Igre ja na Amé ri ca La ti na, pro du zi do pe las li de ran ças
ca tó li cas e apro va do pelo epis co pa do do con ti nen te
na as sem bléia do CELAM (Con fe rên cia do Epis co pa -
do La ti no Ame ri ca no), em 1968 e que fora apro va do
pelo Papa. 

O ca pí tu lo do Do cu men to de Me del lín que tra ta
da jus ti ça so ci al foi de res pon sa bi li da de de Dom Eu -
gê nio Sa les, que che fi a va a Co mis são de Jus ti ça da
Con fe rên cia.

Os mi li ta res con si de ra ram o do cu men to al ta -
men te sub ver si vo, di zen do que ele in ci ta va à re vol ta 
e à luta ar ma da. Dom Eu gê nio pro cu rou en tão mos -
trar que a im por tân cia da que le tex to era de ou tra or -
dem. Além dis so, o tex to não es pe ci fi ca va a si tu a -
ção do Bra sil, pois era en de re ça do a toda a Amé ri ca 
La ti na. Vis to no seu con jun to, o Do cu men to era
mais re li gi o so, do que po lí ti co, opon do-se in clu si ve
ao mar xis mo.

Srªs. e Srs. Se na do res, Dom Eu gê nio se im -
pôs como um dos prin ci pa is par ti ci pan tes da Co -
mis são Bi par ti te, o mais res pe i ta do in ter lo cu tor da
Igre ja jun to às For ças Arma das, e, por esta ra zão,
que ro pres tar-lhe mi nha ho me na gem nes ta Casa
do povo. 

Dos do cu men tos se cre tos ago ra di vul ga dos e
ana li sa dos emer ge o ver da de i ro per fil de Dom Eu gê -
nio, e é ne ces sá rio que a ele se faça jus ti ça.

Ma ni que ís tas e sec tá ri os o ha vi am ta xa do de
”con ser va dor“ e ”ami go dos mi li ta res“. Na ver da de,
Dom Eu gê nio sem pre pa u tou sua vida por uma trans -
pa ren te e cons tan te fi de li da de à Igre ja e pelo res pe i to
às au to ri da des cons ti tu í das. Sua ín do le re ser va da e o 
fato de ra ra men te con ce der en tre vis tas con tri bu í ram
para se ti ves se dele a fal sa ima gem de uma sub mis -
são que nun ca exis tiu. 

Dom Eu gê nio nun ca foi de fi car na sa cris tia.
Gran de par te da his tó ria do meu Esta do, o Rio Gran -
de do Nor te, foi es cri ta pelo jo vem bis po que plas mou
li de ran ças le i gas no fa mo so ”Mo vi men to de Na tal“ e



foi pi o ne i ro na al fa be ti za ção de adul tos, com a cri a ção 
do Mo vi men to de Edu ca ção de Base (MEB), ten do
usa do po si ti va men te o gran de po der de al can ce do
rá dio nas re giões mais inós pi tas, quan do nem se sa -
bia no Bra sil o que era te le vi são. 

A Igre ja re co nhe ceu sua ca pa ci da de de li de ran -
ça ele van do-o ra pi da men te aos mais al tos pos tos
ecle siás ti cos. Arce bis po de Sal va dor, a sede pri maz
do Bra sil, em 1968, foi de sig na do Car de al no ano se -
guin te, 1969, e logo de po is, em 1971, foi trans fe ri do
para o Rio de Ja ne i ro.

Como Car de al da mais im por tan te ar qui di o ce se
do Bra sil, Dom Eu gê nio teve de en fren tar o pe río do
di ta to ri al. O fato de es tar no Rio e ser Car de al trou -
xe-lhe o peso de uma res pon sa bi li da de ma i or. Ago ra
o Car de al po ti guar, além de seu de ver pas to ral ti nha
nova obri ga ção: o de sa fio po lí ti co. Ao che gar ao Rio ele 
vai en con trar a “Re vo lu ção” na sua face mais dra má ti -
ca e cru el. Ti nha de con vi ver com ela, sem se per der!

Na re a li da de, Dom Eu gê nio nun ca apo i ou o re -
gi me di ta to ri al.  Ele ti nha com pro mis sos com as re for -
mas so ci a is. Em 1964, ele pro i biu uma ce le bra ção re -
li gi o sa pela “Re vo lu ção” e, mais tar de, re cu sou uma
con de co ra ção que lhe se ria dada pe las mãos da que -
les que pren di am pa dres e des res pe i ta vam os di re i tos 
hu ma nos. 

Com re la ção ao de su ma no pro ble ma da tor tu ra,
a po si ção de Dom Eu gê nio foi sem pre cla ra, sem am -
bi güi da des e co ra jo sa. Cito o au tor do li vro: ”Dom Eu -
ge nio de i xou bem cla ro que ele sa bia dos abu sos e
que o go ver no só po de ria se re di mir se aca bas se com 
eles“.

Dom Waldyr, bis po pro gres sis ta de Vol ta Re don -
da, atin gi do du ra men te pe las for ças de re pres são,
tam bém deu seu tes te mu nho a fa vor de Dom Eu gê -
nio: “Mo ran do em Na tal, den tro da que la mi sé ria, Dom 
Eu gê nio ti nha ini ci a ti vas  am pla men te so ci a is, co nhe -
ci das no Bra sil in te i ro. Ago ra ele mu dou? Mu dou os
mé to dos, não a pre o cu pa ção pe los pro ble mas so ci a is.
Nun ca apo i ou a vi o lên cia. Nós de nun ciá va mos, ele di -
a lo ga va”.

O au tor de ”Diá lo gos na som bra“ ob ser va que é
mu i to in te res san te es cu tar o que Dom Eu gê nio e Dom 
Pa u lo Eva ris to Arns, Car de al-ar ce bis po de São Pa u -
lo, dis se ram um do ou tro. Entre vis ta dos se pa ra da -
men te, hou ve co in ci dên cia de sen ti men tos. 

Dis se Dom Eu gê nio: ”Dom Pa u lo tem um mé to -
do que é di fe ren te do meu, mas cre io que que re mos a
mes ma co i sa“. 

Dis se Dom Pa u lo: “Di zem que Dom Eu gê nio é
mais con ser va dor, que eu sou mais pro gres sis ta. Isso

tudo é con ver sa. Nós te mos ou tra ma ne i ra de pro ce -
der, mas sem pre a mes ma fi na li da de”. 

Assim, em bo ra man ten do uma re la ção com as
au to ri da des mi li ta res, Dom Eu gê nio não se omi tia em
dis cor dar di re ta men te, sem alar de, mas com fir me za,
dos ex ces sos do re gi me, so bre tu do no des res pe i to
aos di re i tos hu ma nos e à prá ti ca da tor tu ra.

A gran de ver da de que hoje vem à tona é que
Dom Eu gê nio op tou pelo equi lí brio. Por  um lado, era
de ver da Igre ja pro mo ver a jus ti ça so ci al e ser voz dos 
ex clu í dos. Por ou tro lado, ha via a ne ces si da de de
man ter a con vi vên cia com o re gi me mi li tar. 

A ten são en tre o pas tor e o po lí ti co exi giu de
Dom Eu gê nio um po si ci o na men to que sal va guar das -
se um, sem des me re cer o ou tro. Era mu i to fá cil ser
pas tor con tra o go ver no. Mais di fí cil era ser po lí ti co,
sem ab di car do pas tor. Foi este o ca mi nho que ele es -
co lheu.

No en tan to, a mí dia viu ape nas o po lí ti co e logo
o es te ri o ti pou de “con ser va dor” e “co la bo ra dor”. 

Se cre ta men te, po rém, mu i tas pes so as que en -
con tra ram a li ber da de gra ças à sua pa ci en te in ter -
ven ção, vis lum bra ram o pas tor, que não gri ta va na
pra ça pú bli ca, mas que não se can sa va de de fen der
os di re i tos hu ma nos e de pro te ger os per se gui dos
pela di ta du ra.

Na ba ta lha pe los di re i tos hu ma nos, Dom Eu gê -
nio re ve lou-se ser, de fato, um gran de es tra te gis ta. 

Se gun do o au tor do li vro: “Du ran te os anos Mé -
di ci, Dom Eu gê nio aju dou de ze nas de pes so as, in clu -
si ve pa dres, que fo ram pre sos ou ame a ça dos pe las 
for ças de re pres são. Em al guns ca sos, re ce beu in -
di ví du os em sua casa ou fez com que pas sas sem a 
no i te na re si dên cia de fun ci o ná ri os da ar qui di o ce -
se. Dom Eu gê nio pro tes tou com Mé di ci so bre o
uso da tor tu ra”.

Dom Eu gê nio aju dou tam bém cen te nas de re fu -
gi a dos po lí ti cos, in clu si ve tu pa ma ros e mon te ne ros,
le van do-os em seu car ro ofi ci al ao Su ma ré para abri -
gá-los em sua casa e, de po is, es col tan do-os ao ae ro -
por to, para a sa í da do País.  Ele sa bia que es ta va de -
sa fi an do o re gi me e avi sou pes so al men te ao go ver no
o que fa zia. 

Eis o seu tes te mu nho: “Vou se guir o meu de ver
de pas tor, em bo ra isso con tra rie a lei do Bra sil. Li guei
para o co man do mi li tar. – Ge ne ral, quan do che gar ao
co nhe ci men to dos ser vi ços se cre tos da Re vo lu ção
que os co mu nis tas es tão na mi nha casa, eu que ro lhe
di zer que eu sou o res pon sá vel. Pon to fi nal. Eu não
po dia pe dir per mis são ao ge ne ral para cum prir meu
de ver de bis po”. 



Srªs. e Srs. Se na do res, na ver da de o gran de
efe i to des tes “diá lo gos na som bra” nós es ta mos sen -
tin do ago ra: é a ne ces si da de, por par te dos es tu di o -
sos, dos pes qui sa do res, do povo em ge ral, de fa zer
uma re a va li a ção da que le pe río do ne bu lo so da his tó -
ria na ci o nal, quan do, es tan do amor da ça da a li ber da -
de, o medo do mi na va os es pí ri tos e a ca mu fla gem
pro te gia os cri mes. 

Par ti cu lar men te para o povo do Rio Gran de do
Nor te, que eu te nho a hon ra de re pre sen tar nes ta
Casa, uma con clu são se im põe: o Car de al Dom Eu -
gê nio Sa les emer ge des ta pes qui sa iné di ta com todo
o vi gor dos he róis es que ci dos. 

A sua face ofi ci al e vi sí vel é bas tan te co nhe ci da. 

Sur ge ago ra o he rói in vi sí vel que, na sua mo -
dés tia e dis cri ção, ape nas al guns co la bo ra do res
mais ín ti mos co nhe ci am. Re ve lan do ao pú bli co,
após anos e anos de pes qui sa, nu me ro sos e pre ci o -
sos se gre dos  dos “Diá lo gos na som bra”, o his to ri a -
dor nor te-ame ri ca no Ken neth P. Ser bin deu o pri me -
i ro pas so para o res ga te de fi ni ti vo da fi gu ra de Dom
Eu gê nio Sa les, um pa la di no dos di re i tos hu ma nos,
um he rói anô ni mo.

Mu i to obri ga do.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB –  RR) –
Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, se o ano de
2001 vai fi car mar ca do na His tó ria por al gum fato
po lí ti co e eco nô mi co, será pos si vel men te pela eclo -
são do pro ble ma do dé fi cit da pro du ção de ener gia
elé tri ca. Re sul ta do de al guns fa to res con jun tu ra is e
ou tros tan tos de na tu re za po lí ti ca, a fal ta de ener gia
obri gou o País todo a to mar me di das para, em um
pri me i ro mo men to, con vi ver com a es cas sez, pelo
es ta be le ci men to, en tre ou tras re gu la men ta ções, de
co tas-li mi te de con su mo, tan to para as fa mí li as
quan to para as em pre sas.

Mais im por tan te ain da, con tu do, são as me di -
das para a su pe ra ção, no mé dio e no lon go pra zo, da
pro du ção in su fi ci en te de ener gia para a de man da de
um País cuja eco no mia pro gri de e pre ci sa cres cer
sem pre mais. Sim, por que o Bra sil pre ci sa au men tar e 
mu i to seu Pro du to Inter no Bru to para tam bém pro mo -
ver a jus ti ça so ci al e res ga tar da po bre za e da mi sé ria
par ce las sig ni fi ca ti vas de sua po pu la ção. E há so -
men te uma ma ne i ra de se ul tra pas sar a cri se: o in ves -
ti men to na pro du ção de ener gia.

Inves ti men to que, no novo qua dro ins ti tu ci o nal
bra si le i ro – no qual o Esta do, mu i to apro pri a da men -
te, se afas tou das  ati vi da des pro du ti vas –, de ve rá
ser re a li za do pela ini ci a ti va pri va da.

Ocor re, po rém, que as em pre sas pre ci sam
ver, nas al ter na ti vas de in ves ti men to, con di ções es -
pe ci a is de atra ti vi da de, so bre tu do em se to res de
ati vi da de ca rac te ri za dos pelo alto in ves ti men to ini -
ci al, ba i xa taxa in ter na de re tor no e pra zo re la ti va -
men te lon go de ma tu ra ção e de re cu pe ra ção do ca -
pi tal. É quan do se apre sen ta uma si tu a ção como
essa, em que a ini ci a ti va pri va da pre ci sa de in cen ti -
vos es pe ci a is para de ci dir pelo in ves ti men to em
uma ati vi da de pro du to ra de be ne fí cio so ci al, que o
Esta do deve in ter vir. 

E para ope rar esse tipo de ação es ta tal, Sr. Pre -
si den te, é que, pre ci pu a men te, fo ram cri a dos os ban -
cos de de sen vol vi men to, como o Ban co Na ci o nal de
De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES.

De fato, o BNDES, cum prin do sua fun ção, está
com pro me ti do com a su pe ra ção do atu al qua dro de
ca rên cia de pro du ção de ener gia elé tri ca, tan to que
apre sen ta uma sé rie de pro gra mas es pe ci a is para
apo io fi nan ce i ro a in ves ti men tos em ener gia. São seis 
pro gra mas es pe cí fi cos e mais três mo da li da des de
cré di to au to má ti co para in ves ti men to em efi ciên cia
ener gé ti ca. Eles es tão des cri tos em uma bro chu ra de
fá cil le i tu ra, pu bli ca da pelo Ban co, e tam bém na pá gi -
na que a ins ti tu i ção man tém na in ter net.

O que pre ten do fa zer é um rá pi do apa nha do
ge ral des ses pro gra mas e de seus res pec ti vos ob je -
ti vos, para co nhe ci men to de meus ilus tres Pa res e
do pú bli co que nos acom pa nha pe los ór gãos de co -
mu ni ca ção.

Faço isso por que o povo pre ci sa sa ber que o
Go ver no não está agin do so men te no sen ti do das
me di das res tri ti vas im pos tas pela Câ ma ra de Ges -
tão da Cri se de Ener gia, mas atu an do se ri a men te
no sen ti do de ul tra pas sar esse pe río do de di fi cul da -
des.

De ma ne i ra ge ral, o BNDES ele vou os per cen tu -
a is má xi mos de par ti ci pa ção nos in ves ti men tos, alar -
gou os pra zos, ofe re ceu aval para fi nan ci a men tos ex -
ter nos, fle xi bi li zou as re gras de ga ran tia para as ope -
ra ções di re tas, sim pli fi cou os pro ces sos de aná li se e
con tra ta ção, e abriu fi nan ci a men to para a aqui si ção
de equi pa men tos im por ta dos, des de que seja pro va -
da a ine xis tên cia de si mi lar na ci o nal ou a in ca pa ci da -
de do par que in dus tri al bra si le i ro de aten der às en co -
men das pre vis tas.

O Pro gra ma de Apo io Fi nan ce i ro a Inves ti men -
tos Pri o ri tá ri os no Se tor Elé tri co visa a es ti mu lar a im -
plan ta ção, no pra zo mais cur to pos sí vel, de pro je tos
de ex pan são da ca pa ci da de ins ta la da no País, apo i -
an do in ves ti men tos em ge ra ção de ener gia por meio
de usi nas hi dre lé tri cas, ter me lé tri cas e de co-ge ra -



ção, além de in ves ti men tos no sen ti do de au men tar a
ca pa ci da de de trans mis são. Está vol ta do prin ci pal -
men te para o fi nan ci a men to da cons tru ção de pe que -
nas e mé di as cen tra is hi dre lé tri cas e para ter me lé tri -
cas de co-ge ra ção a gás.

A par ti ci pa ção do BNDES no fi nan ci a men to
pode che gar até a 80%, ex ce to nos ca sos de usi nas
hi dre lé tri cas de ca pa ci da de su pe ri or a 30 me ga watts,
para as qua is o li mi te é de 70%.

O Pro gra ma de De sen vol vi men to e Co mer ci a li -
za ção de Ener gia Elé tri ca de Pe que nas Cen tra is Hi -
dre lé tri cas (PCH-COM) visa a vi a bi li zar, por meio de
fi nan ci a men tos, a im plan ta ção ou a re vi ta li za ção de
pe que nas cen tra is hi dre lé tri cas, co nec ta das ao Sis te -
ma Inter li ga do Bra si le i ro, com a ga ran tia de com pra,
pela Ele tro brás, da ener gia pro du zi da.

O ní vel de par ti ci pa ção do BNDES será de até
80%, e a ven da à Ele tro brás da ener gia pe las usi nas
cons tru í das no âm bi to des se pro gra ma será cal cu la -
da e ho mo lo ga da pelo ór gão re gu la dor.

O Pro gra ma de Apo io à Co-Ge ra ção de Ener gia
Elé tri ca a par tir de Re sí du os de Cana-de-Açú car des -
ti na-se ao fi nan ci a men to de pro je tos des se tipo – ti pi -
ca men te, por par te de usi nas pro du to ras de açú car
ou ál co ol – que te nham por ob je ti vo a ven da da ener -
gia ex ce den te às con ces si o ná ri as de co mer ci a li za -
ção ou dis tri bu i ção de ener gia elé tri ca. Nes ses ca sos, 
tam bém, o BNDES po de rá par ti ci par com até 80 por
cen to do fi nan ci a men to.

O Pro gra ma de Apo io à Co-Ge ra ção de Ener gia
Elé tri ca a par tir de Re sí du os de Bi o mas sa tem ca rac -
te rís ti cas se me lhan tes ao pro gra ma an te ri or.

O Pro gra ma para Inves ti men tos em Con ser va -
ção e Fon tes Alter na ti vas de Ener gia Elé tri ca tem por
ob je ti vo o fi nan ci a men to de pro je tos de em pre go de
fon tes al ter na ti vas de ener gia, ra ci o na li za ção do seu
uso ou de sua con ser va ção.

O Pro gra ma de Apo io a Inves ti men tos em Pe tró -
leo e Gás visa a fi nan ci ar a im plan ta ção, am pli a ção e
mo der ni za ção de em pre en di men tos no se tor de pe -
tró leo e gás, ao lon go de toda a ca de ia pro du ti va, bus -
ca o au men to da ofer ta de ener gia de hi dro car bo ne -
tos a pre ços com pe ti ti vos in ter na ci o nal men te, de
modo a ma xi mi zar o for ne ci men to de bens e ser vi ços
na ci o na is no se tor e pro mo ver ma i or com pe ti ção,
dan do ên fa se às áre as de re fi no e dis tri bu i ção de gás.

Os três pro du tos au to má ti cos de apo io a in ves ti -
men tos em efi ciên cia ener gé ti ca são o BNDES Au to -
má ti co, o Fi na me e o Fi na me Impor ta ção. O pri me i ro
ofe re ce fi nan ci a men tos de até 7 mi lhões de re a is para 
in ves ti men tos em efi ciên cia ener gé ti ca, o que in clui a

aqui si ção de má qui nas e equi pa men tos no vos – mais
mo der nos e efi ci en tes. São da das con di ções es pe ci -
a is de ju ros para as pe que nas e mi cro em pre sas, além 
das em pre sas de qual quer por te si tu a das em áre as
abran gi das pe los Pro gra mas Re gi o na is do Ban co,
isto é, Ama zô nia Inte gra da, Nor des te Com pe ti ti vo,
Cen tro-Oes te e Re con ver sul.

Por meio do Fi na me, o BNDES fi nan cia a aqui si -
ção de má qui nas e equi pa men tos, ex clu si va men te de 
fa bri ca ção na ci o nal, que vi sem à efi ci ên cia ener gé ti -
ca. Apli ca-se tan to a em pre sas que ad qui rem má qui -
nas para uso pró prio quan to em pre sas de ar ren da -
men to mer can til – ou le a sing – e em pre sas que ope -
ram se gun do ou tras for mas de lo ca ção de equi pa -
men tos. O fi nan ci a men to está li mi ta do a 50% para as
mi cro em pre sas e a 30% para as em pre sas de pe que -
no e de mé dio por te.

O Fi na me Impor ta ção está des ti na do às mé di -
as, pe que nas e mi cro em pre sas. Por in ter mé dio de
ins ti tu i ções fi nan ce i ras cre den ci a das pelo BNDES,
elas po dem ob ter fi nan ci a men tos para a im por ta ção
de má qui nas e equi pa men tos vi san do à efi ciên cia
ener gé ti ca. Para as pe que nas e mi cro em pre sas, o
Ban co fi nan cia até 85% do va lor CIF dos equi pa men -
tos, li mi ta do a 3 mi lhões de dó la res, e até 80% para as 
mé di as em pre sas.

Ao ofe re cer às em pre sas to dos es ses pro gra -
mas e pro du tos au to má ti cos, o BNDES está, sem
qual quer dú vi da, dan do sua con tri bu i ção para a ver -
da de i ra su pe ra ção da cri se ener gé ti ca, que virá quan -
do não fo rem mais ne ces sá ri os es que mas for ça dos
de ra ci o na men to. Mas está tam bém con tri bu in do para 
que as li ções des te tem po de res tri ções se jam apren -
di das e bem em pre ga das no fu tu ro: não será por que
te re mos mais ofer ta de ener gia que po de re mos vol tar
a gas tar ir res pon sa vel men te. O es tí mu lo a ações no
sen ti do de oti mi za ção do uso e de con ser va ção de
ener gia elé tri ca ha ve rá de con ti nu ar.

Esse, en fim, é o pa pel de uma ins ti tu i ção de
Esta do em uma or ga ni za ção ins ti tu ci o nal mo der na: o
de apo i ar e es ti mu lar a li vre ini ci a ti va a in ves tir nos se -
to res so ci al men te sig ni fi ca ti vos. Como men ci o nei há
pou co, o Go ver no não está de bra ços cru za dos di an te 
da cri se, to man do so men te me di das pa li a ti vas: exis te, 
mes mo, ação ob je ti va, no sen ti do de re sol ver os pro -
ble mas de ba i xa ofer ta de ener gia, e o BNDES é um
dos prin ci pa is agen tes do Esta do en car re ga dos des -
sa ação.

Mu i to obri ga do.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o Se na do da



Re pú bli ca pre pa ra-se para vol tar a vi ver uma de
suas ho ras mais dig ni fi can tes e   be las com a imi -
nen te vo ta ção da Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o -
nal n.º 2A, de 1995, que res trin ge a imu ni da de par -
la men tar.

Nada tem tan ta for ça quan to uma idéia que afi -
nal ama du re ceu. Esta fra se re su me ma gis tral men te o
lon go ca mi nho que a in dig na ção ci da dã per cor reu até 
en con trar eco no en ten di men to e na ação das li de ran -
ças po lí ti cas do Con gres so Na ci o nal. O gri to das ruas
fi nal men te cons ci en ti zou-as da ab so lu ta ur gên cia de
dar um bas ta à im pu ni da de na po lí ti ca.

Ven ceu a opi nião pú bli ca, há mu i to re vol ta da
com o acin to so des fi le de de lin qüen tes de nor te a sul
do País que ma ni pu lam a boa-fé do povo para trans -
for mar o man da to em es cu do para seus ilí ci tos.

Ven ce ram tam bém os par la men ta res do ta dos
de ge nu í no es pí ri to cí vi co, os qua is – está pro va do
ago ra, gra ças a Deus – for mam a ma i o ria da clas se
po lí ti ca.

Ven ceu a ver da de i ra tra di ção his tó ri ca da de mo -
cra cia que res trin ge a imu ni da de às opi niões, às pa la -
vras e aos vo tos do le gis la dor no exer cí cio do seu
man da to. Os mem bros do Con gres so po de rão ser
pro ces sa dos por cri mes co muns, pe ran te o Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, sem a ne ces si da de de li cen ça pré -
via da Câ ma ra ou do Se na do.

No en tan to, a bru ta li da de e a in jus ti ça que por
ve zes ain da con ta mi nam o jogo ele i to ral bra si le i ro,
des res pe i tan do a ex pres são da pró pria von ta de po -
pu lar, en con tram um fre io ade qua do no dis po si ti vo que
per mi te a sus pen são do pro ces so sem pre que a ma i o -
ria re ú na ele men tos de con vic ção su fi ci en tes para jul gar 
que a de nún cia teve mera mo ti va ção po lí ti ca.

Sr. Pre si den te, con si de ro de meu de ver de jus ti -
ça pres tar uma ho me na gem aos no bres Se na do res
José Fo ga ça, Ro nal do Cu nha Lima e Pe dro Si mon
que tra ba lha ram dois anos nes sa ma té ria, ori gi ná -
ria do Se na do, em pres tan do-lhe as lu zes de suas
in te li gên ci as e o ca lor de suas pa i xões pelo bem co -
mum.

No mais, es pe ro que o avan ço que es ta mos
pres tes a tes te mu nhar e pro du zir dê novo fô le go ao
en ca mi nha men to do pro ces so de re for ma po lí ti ca.
A fi de li da de par ti dá ria e o fi nan ci a men to pú bli co de
cam pa nhas são al gu mas en tre as mu dan ças im -
pres cin dí ve is para dar ma i or con sis tên cia, trans pa -
rên cia e re pre sen ta ti vi da de ao sis te ma de ci só rio
na ci o nal.

Era o que ti nha a co mu ni car. Mu i to obri ga do.

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB –
MA) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o ano
2001 foi es co lhi do pela Orga ni za ção das Na ções
Uni das como o Ano Inter na ci o nal do Vo lun ta ri a do.
Em de cor rên cia, o as sun to foi de ba ti do ao lon go do
ano que fin da, e nu me ro sos pa í ses com pro me te -
ram-se com a op ção  da ONU pla ne jan do e exe cu -
tan do cam pa nhas. No Bra sil, a ini ci a ti va da que la ins -
ti tu i ção le vou à for ma li za ção de um Co mi tê Bra si le i -
ro para ana li sar o tema e ela bo rar um pro gra ma de
ati vi da des.

A pro pos ta cha ma a aten ção  pelo fato de o ser -
vi ço vo lun tá rio, de for ma ge ral, ser ain da vis to como
pa ter na lis ta, re sul ta do da prá ti ca de uma ca ri da de
mu i to pou co efi ci en te para o des per tar de ati tu des de
ci da da nia cri a ti va e trans for ma do ra.

Não há dú vi da de que esse gê ne ro de tra ba lho
pode con tri bu ir para o amor te ci men to da von ta de de
mu dar si tu a ções so ci a is de po bre za e des con for to;
pode fa vo re cer a ma nu ten ção de um es ta do de em bo -
ta men to da in te li gên cia e da ca pa ci da de de le i tu ra da
re a li da de pe las pes so as mais ne ces si ta das, ma chu -
ca das, blo que a das pe las du ras con se qüên ci as da mi -
sé ria. Por ou tro lado, se con du zi do com a in ten ção
aber ta no sen ti do de es cla re cer e de mos trar os me -
ca nis mos que im pul si o nam so ci al men te a cri a ti vi da -
de hu ma na, cons ti tui-se cam po fér til de idéi as e ini ci -
a ti vas li ber ta do ras.

Numa eco no mia de com pe ti ção in ques ti o ná vel,
o vo lun ta ri a do tor na-se, sem dú vi da, pa ter na lis ta e re -
for ça a com pe ti ção cega. No en tan to, a pas sa gem de
uma eco no mia com pe ti ti va que exa cer ba a de si gual -
da de para uma eco no mia so li dá ria e co o pe ra ti va só
se efe ti va rá con cre ta men te me di an te a par ti ci pa ção
do ma i or nú me ro pos sí vel de ci da dãos. Em um país
emer gen te, a par ti ci pa ção é fun da men tal para en ca -
mi nhar as trans for ma ções e ace le rar o de sen vol vi -
men to.

No caso bra si le i ro, que ro lem brar o fan tás ti co
tra ba lho re a li za do pela Pas to ral da Cri an ça, um pro -
gra ma de vo lun ta ri a do nas ci do na ci da de de Flo ri a nó -
po lis,  cri a do e ori en ta do pela mé di ca sa ni ta ris ta Zil da 
Arns há de zo i to anos.

Ini ci a da com meia dú zia de vo lun tá ri os, atu al -
men te a Pas to ral da Cri an ça está pre sen te em 22
mil co mu ni da des bra si le i ras po bres, em 3 mil e 277
Mu ni cí pi os. Apro xi ma da men te 76 mil ges tan tes são 
acom pa nha das men sal men te por 150 mil vo lun tá ri -
os.   Os re sul ta dos?  A taxa de mor ta li da de in fan til,
cuja mé dia na ci o nal gira em tor no de 34,6 por mil
nas ci men tos, nas lo ca li da des aten di das pela Pas -
to ral, caiu para tre ze por mil nas ci men tos. Um mi -



lhão e se is cen tas mil cri an ças ca ren tes, de zero a
seis anos de ida de, têm seu de sen vol vi men to
acom pa nha do mês por mês pe los agen tes da Pas -
to ral. São agen tes tre i na dos para acom pa nhar, de -
tec tar pro ble mas, en ca mi nhar so lu ções, ori en tar e
ins tru ir.

O dra ma crô ni co da fome, vi vi do pela gran de
ma i o ria das cri an ças as sis ti das, foi su pe ra do pelo
que o povo ape li dou de “fa ri nha mi la gro sa” – uma
mul ti mis tu ra fe i ta de ar roz, fa ri nha de mi lho, cas ca
de ovo, fo lha de man di o ca e ou tros pro du tos que va -
ri am de re gião para re gião. O soro ca se i ro foi po pu -
la ri za do e, gra ças a esse soro, mi lha res de cri an ças 
fo ram e são sal vas da mor te por di ar réia e de si dra -
ta ção.

O su ces so des se pro gra ma já ul tra pas sou as
fron te i ras na ci o na is. Está pre sen te hoje em doze pa í -
ses, dis tri bu í dos na Amé ri ca La ti na e  na Áfri ca. Chi le,
Equa dor, Bo lí via, Peru, Pa ra guai, Ve ne zu e la, Argen ti -
na e Uru guai; Gu i né-Bis sau, Áfri ca do Sul e Ango la 
são al guns dos que im plan ta ram o seu sis te ma de
aten di men to às cri an ças ins pi ra dos na Pas to ral da
Cri an ça do Bra sil.

A his tó ria e o êxi to des se mo vi men to ali cer -
çam-se numa só re a li da de: o es for ço co le ti vo. Um es -
for ço que é o res pon sá vel pela que bra des sa es pé cie
de cou ra ça que faz com que as pes so as per cam a
sen si bi li da de di an te dos dra mas dos ou tros. Um es -
for ço que se tor na fa tor de ci si vo pela im plan ta ção de
uma “cul tu ra da so li da ri e da de”. Uma de di ca ção pes -
so al que, em pri me i ro lu gar, muda in te ri or men te a
pró pria pes soa e, em se gun do, res ga ta os va lo res da
co-res pon sa bi li da de e da par ti ci pa ção, com cer te za,
va lo res fun da men ta is para a cons tru ção de um mun -
do me lhor.

Não há dú vi da de que a Orga ni za ção das Na -
ções Uni das, no Ano Inter na ci o nal do Vo lun ta ri a do,
cri ou es pa ço para im por tan te re fle xão,  ava li a ção e in -
cen ti vo ao ser vi ço vo lun tá rio. A si tu a ção de cada país
emer gen te será me lhor quan to ma i or for o cres ci men -
to do vo lun ta ri a do, ser vi ço para o qual os jo vens de -
mons tram par ti cu lar sen si bi li da de e onde se en ga jam 
com en tu si as mo e ide a lis mo.

Gra ças aos jo vens, o Bra sil já ocu pa o quin to
lu gar no mun do em nú me ro de vo lun tá ri os. Vin te e
dois por cen to dos bra si le i ros adul tos ocu pam-se
vo lun ta ri a men te de pro je tos so ci a is. O per cen tu al
da Fran ça é de 23%. Nos Esta dos Uni dos, 48 % dos
ha bi tan tes de di cam-se a ser vi ços vo lun tá ri os du -

ran te no mí ni mo cin co ho ras por se ma na. Os da dos
fo ram le van ta dos por pes qui sa re a li za da pelo Insti -
tu to Su pe ri or de Estu dos Re li gi o sos – ISER – e pelo 
IBOPE.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, a vi o lên -
cia hoje tor nou-se uma ca la mi da de pú bli ca. Pas sar
fome é vi o lên cia; não ter aces so à edu ca ção é vi o lên -
cia; não dis por de ser vi ços de sa ú de é vi o lên cia; não
pos su ir ha bi ta ção ade qua da, com um mí ni mo de con -
for to hu ma no é vi o lên cia. É vi o lên cia que ges ta vi o -
lên cia, por que des sen si bi li za e em bru te ce. Ven cer
essa  vi o lên cia é fun da men tal. Ne nhum país, no en -
tan to, po de rá ven cer se a so li da ri e da de não for uni -
ver sa li za da e va lo ri za da como pos tu ra hu ma na dig na
e trans for ma do ra. Os que pres tam ser vi ços vo lun tá ri -
os es tão plan tan do as se men tes para um País mais
jus to e cons ci en te, es tão des cor ti nan do o ho ri zon te
para um Bra sil mais fe liz.

Mu i to obri ga do.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –
Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o Pro je to de
Lei do Se na do n.º 203, de 2001, dis cu ti do hoje na Co -
mis são de Assun tos So ci a is, pro põe-se a re gu la men -
tar uma si tu a ção que, de fato, a so ci e da de já con sa -
grou.

Tra ta-se do exer cí cio da ati vi da de de mo to ta xis -
ta, hoje lar ga men te uti li za da no trans por te de pas sa -
ge i ros e a de mo to boy, no trans por te de mer ca do ri as,
com uso de mo to ci cle tas.

A mo to ci cle ta tem-se re ve la do um meio de
trans por te mu i to ver sá til, leve, ha ven do-se com mu i ta
li ber da de no trân si to con ges ti o na do. Além de con sa -
grar-se como um meio de trans por te mu i to eco nô mi -
co, per mi tin do, por isso, aces so fá cil a um lar go seg -
men to so ci al.

Assim, ao am pli ar-se a re la ção de ati vi da des
eco nô mi cas, no caso a pres ta ção de ser vi ços, es ta re -
mos pos si bi li tan do que mi lha res de bra si le i ros te -
nham re gu la ri za da a ati vi da de que abra ça ram de sus -
ten ta ção pró pria e na de suas fa mí li as. Na ou tra pon -
ta, per mi te a uma lar ga fa i xa da po pu la ção, de ren da
li mi ta da, ter à sua dis po si ção, para lo co mo ção, um
meio de trans por te ágil e mais ba ra to. Da mes ma
for ma pos si bi li ta a me lho ria da efi ciên cia do co mér -
cio que pode en tre gar em do mi cí lio, ou na in ter li ga -
ção en tre em pre sas, de mer ca do ria a cus to pou co
sig ni fi ca ti vo. Au men ta, ain da, a co mo di da de do ci -



da dão que pode com prar por te le fo ne e re ce ber, em 
casa, sua mer ca do ria com acrés ci mo inex pres si vo
no pre ço.

Tra ta-se, Sr. Pre si den te, de re gu la ri za ção de
prá ti ca já ado ta da no co ti di a no das pes so as, fru to das 
al te ra ções no modo de vida de uma so ci e da de di nâ -
mi ca que bus ca per ma nen te men te o aten di men to de
suas de man das.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 ex tra or di ná ria de
hoje, a re a li zar-se às 20 ho ras e 44 mi nu tos, a se guin te

ORDEM DO DIA
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 2-A, DE 1995
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos dos

Re que ri men tos nºs 758 e 768, de 2001
 – art. 281 do Re gi men to Inter no)

(Vo ta ção no mi nal)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são, em
se gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti -
tu i ção nº 2-A, de 1995 (nº 610/98, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que dá nova re da ção ao art. 53 da
Cons ti tu i ção Fe de ral (Dis põe so bre imu ni da de
par la men tar), ten do 

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.461, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor
José Fo ga ça.

– 2 –
PARECER Nº 1.517, DE 2001

(Esco lha de Au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº
1.517, de 2001, da Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra, Re la tor: Se na dor Le o mar Qu in ta -
ni lha, so bre a Men sa gem nº 276, de 2001 (nº
1.319/2001, na ori gem), de 5 de de zem bro do
cor ren te ano, pela qual o Pre si den te da Re pú bli -
ca sub me te à de li be ra ção do Se na do a es co lha
do Se nhor Fran cis co de Pa u la Ma ga lhães Go -
mes, para exer cer o car go de Di re tor-Ge ral do
De par ta men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra da

Agên cia Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de Trans por tes
– DNIT.
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PARECER Nº 1.518, DE 2001

(Esco lha de Au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 1.518,
de 2001, da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, 
Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, so bre a Men sa gem
nº 277, de 2001 (nº 1.320/2001, na ori gem), de 5 de
de zem bro do cor ren te ano, pela qual o Pre si den te da
Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do Se na do a es co -
lha do Se nhor Lu zi el Re gi nal do de Sou za, para exer -
cer o car go de Di re tor do De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estru tu ra da Agên cia Na ci o nal de Infra-Estru tu -
ra de Trans por tes – DNIT.

– 4 –
PARECER Nº 1.519, DE 2001

(Esco lha de Au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 1.519,
de 2001, da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, 
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, so bre a Men sa gem
nº 278, de 2001 (nº 1.321/2001, na ori gem), de 5 de
de zem bro do cor ren te ano, pela qual o Pre si den te da
Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do Se na do a es co -
lha do Se nhor Ro gé rio Gon za les Alves, para exer cer
o car go de Di re tor do De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estru tu ra da Agên cia Na ci o nal de Infra-es tru tu ra 
de Trans por tes – DNIT.

– 5 –
PARECER Nº 1.520, DE 2001

(Esco lha de Au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº
1.520, de 2001, da Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da,
so bre a Men sa gem nº 279, de 2001 (nº 1.323/2001,
na ori gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca
sub me te à de li be ra ção do Se na do o nome do Se -
nhor Antô nio Ma cha do Bas tos, para exer cer o car go 
de Di re tor da Agên cia Na ci o nal de Infra-Estru tu ra
de Trans por tes – DNIT.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 20 ho ras e 43 
mi nu tos.)



Ata da 2ª Ses são De li be ra ti va Extra or di ná ria,
em 18 de de zem bro de 2001

5ª Ses são Le gis la ti va Extra or di ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia do Sr. Ra mez Te bet

ÀS 20 HORAS E 44 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias – 
Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car -
los Jú ni or – Antô nio Car los Va la da res – Arlin do Por -
to – Artur da Ta vo la – Bel lo Par ga – Be ní cio Sam pa -
io – Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra – Car los Pa -
tro cí nio – Car los Wil son – Ca sil do Mal da ner – Edi -
son Lo bão – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar do
Su plicy – Emí lia Fer nan des – Fer nan do Be zer ra –
Fer nan do Ma tu sa lém – Fer nan do Ri be i ro – Fran ce li -
no Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Althoff – Ge ral -
do Cân di do – Ge ral do Melo – Ger son Ca ma ta – Gil -
ber to Mes tri nho – He lo í sa He le na – Iris Re zen de –
Jef fer son Pe res – João Alber to Sou za – Jo nas Pi -
nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen – José Agri pi no – José
Alen car – José Co e lho – José Fo ga ça – Ju vên cio da
Fon se ca – La u ro Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha –
Lind berg Cury – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho –
Luiz Ota vio – Luiz Pon tes – Ma gui to Vi le la – Ma ria
do Car mo Alves – Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin to –
Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men des – Mo za ril do Ca -
val can ti – Na bor Jú ni or – Osmar Dias – Pa u lo Har -
tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Piva – Pe dro Si mon –
Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i ros – Ri car do San tos – 
Ro ber to Fre i re – Ro ber to Sa tur ni no – Ro bin son Vi a -
na – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro nal do Cu nha 
Lima – Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do – Te o tô -
nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na – Val mir Ama ral – Wal -
deck Orne las – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 77 Srs.
Se na do res. 

Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a
ses são.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a 
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

OF. Nº 368/01-GLPFL

Bra sí lia, 18 de de zem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co o Se na dor Pa u lo 

Sou to, para ocu par, como su plen te, a vaga des te par -
ti do na Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli -
cos e Fis ca li za ção.

Aten ci o sa men te, – Se na dor José Agri pi no,  Lí -
der do PFL.

SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si dên -
cia in di ca o Se na dor Pa u lo sou to como mem bro su -
plen te, da Ban ca da do PFL, na Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, con for -
me o ex pe di en te que aca ba de ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, re que ri men tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 798, DE 2001

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 o PRS
nº 68, de 2001, que “dis põe so bre as ope ra ções de
cré di to in ter no e ex ter no dos Esta dos, do Dis tri to Fe -
de ral 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”.

Sala das Co mis sões, 18 de de zem bro de 2001.
– Lú cio Alcân ta ra –  Anto nio Car los Jú ni or – Ro me -
ro Jucá – Pe dro Piva – Lú dio Co e lho – Jo nas Pi -
nhe i ro – Sér gio Ma cha do – Edu ar do Su plicy –  Wal -
deck Orne las – Bel lo Par ga – Ma u ro Mi ran da –  Ro -
meu Tuma – Ro ber to Sa tur ni no – Edu ar do Si que i ra 
Cam pos – Ro bin son Vi a na – Re nan Ca lhe i ros.

REQUERIMENTO Nº 799, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos dos Arti gos 336, II, com bi na do com

o 338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para o PRS
nº 73/2001, ad vin do da apro va ção da “Men sa gem nº
154-A, de 2000, que ”en ca mi nha ao Se na do Fe de ral
pro pos ta de li mi tes glo ba is da dí vi da con so li da da dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os".



Sala das Co mis sões, 18 de de zem bro de 2001. 
– Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Ro ber to Sa tur -
ni no – Ro me ro Jucá – Wal deck Orne las – Bel lo
Par ga –  Pe dro Piva – Edu ar do Si que i ra Cam pos –
Ro meu Tuma – Edu ar do Su plicy – Ro bin son Vi a na 
– Re nan Ca lhe i ros – Ma u ro Mi ran da – Sér gio Ma -
cha do – Jo nas Pi nhe i ro – Anto nio Car los Jú ni or.

REQUERIMENTO Nº 800, DE 2001

Nos ter mos dos Arti gos 336, II, com bi na do com o
338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para PRS nº
74/2001,  ad vin do da apro va ção do “Ofí cio nº OG
394/2001, ane xa do ao pro ces sa do do Pro je to de Re so -
lu ção nº 43, de 2000, no qual do Go ver na dor do Esta do
de Ala go as so li ci ta a con ces são de novo pra zo para o
exer cí cio da Re so lu ção nº 32, de 2000".

Sala das Co mis sões, 18 de de zem bro de 2001. 
– Lú cio Alcân ta ra – Pe dro Piva – Edu ar do Su plicy
– Ro me ro Jucá – Anto nio Car los Jú ni or – Lú dio
Co e lho – Jo nas Pi nhe i ro – Sér gio Ma cha do – Wal -
deck Orne las – Bel lo Par ga – Ro meu Tuma – He lo í -
sa He le na – Ro ber to Sa tur ni no – Edu ar do Si que i ra 
Cam pos – Ro bin son Vi a na – Re nan Ca lhe i ros –
Ma u ro Mi ran da.

REQUERIMENTO Nº 801,de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos dos arts. 336, II, com bi na do com o

338,IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para o PRS
Nº75/2001 ad vin do da apro va ção do OFS Nº 52, DE
2001.

Sala das Co mis sões, 18 de de zem bro de 2001. 
– Lú cio Alcân ta ra – Ro me ro Juca – Lú dio Co e lho – 
Anto nio Car los Jú ni or – Jo nas Pi nhe i ro – Pe dro
Piva – Sér gio Ma cha do  – Edu ar do Si que i ra Cam -
pos – Ma u ro Mi ran da  – Bel lo Par ga  – Wal deck
Orne las  – Ro ber to Sa tur ni no  – Ro meu Tuma –
He lo i sa He le na – Re nan Ca lhe i ros – Edu ar do Su -
plicy – Ro bin son Vi a na.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ção,
em glo bo, dos re que ri men tos de ur gên cia para os
Pro je tos de Re so lu ção n.º 68, 73,74 e 75/2001.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
As ma té ri as cons ta rão da Ordem do Dia da ses -

são de li be ra ti va ex tra or di ná ria de ama nhã, às 10 ho -
ras.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Pas -
sa-se à 

ORDEM DO DIA

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 802, de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 175, in ci so IV, do Re gi men to

Inter no, re que i ro in ver são da Ordem do Dia, a fim de
que a ma té ria cons tan te dos itens nºs 1 a 4 se jam
sub me ti dos ao Ple ná rio ao fi nal da pa u ta.

Sala das Ses sões, 18-12-01. – Ro me ro Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 (Ra mez Te bet) – A Pre si -

dên cia es cla re ce ao ple ná rio que o Item 6 da pa u ta da 
pre sen te ses são deve ser des con si de ra do, re nu me -
ran do-se os de ma is itens, ten do em vis ta que a Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção n.º 53, de 2001, foi
re je i ta da na ses são an te ri or.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 5:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 2A, DE 1995

(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos dos
Re que ri men tos n.ºs 758 e 768, de 2001 – art. 281

do Re gi men to Inter no)
(Inver são da pa u ta, nos ter mos do Re que ri men to

nº 802, de 2001, lido e apro va do nes ta opor tu ni da de)

Pri me i ra ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção n.º 2A, de 1995 (n.º 610/98, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que dá nova re da -
ção ao ar ti go 53 da Cons ti tu i ção Fe de ral (Dis -
põe so bre imu ni da de par la men tar), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 1.461, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor José Fo ga ça.

Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de dis cus -
são re fe ren te men te ao se gun do tur no.

Em dis cus são a pro pos ta, em se gun do tur no.
(Pa u sa.)

Não há ora do res ins cri tos.
A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma 

ses são de li be ra ti va para pros se gui men to da dis cus -
são, nos ter mos do Re que ri men to n.º 768, de 2001.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Ber nar do Ca bral.



O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, gos -
ta ria que V. Exª, ou vi dos os Srs. Lí de res, des se pre fe -
rên cia ago ra à vo ta ção do Item 10, que dis ci pli na a
car re i ra de es pe ci a lis ta em meio am bi en te, car re i ra
do Iba ma.

A so li ci ta ção se pren de por que to dos sa bem da
mi nha pre di le ção pelo meio am bi en te, e fui re la tor do
pro je to da Agên cia Na ci o nal de Águas.

Re que i ro a V. Exª en tão que dê pre fe rên cia a
esse item.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Aguar da -
rei o re que ri men to de V. Exª. Enquan to isso, se V. Exª
me per mi te, pas sa rei ao pró xi mo item.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 6:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 135, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
Re que ri men to n.º 790, de 2001 – Art. 336, II)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra n.º 135, de 2001 (n.º
5.805/2001, na Casa de ori gem), de ini ci a ti -
va do Pre si den te da Re pú bli ca, que dá nova 
re da ção ao art. 4º da Lei n.º 6.932, de 7 de
ju lho de 1981, que al te ra as ta be las de ven -
ci men to bá si co dos pro fes so res de en si no
de 3º grau e dos pro fes so res de 1º e 2º gra us, 
in te gran tes dos qua dros de pes so al das ins ti -
tu i ções fe de ra is de en si no, e al te ra dis po si ti -
vos da Lei n.º 10.187, de 12 de fe ve re i ro de
2001.

O Se na dor Lú cio Alcân ta ra, Re la tor da ma té ria
na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
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 1.523, DE 2001
(De Ple ná rio)

Em subs ti tu i ção à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, ao
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 135, de 2001, 
que dá nova re da ção ao art. 4º da Lei nº
6.932, de 7 de ju lho de 1981, al te ra as ta -
be las de ven ci men to bá si co dos pro fes -
so res do en si no de 3º grau e dos pro fes -
so res de lº e 2º gra us, in te gran tes dos
qua dros de pes so al das ins ti tu i ções fe -
de ra is de en si no, e al te ra dis po si ti vos da
Lei nº 10.187, de 12 de fe ve re i ro de 2001.

Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra (PLC) nº 135, de
2001 (Pro je to de Lei nº 5.802, de 2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), de cor ren te da Men sa gem Pre si den -
ci al nº 1.304, de 3 de de zem bro de 2001, dis põe so bre 
a bol sa de mé di co re si den te e a re mu ne ra ção dos
pro fes so res de en si no fun da men tal e mé dio (ain da
de no mi na dos pro fes so res de 1º e 2º gra us) e de edu -
ca ção su pe ri or (ain da de no mi na dos pro fes so res de
3º grau) in te gran tes do qua dro de pes so al das ins ti tu i -
ções fe de ra is de en si no.

O art. 1º do PLC dá nova re da ção ao ca put do
art. 4º da Lei nº 6.932 de 7 de ju lho de 1981, de for ma
a atu a li zar o va lor da bol sa a ser as se gu ra da ao mé di -
cos re si den tes. O art. 2º do pro je to es ti pu la que a al te -
ra ção do va lor da bol sa de ter mi na da pelo art. 1º terá
efe i tos fi nan ce i ros a par tir de 1º de fe ve re i ro de 2002.
No en tan to, ga ran te, tão-so men te para os me ses de
de zem bro de 2001 e ja ne i ro de 2002 bol sa ex tra or di -
ná ria, nos va lo res de R$400,00 e R$100,00, res pec ti -
va men te, a ser acres cen ta da à bol sa vi gen te em 30
de no vem bro de 2001.

Já os arts. 3º ao 8º dis põem so bre a re mu ne ra -
ção dos pro fes so res da rede fe de ral de en si no. O art.
3º ins ti tui no vas ta be las de ven ci men to bá si co dos do -
cen tes – apre sen ta das como Ane xo I –, a vi ger a par -
tir de 1º de fe ve re i ro de 2002.

São efe tu a das pe los arts. 4º ao 7º al te ra ções na
Lei nº 10.187, de 2001, que ins ti tui a Gra ti fi ca ção de
Incen ti vo à Do cên cia (GID) aos pro fes so res de 1º e 2º 
gra us. O art. 4º mo di fi ca os va lo res do Ane xo II des sa
lei. O art. 5º es ta be le ce novo li mi te glo bal de pon tu a -
ção men sal em cada ins ti tu i ção de en si no, que pas sa -
rá de se ten ta e três a oi ten ta ve zes o nú me ro de pro -
fes so res. To da via, sem pre que a ins ti tu i ção de en si no
ul tra pas sar o li mi te de pon tu a ção cor res pon den te a
se ten ta e cin co ve zes o nú me ro de pro fes so res em
ati vi da de, a sua am pli a ção ape nas po de rá ser dada
pelo Mi nis tro da Edu ca ção. A sis te má ti ca de pon tu a -
ção a cada pro fes sor é al te ra da pelo art. 6º. Se rão
con si de ra dos a car ga ho rá ria se ma nal e cri té ri os
quan ti ta ti vos. Aque les de na tu re za qua li ta ti va se rão
man ti dos para a par ti ci pa ção dos do cen tes em pro -
gra mas e pro je tos de in te res se ins ti tu ci o nal.

O art. 7º efe tua mais três mu dan ças na GID.
Para fins de cál cu lo da gra ti fi ca ção nos me ses de fé ri -
as, pas sa a ser con si de ra da a pon tu a ção mé dia al -
can ça da na ava li a ção do ano ci vil ime di a ta men te an -
te ri or, e não mais a pon tu a ção mé dia al can ça da nos
doze me ses ime di a ta men te an te ri o res à com pe tên cia 
do pa ga men to. Já o pro fes sor afas ta do para ocu par
car go de di re ção ou para qua li fi car-se po de rá op tar



pela gra ti fi ca ção ba se a da na pon tu a ção que efe ti va -
men te al can çar. Além dis so, a GID pas sa rá a in te grar
os pro ven tos da apo sen ta do ria e pen sões. con for me
a mé dia dos va lo res re ce bi dos nos úl ti mos vin te e
qua tro me ses, ou de acor do com o va lor cor res pon -
den te a ses sen ta por cen to do li mi te má xi mo le gal, se
per ce bi da por pe río do me nor do que dois anos.

O art. 8º do PLC de ter mi na que qual quer ín di ce
con ce di do a tí tu lo de re vi são ge ral da re mu ne ra ção
dos ser vi do res pú bli cos fe de ra is, en tre 30 de no vem -
bro de 2001 e 31 de ja ne i ro de 2002 in ci di rá so bre os
va lo res, das ta be las que cons tam nos Ane xos I e II do
pro je to.

Fi nal men te, após a cláu su la de vi gên cia (art.
9º), são re vo ga das, pelo art. 10, as Leis nº 8.138, de
28 de de zem bro de 1990, e nº 8.725, de 5 de no vem -
bro de 1993, que dis põem so bre a re mu ne ra ção dos
mé di cos re si den tes.

II – Aná li se

Nos úl ti mos anos, a so ci e da de bra si le i ra viu com
sa tis fa ção o apa re ci men to de sig ni fi ca ti vos si na is de
avan ço em seu sis te ma edu ca ci o nal. Os ma i o res si na is
tal vez te nham sido a vir tu al uni ver sa li za ção do en si no
fun da men tal e os efe i tos qua li ta ti vos e de eqüi da de
ocor ri dos nes se ní vel de en si no após a im plan ta ção do
Fun do de Ma nu ten ção e De sen vol vi men to do Ensi no
Fun da men tal e de Va lo ri za ção do Ma gis té rio, o
FUNDEF. Entre tan to, ti ve mos nes se ano de 2001 de -
mons tra ções ine quí vo cas de que a si tu a ção da edu ca -
ção bra si le i ra ain da vai mal, ape sar dos es for ços de
seus pro fis si o na is, in fe liz men te mu i tas ve zes pou co re -
co nhe ci dos pe las au to ri da des pú bli cas.

Uma des sas de mons tra ções foi o la men tá vel
de sem pe nho bra si le i ro no Pro gra ma Inter na ci o nal de
Ava li a ção de Estu dan tes (PISA) de 2000, que tes tou,
em le i tu ra, ciên ci as e ma te má ti ca, alu nos de quin ze
anos de 28 pa í ses da Orga ni za ção para a Co o pe ra -
ção e o De sen vol vi men to Eco nô mi co (OCDE) e de
mais qua tro con vi da dos: o Bra sil, a Chi na, a Le tô nia e
a Rús sia. Os re sul ta dos, di vul ga dos ape nas re cen te -
men te, mos tram os es tu dan tes bra si le i ros na úl ti ma
co lo ca ção. No tes te de le i tu ra, en fa ti za do na ava li a -
ção de 2000, um ter ço dos alu nos bra si le i ros atin giu
ape nas o ní vel 1, que re ve la a ca pa ci da de de iden ti fi -
car in for ma ções ób vi as em um tex to, mas não a de fa -
zer de du ções a par tir dos da dos for ne ci dos ou com -
pa ra ções en tre o tex to lido e in for ma ções ob ti das an -
te ri or men te. Esse ín di ce foi ain da pior en tre os es tu -
dan tes com atra so es co lar, tão acen tu a do nas es co -
las bra si le i ras: 57% da que les com sete anos de es co -
la ri da de não ul tra pas sa ram o ní vel 1.

As de fi ciên ci as da es co la bra si le i ra fo ram con fir -
ma das por pes qui sa re a li za da pelo Ibo pe so bre o
anal fa be tis mo fun ci o nal. De acor do com o ins ti tu to,
ape nas 26% dos bra si le i ros en tre 15 e 64 anos do mi -
nam bem a le i tu ra e a es cri ta. O ín di ce de anal fa be tis -
mo to tal fi cou em 9%. A gran de ma i o ria, 65%, ape nas
con se gue ler tex tos cur tos, como anún ci os e pe que -
nas re por ta gens de jor nal.

Na edu ca ção su pe ri or, a mar ca de cri se tam -
bém está pre sen te. Enquan to o se tor pri va do con ti nua 
a se ex pan dir ace le ra da men te, em meio à pre do mi -
nân cia dos con ce i tos mais ba i xos “C”, “D” e “E” no
Exa me Na ci o nal de Cur sos (o Pro vão), e às de nún ci -
as de in com pe tên cia de al gu mas ins ti tu i ções até
mes mo para re a li zar con cur sos ves ti bu la res, a rede
fe de ral de en si no to ma va o rumo de uma gre ve de
mais de três me ses, na tu ral men te res pon sá vel por
gran des da nos às ati vi da des de en si no e, even tu al -
men te, de pes qui sa.

Cum pre des ta car, nes se pon to, a im pro pri e da de 
de mu i tas re ser vas fe i tas às Insti tu i ções Fe de ra is de
Edu ca ção Su pe ri or (IFES). Na ver da de, seus crí ti cos
ig no ram as es pe ci fi ci da des da edu ca ção su pe ri or
bra si le i ra. Não con si de ram a ra zoá vel he te ro ge ne i da -
de das IFES, que re fle te as di fe ren tes épo cas de cri a -
ção, de mis são ins ti tu ci o nal, de in te ra ção com a co -
mu ni da de lo cal, re gi o nal e com o se tor pro du ti vo. Ora, 
al gu mas IFES cons ti tu em cen tros de pro du ção ci en tí -
fi ca e tec no ló gi ca de ex ce lên cia, com a for ma ção de
pes qui sa do res e pós-gra du a dos de alto ní vel. Ou tras
per ma ne cem mais vol ta das para a for ma ção de pro -
fis si o na is ne ces sá ri os ao mer ca do de tra ba lho lo cal e
re gi o nal.

Com efe i to, a ma i or par te da pes qui sa ci en tí fi ca
re a li za da no Bra sil ocor re no in te ri or das IFES. Elas
de sen vol vem, ain da, di ver sos pro gra mas de ex ten são 
uni ver si tá ria, mu i tos dos qua is em apo io à co mu ni da -
de ex tra-ins ti tu ci o nal. No seu con jun to, as IFES têm
des pen di do, tam bém, im por tan te es for ço com o ob je -
ti vo de aten der ao cres ci men to da de man da pela edu -
ca ção su pe ri or. Entre 1996 e 1999, ape sar de o nú -
me ro de do cen tes ter so fri do uma que da de 2,3%, o
nú me ro de alu nos ma tri cu la dos em seus cur sos de
gra du a ção au men tou qua se 14%. Nos cur sos de mes -
tra do, o cres ci men to atin giu cer ca de 24% e nos de dou -
to ra do 50%. Entre 1991 e 1999, as ma trí cu las de gra du -
a ção no pe río do no tur no cres ce ram cer ca de 90%.

A qua li fi ca ção dos pro fes so res das IFES, em
com pa ra ção com as re des es ta du al e par ti cu lar, é a
mais alta. Dois ter ços de seus do cen tes pos su em ao
me nos o mes tra do; um ter ço pos sui o tí tu lo de dou tor.

No que diz res pe i to à ava li a ção do en si no, des -
de o iní cio da apli ca ção do Pro vão, as IFES ob ti ve ram 
des ta que. Na ava li a ção de seus cur sos pre va le cem
os con ce i tos “A” e “B”, se gui dos de “C”. Dos qua ren ta



cur sos de seis car re i ras que ob ti ve ram, pelo quin to
ano con se cu ti vo, o con ce i to “A” do Pro vão, de zes se te
são de ins ti tu i ções fe de ra is, ca tor ze de es ta du a is e
nove de par ti cu la res. Note-se, ain da, que o de sem pe -
nho das fe de ra is foi mais pre ju di ca do pelo bo i co te dos 
es tu dan tes ocor ri do nas pri me i ras ava li a ções.

Todo esse es for ço, no en tan to, con tras ta com a
si tu a ção dos in ves ti men tos re a li za dos nes sas ins ti tu i -
ções, que ca í ram de cer ca de R$187 mi lhões, em
1995, para qua se R$86 mi lhões, em 2000 (que da de
54%). É bem ver da de que as des pe sas to ta is das
IFES cres ce ram, no mes mo pe río do, de R$5,7 bi -
lhões para R$7,2 bi lhões (au men to de 27%). Con tu -
do, en quan to em 1995 as des pe sas das IFES re pre -
sen ta vam 11,4% dos im pos tos ar re ca da dos pela
União, em 2000 pas sa ram a cons ti tu ir 8,5%.

Além dis so, gran de par te dos gas tos das IFES
são ab sor vi dos pe los en car gos com pes so al. Da des -
pe sa to tal de R$7,2 bi lhões, em 2000, cer ca de R$6,2
bi lhões des ti na ram-se a gas tos des sa na tu re za. Qu a -
se um ter ço des se to tal foi com pro me ti do com o pa ga -
men to de apo sen ta do ri as e pen sões.

Nas es co las téc ni cas e agro téc ni cas fe de ra is,
bem como nos Cen tros Fe de ra is de Edu ca ção Tec no -
ló gi ca (CEFET), es co las mi li ta res e de ma is ins ti tu i -
ções de en si no fe de ra is, po dem ser ob ser va dos os
mes mos prin cí pi os de en si no de alta qua li da de. Cum -
pre res sal tar, ain da, que a re for ma da edu ca ção pro -
fis si o nal de sen ca de a da em 1997, após a edi ção da
Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção Na ci o nal
(LDB), am pli ou sig ni fi ca ti va men te o nú me ro de va -
gas nos cur sos ofe re ci dos pe los es ta be le ci men tos
de en si no fe de ra is vol ta dos para essa mo da li da de
edu ca ci o nal.

O PLC nº 135, de 2001, pro cu ra re com por par te
das per das sa la ri a is so fri das pe los pro fes so res da
rede fe de ral de en si no e cor ri gir fa lhas da le gis la ção
que rege a GID, de vi da aos pro fes so res do en si no
fun da men tal e mé dio.

Em sua pri me i ra par te, po rém, o pro je to atu a li za 
a bol sa do mé di co re si den te, me di an te mu dan ça da
ta be la de re fe rên cia, que pas sa a ser a do Pla no Úni -
co de Clas si fi ca ção de Car gos em Empre gos
(PUCRCE), em que se en qua dram os ser vi do res das
ins ti tu i ções fe de ra is de en si no, e não mais a do Pla no
de Clas si fi ca ção de Car gos (PCC). De qual quer
modo, a re mu ne ra ção do mé di co re si den te per ma ne -
ce com pos ta de duas par ce las. A pri me i ra cor res pon -
de a 85% do ven ci men to bá si co fi xa do para os car gos 
de ní vel su pe ri or po si ci o na dos no pa drão I da clas se
A do PUCRCE, em re gi me de qua ren ta ho ras se ma -
na is; a se gun da, por re gi me es pe ci al de tre i na men to

em ser vi ço de ses sen ta ho ras se ma na is, é acres ci da
de adi ci o nal 112,09%. Para os dois me ses an te ri o res
à vi gên cia des sa atu a li za ção, pre vis ta para 1º de fe ve -
re i ro de 2002, o pro je to fixa uma bol sa ex tra or di ná ria.

Ain da que a re mu ne ra ção re sul tan te es te ja aba -
i xo da que jul ga mos ade qua da, não de i xa de re pre -
sen tar uma me lho ria para os mé di cos re si den tes.

A se gun da par te do pro je to efe tua mu dan ças na 
re mu ne ra ção dos pro fes so res das ins ti tu i ções fe de ra -
is de en si no. Ini ci al men te, pro mo ve re vi são da ta be la
de seus ven ci men tos bá si cos, que gera au men to li ne -
ar de cer ca de tre ze por cen to e uma des pe sa de qua -
se R$341 mi lhões. Embo ra se te nha ul tra pas sa do o li -
mi te de gas to ini ci al men te es ti pu la do pelo Po der Exe -
cu ti vo, o va lor atin gi do mos trou-se com pa tí vel com as
dis po ni bi li da des or ça men tá ri as.

Além dis so, são fe i tas al gu mas mo di fi ca ções na
GID. Seus va lo res são apro xi ma dos da que les re fe -
ren tes à Gra ti fi ca ção de Estí mu lo à Do cên cia (GED),
pa gos aos pro fes so res do en si no su pe ri or fe de ral.
Des se modo, aca bam par ti cu lar men te be ne fi ci a dos
os pro fes so res de 1º e 2º gra us por ta do res do tí tu lo de 
mes tra do e dou to ra do. Tam bém se faz um aper fe i ço a -
men to no cál cu lo da GID para os me ses de fé ri as. É
cri a da, ain da, a pos si bi li da de de cál cu lo da gra ti fi ca -
ção para os pro fes so res em car go de di re ção na pró -
pria ins ti tu i ção de en si no e para aque les que se afas -
tam para cur so de es pe ci a li za ção, mes tra do ou dou -
to ra do em ou tra ins ti tu i ção. Cor ri gem-se, as sim, de fi -
ciên ci as da le gis la ção atu al.

O pro je to tam bém cor ri ge a in cons ti tu ci o na li da -
de pre sen te na Lei nº 10.187/2001, que im pe de a in -
cor po ra ção da GID aos pro ven tos das apo sen ta do ri -
as e pen sões já exis ten tes na épo ca de sua cri a ção,
bem como da que las dos pro fes so res que não a te -
nham re ce bi do nos vin te e qua tro me ses an te ri o res. A 
es ses ca sos será pago o va lor cor res pon den te a ses -
sen ta por cen to do li mi te má xi mo fi xa do.

Ou tras duas al te ra ções re la ti vas à GID fo ram fe -
i tas por meio da apro va ção de duas emen das do De -
pu ta do Nel son Mar che zan, re sul tan tes de acor do en -
tre o Mi nis té rio da Edu ca ção e os pro fes so res: a ele -
va ção do li mi te glo bal de pon tu a ção men sal em cada
ins ti tu i ção de en si no e a mo di fi ca ção da sis te má ti ca
para a atri bu i ção de pon tos a cada pro fes sor.

Fi nal men te, uma ter ce i ra emen da do De pu ta do
Mar che zan, aco lhi da pela Câ ma ra, as se gu ra que as
al te ra ções dos va lo res das ta be las dos ven ci men tos
bá si cos dos pro fes so res não se rão com pen sa das
quan do da con ces são da re vi são ge ral da re mu ne ra -
ção dos ser vi do res pú bli cos, pre vis ta para ocor rer em
2002, com o ín di ce de 3,5%.



O PLC em tela cons ti tui fru to de am plo acor do
que pôs fim à gre ve dos pro fes so res das ins ti tu i ções
fe de ra is de en si no. Não se ria o caso, por tan to, de
apre sen tar emen das que po ri am em ris co o en ten di -
men to al can ça do.

É ine vi tá vel, no en tan to, re gis trar nos so pe sar
pelo fato ter sido ne ces sá ria uma pa ra li sa ção tão lon -
ga para a ob ten ção dos mo des tos ga nhos de que tra -
ta a pro po si ção em apre ço. Por cer to, as con tin gên ci -
as or ça men tá ri as di fi cul tam o aten di men to de re i vin -
di ca ções que to dos jul gam jus tas. De todo modo, os
epi só di os que le va ram à ela bo ra ção des se pro je to
mos tram o quan to a dis po si ção para o diá lo go, para a
bus ca do en ten di men to é im por tan te quan do os con -
fli tos emer gem. Espe ra mos que esse es pí ri to pre va le -
ça no fu tu ro e pou pe a edu ca ção bra si le i ra de no vos
mo men tos de im pas se. Afi nal, além de or ça men tos
equi li bra dos, pre ci sa mos de ins ti tu i ções edu ca ci o na -
is só li das, com pro fes so res bem re mu ne ra dos, que
te nham con di ções de de sen vol ver dig na men te seu
tra ba lho, tão va li o so para o de sen vol vi men to so ci al e
eco nô mi co do País.

Por fim, re gis tre-se que não há obs tá cu los de
na tu re za cons ti tu ci o nal ou ju rí di ca ao aco lhi men to da
pro po si ção ori un da da Câ ma ra.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to, o voto é pela apro va ção do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 135, de 2001.

Sala da Co mis são,  Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
Re la tor.

SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pa re cer é
fa vo rá vel ao pro je to.

Có pia do re la tó rio en con tra-se à dis po si ção das
Srªs e dos Srs. Se na do res nas res pec ti vas Ban ca das.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de rão
ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en cer ra -
men to da dis cus são. 

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a dis -

cus são.
Em vo ta ção o pro je 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 Srs. Se na do res que o apro vam que i ram

per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à san ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 135, DE 2001

(Nº 5.805/2001, na Casa de ori gem)
(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Dá nova re da ção ao art. 4º da Lei nº
6.932, de 7 de ju lho de 1981, al te ra as ta -
be las da ven ci men to bá si co dos pro fes -
so res do en si no de 3º grau e dos pro fes -
so res de 1º e 2º gra us, in te gran tes dos
qua dros de pes so al das ins ti tu i ções fe -
de ra is de en si no, e al te ra dis po si ti vos da
Lei nº 10.187, de 12 de fe ve re i ro de 2001.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ca put do art. 4º da Lei nº 6.932, de 7 de

ju lho de 1981, pas sa a vi go rar com a se guin te re da -
ção:

“Art. 4º Ao mé di co re si den te será as -
se gu ra da bol sa no va lor cor res pon den te a
oi ten ta e cin co por cen to do ven ci men to bá -
si co fi xa do para os car gos de ní vel su pe ri or
po si ci o na dos no pa drão I da clas se A do
Ane xo da Lei nº 10.302, de 31 de ou tu bro de 
2001, em re gi me de qua ren ta ho ras se ma -
na is, acres ci do de adi ci o nal no per cen tu al
de cen to e doze vír gu la zero nove por cen to, 
por re gi me es pe ci al de tre i na men to em ser -
vi ço de ses sen ta ho ras se ma na is.

..............................................." (NR)
Art. 2º A al te ra ção de ter mi na da pelo art. lº terá

efe i tos fi nan ce i ros a par tir de 1º de fe ve re i ro de 2002,
fi can do as se gu ra do ao mé di co re si den te, ex clu si va -
men te nos me ses de de zem bro de 2001 e ja ne i ro de
2002, o pa ga men to da bol sa nos va lo res vi gen tes em
30 de no vem bro de 2001, acres ci do de bol sa ex tra or -
di ná ria nos va lo res de R$400,00 e R$100,00, res pec -
ti va i nen te.

Art. 3º As ta be las de ven ci men to bá si co dos pro -
fes so res do en si no de 3º grau e dos pro fes so res de 1º
e 2º gra us in te gran tes dos qua dros de pes so al das
ins ti tu i ções fe de ra is de en si no pas sam a ser as cons -
tan tes do Ane xo I, a par tir de 1º de fe ve re i ro de 2002.

Art. 4º o Ane xo II da Lei nº 10.187, de 12 de fe ve -
re i ro de 2001, pas sa a vi go rar com as al te ra ções
cons tan tes do Ane xo II des ta Lei, a par tir de 1º de fe -
ve re i ro de 2002.

Art. 5º o § 2º do art. 1º da Lei nº 10.187, de 12 de
fe ve re i ro de 2001, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:



“Art. 1º ..................................................
..............................................................
§ 2º O li mi te glo bal de pon tu a ção men -

sal cor res pon de rá, em cada ins ti tu i ção, a oi -
ten ta ve zes o nú me ro de pro fes so res, e
sem pre que a ins ti tu i ção de en si no ul tra pas -
sar o li mi te de pon tu a ção cor res pon den te a
se ten ta e cin co ve zes o nú me ro de pro fes -
so res de 1º e 2º gra us ati vos, a sua am pli a -
ção de pen de rá de au to ri za ção ex pres sa do
Mi nis tro de Esta do da Edu ca ção, me di an te
jus ti fi ca ti va apre sen ta da pela IFE no seu
pla no de de sen vol vi men to ins ti tu ci o nal.

............................................"(NR)
Art. 6º O art. lº da Lei nº 10.187, de 12 de fe ve re i -

ro de 2001, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te §
3º, re nu me ran do-se os de ma is:

“Art. 1º ..................................................
..............................................................
§ 3º A pon tu a ção atri bu í da a cada pro -

fes sor obe de ce rá a re gu la men to es ta be le ci -
do por cada ins ti tu i ção, que in clu i rá, obri ga -
to ri a men te, a car ga ho rá ria se ma nal, e a
ava li a ção das ati vi da des de en si no obe de -
ce rá a cri té ri os quan ti ta ti vos, man ten do—se
os cri té ri os qua li ta ti vos para a par ti ci pa ção
dos do cen tes em pro gra mas e pro je tos de
in te res se ins ti tu ci o nal.

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

Art. 7º o § 7º do art. lº, o pa rá gra fo úni co do art. 
4º, e o art. 5º da Lei nº 10.187, da 2001, pas sam a
vi go rar com as se guin tes al te ra ções, com efe i tos fi -
nan ce i ros a par tir de 1º de fe ve re i ro de 2002:

“Art. 1º ..................................................
..............................................................
§ 7º Para fins de cál cu lo da Gra ti fi ca -

ção nos me ses de fé ri as do ser vi dor ou dos
alu nos, será con si de ra da a pon tu a ção mé -
dia al can ça da na ava li a ção do ano ci vil ime -
di a ta men te an te ri or . “ (NR)

”Art. 4º ..................................................
Pa rá gra fo úni co. O pro fes sor que se

en con tre nas si tu a ções pre vis tas nos in ci sos 
II ou III po de rá op tar pela per cep ção da Gra -
ti fi ca ção com base na sua pon tu a ção efe ti -
va men te al can ça da, caso a pos sua. ” (NR,)

“Art. 5º A Gra ti fi ca ção de que tra ta esta 
Lei in te gra rá os pro ven tos da apo sen ta do ria
e as pen sões, de acor do com:

I — a mé dia dos va lo res re ce bi dos nos 
úl ti mos vin te e qua tro me ses; ou

II — o va lor cor res pon den te a ses sen -
ta por cen to do li mi te má xi mo fi xa do no § 1º
do art. 1º, quan do per ce bi da por pe río do in -
fe ri or a vin te e qua tro me ses.

Pa rá gra fo úni co. As apo sen ta do ri as e
às pen sões exis ten tes quan do da vi gên cia
des ta Lei apli ca-se o dis pos to no in ci so II
des te ar ti go." (NR)

Art. 8º So bre os va lo res das ta be las cons tan -
tes dos Ane xos I e II des ta Lei in ci di rá qual quer ín di -
ce con ce di do a tí tu lo de re vi são ge ral da re mu ne ra -
ção dos ser vi do res pú bli cos fe de ra is en tre 30 de no -
vem bro de 2001 e 31 de ja ne i ro de 2002, ve da da
qual quer de du ção pro ve ni en te de pos te ri or re vi são
ge ral e anu al da re mu ne ra ção.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to no ca put terá efe i -
tos fi nan ce i ros a par tir de 1º de fe ve re i ro de 2002.

Art. 9º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art. 10. Fi cam re vo ga das as Leis nºs 8.138, de
28 de de zem bro de 1990 e 8.725, de 5 de no vem bro
de 1993.



O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) – Sr.
Pre si den te, to dos os Lí de res já as si na ram o re que ri -
men to de pre fe rên cia para o item 10, que está che -
gan do às mãos de V. Exª. O item 10 da pa u ta, pelo
me nos a que te nho aqui, é o Pro je to de Lei da Câ ma -
ra nº 141. Em al gu mas pa u tas, está como item 7,
como a da Se na do ra Ma ri na Sil va. Na mi nha, está
como item 10.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª se
re fe re ao pro je to do meio am bi en te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) –
Meio Ambi en te e ANA. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 803, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 311, in ci so I, do Re gi men to

Inter no, re que i ro pre fe rên cia para o item 9 a fim de ser 
apre ci a do an tes da ma té ria cons tan te do item 7 da
Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam que i -
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 9:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 141, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to n.º 793, de 2001 – Art. 336, II)
(Inver são da pa u ta nos ter mos do Re que ri men to

nº 803, de 2001, lido e apro va do nes ta opor tu ni da de.) 

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra n.º 141, de 2001 (n.º
3.804/2000, na Casa de ori gem), de ini ci a ti -
va do Pre si den te da Re pú bli ca, que cria e
dis ci pli na a car re i ra de Espe ci a lis ta em Meio 
Ambi en te. (Car re i ras do IBAMA/ANA).

O Se na dor Bel lo Par ga, Re la tor da ma té ria na
CCJ, 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 1.523-A, DE 2001
(De Ple ná rio)

Em subs ti tu i ção à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, so bre
o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 141, de
2001 (nº 3.804, de 2000, na ori gem), que
cria e dis ci pli na a car re i ra de Espe ci a lis ta 
em Meio Ambi en te.

Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga



I – Re la tó rio

Vem ao exa me do Se na do Fe de ral o Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 141, de 2001 (nº 3.804, de 2000, na
ori gem), de au to ria do Po der Exe cu ti vo, que “Cria e dis -
ci pli na a car re i ra de Espe ci a lis ta em Meio Ambi en te”.

2. O pro je to ins ti tui a car re i ra em ques tão, com -
pos ta dos car gos de Ges tor Ambi en tal, Ges tor Admi -
nis tra ti vo, Ana lis ta Ambi en tal, Ana lis ta Admi nis tra ti vo, 
Téc ni co Ambi en tal, Téc ni co Admi nis tra ti vo e Au xi li ar
Admi nis tra ti vo, abran gen do os car gos de pes so al do
Mi nis té rio do Meio Ambi en te — MMA e do Insti tu to
Bra si le i ro do Meio Ambi en te e dos Re cur sos Na tu ra is
Re no vá ve is — IBAMA.

3. A pro po si ção trans for ma os atu a is car gos de
pro vi men to efe ti vo in te gran tes dos qua dros de pes so -
a is da que le ór gão e da que la au tar quia em car gos da
nova Car re i ra, ve dan do-se a mo di fi ca ção do ní vel de
es co la ri da de em ra zão des sa trans for ma ção. Além
dis so, cria tre zen tos car gos de Ges tor Ambi en tal e
dois mil de Ana lis ta Ambi en tal.

4. O pro je to, tam bém, fixa as atri bu i ções dos
car gos da Car re i ra ora ins ti tu í da, fixa a sua re mu ne ra -
ção e es ta be le ce os cri té ri os para a pro gres são e pro -
mo ção de seus in te gran tes.

5. Fi nal men te, a pro pos ta cria, no âm bi to da Agên -
cia Na ci o nal de Águas – ANA, du zen tos e ses sen ta e
seis car gos de Re gu la dor, oi ten ta e qua tro de Ana lis ta
de Su por te à Re gu la ção e vin te de Pro cu ra dor.

6. Apro va da na Câ ma ra dos De pu ta dos, vem a
pro po si ção ao exa me des ta Casa, onde não re ce beu
emen das.

É o re la tó rio.

II - Aná li se

7. A pro po si ção aten de ao pres su pos to de cons -
ti tu ci o na li da de for mal, ten do em vis ta tra tar de ma té -
ria que deve ser dis ci pli na da em lei or di ná ria, de ini ci -
a ti va pri va ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, na for ma
do que dis põem as alí ne as a e c do in ci so II do § 1º do
art. 61 da Cons ti tu i ção.

8. Igual men te, o pro je to, não apre sen ta ví ci os de 
ju ri di ci da de e re gi men ta li da de e vem va za do em boa
téc ni ca le gis la ti va.

9. No to can te ao mé ri to, ma ni fes ta mo-nos pela
sua apro va ção. Tra ta-se de pro pos ta da ma i or im por -
tân cia para a área de meio am bi en te, cujo sig ni fi ca do
não pode ser exa ge ra do. A cri a ção da car re i ra de
Espe ci a lis ta em Meio Ambi en te tra du zir-se-á, in du bi -
ta vel men te, em dar me lho res con di ções para que os
ser vi do res res pon sá ve is por essa área fun da men tal

de atu a ção do Esta do pos sam se de sin cum bir de
suas obri ga ções de for ma ade qua da.

10. Vale co men tar que a pro po si ção en glo ba
não ape nas as ati vi da des de for mu la ção de po lí ti cas
am bi en ta is, a car go do Mi nis té rio res pec ti vo, mas
tam bém as de exe cu ção, sob res pon sa bi li da de do
Iba ma, per mi tin do a me lhor har mo ni za ção e sis te ma -
ti za ção de las.

11. Ade ma is, são igual men te cri a dos car gos na
Agên cia Na ci o nal de Águas, au tar quia tam bém vin cu -
la da ao Mi nis té rio do Meio Ambi en te, que, hoje se vê
com di fi cul da des para exer cer a sua ele va da mis são
ins ti tu ci o nal por fal ta de pes so al.

12. Assim, com cer te za, a apro va ção da pro po -
si ção sob aná li se sig ni fi ca rá um pas so im pres cin dí vel 
na con so li da ção da atu a ção go ver na men tal na área
de meio am bi en te, cuja im por tân cia é cres cen te.

III - Voto

Do ex pos to, opi na mos pela apro va ção do Pro je -
to de Lei da Câ ma ra nº 141, de 2001.

Sala das Ses sões, – Se na dor Bel lo Par ga, Re -
la tor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pa re -
cer é fa vo rá vel ao pro je to, e as có pi as en con tram-se
nas res pec ti vas ban ca das. A Pre si dên cia es cla re ce
que po de rão ser ofe re ci das emen das até o en cer ra -
men to da dis cus são.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ber nar do Ca bral 

para dis cu tir.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) – Sr.

Pre si den te, vou ce der a vez à emi nen te Se na do ra
Ma ri na Sil va e, em se gui da, fa la rei, por que pre ci so fa -
zer um re gis tro da atu a ção de V. Exª nes ta ma té ria,
jun ta men te com o Se cre tá rio-Ge ral da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra a Se na do ra Ma ri na Sil va, para dis cu tir.

A SRª MARINA SILVA (Blo co/PT - AC. Para dis -
cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, va -
mos vo tar um pro je to de lei que abre 2.650 no vos pos -
tos de tra ba lho na área am bi en tal do Go ver no, a se -
rem dis tri bu í dos en tre 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), o
Mi nis té rio do Meio Ambi en te e a Agên cia Na ci o nal de
Águas. Tra ta-se de uma ini ci a ti va im por tan te para o
nos so País, prin ci pal men te para a área so ci o am bi en -
tal, por que te re mos a dis po ni bi li za ção de mais 450
va gas e pos tos que se rão alo ca dos em mais de 450
mu ni cí pi os e isso se cons ti tu i rá num re for ço, tan to em



qua li da de como em quan ti da de, prin ci pal men te para
o Iba ma, que vem ope ran do com di fi cul da des, di fi cul -
da des es sas sen ti das em to dos os Esta dos da Fe de -
ra ção, mais par ti cu lar men te nos Esta dos da Ama zô -
nia, onde te mos áre as imen sas des ti na das a pou -
quís si mos fun ci o ná ri os, que têm que dar con ta do
imen so pa tri mô nio, em ter mos de re cur sos na tu ra is,
de re cur sos am bi en ta is.

No caso do Iba ma, to dos os con cur sa dos apro -
va dos são de ní vel su pe ri or e es ta rão atu an do nas
mais di fe ren tes áre as, prin ci pal men te na que las vol ta -
das para a pes qui sa, o mo ni to ra men to am bi en tal, o li -
cen ci a men to e es pe ci al men te ati vi da de de gran de
im pac to am bi en tal, como, por exem plo, a ques tão do
trá fi co de ani ma is sil ves tres. Então, te mos mu i tas de -
fi ciên ci as que po de rão ser su pri das a par tir da apro -
va ção da ma té ria que es ta mos de ba ten do.

Sr. Pre si den te, eu que ro pa ra be ni zar a ação do
Con gres so Na ci o nal ao apro var esta ma té ria, por que
as va gas que se rão dis po ni bi li za das para o Mi nis té rio
do Meio Ambi en te são fun da men ta is. Hoje, a ma i o ria
das pes so as que tra ba lham no Mi nis té rio ou pos su em 
fun ção de con fi an ça ou são con tra ta das a par tir de
con vê ni os com agên ci as mul ti la te ra is. Os for mu la do -
res da po lí ti ca am bi en tal do País sen tem-se cons tan -
te men te des pro te gi dos, sem ne nhum tipo de se gu -
ran ça, de pen den do de se rem no va men te con tra ta das 
em car go de con fi an ça ou de que os pro je tos das
agên ci as mul ti la te ra is te nham con ti nu i da de para que
con ti nu em for mu lan do a po lí ti ca am bi en tal do País. É
fun da men tal que es sas pes so as pas sem a fa zer par -
te do qua dro efe ti vo do Mi nis té rio do Meio Ambi en te
para que pos sa mos ter uma es ta bi li da de ma i or na for -
mu la ção das po lí ti cas pú bli cas na área am bi en tal.

Para con clu ir, Sr. Pre si den te, eu que ria di zer
que a Agên cia Na ci o nal de Águas é um ór gão re -
cém-cri a do, que pre ci sa rá de todo o re for ço na cri a -
ção da sua es tru tu ra.

Ti ve mos aqui, há pou co, a pre sen ça do Dr. Ha -
mil ton Ca sa ra, jun ta men te com sua equi pe, e ele fa la -
va da im por tân cia es tra té gi ca des ta pro pos ta para to -
das as ne ces si da des da área so ci o am bi en tal do País.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ber nar do Ca bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, em
pri me i ro lu gar, que ro des ta car a atu a ção de V. Exª na

in clu são des ta ma té ria na ses são ex tra or di ná ria de
hoje. É bom que se faça jus ti ça, por que esta ma té ria
só en tra ria na pa u ta ama nhã e com al gum ris co, evi -
den te men te, para os ins ti tu tos do Iba ma e da Ana 
“ins ti tu tos” no sen ti do ju rí di co do ter mo.

Por que faço este re gis tro, Sr. Pre si den te? Por -
que, ain da hoje pela ma nhã, tan to o Pre si den te Ha -
mil ton Ca sa ra quan to o Di re tor-Pre si den te da Agên -
cia Na ci o nal de Águas me pro cu ra ram afli tos, no sen -
ti do de de sig nar um Re la tor, se pos sí vel, para ama -
nhã.

O Se na dor Bel lo Par ga foi de ex tre ma efi ciên cia, 
su por tou o en car go, veio à Mesa, e V. Exª, en tão, re -
co nhe cen do a ur gên cia da ma té ria, so bre tu do pelo
que já foi dito ao emi nen te Se na dor Gil ber to Mes tri -
nho e a mim  por tan to, falo tam bém em seu nome , V.
Exa aqui es ceu em in clu ir a ma té ria na pa u ta de hoje.

Qu e ro fa zer este re gis tro, por que se não fica
ocul ta a fi gu ra prin ci pal nes te xa drez, nes te ma ne jar
de pe dras.

Cla ro, Sr. Pre si den te, que a pre fe rên cia foi en -
dos sa da por to dos os Lí de res que aqui se en con tram, 
ven do a ne ces si da de da ma té ria. 

Ain da bem que aca ba de as su mir a Li de ran ça o
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, a quem in da go se quer
apar te ar ou se vai fa lar como Lí der do Par ti do.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL - MG) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, Se na dor Ber nar do Ca bral?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM)  Con -
ce do o apar te a V. Exª. Qu e ro di zer tam bém que con to 
com o apo io da Se na do ra He lo í sa He le na.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL - MG)  Se na dor
Ber nar do Ca bral, V. Exª foi ex tre ma men te fe liz em pe -
dir a in ver são da pa u ta da Ordem do Dia para vo tar -
mos este pro je to de in te res se do Iba ma. V. Exª, em
dis cur so que pro fe riu nes ta Casa, dis se que a água
será o novo ouro do Bra sil. Mi nas Ge ra is ou viu isso
com aten ção, mas é pre ci so lem brar que Mi nas tem
mu i ta água tam bém, e a água é o ouro do Bra sil, sem
per da do ouro que é de Mi nas Ge ra is. Qu e ro ma ni fes -
tar a V. Exª que este pro je to che ga aqui no apa gar das 
lu zes, ou no acen der das lu zes, para o exa me e apro -
va ção ur gen te, por se tra tar de uma ins ti tu i ção que
efe ti va men te dis põe de uma te má ti ca sig ni fi ca ti va pe -
ran te a so ci e da de bra si le i ra e ao mes mo tem po está
ca ren te de uma or ga ni za ção de re cur sos hu ma nos...

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) – Sem 
dú vi da.



O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL - MG) - ... em ra -
zão da le gis la ção, que não per mi te. Este pro je to é mu -
i to opor tu no, e de ve mos apro vá-lo com ur gên cia para
que o Iba ma e a Ana - Agên cia Na ci o nal de Águas -
pos sam efe ti va men te atin gir os seus ob je ti vos bá si -
cos. Mu i to obri ga do.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) –
Agra de ço a V. Exª, Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, ao
mes mo tem po que re gis tro, Sr. Pre si den te, o apo io
que, logo no iní cio, me con ce deu o Se na dor Re nan
Ca lhe i ros, Lí der do PMDB, di zen do que apro va ria
esta ma té ria não só pela mi nha so li ci ta ção a ele, mas
pelo alto sig ni fi ca do da mes ma. Por isso eu en ca re ço
a to dos os co le gas que pas se mos à sua apro va ção
sem ma i o res de lon gas.

Sr. Pre si den te, era o que eu ti nha a di zer.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT - AP) – 
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Se bas tião Ro cha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT - AP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, eu tam bém que ro ma ni fes tar o meu apo io a este
pro je to, que é fun da men tal, é im por tan te. 

Te mos ain da, na pa u ta de hoje, um ou tro pro je to 
que tra ta da es tru tu ra ção da car re i ra pre vi den ciá ria
no âm bi to do Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al,
INSS. São dois pro je tos que re es tru tu ram car re i ras.

Sr. Pre si den te, vejo que es ta mos ten do uma
gran de di fi cul da de para dis cu tir este as sun to aqui na
Casa quan do se re fe re aos ser vi do res do Se na do Fe -
de ral. 

Apro va mos, re cen te men te, o Pla no de Car gos
para os ser vi do res do Tri bu nal de Con tas da União, a
Câ ma ra está apro van do o Pla no de Car re i ra dos Ser -
vi do res da Câ ma ra dos De pu ta dos. Nós es ta mos, em
uma pa u ta ex tra or di ná ria, vo tan do dois pro je tos, im -
por tan tes, e por isso vou vo tar fa vo ra vel men te, que
re es tru tu ram as car re i ras no IBAMA e no INSS. Mas o 
Pla no do Se na do não po de mos vo tar, pois a im pren sa 
vai fa lar mal, vai des mo ra li zar o Se na do, vai fa zer
isso, vai fa zer aqui lo.

Então, Sr. Pre si den te, ape lo aos Srs. Se na do res 
para que in clu a mos na pa u ta ex tra or di ná ria o pro je to
que re es tru tu ra a car re i ra dos ser vi do res do Se na do.
Se é jus to para os ou tros, por que é in jus to para os
ser vi do res do Se na do? Não sou cor po ra ti vis ta, não.

Não es tou fa zen do isso por que hou ve lobby, por que
me sub me ti a qual quer pres são dos ser vi do res, não.
Isso é, no meu en ten di men to, le gí ti mo, jus to. Se é jus -
to para os ou tros, é jus to para os ser vi do res do Se na -
do tam bém. Não co nhe ço a pro pos ta, não sei se há
exa ge ros no Pla no. Não es tou de fen den do van ta gens 
in de vi das, não es tou de fen den do de ta lhes do pro je to.
Se há ne ces si da de de se re ver a for ma como está
pro pos to, que uma sub co mis são de Se na do res, ra pi -
da men te, faça uma re vi são, mas que vo te mos tam -
bém a re es tru tu ra ção da car re i ra dos ser vi do res do
Se na do.

Sr. Pre si den te, é o ape lo que faço à Mesa, aos
Srs. Se na do res aqui pre sen tes e aos Lí de res, por que
é de gran de im por tân cia esse pro je to.

Voto fa vo ra vel men te e de fen do... Eu sou be que
a Se na do ra He lo í sa He le na, que está na con di ção de
Lí der subs ti tu ta, está con vo can do uma re u nião do
Blo co. Qu e ro an te ci par mi nha po si ção fa vo rá vel. Acho 
que é jus to e le gí ti mo e faço um ape lo para que se
vote tam bém o Pla no de Car re i ra dos Ser vi do res do
Se na do.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem, a V. Exª.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, que -
ro ape nas re gis trar a atu a ção do Lí der Sér gio Ma cha -
do na ques tão do Iba ma e da ANA.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao emi nen te Se na dor Sér gio Ma cha do.

O SR. SÉRGIO MACHADO (PMDB – CE. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs

e Srs. Se na do res, o pro je to ati nen te à re gu la men ta -
ção das car re i ras do Iba ma e da ANA é ex tre ma men te 
im por tan te, pois diz res pe i to a se to res es tra té gi cos e
bá si cos do País. O Se na do Fe de ral, em mu i ta boa
hora, nes ta con vo ca ção ex tra or di ná ria, está apro van -
do pro je to que dará con di ções a es ses dois ór gãos –
a ANA, que está sen do im plan ta da, e o Iba ma – de
cum prir aque le pa pel fun da men tal de pre ser var o fu -
tu ro do Bra sil e de ga ran tir o uso al ter na ti vo da água,
o bem mais pre ci o so des te sé cu lo.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao emi nen te Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.



O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, há dois ór gãos mu i to di fí ce is no Bra -
sil – a Fu nai e o Iba ma –, que es tão com mu i tos cla ros 
nos seus qua dros e que têm fun ção es pi nho sa. Por -
tan to, ao apro var mos este pro je to do Iba ma e da
ANA, evi den te men te, es ta re mos con tri bu in do com o
País, so bre tu do nas re giões onde o Iba ma tem mais
atu a ção, par ti cu lar men te na Ama zô nia, da qual tam -
bém faz par te do Esta do do Mato Gros so.

Por isso, so mos fa vo rá ve is a este pro je to, fa zen -
do voto de que o Iba ma te nha o seu qua dro pre en chi -
do para exer cer e exe cu tar o gran de tra ba lho que ele
tem pela fren te em fa vor do Bra sil.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Mo re i ra Men des.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
se guin do a es te i ra do ra ci o cí nio do Se na dor Jo nas
Pi nhe i ro, de se jo di zer que tam bém em Ron dô nia,
meu Esta do, o Iba ma tem um pa pel mu i tís si mo im -
por tan te. Nós, do Esta do de Ron dô nia, mais do que
nin guém, sa be mos o que sig ni fi ca a de fi ciên cia no
qua dro de pes so al des se im por tan te ór gão do Go -
ver no Fe de ral.

Por tan to, que ro aqui, de for ma cla ra, tam -
bém de i xar o meu apo io, em nome do Esta do de
Ron dô nia, di zen do que de ve mos vo tar a fa vor do
pro je to, cri an do e dis ci pli nan do a car re i ra de
Espe ci a lis ta em Meio Ambi en te para os téc ni cos
do meio am bi en te.

Com isso, de cer ta for ma, o Iba ma de i xa rá de
ser ad mi nis tra do por ONGs e pas sa rá a ser ad mi nis -
tra do por quem re al men te deve ad mi nis trar, os fun ci o -
ná ri os de car re i ra.

Por esta ra zão, vo ta rei a fa vor do pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha -
ven do mais quem peça a pa la vra, en cer ro a dis cus são.

Em vo ta ção o Pro je to de Lei d Câ ma ra n.º 141,
de 2001. (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 san ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 141, DE 2001
(Nº 3.804/2000, na Casa de ori gem)

(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Cria e dis ci pli na a car re i ra de Espe -
ci a lis ta em Meio Ambi en te (car re i ras do
IBAMA/ANA).

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica cri a da a Car re i ra de Espe ci a lis ta em

Meio Ambi en te, com pos ta pe los car gos de Ges tor
Ambi en tal, Ges tor Admi nis tra ti vo, Ana lis ta Ambi en tal, 
Ana lis ta Admi nis tra ti vo, Téc ni co Ambi en tal, Téc ni co
Admi nis tra ti vo e Au xi li ar Admi nis tra ti vo, abran gen do
os car gos de pes so al do Mi nis té rio do Meio Ambi en te
– MMA, e do Insti tu to Bra si le i ro do Meio Ambi en te e
dos Re cur sos Na tu ra is Re no vá ve is – IBAMA.

§ 1º Os atu a is car gos de pro vi men to efe ti vo in -
te gran tes dos qua dros de pes so al a que se re fe re o
ca put pas sam a de no mi nar-se car gos de Ges tor
Ambi en tal e Ges tor Admi nis tra ti vo do Mi nis té rio do
Meio Ambi en te – MMA, e Ana lis ta Ambi en tal, Ana lis -
ta Admi nis tra ti vo, Téc ni co Ambi en tal, Téc ni co Admi -
nis tra ti vo e Au xi li ar Admi nis tra ti vo do Insti tu to Bra si -
le i ro do Meio Ambi en te e dos Re cur sos Na tu ra is Re -
no vá ve is – IBAMA, na pro por ção a ser de fi ni da em
re gu la men to, ve dan do-se a mo di fi ca ção do ní vel de
es co la ri da de do car go em ra zão da trans for ma ção
fe i ta.

§ 2º Sem pre ju í zo do dis pos to no § 1º, fi cam cri -
a dos:

I – no qua dro de pes so al do Mi nis té rio do Meio
Ambi en te, 300 (tre zen tos) car gos efe ti vos de Ges tor
Ambi en tal;

II – no qua dro de pes so al da au tar quia a que se
re fe re o ca put, 2.000 (dois mil) car gos efe ti vos de
Ana lis ta Ambi en tal.

§ 3º Os car gos de ní vel in ter me diá rio ou au xi li ar
al can ça dos pelo dis pos to no § 1º que es te jam va gos
po de rão ser trans for ma dos em car gos de Ana lis ta
Ambi en tal ou Ana lis ta Admi nis tra ti vo, quan do in te -
gran tes do qua dro de pes so al do IBAMA, e ex tin tos,
se per ten cen tes ao qua dro de pes so al do Mi nis té rio
do Meio Ambi en te.

§ 4º Esten de-se, após a va cân cia, o dis pos to no
§ 3º aos car gos ali re fe ri dos que se en con trem ocu pa -
dos na data de pu bli ca ção des ta lei.



§ 5º No uso da prer ro ga ti va pre vis ta no § 1º, é ve -
da da a trans for ma ção de car gos de pro vi men to efe ti vo
idên ti cos em dis tin tos car gos de pro vi men to efe ti vo.

Art. 2º São atri bu i ções dos ocu pan tes do car go
de Ges tor Ambi en tal:

I – for mu la ção das po lí ti cas na ci o na is de meio
am bi en te e dos re cur sos hí dri cos afe tas à:

a) re gu la ção, ges tão e or de na men to do uso e
aces so aos re cur sos am bi en ta is;

b) me lho ria da qua li da de am bi en tal e uso sus -
ten tá vel dos re cur sos na tu ra is;

II – es tu dos e pro po si ção de ins tru men tos es tra -
té gi cos para a im ple men ta ção das po lí ti cas na ci o na is
de meio am bi en te, bem como para seu acom pa nha -
men to, ava li a ção e con tro le; e

III – de sen vol vi men to de es tra té gi as e pro po si -
ção de so lu ções de in te gra ção en tre po lí ti cas am bi en -
ta is e se to ri a is, com base nos prin cí pi os e di re tri zes
do de sen vol vi men to sus ten tá vel.

Art. 3º São atri bu i ções do car go de Ges tor Admi -
nis tra ti vo o exer cí cio de to das as ati vi da des ad mi nis -
tra ti vas e lo gís ti cas re la ti vas ao exer cí cio das com pe -
tên ci as cons ti tu ci o na is e le ga is a car go do Mi nis té rio
do Meio Ambi en te, fa zen do uso de to dos os equi pa -
men tos e re cur sos dis po ní ve is para a con se cu ção
des sas ati vi da des.

Art. 4º São atri bu i ções dos ocu pan tes do car go
de Ana lis ta Ambi en tal o pla ne ja men to am bi en tal, or -
ga ni za ci o nal e es tra té gi co afe tos à exe cu ção das po lí -
ti cas na ci o na is de meio am bi en te for mu la das no âm -
bi to da União, em es pe ci al as que se re la ci o nem com
as se guin tes ati vi da des:

I – re gu la ção, con tro le, fis ca li za ção, li cen ci a -
men to e au di to ria am bi en tal;

II – mo ni to ra men to am bi en tal;
III – ges tão, pro te ção e con tro le da qua li da de

am bi en tal;
IV – or de na men to dos re cur sos flo res ta is e

pes que i ros;
V – con ser va ção dos ecos sis te mas e das es pé -

ci es ne les in se ri das, in clu in do seu ma ne jo e pro te -
ção; e

VI – es tí mu lo e di fu são de tec no lo gi as, in for ma -
ção e edu ca ção am bi en ta is.

Pa rá gra fo úni co. As ati vi da des men ci o na das no 
ca put po de rão ser dis tri bu í das por áre as de es pe ci -
a li za ção, me di an te ato do Po der Exe cu ti vo, ou agru -

pa das de modo a ca rac te ri zar um con jun to mais
abran gen te de atri bu i ções, cuja na tu re za ge ne ra lis ta 
seja re que ri da pelo Insti tu to no exer cí cio de suas
fun ções.

Art. 5º São atri bu i ções do car go de Ana lis ta
Admi nis tra ti vo o exer cí cio de to das as ati vi da des ad -
mi nis tra ti vas e lo gís ti cas re la ti vas ao exer cí cio das
com pe tên ci as cons ti tu ci o na is e le ga is a car go do
Iba ma, fa zen do uso de to dos os equi pa men tos e re -
cur sos dis po ní ve is para a con se cu ção des sas ati vi -
da des.

Art. 6º São atri bu i ções dos ti tu la res do car go de 
Téc ni co Ambi en tal:

I – pres ta ção de su por te e apo io téc ni co es pe -
ci a li za do às ati vi da des dos Ges to res e Ana lis tas
Ambi en ta is;

II – exe cu ção de ati vi da des de co le ta, se le ção e 
tra ta men to de da dos e in for ma ções es pe ci a li za das
vol ta das para as ati vi da des fi na lís ti cas; e

III – ori en ta ção e con tro le de pro ces sos vol ta -
dos às áre as de con ser va ção, pes qui sa, pro te ção e
de fe sa am bi en tal.

Art. 7º São atri bu i ções do car go de Téc ni co
Admi nis tra ti vo a atu a ção em ati vi da des ad mi nis tra ti -
vas e lo gís ti cas de apo io re la ti vas ao exer cí cio das
com pe tên ci as cons ti tu ci o na is e le ga is a car go do
Iba ma, fa zen do uso de equi pa men tos e re cur sos dis -
po ní ve is para a con se cu ção des sas ati vi da des.

Art. 8º São atri bu i ções do car go de Au xi li ar
Admi nis tra ti vo o de sem pe nho das ati vi da des ad mi -
nis tra ti vas e lo gís ti cas de ní vel bá si co, re la ti vas ao
exer cí cio das com pe tên ci as cons ti tu ci o na is e le ga is
a car go do Iba ma, fa zen do uso de equi pa men tos e
re cur sos dis po ní ve is para a con se cu ção des sas ati -
vi da des.

Art. 9º As atri bu i ções per ti nen tes aos car gos de 
Ges tor Admi nis tra ti vo, Ana lis ta Admi nis tra ti vo, Téc -
ni co Admi nis tra ti vo e Au xi li ar Admi nis tra ti vo po dem
ser es pe ci fi ca das, de acor do com o in te res se da ad -
mi nis tra ção, por es pe ci a li da de pro fis si o nal.

Art. 10. As atri bu i ções dos ser vi do res em exer -
cí cio à data de pu bli ca ção des ta lei fi cam pre ser va -
das no seu teor atu al, de ven do ser es pe ci fi ca das no
ato de en qua dra men to, me di an te alu são ao car go
efe ti vo an te ri or men te ocu pa do, não sen do trans por -
ta das para os ocu pan tes sub se qüen tes, em caso de
va cân cia.



Pa rá gra fo úni co. O ato a que se re fe re o pa rá -
gra fo úni co do art. 4º so men te abran ge rá car gos que
es ti ve rem ocu pa dos na data de pu bli ca ção des ta lei,
após a res pec ti va va cân cia.

Art. 11. O in gres so nos car gos re fe ri dos no art.
1º far-se-á me di an te pré via apro va ção em con cur so
pú bli co es pe cí fi co, ex clu si va men te de pro vas.

§ 1º Na hi pó te se do art. 4º, pa rá gra fo úni co, o
con cur so re a li zar-se-á obri ga to ri a men te por áre as de
es pe ci a li za ção.

§ 2º São re qui si tos de es co la ri da de para in gres -
so nos car gos re fe ri dos no art. 1º:

I — cur so su pe ri or com ple to ou ha bi li ta ção le gal
equi va len te, para os car gos de Ges tor e Ana lis ta
Ambi en tal;

II — di plo ma de con clu são de cur so su pe ri or,
com ha bi li ta ção le gal es pe cí fi ca, con for me de fi ni do
no edi tal do con cur so, para os car gos de Ges tor
Admi nis tra ti vo e Ana lis ta Admi nis tra ti vo;

III — di plo ma de con clu são de se gun do grau, ou 
de cur so téc ni co equi va len te, para o car go de Téc ni co 
Ambi en tal; e

IV — di plo ma de con clu são de se gun do grau, e
ha bi li ta ção le gal es pe cí fi ca, se for o caso, con for me
de fi ni do no edi tal do con cur so, para o car go de Téc ni -
co Admi nis tra ti vo.

§ 3º Para aces so às áre as de es pe ci a li za ção a
que se re fe rem o pa rá gra fo úni co do art. 4º e o § 1º,
po de rão ser es ta be le ci dos, no ato que as de li mi tar,
re qui si tos es pe cí fi cos de for ma ção e ti tu la ção.

Art. 12. Os ocu pan tes dos car gos da Car re i ra de
Espe ci a lis ta em Meio Ambi en te cum pri rão jor na da de 
tra ba lho de 40 (qua ren ta) ho ras.

Art. 13. Os pa drões de ven ci men to bá si co dos
car gos da Car re i ra de Espe ci a lis tas em Meio Ambi en -
te são os cons tan tes dos Ane xos I, II e III.

§ 1º O pa drão de in gres so no car go de Ana lis ta
Ambi en tal po de rá va ri ar de acor do com a es pe ci a li za -
ção à qual o ser vi dor for alo ca do, quan do uti li za da a
prer ro ga ti va pre vis ta no pa rá gra fo úni co do art. 4º.

§ 2º A in ves ti du ra em car go de Ges tor Ambi en -
tal, Ges tor Admi nis tra ti vo, Ana lis ta Admi nis tra ti vo,
Téc ni co Ambi en tal, e Téc ni co Admi nis tra ti vo ocor re -
rá, ex clu si va men te, no pa drão ini ci al da res pec ti va ta -
be la.

Art. 14. A mo vi men ta ção do ser vi dor nas ta be las 
cons tan tes dos Ane xos I, II e III ocor re rá me di an te
pro gres são fun ci o nal e pro mo ção.

Art. 15. Para os fins do art. 14, pro gres são fun ci -
o nal é a pas sa gem do ser vi dor para o pa drão de ven -
ci men to bá si co ime di a ta men te su pe ri or den tro de
uma mes ma clas se, po den do ocor rer:

I — por me re ci men to, quan do o ser vi dor for ha -
bi li ta do em ava li a ção de de sem pe nho fun ci o nal es pe -
ci fi ca men te vol ta da para essa fi na li da de, hi pó te se em 
que o in ters tí cio en tre os pa drões cor res pon de rá a
um ano, con ta do da di vul ga ção do re sul ta do da úl ti ma 
ava li a ção efe tu a da;

II — por an ti güi da de, sem pre que, no in ter reg no
de três ava li a ções de de sem pe nho sub se qüen tes,
não fo rem ob ti das os ín di ces exi gi dos para a pro gres -
são fun ci o nal por me re ci men to.

Art. 16. A ava li a ção de de sem pe nho fun ci o nal
terá seus re sul ta dos apu ra dos men sal men te e con so -
li da dos a cada 12 me ses, obe de cen do ao dis pos to
nes ta lei.

§ 1º A ava li a ção anu al de de sem pe nho terá
como fi na li da de a ve ri fi ca ção da ob ser vân cia dos se -
guin tes cri té ri os:

I — cum pri men to das nor mas de pro ce di men tos e
de con du ta no de sem pe nho das atri bu i ções do car go;

II — pro du ti vi da de no tra ba lho, com base em pa -
drões pre vi a men te es ta be le ci dos de qua li da de e eco -
no mi ci da de;

III — as si du i da de;
IV — pon tu a li da de;
V — dis ci pli na.
§ 2º Os cri té ri os de ava li a ção se rão apli ca dos e

pon de ra dos em con for mi da de com as ca rac te rís ti cas
das fun ções exer ci das, sen do con si de ra do in su fi ci en -
te, para ob ten ção de pro mo ção por me re ci men to, o
de sem pe nho apu ra do em ava li a ção que com pro ve o
de sa ten di men to, de for ma ha bi tu al, de qual quer dos
re qui si tos pre vis tos no § 1º.

§ 3º Será dado co nhe ci men to pré vio aos ser vi -
do res dos cri té ri os, das nor mas e dos pa drões a se -
rem uti li za dos para a ava li a ção de seu de sem pe nho.

§ 4º No es ta be le ci men to dos pa drões a que se
re fe re o in ci so II do § 1º, é ve da da a afe ri ção de re sul -
ta dos com base em nú me ro de au tos de in fra ção ou
de bus ca e apre en são la vra dos, ou fun da da na ar re -
ca da ção de cor ren te da ex pe di ção des ses atos ou de
ou tros si mi la res.



§ 5º A ava li a ção de de sem pe nho será re a li za da
por co mis são de ava li a ção com pos ta por qua tro ser -
vi do res, pelo me nos três de les es tá ve is, com três
anos ou mais de exer cí cio no ór gão ou en ti da de a que 
es te jam vin cu la dos, e to dos de ní vel hi e rár qui co não
in fe ri or ao do ser vi dor a ser ava li a do, sen do um o seu
che fe ime di a to e ou tro um ser vi dor es tá vel, cuja in di -
ca ção será efe tu a da ou res pal da da, nos ter mos de re -
gu la men to e – no pra zo má xi mo de 15 (quin ze) dias,
por ma ni fes ta ção ex pres sa do ser vi dor ava li a do.

§ 6º O mem bro in di ca do ou res pal da do pelo ser -
vi dor terá di re i to a voz e não a voto nas re u niões de li -
be ra ti vas da co mis são a que se re fe re o § 5º.

§ 7º O re sul ta do da ava li a ção anu al será mo ti va -
do ex clu si va men te com base na afe ri ção dos cri té ri os
pre vis tos nes ta lei, sen do obri ga tó ria a in di ca ção dos
fa tos, das cir cuns tân ci as e dos de ma is ele men tos de
con vic ção no ter mo fi nal de ava li a ção, in clu si ve,
quan do for o caso, o re la tó rio re la ti vo ao co lhi men to
de pro vas tes te mu nha is e do cu men ta is.

§ 8º É as se gu ra do ao ser vi dor o di re i to de acom -
pa nhar to dos os atos de ins tru ção do pro ce di men to
que te nha por ob je to a ava li a ção de seu de sem pe nho.

Art. 17. A ava li a ção será ho mo lo ga da pela au to -
ri da de ime di a ta men te su pe ri or, dela dan do—se ciên -
cia ao in te res sa do.

Art. 18. O ser vi dor será no ti fi ca do do re sul ta do
de sua ava li a ção, po den do re que rer re con si de ra ção,
com efe i to sus pen si vo, para a au to ri da de que o ho -
mo lo gou, no pra zo má xi mo de quin ze dias, de ci din -
do-se o pe di do em igual pra zo.

Art. 19. O re sul ta do e os ins tru men tos de ava li a -
ção, a in di ca ção dos ele men tos de con vic ção e de
pro va dos fa tos nar ra dos na ava li a ção, os re cur sos in -
ter pos tos, bem como as me to do lo gi as e os cri té ri os
uti li za dos na ava li a ção se rão ar qui va dos na pas ta ou
base de da dos in di vi du al, per mi ti da a con sul ta pelo
ser vi dor a qual quer tem po.

Art. 20. O ter mo de ava li a ção anu al in di ca rá as
me di das de cor re ção ne ces sá ri as, em es pe ci al as
des ti na das a pro mo ver a ca pa ci ta ção, ou tre i na men to 
do ser vi dor ava li a do.

Art. 21. O ter mo de ava li a ção anu al obri ga to ri a -
men te re la ta rá as de fi ciên ci as iden ti fi ca das no de -
sem pe nho do ser vi dor, con si de ra dos os cri té ri os de
ava li a ção pre vis tos nes ta lei.

Art. 22. As ne ces si da des de ca pa ci ta ção, ou tre -
i na men to do ser vi dor cujo de sem pe nho te nha sido

con si de ra do in su fi ci en te se rão pri o ri za das no pla ne -
ja men to do ór gão ou da en ti da de.

Art. 23. É obri ga tó ria a ins ta u ra ção de pro ces so
ad mi nis tra ti vo dis ci pli nar para apu ra ção da in fra ção a
que se re fe re o art. 117, XV, da Lei nº 8.112, de 11 de
de zem bro de 1990, no caso de duas ava li a ções in su -
fi ci en tes con se cu ti vas, ou de três, no pe ri o do de cin co 
anos, em que seja ob ti do esse re sul ta do, as se gu ra -
dos ao ser vi dor o con tra di tó rio e a am pla de fe sa.

Pa rá gra fo úni co. Não po de rá par ti ci par da co -
mis são des ti na da à exe cu ção do pro ces so a que se
re fe re o ca put ser vi dor ou au to ri da de que te nha emi -
ti do ma ni fes ta ção por oca sião da ava li a ção de de -
sem pe nho.

Art. 24. Pro mo ção é a pas sa gem do ser vi dor do
úl ti mo pa drão de uma clas se para o pri me i ro da clas -
se ime di a ta men te su pe ri or, exi gin do-se, além dos re -
qui si tes pre vis tos para a pro gres são fun ci o nal, a con -
clu são, com apro ve i ta men to, de cur so de ca pa ci ta ção 
es pe ci fi ca men te vol ta do para essa fi na li da de.

Art. 25. Enquan to não fo rem im ple men ta dos os
pro ce di men tos pre vis tos nes ta Lei, a pro gres são fun -
ci o nal e a pro mo ção sub me tem-se ex clu si va men te a
in ters tí cio de 1 (um) ano.

Art. 26. O en qua dra men to dos atu a is ser vi do res
do Mi nis té rio do Meio Ambi en te e do Iba ma nas ta be -
las a que se re fe rem os Ane xos I, II e III será pro ces -
sa do no pa drão ini ci al da res pec ti va ta be la.

Pa rá gra fo úni co. Cons ta ta da a re du ção de re -
mu ne ra ção de cor ren te da trans po si ção pre vis ta no
ca put, a di fe ren ça será paga a tí tu lo de van ta gem
pes so al no mi nal men te iden ti fi ca da, a ser ab sor vi da
por oca sião da mo vi men ta ção nos pa drões da res -
pec ti va ta be la.

Art. 27. São cri a dos, no âm bi to da Agên cia Na ci -
o nal de Aguas – ANA, de modo a com por seu qua dro
de pes so al, 266 (du zen tos e ses sen ta e seis) car gos
de Re gu la dor, 84 (oi ten ta e qua tro) car gos de Ana lis ta 
de Su por te à Re gu la ção, am bos de ní vel su pe ri or,
des ti na dos à exe cu ção das atri bu i cões le gal men te
ins ti tu í das pela Lei nº 9.984, de 17 de ju nho de 2000,
e 20 car gos efe ti vos de Pro cu ra dor.

Art. 28. A im ple men ta ção do dis pos to nes ta lei
ob ser va rá o dis pos to no § 1º do art. 169 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral e as nor mas per ti nen tes da Lei Com ple -
men tar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 29. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Qu e ro
res pon der, de ime di a to, ao Se na dor Se bas tião Ro -
cha, que fez um ape lo em nome do fun ci o na lis mo pú -
bli co do Se na do da Re pú bli ca. 

Qu e ro di zer a V. Exª e, mais do que a V. Exª, ao
fun ci o ná rio do Se na do da Re pú bli ca que o Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Car los Wil son, e to dos os Mem bros
da Mesa, in clu si ve o Pre si den te, es tão es tu dan do
com ca ri nho o Pla no de Car gos e Sa lá ri os. Mas sen ti -
mos que, para fa zer jus ti ça, a ma té ria ain da ca re ce de 
um exa me me lhor por par te da Mesa. Pos te ri or men te, 
ela será tra zi da ao Ple ná rio, sem dú vi da ne nhu ma.
Não será ape nas o Se na do que vai fi car de fora, sem
ter o seu Pla no de Car gos e Sa lá ri os jus to. Po rém, te -
mos de ver o mo men to ade qua do, não po de mos nos
afo bar. Pre ci sa mos é fa zer jus ti ça.

É nes te sen ti do que a Mesa res pon de a V. Exª e
tam bém aos ab ne ga dos ser vi do res da Casa.

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pela or -
dem, tem V. Exª a pa la vra.

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Com ple -
men tan do a ex po si ção de V. Exª em re la ção aos fun -
ci o ná ri os, que nos ale gra, per gun to se há pos si bi li -
da de de apro var mos este ano.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Acre di -
ta mos que não há pos si bi li da de para este ano, Se -
na do ra, e já fi ze mos esse co mu ni ca do a al guns ser -
vi do res que es ta vam aí. A ma té ria re al men te está
mu i to cor ri da para nós aqui. Re i ni ci a dos os nos sos
tra ba lhos, sem dú vi da ne nhu ma, va mos sub me ter
ao Ple ná rio o Pla no de Car gos e Sa lá ri os.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 804, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 311, in ci so I, do Re gi men to

Inter no, re que i ro pre fe rên cia para o item 11 (PRS nº
71/01), a fim de ser apre ci a do an tes da ma té ria cons -
tan te do item nº 7 da Ordem do Dia.



Sala das Ses sões, 18 de de zem bro de 2001. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 11:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 71, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 795, de 2001 - art. 336,“II“)
(Inver são da pa u ta, nos ter mos do

Re que ri men to nº 804, de 2001,
lido e apro va do nes ta opor tu ni da de.) 

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to 
de Re so lu ção nº 71, de 2001 (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 1.506,
de 2001, Re la tor: Se na dor Pa u lo Har tung),
que au to ri za o Esta do do Rio Gran de do
Sul a as su mir dí vi da do Insti tu to de Pre vi -
dên cia do Esta do do Rio Gran de do Sul
(IPERGS), re fi nan ci a da jun to à União ao
am pa ro da Lei nº 8.727, de 5 de no vem bro
de 1993, cujo va lor em 1º de no vem bro de
2000, era de tre zen tos e oi ten ta e um mi -
lhões, se is cen tos e oi ten ta e oito mil, se is -
cen tos e qua ren ta re a is e ses sen ta e dois
cen ta vos.

Po de rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção
até o en cer ra men to da dis cus são.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são. 
Em vo ta ção. (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 Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 n.º 71, de 2001,
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:

     PARECER Nº 1.524, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

     Re da ção fi nal do Pro je to de Re -
so lu ção nº 71, de 2001.

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 71, de 2001, que au to ri za
o Esta do do Rio Gran de do Sul a as su mir dí vi da do
Insti tu to de Pre vi dên cia do Esta do do Rio Gran de do
Sul (IPERGS), re fi nan ci a da jun to à União ao am pa ro
da Lei nº 8.727, de 5 de no vem bro de 1993, cujo va lor
em 1º de no vem bro de 2000 era de
R$381.688.640,62 (tre zen tos e oi ten ta e um mi lhões,
se is cen tos e oi ten ta e oito mil, se is cen tos e qua ren ta
re a is e ses sen ta e dois cen ta vos).

Sala de Re u niões da Co mis são, 18 de de zem -
bro de 2001. – Ra mez Te bet – Edi son Lo bão – Mar -
lu ce Pin to – Anto nio Car los Va la da res. 

    ANEXO AO PARECER Nº 1.524, DE 2001

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, item
28, do Re gi men to Inter no, pro mul go a se guin te

RESOLUÇÃO Nº  , DE 2001

Au to ri za o Esta do do Rio Gran de
do Sul a as su mir dí vi da do Insti tu to de
Pre vi dên cia do Esta do do Rio Gran de
do Sul (IPERGS), re fi nan ci a da jun to à
União ao am pa ro da Lei nº 8.727, de 5
de no vem bro de 1993, cujo va lor em 1º
de no vem bro de 2000 era de
R$381.688.640,62 (tre zen tos e oi ten ta e
um mi lhões, se is cen tos e oi ten ta e oito
mil, se is cen tos e qua ren ta re a is e ses -
sen ta e dois cen ta vos).

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É o Esta do do Rio Gran de do Sul au to ri -

za do a as su mir a dí vi da do Insti tu to de Pre vi dên cia



do Esta do do Rio Gran de do Sul (IPERGS), re fi nan -
ci a da jun to à União ao am pa ro da Lei nº 8.727, de 5
de no vem bro de 1993, cujo va lor, em 1º de no vem -
bro de 2000, era de R$381.688.640,62 (tre zen tos e
oi ten ta e um mi lhões, se is cen tos e oi ten ta e oito mil, 
se is cen tos e qua ren ta re a is e ses sen ta e dois cen -
ta vos).

Pa rá gra fo úni co. As dí vi das ob je to da as sun ção
au to ri za da no ca put cor res pon dem as re la ti vas à car -
te i ra de cré di to imo bi liá rio do re fe ri do Insti tu to de Pre -
vi dên cia, que fo ram re fi nan ci a das jun to à União, nos
ter mos da men ci o na da Lei, que à épo ca cons ti tu ía a
base le gal nor ma ti za do ra do pro ces so de re fi nan ci a -
men to de dí vi das es ta du a is e de suas en ti da des da
ad mi nis tra ção in di re ta com a União.

Art. 2º A as sun ção de dí vi da re fe ri da no art. 1º
de ve rá ser re a li za da com as se guin tes ca rac te rís ti cas 
bá si cas:

I – cre dor: União, ten do o Ban co do Bra sil como 
seu agen te fi nan ce i ro;

II – de ve dor: Esta do do Rio Gran de do Sul;

III – va lor: R$ 381.688.640,62 (tre zen tos e oi -
ten ta e um mi lhões, se is cen tos e oi ten ta e oito mil, se -
is cen tos e qua ren ta re a is e ses sen ta e dois cen ta -
vos), em 1º de no vem bro de 2000, já in clu í dos um
mon tan te equi va len te a R$4.089,672,91 (qua tro mi -
lhões, oi ten ta e nove mil, se is cen tos e se ten ta e dois
re a is e no ven ta e um cen ta vos), re fe ren tes a dí vi da
ven ci da e não paga;

IV – pra zo: 240 (du zen tos e qua ren ta) me ses,
sen do a pri me i ra pres ta ção ven ci da em 1º de abril de
1994 e a úl ti ma em 1º de mar ço de 2014.

Pa rá gra fo úni co. A as sun ção re fe ri da no art. 1º
far-se-á sem qua is quer al te ra ções con tra tu a is re la ti -
vas às con di ções fi nan ce i ras, en car gos, pra zos e de -
ma is con di ções ori gi nal men te pac tu a das.

Art. 3º A au to ri za ção pre vis ta no art. 1º é con di ci -
o na da a que o Esta do do Rio Gran de do Sul vin cu le,
como con tra ga ran ti as à União, as trans fe rên ci as
cons ti tu ci o na is de re ce i tas tri bu tá ri as a que faz jus,
com ple men ta das por suas re ce i tas pró pri as, e ou tras
em di re i to ad mi ti das, me di an te for ma li za ção de con -
tra to de ga ran tia, po den do o Go ver no Fe de ral re ter
im por tân ci as ne ces sá ri as di re ta men te das con tas
cen tra li za do ras da ar re ca da ção do Esta do.

Art. 4º 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 270

(du zen tos e se ten ta) dias, con ta do a par tir de sua pu -
bli ca ção.

Art. 5º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Apro va -
do o pro je to e es tan do a ma té ria em re gi me de ur gên -
cia, pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção. (Pa u sa.)
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 da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 7:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 136, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
Re que ri men to nº 791, de 2001

 – Art. 336, II)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 136, de 2001 (nº
5.493/2001, na Casa de ori gem), de ini ci a ti -
va do Pre si den te da Re pú bli ca, que dis põe
so bre a cri a ção da Gra ti fi ca ção de De sem -
pe nho de Ati vi da de Téc ni co-Admi nis tra ti vo – 
GDATA, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Se na dor Lú cio Alcân ta ra, Re la tor da ma té ria,
é fa vo rá vel ao pro je to.

É o se guin te o pa re cer:

PARECER Nº 1.525, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 136, de 2001 (nº 5.493, de 2001, 
na ori gem), de au to ria do Po der Exe cu ti -
vo, que dis põe so bre a cri a ção da Gra ti fi -
ca ção de De sem pe nho de Ati vi da de Téc -
ni co-Admi nis tra ti va – GDATA, e dá ou tras 
pro vi dên ci as

Re la tor: Se na dor LÚCIO ALCÂNTARA



I – Re la tó rio

Vem ao exa me do Se na do Fe de ral o Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 136, de 2001 (nº 5.493, de 2001, na
ori gem), de au to ria do Po der Exe cu ti vo, que dis põe
so bre a cri a ção da Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de
Ati vi da de Téc ni co-Admi nis tra ti va — GDATA, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O pro je to de ter mi na que a GDATA é de vi da, a
par tir de 1º de fe ve re i ro de 2002, aos ser vi do res al -
can ça dos pelo Ane xo V da Lei nº 9.367, de 16 de de -
zem bro de 1996, e pela Lei nº 6.550, de 5 de ju lho de
1978, que não es te jam or ga ni za dos em car re i ras e
não per ce bam qual quer ou tra es pé cie de van ta gem
que te nha como fun da men to o de sem pe nho pro fis si -
o nal in di vi du al ou ins ti tu ci o nal ou a pro du ção. Essen -
ci al men te, a van ta gem visa aos ser vi do res do Pla no
de Clas si fi ca ção de Car gos – PCC, ins ti tu í do pela Lei
nº 5.645, de 10 de de zem bro de 1970, que es ta be le ce 
di re tri zes para a clas si fi ca ção de car gos do Ser vi ço
Ci vil da União e das au tar qui as fe de ra is, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Con for me da dos do Mi nis té rio do Pla ne ja men to, 
Orça men to e Ges tão, a GDATA atin gi rá 229.882 ser -
vi do res, sen do 47.363 no ní vel su pe ri or, 172.338 no
ní vel in ter me diá rio e 10.131 no ní vel au xi li ar, além de
cer ca de 300.000 ina ti vos e pen si o nis tas.

Tra ta-se de gra ti fi ca ção va riá vel, con for me de -
sem pe nho ins ti tu ci o nal e in di vi du al de cada ser vi dor,
na for ma a ser es ta be le ci da em re gu la men to e os ci la
en tre o má xi mo de cem e o mí ni mo de dez pon tos. O
va lor mé dio da van ta gem, por ór gão ou en ti da de, está 
li mi ta do a se ten ta e cin co pon tos. Cada pon to cor res -
pon de a R$5,04, para os ser vi do res de ní vel su pe ri or;
R$1,48, para os de ní vel in ter me diá rio; e R$0,68,
para os de ní vel au xi li ar.

Assim, a van ta gem cor res pon de a um va lor en -
tre R$50,40 e R$504,00, no ní vel su pe ri or; R$14,80 e
R$148,00, no ní vel mé dio; e R$6,80 e R$68,00, no ní -
vel au xi li ar.

Vale in for mar que a re mu ne ra ção dos ser vi do -
res ob je to da van ta gem em tela, ex clu í das van ta gens
pes so a is, va ria, res pec ti va men te, em cada ní vel, en -
tre R$635,99 e R$1.363,18; R$468,00 e R$933,30; e
R$468,00 e R$534,90.

A GDATA será es ten di da aos ina ti vos e pen si o -
nis tas pela mé dia dos va lo res re ce bi dos nos úl ti mos
ses sen ta me ses ou pelo va lor cor res pon den te a dez

pon tos, quan do per ce bi da por pe río do in fe ri or a ses -
sen ta me ses.

Expli ca o Se nhor Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja -
men to, Orça men to e Ges tão na ex po si ção de mo ti vos 
que acom pa nha o pro je to que a cri a ção da GDATA, tal 
como está sen do pro pos ta, in se re-se em um con tex to 
mais am plo de im ple men ta ção de uma po lí ti ca de re -
cur sos hu ma nos, ini ci a da em 1995, ten do como es co -
po a va lo ri za ção do ser vi dor pú bli co, com re fle xos no
sis te ma da re mu ne ra ção e nos pro ces sos de re cru ta -
men to e se le ção, qua li fi ca ção e de sen vol vi men to pro -
fis si o nal.

Além dis so, afir ma aque la au to ri da de que a pro -
pos ta re pre sen ta, pra ti ca men te, o en cer ra men to de um
ci clo de re vi são das es tru tu ras sa la ri a is, du ran te o qual
fo ram con tem pla dos, em di fe ren tes mo men tos, os di -
ver sos seg men tos que com põem o ser vi ço pú bli co.

Apro va da na Câ ma ra dos De pu ta dos, vem a
pro po si ção ao exa me des ta Casa, onde não re ce beu
emen das.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

A pro po si ção aten de ao pres su pos to de cons ti -
tu ci o na li da de for mal, ten do em vis ta tra tar de ma té ria
que deve ser dis ci pli na da em lei or di ná ria, de ini ci a ti -
va pri va ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, na for ma do
que dis põe a alí nea a do in ci so II do § 1º do art. 61 da
Cons ti tu i ção.

Da mes ma for ma, o pro je to não apre sen ta ví ci -
os de ju ri di ci da de e re gi men ta li da de e vem va za do
em boa téc ni ca le gis la ti va.

Com re la ção ao mé ri to, ma ni fes ta mo-nos pela
apro va ção da pro pos ta que cor ri ge in jus ti ça com as
ca te go ri as do Pla no de Clas si fi ca ção de Car gos do
Po der Exe cu ti vo, cuja re mu ne ra ção não foi, ain da,
adap ta da à nova po lí ti ca re mu ne ra tó ria do Go ver no
Fe de ral, e se en con tra hoje ex tre ma men te de fa sa da.

Efe ti va men te, o Po der Exe cu ti vo já vem, des de
1995, pro mo ven do a re es tru tu ra ção da re mu ne ra ção
das cha ma das car re i ras ex clu si vas de Esta do, e só
ago ra bus ca uma so lu ção para os seus de ma is fun ci -
o ná ri os.

A im por tân cia des sa pro vi dên cia é acen tu a da
quan do se ob ser va que se está fa lan do exa ta men te
dos ser vi do res que de têm as me no res re tri bu i ções no 
âm bi to do ser vi ço pú bli co fe de ral.



Vale co men tar, tam bém, a im por tân cia da uti li -
za ção de gra ti fi ca ções de de sem pe nho na com po si -
ção da re mu ne ra ção dos ser vi do res pú bli cos, que
vem sen do uti li za da pelo Po der Exe cu ti vo como re gra
na re es tru tu ra ção dos ven ci men tos de seus fun ci o ná -
ri os. Tra ta-se de prá ti ca que, cer ta men te, per mi te a
va lo ri za ção de ins tru men tos me ri to crá ti cos no seio do 
ser vi ço pú bli co, além de re pre sen tar sig ni fi ca ti vo ins -
tru men to ge ren ci al. Nes se pon to, in clu si ve, a pre sen -
te pro po si ção avan ça bas tan te ao pre ver a obri ga to ri -
e da de de a ad mi nis tra ção dis po ni bi li zar pro ces so de
ca pa ci ta ção para os ser vi do res que ob ti ve rem pon tu -
a ção in fe ri or a cin qüen ta pon tos em duas ava li a ções
in di vi du a is con se cu ti vas.

Tra ta-se, as sim, de pro po si ção da ma i or im por -
tân cia no pro ces so de re for ma do ser vi ço pú bli co que
vem sen do em pre en di do pelo atu al Go ver no.

III – Voto

Do ex pos to, opi na mos pela apro va ção do Pro je -
to de Lei da Câ ma ra nº 136, de 2001.

Sala da Co mis são, Lú cio Alcân ta ra, Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Có pia do
pa re cer en con tra-se à dis po si ção dos Srs. Se na do res 
nas ban ca das.

Po de rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção
até o en cer ra men to da dis cus são.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to. (Pa u sa.)
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta -

ção, 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 san ção.

É o se guin te o pro je to apro va do.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 136, DE 2001
(Nº 5.493/2001, na Casa de ori gem)

(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Dis põe so bre a cri a ção da Gra ti fi ca -
ção de  De sem pe nho de Ati vi da de Téc ni -
co-Ad mi nis tra ti va – GDATA, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

Art. 1º Fica ins ti tu í da, a par tir de 1º de fe ve re i ro
de 2002, a Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati vi da de
Téc ni co-Admi nis tra ti va – GDATA, de vi da aos ser vi do -
res al can ça dos pelo Ane xo V da Lei nº 9.367, de 16 de 
de zem bro de 1996, e pela Lei nº 6.550, de 5 de ju lho
de 1978, que não es te jam or ga ni za dos em car re i ra,
que não te nham tido al te ra ção em sua es tru tu ra re -
mu ne ra tó ria en tre 30 de se tem bro de 2001 e a data
da pu bli ca ção des ta lei, bem como não per ce bam
qual quer ou tra es pé cie de van ta gem que te nha como
fun da men to o de sem pe nho pro fis si o nal, in di vi du al ou 
ins ti tu ci o nal ou a pro du ção.

Art. 2º A gra ti fi ca ção ins ti tu í da no art. 1º terá
como li mi tes:

I – má xi mo, cem pon tos por ser vi dor; e

II – mí ni mo, dez pon tos por ser vi dor, cor res pon -
den do cada pon to ao va lor es ta be le ci do no Ane xo.

§ 1º O li mi te glo bal de pon tu a ção men sal por ní vel
de que dis põe cada ór gão ou en ti da de para ser atri bu í -
do aos ser vi do res cor res pon de rá a se ten ta e cin co ve -
zes o nú me ro de ser vi do res ati vos por ní vel, que faz jus
à GDATA, em exer cí cio no ór gão ou en ti da de.

§ 2º A dis tri bu i ção dos pon tos e a pon tu a ção
atri bu í da a cada ser vi dor ob ser va rão o de sem pe nho
ins ti tu ci o nal e in di vi du al.

§ 3º A ava li a ção de de sem pe nho ins ti tu ci o nal
visa afe rir o de sem pe nho co le ti vo no al can ce dos ob -
je ti vos or ga ni za ci o na is, po den do con si de rar pro je tos
e ati vi da des pri o ri tá ri as e con di ções es pe ci a is de tra -
ba lho, além de ou tras ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas de
cada ór gão ou en ti da de.

§ 4º A ava li a ção de de sem pe nho in di vi du al visa 
afe rir o de sem pe nho do ser vi dor no exer cí cio das
atri bu i ções do car go ou fun ção, com foco na con tri -
bu i ção in di vi du al para o al can ce dos ob je ti vos or ga -
ni za ci o na is.

Art. 3º Ato do Po der Exe cu ti vo dis po rá so bre os
cri té ri os ge ra is a se rem ob ser va dos para a re a li za ção 
das ava li a ções e do pa ga men to da gra ti fi ca ção, in clu -
si ve na hi pó te se de ocu pa ção de car gos e fun ções de
con fi an ça.

Pa rá gra fo úni co. Os cri té ri os e pro ce di men tos
es pe cí fi cos de atri bu i ção da GDATA se rão es ta be le ci -
dos em ato dos ti tu la res dos ór gãos e das en ti da des
da ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral.



Art. 4º A GDATA será paga em con jun to, de for -
ma não cu mu la ti va, com a Gra ti fi ca ção de Ati vi da de
de que tra ta a Lei De le ga da nº 13, de 27 de agos to de
1992, e não ser vi rá de base de cál cu lo para qua is quer 
ou tros be ne fí ci os ou van ta gens.

Art. 5º A GDATA in te gra rá os pro ven tos da apo -
sen ta do ria e as pen sões, de acor do com:

I – a mé dia dos va lo res re ce bi dos nos úl ti mos
ses sen ta me ses; ou

II – o va lor cor res pon den te a dez pon tos, quan -
do per ce bi da por pe río do in fe ri or a ses sen ta me ses.

Pa rá gra fo úni co. Às apo sen ta do ri as e às pen -
sões exis ten tes quan do da pu bli ca ção des ta Lei apli -
ca-se o dis pos to no in ci so II des te ar ti go.

Art. 6º Até 31 de maio de 2002 e até que se jam
edi ta dos os atos re fe ri dos no art. 3º, a GDATA será
paga aos ser vi do res ocu pan tes de car gos efe ti vos ou
car gos e fun ções co mis si o na das e de con fi an ça, que
a ela fa zem jus, nos va lo res cor res pon den tes a trin ta
e sete vír gu la cin co pon tos por ser vi dor.

Art. 7º A GDATA será paga, com a ob ser vân cia
do dis pos to no art. 6º, até que se efe ti vem as ava li a -
ções que con si de rem as con di ções es pe cí fi cas de
exer cí cio pro fis si o nal, em va lor cor res pon den te a cin -
qüen ta pon tos aos ser vi do res al can ça dos pelo art. 1º:

I – ce di dos aos Esta dos do Ama pá, Ro ra i ma e
Ron dô nia, com fun da men to no art. 31 da Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 19, de 1998, e no § 2º do art. 19 da Lei
Com ple men tar nº 41, de 22 de de zem bro de 1981; ou

II – à dis po si ção de Esta dos, Dis tri to Fe de ral ou
Mu ni cí pi os, con for me dis pos to no art. 20 da Lei nº
8.270, de 17 de de zem bro de 1991.

Pa rá gra fo úni co. O re gu la men to de que tra ta o
art. 3º po de rá es ta be le cer me ca nis mos de re pas se de 
re cur sos que per mi tam aos Esta dos, Dis tri to Fe de ral
e Mu ni cí pi os im ple men tar o pa ga men to da GDATA.

Art. 8º Ao ser vi dor ati vo be ne fi ciá rio da gra ti fi ca -
ção ins ti tu í da por esta Lei que ob ti ver pon tu a ção in fe -
ri or a cin qüen ta pon tos em duas ava li a ções in di vi du a -
is con se cu ti vas será as se gu ra do pro ces so de ca pa ci -
ta ção, de res pon sa bi li da de do ór gão ou en ti da de de
lo ta ção.

Art. 9º A GDATA não será de vi da àque les que
não se en con tram no de sem pe nho de atri bu i ções de -
cor ren tes da con di ção de ser vi dor pú bli co fe de ral.

Art. 10. Esta lei en tra em vi gor em 1º de fe ve re i ro 
de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 8:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 138, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to n.º 792, de 2001 – Art. 336, II)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra n.º 138, de 2001 (n.º
5.907/2001, na Casa de ori gem), de ini ci a ti -
va do Pre si den te da Re pú bli ca, que ins ti tui
con tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio
Eco nô mi co in ci den te so bre a im por ta ção e a 
co mer ci a li za ção do pe tró leo e seus de ri va -
dos, gás na tu ral e seus de ri va dos e ál co ol
etí li co com bus tí vel (Cide), e dá ou tras pro vi -
dên ci as, ten do

Pa re cer sob n.º 1.508, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá, fa vo rá -
vel, com abs ten ção do Se na dor Pa u lo Har -
tung.

A có pia do pa re cer está à dis po si ção dos Srs.
Se na do res nas Ban ca das.

Po de rão ser ofe re ci das emen das até o en cer ra -
men to da dis cus são.

Dis cus são do pro je to, em tur no úni co.
Não há ora do res ins cri tos, de cla ro en cer ra da a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to. (Pa u sa.)
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta -

ção, 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 san ção.
É o se guin te o pro je to apro va do.









O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 805 , DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 311, in ci so I, do Re gi men to

Inter no, re que i ro pre fe rên cia para o item 13 a fim de
ser apre ci a do an tes da ma té ria cons tan te do item 10
da Ordem do Dia.

Sala das Ses sões, 18 de de zem bro de 2001. –
Se na do ra He lo í sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam que i -
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 13:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 142, DE 2001
(Inclu í do em Ordem do Dia nos

ter mos  do – Art. 336, II)
(Inver são da pa u ta, nos ter mos do

Re que ri men to nº 805, de 2001
lido e apro va do nes ta opor tu ni da de)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra n.º 142, de 2001 (n.º
5.876/2001, na Casa de ori gem), de ini ci a ti -
va do Pre si den te da Re pú bli ca, que dis põe
so bre a es tru tu ra ção da Car re i ra Pre vi den -
ciá ria no âm bi to do Insti tu to Na ci o nal do Se -
gu ro So ci al – INSS, e dá ou tras pro vi dên ci -
as.

O Se na dor Ma gui to Vi le la, Re la tor da ma té ria na 
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, en ca -
mi nhou à Mesa pa re cer, 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 e có pia
do mes mo en con tra-se nas ban ca das dos Srs. Se na -
do res.

É o se guin te o pa re cer:

PARECER Nº 1.526, DE 2001
(De Ple ná rio)

Em subs ti tu i ção à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, so bre
o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 142, de
2001 (nº 5.876, de 2001, na ori gem), que

dis põe so bre a es tru tu ra ção da Car re i ra
Pre vi den ciá ria no âm bi to do Insti tu to Na -
ci o nal do Se gu ro So ci al _ INSS, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

Relator: Se na dor MAGUITO VILELA

I – Re la tó rio

Vem ao exa me do Se na do Fe de ral o Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 142, de 2001 (nº 5.876, de 2001, na
ori gem), de au to ria do Po der Exe cu ti vo, que dis põe
so bre a es tru tu ra ção da Car re i ra Pre vi den ciá ria no
âm bi to do Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al – INSS, 
e dá ou tras pro vi dên ci as.

O pro je to ins ti tui a car re i ra em ques tão, com pos -
ta dos car gos efe ti vos re gi dos pela Lei nº 8.112, de 11
de de zem bro de 1990, que não es te jam or ga ni za dos
em car re i ras e não per ce bam qual quer ou tra es pé cie
de van ta gem que te nha como fun da men to o de sem -
pe nho pro fis si o nal, in di vi du al, co le ti vo ou ins ti tu ci o nal 
ou a pro du ção, in te gran tes do Qu a dro de Pes so al do
INSS, em 31 de ou tu bro de 2001.

Ade ma is, a pro po si ção fixa os ven ci men tos e
de ma is van ta gens dos ser vi do res in te gran tes da re fe -
ri da Car re i ra Pre vi den ciá ria.

Afir mam os Se nho res Mi nis tros de Esta do do
Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão e da Pre vi dên cia
e Assis tên cia So ci al, na ex po si ção de mo ti vos que
acom pa nha o pro je to, que a pre sen te pro pos ta se jus -
ti fi ca para fa zer fren te ao gran de de sa fio da ad mi nis -
tra ção pú bli ca bra si le i ra de de sen vol ver com pe tên ci -
as in di vi du a is e or ga ni za ci o na is que per mi tam aten -
der a so ci e da de em suas de man das.

Adi tam, ain da, aque las au to ri da des que a es tru -
tu ra ção da Car re i ra Pre vi den ciá ria está sen do fe i ta a
par tir da ado ção de mo der nas prá ti cas de ges tão de
re cur sos hu ma nos que in clui a in tro du ção de com po -
nen tes re mu ne ra tó ri os re la ci o na dos ao de sem pe nho
in di vi du al e ins ti tu ci o nal, que se con cre ti za por in ter -
mé dio da Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati vi da de
Pre vi den ciá ria — GDAP, para os in te gran tes da Car -
re i ra, ex ten si va aos apo sen ta dos e pen si o nis tas, o
que tor na a re mu ne ra ção mais ade qua da ao ní vel de
res pon sa bi li da de atri bu í da a cada ser vi dor.

Apro va da na Câ ma ra dos De pu ta dos, vem a
pro po si ção ao exa me des ta Casa, onde não re ce beu
emen das.

É o re la tó rio.



II – Aná li se

A pro po si ção aten de ao pres su pos to de cons ti -
tu ci o na li da de for mal, ten do em vis ta tra tar de ma té ria
que deve ser dis ci pli na da em lei or di ná ria, de ini ci a ti -
va pri va ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, na for ma do
que dis põe a alí nea a do in ci so II do § 1º do art. 61 da
Cons ti tu i ção.

Além dis so, o pro je to não apre sen ta ví ci os de ju -
ri di ci da de e re gi men ta li da de e vem va za do em boa
téc ni ca le gis la ti va.

Com re la ção ao mé ri to, ma ni fes ta mo-nos pela
apro va ção da pro pos ta, que re pre sen ta a con cre ti za -
ção do com pro mis so as su mi do pelo Go ver no Fe de ral
para o tér mi no da re cen te pa ra li sa ção dos ser vi do res
do Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al, tra du zin do-se
no aten di men to de an ti ga re i vin di ca ção da que les fun -
ci o ná ri os, res pon sá ve is por uma das mais im por tan -
tes ati vi da des do Esta do bra si le i ro: a con ces são dos
be ne fí ci os da pre vi dên cia so ci al bá si ca.

Tra ta-se de ser vi do res en car re ga dos do aten di -
men to di re to ao pú bli co, es pe ci al men te ao povo mais
hu mil de do País os qua is, sem dú vi da, me re cem re ce -
ber re mu ne ra ção mais con sen tâ nea com suas ele va -
das ta re fas.

Vale in for mar que mes mo com a apro va ção da
pre sen te pro po si ção, a re mu ne ra ção dos ser vi do res
da car re i ra que se ins ti tui não será su pe ri or, ex clu í das 
van ta gens pes so a is, a R$2.021,85, no ní vel su pe ri or,
a R$1.218,44, no ní vel in ter me diá rio e a R$694,04,
no ní vel au xi li ar, o que con fir ma a ne ces si da de de seu 
aco lhi men to.

III – Voto

Do ex pos to, opi na mos pela apro va ção do Pro je -
to de Lei da Câ ma ra nº 142, de 2001.

Sala das Ses sões,     . – Se na dor Ma gui to Vi le -
la, Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia es cla re ce que po de rão ser ofe re ci das emen -
das à pro po si ção até o en cer ra men to da dis cus são.

Dis cus são do pro je to, em tur no úni co.
Não há ora do res ins cri tos, de cla ro en cer ra da a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to. (Pa u sa.)
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta -

ção, 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 san ção.

É o se guin te o pro je to apro va do.



PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 142 DE 2001

(Nº 5.8876/2001, na Casa de ori gem)
(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Dis põe so bre a es tru tu ra ção da Car -
re i ra Pre vi den ciá ria no âm bi to do Insti tu -
to Na ci o nal do Se gu ro So ci al – INSS, e dá 
ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 1º Fica es tru tu ra da a Car re i ra Pre vi den ciá -
ria, no âm bi to do Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al -
INSS, com pos ta dos car gos efe ti vos re gi dos pela Lei
nº 8.112, de 11 de de zem bro de 1990, que não es te -
jam or ga ni za dos em car re i ras e não per ce bam qual -
quer ou tra es pé cie de van ta gem que te nha como fun -
da men to o de sem pe nho pro fis si o nal, in di vi du al, co le -
ti vo ou ins ti tu ci o nal ou a pro du ção, in te gran tes do Qu -
a dro de Pes so al da que la en ti da de, em 31 de ou tu bro
de 2001, en qua dran do-se os ser vi do res de acor do
com as res pec ti vas atri bu i ções, re qui si tos de for ma -
ção pro fis si o nal e po si ção re la ti va na ta be la, con for -
me o cons tan te do Ane xo I.

§ 1º Na apli ca ção do dis pos to nes te ar ti go, não
po de rá ocor rer mu dan ça de ní vel.

§ 2º O en qua dra men to de que tra ta este ar ti go
dar-se-á me di an te op ção ir re tra tá vel do ser vi dor, a
ser for ma li za da no pra zo de ses sen ta dias, a con tar
da vi gên cia des ta lei.

§ 3º Os ser vi do res ocu pan tes dos car gos a que
se re fe re o ca put que não op ta rem na for ma do art.
2º, bem como os de ma is car gos que não in te gra rem a 
Car re i ra Pre vi den ciá ria com po rão qua dro su ple men -
tar em ex tin ção.

§ 4º o po si ci o na men to dos ina ti vos na ta be la re -
mu ne ra tó ria será, re fe ren ci a do à si tu a ção em que se
en con tra vam no mo men to de pas sa gem para a ina ti -
vi da de.

Art. 2º O de sen vol vi men to do ser vi dor na Car re i -
ra Pre vi den ciá ria ocor re rá me di an te pro gres são fun -
ci o nal e pro mo ção.

§ 1º Para os efe i tos des ta lei, pro gres são fun ci o -
nal é a pas sa gem do ser vi dor para o pa drão de ven ci -
men to ime di a ta men te su pe ri or den tro de uma mes ma 
clas se, e pro mo ção, a pas sa gem do ser vi dor do úl ti -
mo pa drão de uma clas se para o pri me i ro da clas se
ime di a ta men te su pe ri or.



§ 2º A pro gres são fun ci o nal e a pro mo ção ob -
ser va rão os re qui si tos e as con di ções a se rem fi xa -
dos em re gu la men to, de ven do le var em con si de ra -
ção os re sul ta dos da ava li a ção de de sem pe nho do
ser vi dor.

Art. 3º O ven ci men to bá si co da Car re i ra Pre vi -
den ciá ria é o cons tan te do Ane xo II.

Pa rá gra fo úni co. Fica man ti da para os in te gran -
tes da Car re i ra Pre vi den ciá ria a jor na da se ma nal de
tra ba lho dos car gos ori gi ná ri os, con for me es ta be le ci -
da na le gis la ção vi gen te em 31 de ou tu bro de 2001.

Art. 4º Fica ins ti tu í da a Gra ti fi ca ção de De sem -
pe nho de Ati vi da de Pre vi den ciá ria – GDAP, de vi da
aos in te gran tes da Car re i ra Pre vi den ciá ria, a par tir de
10 de fe ve re i ro de 2002.

Art. 5º A GDAP terá como li mi tes:

I – má xi mo, cem pon tos por ser vi dor; e

II – mí ni mo, trin ta pon tos por ser vi dor, cor res -
pon den do cada pon to ao va lor es ta be le ci do no Ane -
xo III.

§ 1º O li mi te glo bal de pon tu a ção men sal por ní -
vel de que dis põe o INSS para ser atri bu í do aos ser vi -
do res cor res pon de rá a oi ten ta ve zes o nú me ro de
ser vi do res ati vos por ní vel, que faz jus à GDAP em
exer cí cio na en ti da de.

§ 2º A dis tri bu i ção dos pon tos e a pon tu a ção
atri bu i da a cada ser vi dor ob ser va rão o de sem pe nho
ins ti tu ci o nal e co le ti vo dos ser vi do res.

§ 3º A ava li a ção de de sem pe nho ins ti tu ci o nal
visa a afe rir o de sem pe nho no al can ce dos ob je ti vos
or ga ni za ci o na is, po den do con si de rar pro je tos e ati vi -
da des pri o ri tá ri as e con di ções es pe ci a is de tra ba lho,
além de ou tras ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas do INSS.

§ 4º A ava li a ção de de sem pe nho co le ti vo visa a
afe rir o de sem pe nho do con jun to de ser vi do res de
uma uni da de, no exer cí cio das atri bu i ções do car go
ou fun ção, com foco na con tri bu i ção do gru po para o
al can ce dos ob je ti vos or ga ni za ci o na is.

§ 5º As ava li a ções de de sem pe nho, re fe ri das
nos §§ 3º e 4º des te ar ti go, se rão uti li za das, ex clu si -
va men te, para fins de pro gres são e pro mo ção na Car -
re i ra Pre vi den ciá ria e de pa ga men to da GDAP.

Art. 6º Ato do Po der Exe cu ti vo dis po rá so bre os
cri té ri os ge ra is a se rem ob ser va dos para a re a li za ção 
das ava li a ções de de sem pe nho ins ti tu ci o nal e co le ti -
vo, e de atri bu i ção da GDAP, in clu si ve na hi pó te se de
ocu pa ção de car gos e fun ções co mis si o na das.

Pa rá gra fo úni co. Os cri té ri os e pro ce di men tos
es pe cí fi cos de ava li a ção de de sem pe nho ins ti tu ci o nal 
e co le ti vo e de atri bu i ção da GDAP se rão es ta be le ci -
dos em ato do ti tu lar do INSS, ob ser va da a le gis la ção
vi gen te.

Art. 7º A GDAP será paga em con jun to, de for ma 
não cu mu la ti va, com a Gra ti fi ca ção de Ati vi da de de
que tra ta a Lei De le ga da nº 13, de 27 de agos to de
1992, e não ser vi rá de base de cál cu lo para qua is quer 
ou tros be ne fí ci os ou van ta gens.

Art. 8º A GDAP in te gra rá os pro ven tos da apo -
sen ta do ria e as pen sões, de acor do com:

I – a mé dia dos va lo res re ce bi dos nos úl ti mos
ses sen ta me ses; ou

II – O va lor cor res pon den te a trin ta pon tos quan -
do per ce bi da por pe río do in fe ri or a ses sen ta me ses.

Pa rá gra fo úni co. As apo sen ta do ri as e às pen -
sões exis ten tes quan do da vi gên cia des ta lei apli -
ca-se o dis pos to no in ci so II des te ar ti go.

Art. 9º Até 31 de mar ço de 2002 e até que seja
edi ta do o ato re fe ri do no art. 6º, a GDAP será paga
aos ser vi do res ocu pan tes de car gos efe ti vos ou car -
gos e fun ções co mis si o na das e de con fi an ça, que a
ela fa zem jus, nos va lo res cor res pon den tes a ses sen -
ta pon tos por ser vi dor.

Art. 10. A ava li a ção de de sem pe nho re sul te em
pon tu a ção in fe ri or a cin qüen ta pon tos em duas ava li -
a ções con se cu ti vas tor na obri ga tó ria a im ple men ta -
ção de pro ces so de ca pa ci ta ção para os ser vi do res,
de res pon sa bi li da de da uni da de de exer cí cio.

       Art. 11. Os car gos in te gran tes da car re i ra
pre vi den ciá ria se rão ex tin tos quan do va gos.

Art. 12. As des pe sas re sul tan tes da exe cu ção
des ta Lei cor re rão à con ta de do ta ção or ça men tá ria
da União.

Art. 13. As dis po si ções des ta lei não se apli cam
aos ser vi do res agre ga dos de que tra ta a lei nº 1.741,
de 22 de no vem bro de 1952.

Art. 14. Esta lei en tra em vi gor a par tir de 1º de
fe ve re i ro de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 10:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 70, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 794, de 2001 - art. 336,“II“)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção n.º 70, de 2001 (apre sen ta do



pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
como con clu são de seu Pa re cer n.º 1.505,
de 2001, Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
com voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam -
pos), que au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil a con tra tar ope ra ção de cré di to ex -
ter no no va lor equi va len te a até cen to e cin -
qüen ta e seis mi lhões de dó la res dos Esta -
dos Uni dos da Amé ri ca, com um con sór cio
de Ban cos li de ra do pelo De ustsche Bank S/
- Uru guay I.F.E.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de -
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en cer -
ra men to da dis cus são.

Dis cus são do pro je to, em tur no úni co.
Não há ora do res ins cri tos, de cla ro en cer ra da a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to. (Pa u sa.)
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta -

ção, 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 Co mis são Di re to ra para re da ção

fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) - 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 70, de 2001,
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:

PARECER Nº 1.527, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

     Re da ção fi nal do Pro je to de Re -
so lu ção nº 70, de 2001.

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 70, de 2001, que au to ri za
a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con tra tar ope ra ção 
de cré di to ex ter no no va lor equi va len te a até
US$156,000,000.00 (cen to e cin qüen ta e seis mi -
lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos), com um con sór -
cio de Ban cos li de ra do pelo De ustsche Bank S/A —
Uru guay, I.F.E.

Sala de Re u niões da Co mis são, 18 de de zem -
bro de 200l. – Ra mez Te bet, Edi son Lo bão, Mar lu ce
Pin to, Anto nio Car los Va la da res.

ANEXO AO PARECER Nº 1.527, DE 2001

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, item
28, do Re gi men to Inter no, pro mul go a se guin te

RESOLUÇÃO Nº , DE 2001

Au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil a con tra tar ope ra ção de cré di to ex -
ter no no va lor equi va len te a até
US$156,000,000.00 (cen to e cin qüen ta e
seis mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca -
nos), com um con sór cio de Ban cos li de -
ra do pelo De ustsche Bank S/A – Uru -
guay, I.F.E.

O O Se na do Fe de ral re sol ve:

Art. 1º É a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil au to ri -
za da a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor
equi va len te a atéUS$ 156,000,000.00 (cen to e cin -
qüen ta e seis mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos),
com um con sór cio de Ban cos li de ra do pelo De -
ustsche Bank S/A — Uru guay, I.F.E.

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos ad vin dos des sa
ope ra ção de cré di to des ti nam-se ao fi nan ci a men to
par ci al do Pro je to “AL-X”.

Art. 2º As con di ções fi nan ce i ras bá si cas da ope -
ra ção de cré di to são as se guin tes:

I — de ve dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil/Mi -
nis té rio da De fe sa (Co man do da Ae ro náu ti ca);

II — cre dor: De ustsche Bank S/A — Uru guay,
I.F.E.;

III — va lor to tal: US$156,000,000.00 (cen to e
cin qüen ta e seis mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca -
nos), pa gá ve is em uma úni ca par ce la, 60 (ses sen ta)
me ses a con tar da data na qual o pri me i ro de sem bol -
so da ope ra ção foi efe tu a do;

IV — pra zo de de sem bol so: 5 (cin co) anos;

V — ju ros: cal cu la dos a taxa Li bor para 6 (seis)
me ses, mais uma mar gem nun ca in fe ri or a 3,0% a.a.
(três por cen to ao ano) ou su pe ri or a 7,5% a.a. (sete
in te i ros e cin co dé ci mos por cen to ao ano);

VI — amor ti za ção: pa ga men to úni co (bul let), 60 
(ses sen ta) me ses após o pri me i ro de sem bol so;

VII — mo da li da de do em prés ti mo: dó la res nor -
te-ame ri ca nos;

VIII — co mis são de com pro mis so: 1,3% a.a. (um
in te i ro e três dé ci mos por cen to ao ano), pro rata, so -



bre os sal dos de ve do res não de sem bol sa os pa gá ve is
a 5 (cin co) dias an tes da data de cada de sem bol so;

IX — co mis são de agen ci a men to: 0,85% (oi ten -
ta e cin co cen té si mos por cen to) flat do va lor do em -
prés ti mo, a ser pago con tra apre sen ta ção de co bran -
ça pelo cre dor, após a efi cá cia do Con tra to de
Emprés ti mo;

X — co mis são de es tru tu ra ção: 0,35% (trin ta e
cin co cen té si mos por cen to) flat do va lor do em prés ti -
mo, a ser pago con tra apre sen ta ção de co bran ça pelo 
cre dor na data do pri me i ro de sem bol so;

XI — co mis são de sin di ca li za ção: 0,80% (oi ten -
ta cen té si mos por cen to) flat do va lor do em prés ti mo,
a ser pago con tra apre sen ta ção de co bran ça pelo cre -
dor na data do pri me i ro de sem bol so;

XII — des pe sas ge ra is: 0,1% (um dé ci mo por
cen to) do mon tan te do em prés ti mo, pa gos até 30
(trin ta) dias após o iní cio de exe cu ção do Con tra to de
em prés ti mo.

Art. 3º A au to ri za ção con ce di da por esta Re so -
lu ção de ve rá ser exer ci da no pra zo de 540 (qui nhen -
tos e qua ren ta) dias, 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 (Ra mez Te bet) – Estan do 
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di -
a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são da re da ção fi nal.
Não há ora do res ins cri tos, de cla ro en cer ra da a

dis cus são.
Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta -

ção, 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 da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 12:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 72, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 796, de 2001 - art. 336,“II“)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de Re so lu ção nº 72, de 2001 (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
1.507, de 2001, Re la tor: Se na dor Bel lo
Par ga, com voto ven ci do do Se na dor La u -
ro Cam pos), que au to ri za a União a con -
tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no, no va -
lor equi va len te a até no ven ta e oito mi -
lhões e se is cen tos mil Eu ros, 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).

Po de rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção
até o en cer ra men to da dis cus são.

Dis cus são do pro je to, em tur no úni co.
Não há ora do res ins cri tos, de cla ro en cer ra da a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to. (Pa u sa.)

Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta -
ção, 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 Co mis são Di re to ra para re da ção
fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cen do a
re da ção fi nal, do Pro je to de Re so lu ção nº 72, de
2001, 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:

     PARECER Nº 1.528, DE 2001
(Da Comissão Diretora)

     Re da ção fi nal do Pro je to de Re -
so lu ção nº 72, de 2001.

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 72, de 2001, que “Au to ri za 
a União a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no, no
va lor equi va len te a até EUR98.600.000 (no ven ta e
oito mi lhões e se is cen tos mil eu ros), 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).

Sala de Re u niões da Co mis são,  18 de de zem -
bro de 2001. – Ra mez Te bet, Edi son Lo bão, Mar lu -
ce Pin to, Antô nio Car los Va la da res.



ANEXO AO PARECER Nº 1.528, DE 2001

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,
item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go a se guin te

    RESOLUÇÃO Nº  , DE 2001

    Au to ri za a União a con tra tar ope -
ra ção de cré di to ex ter no, no va lor equi -
va len te a até EURO98.600.000 (no ven ta
e oito mi lhões e se is cen tos mil eu ros),
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).

O O Se na do Fe de ral re sol ve:

Art. 1º É a União au to ri za da, nos ter mos do art.
52, in ci so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e 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,  con -
tra tar ope ra ção de cré di to no va lor equi va len te a até
EUR98.600.000 (no ven ta e oito mi lhões e se is cen tos
mil eu ros), 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), des ti na da ao fi nan ci a -
men to par ci al do Pro je to do Trem Me tro po li ta no de
For ta le za (METROFOR).

Art. 2º A ope ra ção de cré di to men ci o na da no art. 
1º apre sen ta as se guin tes ca rac te rís ti cas fi nan ce i ras:

I — de ve dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;

II — va lor pre ten di do: EUR98.600.000 (no ven -
ta e oito mi lhões e se is cen tos mil eu ros);

III — ju ros: a uma taxa va riá vel igual à Li bor se -
mes tral, adi ci o na da de 0,75% a.a. (se ten ta e cin co
cen té si mos por cen to ao ano);

IV — ca rên cia: 66 (ses sen ta e seis) me ses;

V — pa ga men to do prin ci pal: em 5 (cin co) par -
ce las anu a is, igua is e con se cu ti vas, ven cen do-se a
pri me i ra 66 (ses sen ta e seis) me ses após o de sem -
bol so;

VI — vi gên cia do con tra to: a par tir da data de
sua as si na tu ra;

VII — front-end-fee: até 1% (um por cen to) so -
bre o mon tan te do em prés ti mo;

VIIVIII — com mit ment char ge: 0,85% a.a. (oi -
ten ta e cin co cen té si mos por cen to ao ano) so bre o
sal do não de sem bol sa do nos pri me i ros 4 (qua tro)

anos, após a as si na tu ra do Con tra to, re du zi da para
0,75% a.a. (se ten ta e cin co cen té si mos por cen to ao
ano) a par tir do quin to ano.

Art. 3º A au to ri za ção con ce di da por esta Re so -
lu ção de ve rá ser exer ci da no pra zo de 540 (qui nhen -
tos e qua ren ta) dias, 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 (Ra mez Te bet) – Estan do
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di a -
ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são da re da ção fi nal.

Não há ora do res ins cri tos, de cla ro en cer ra da a
dis cus são.

Em vo ta ção. (Pa u sa.)

Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta -
ção, 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 da.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Há so bre
a mesa qua tro pa re ce res re fe ren tes a es co lha de au -
to ri da des.

A Mesa pede vê nia ao Ple ná rio para re ti rar os
re fe ri dos pa re ce res, de vi do a en ten di men to das li de -
ran ças e do pró prio Ple ná rio, e trans fe re-os para ama -
nhã, às 10 ho ras.

São os se guin tes os itens trans fe ri dos
para a pa u ta de ama nhã:

– 1 –
PARECER Nº 1.509, DE 2001

(Esco lha de Au to ri da de)
(Inver são da pa u ta, nos ter mos do

Re que ri men to nº 802, de 2001,
lido e apro va do an te ri or men te)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer n.º
1.509, de 2001, da Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra, Re la tor: Se na dor: Ma u ro Mi ran da, so -
bre a Men sa gem n.º 269, de 2001 (n.º 1.311/2001, na
ori gem), de 5 de de zem bro do cor ren te ano, pela qual
o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do
Se na do a es co lha do Se nhor Car los Alber to Wan der -
ley, para exer cer o car go de Di re tor-Ge ral da Agên cia
Na ci o nal de Trans por tes Aqua viá ri os – ANTAQ.



– 2 –
PARECER N.º 1.510, DE 2001

(Esco lha de Au to ri da de)
(Inver são da pa u ta, nos ter mos do

Re que ri men to nº 802, de 2001,
lido e apro va do an te ri or men te)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
n.º 1.510, de 2001, da Co mis são de Ser vi -
ços de Infra-Estru tu ra, Re la tor: Se na dor:
Luís Otá vio, so bre a Men sa gem n.º 270, de
2001 (n.º 1.312/2001, na ori gem), de 5 de
de zem bro do cor ren te ano, pela qual o Pre -
si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção 
do Se na do a es co lha do Se nhor José Gu i -
ma rães Bar re i ros, para exer cer o car go de
Di re tor da Agên cia Na ci o nal de Trans por tes
Aqua viá ri os – ANTAQ.

– 3 –
PARECER Nº 1.511, DE 2001

(Esco lha de Au to ri da de)
(Inver são da pa u ta, nos ter mos do

Re que ri men to nº 802, de 2001,
lido e apro va do an te ri or men te.)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
n.º 1.511, de 2001, da Co mis são de Ser vi -
ços de Infra-Estru tu ra, Re la tor: Se na dor:
Edu ar do Si que i ra Cam pos, so bre a Men sa -
gem n.º 271, de 2001 (n.º 1.313/2001, na
ori gem), de 5 de de zem bro do cor ren te ano, 
pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me -
te à de li be ra ção do Se na do a es co lha do
Se nhor Tar cí sio Jor ge Cal das Pe re i ra, para
exer cer o car go de Di re tor da Agên cia Na ci -
o nal de Trans por tes Aqua viá ri os – ANTAQ.

– 4 –
PARECER N.º 1.512, DE 2001

(Esco lha de Au to ri da de)
(Inver são da pa u ta, nos ter mos do

Re que ri men to nº 802, de 2001,
lido e apro va do an te ri or men te.)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
n.º 1.512, de 2001, da Co mis são de Ser vi -
ços de Infra-Estru tu ra, Re la tor: Se na dor:
Edu ar do Si que i ra Cam pos, so bre a Men sa -
gem n.º 286, de 2001 (n.º 1.378/2001, na
ori gem), de 13 de de zem bro do cor ren te
ano, pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca
sub me te à de li be ra ção do Se na do a es co lha 
do Se nhor John Mil ne Albu quer que For man, 

para exer cer o car go de Di re tor da Agên cia
Na ci o nal do Pe tró leo – ANP.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes:

OFÍCIO Nº 35/01-LPPB 

Bra sí lia, 18 de de zem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor Ra mez Te bet
Pre si den te do Se na do Fe de ral

Se nhor Pre si den te,
Em vir tu de da pos se do Se na dor Be ní cio Sam -

pa io, in te gran te da ban ca da do Par ti do Pro gres sis ta
Bra si le i ro – PPB, fica res ta be le ci da a con di ção pre vis -
ta no § 4º-A, do art. 65 do Re gi men to in ter no do Se na -
dor Fe de ral. 

Sen do as sim, co mu ni ca mos a Vos sa Exce lên -
cia que em re u nião de 13-12-2001, foi ele i to o no bre
Se na dor Fer nan do Ma tu sa lém como Lí der do par ti do.

Ou tros sim, in for ma mos que fica man ti do o Blo -
co PSDB/PPB.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Se na dor Fer nan do
Ma tu sa lém. – Se na dor Luiz Otá vio. – Se na dor Be ní -
cio Sam pa io.

OFÍCIO Nº 159/01-LPSDB

Bra sí lia, 18 de de zem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor Ra mez Te bet
Pre si den te do Se na do Fe de ral

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que após re u nião 

da ban ca da do PPB, ago ra in te gra da por três Se na -
do res, fi cou de ci di da a ma nu ten ção do Blo co
PSDB/PPB e, ten do sido ele i to o Se na dor Fer nan do
Ma tu sa lém como lí der da que le par ti do, pas sa este a
ocu par a Vice-li de ran ça do Blo co.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes to de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Se na dor Ge ral do
Melo, Lí der do Blo co PSDB/PPB.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os ex pe -
di en tes li dos vão à pu bli ca ção.



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srs. Se -
na do res, ain da há ma té ria a ser lida, mas faço um
ape lo a to dos os par ti dos po lí ti cos prin ci pal men te às
li de ran ças para um es for ço a fim de que pos sa mos
vo tar o or ça men to na quin ta-fe i ra.

Este é um ape lo que fa ze mos con si de ran do até
ru mo res de que pos si vel men te po de ria ha ver en ten -
di men to en tre o Pre si den te do Se na do e o da Câ ma ra 
dos De pu ta dos para a con ti nu i da de da au to con vo ca -
ção após o pe río do de vin te e cin co do cor ren te. Cre io
que a au to con vo ca ção foi fe i ta com uma fi na li da de
ma i or – en tre ou tras, não a úni ca – de vo tar o Orça -
men to. E, vo tan do o Orça men to, com a co la bo ra ção
de to dos os par ti dos po lí ti cos, o Con gres so Na ci o nal
fe cha rá com cha ve de ouro o pre sen te ano le gis la ti vo.
É o ape lo que faço. Sei que o Pre si den te Aé cio Ne ves
age do mes mo modo na Câ ma ra dos De pu ta dos.
Esti ve com o emi nen te Re la tor do Orça men to, De pu -
ta do Sam pa io Dó ria. Todo es for ço está sen do fe i to e
peço a co la bo ra ção de to dos os Srs. Se na do res, de
to dos os par la men ta res, a fim de que pos sa mos atin -
gir esse ob je ti vo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, re que ri men tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 806, DE 2001

Re que re mos, nos ter mos re gi men ta is, seja
apre sen ta do pelo Se na do Fe de ral, voto de pe sar pelo 
fa le ci men to da se nho ra Jo a qui na Ra mos de Cas tro,
apre sen tan do con do lên ci as à fa mí lia.

Jus ti fi ca ção

No úl ti mo do min go, fa le ceu a se nho ra Jo a qui na
Ra mos de Cas tro, de 82 anos, ví ti ma de cân cer. Mãe
do ex-De pu ta do Fe de ral Tar zan de Cas tro, Jo a qui na
é um dos sím bo los go i a nos na luta con tra a re pres -
são. Seu fi lho foi um dos íco nes go i a nos na re sis tên -
cia de mo crá ti ca, que goza de gran de pres tí gio em
todo o Esta do de Go iás.

Pela im por tân cia que essa per so na li da de re -
pre sen ta para Go iás é que apre sen ta mos esse re -
que ri men to de voto de pe sar no Se na do Fe de ral.
Será uma úl ti ma e jus ta ho me na gem que pres ta re -
mos a essa fi gu ra ex tra or di ná ria no ce ná rio po lí ti co e 
so ci al de Go iás.

Sala das Ses sões, 18 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Ma gui to Vi le la. – Se na dor Íris Re zen de. –
Se na dor Ma u ro Mi ran da.

REQUERIMENTO Nº 807, DE 2001

Re que re mos, nos ter mos re gi men ta is, seja
apre sen ta do pelo Se na do Fe de ral, voto de pe sar pelo 
fa le ci men to do jor na lis ta Wel ling ton Ti be i ra, apre sen -
tan do con do lên ci as à fa mí lia.

Jus ti fi ca ção

O Esta do de Go iás sen tiu o pas sa men to de uma 
im por tan te per so na gem de sua his tó ria atu al no úl ti -
mo fi nal de se ma na.

Em Rio Ver de, fa le ceu o jor na lis ta e co lu nis ta
so ci al Wel ling ton Ti be i ra, de ape nas 34 anos, ví ti ma
de com pli ca ções pro vo ca das por uma he pa ti te C.

Ape sar da pou ca ida de, Ti be i ra foi um dos pi o -
ne i ros na área de co mu ni ca ção na re gião Su do es te
de Go iás, con tri bu in do para a im plan ta ção de emis so -
ras de rá dio e de jor na is em vá ri as ci da des go i a nas.
Nos úl ti mos anos, de di ca va-se ao co lu nis mo so ci al,
mo da li da de de jor na lis mo na qual trans for mou-se ra -
pi da men te em re fe rên cia no Cen tro-Oes te.

Seu pas sa men to pre co ce ca u sou gran de co mo -
ção no Esta do de Go iás e de i xa uma la cu na enor me
no jor na lis mo do es ta do. Por isso re que re mos esse
voto de pe sar, para o qual con ta mos com o apo io de
nos sos pa res na sua apro va ção.

Sala das Ses sões, 18 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Ma gui to Vi le la, – Se na dor Íris Re zen de , –
Se na dor Ma u ro Mi ran da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção os re que ri men tos.

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)

Apro va dos.
Se rão cum pri das as de li be ra ções do Ple ná rio.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Sr. Pre si den te, con sul to V. Exª se é pos sí vel co men -
tar um pou co so bre a ques tão do Orça men to, pela or -
dem, pela Li de ran ça do Blo co, ape sar de já es tar mos
com o ho rá rio bas tan te adi an ta do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – De i -
xe-me ape nas en cer rar, por gen ti le za. Assim, con ce -
de rei a pa la vra a V. Exª.

Gos ta ria de lem brar que hoje o tra ba lho foi exa -
us ti vo e não pos so de i xar de agra de cer a cada um



dos Srs. Se na do res pelo em pe nho que es tão ten do a
fim de que pro je tos de in te res se da so ci e da de se jam
vo ta dos pelo Se na do da Re pú bli ca. As vo ta ções têm
ocor ri do de for ma aper ta da e cor ri da, mas o Se na do
tem agi do pelo in te res se so ci al. Como Pre si den te,
lou vo a ati tu de, o ges to, a com pre en são e até a to le -
rân cia das Srªs e dos Srs. Se na do res para com a Pre -
si dên cia e para com a Mesa.

A Pre si dên cia lem bra, ain da, que cons ta rão da
Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va ex tra or di ná ria
de ama nhã, as se guin tes ma té ri as:

– Pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção, n.º 2A, de 
19995, para dis cus são;

– Pa re ce res n.ºs 1.509 a 1.512, de 2001; e 
– Pro je tos de Re so lu ção n.ºs 68 e 73 a 75, de

2001.
Lem bro, tam bém, que a pon tu a li da de ama nhã

será im pres cin dí vel por que te re mos ses são ex tra or di -
ná ria às 10 ho ras e ses são do Con gres so Na ci o nal
mar ca da para às 11h30, esta des ti na da à vo ta ção de
ma té ri as or ça men tá ri as, não o or ça men to, mas ma té -
ri as or ça men tá ri as – re pi to – que, por aca so, es te jam
pron tas para se rem vo ta das.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Se bas tião Ro cha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria de de i xar cla ro que a
Opo si ção tem co la bo ra do com os ou tros Par ti dos e
Lí de res par ti dá ri os no sen ti do de se vo tar o Orça men -
to. Mas é pre ci so ver que o pró prio Go ver no, mu i tas
ve zes, por in ter mé dio das suas Li de ran ças e dos
seus Mi nis tros, di fi cul ta esse pro ces so de vo ta ção.

O Bra sil pre ci sa da Lei Orça men tá ria no co me ço 
do ano. O Go ver no Fe de ral, os Go ver nos Esta du a is,
os Mu ni cí pi os, toda a União pre ci sa des se Orça men -
to vo ta do. Por isso, ha ve rá, sim, um gran de es for ço
para fazê-lo. Mas o Go ver no não pode trans for mar –
este é um pro tes to – o Orça men to em mo e da de tro -
ca. Mu i tas ve zes, faz isso com a Opo si ção e com Par -
la men ta res de ou tros Esta dos me no res, com Par la -
men ta res que ain da não têm mu i ta li de ran ça no Con -
gres so Na ci o nal. Então, de i xo este ape lo ao Go ver no.

Da mes ma for ma que te mos boa von ta de e in te -
res se em apro var o Orça men to, o Go ver no pre ci sa
dar cre di bi li da de àqui lo que se vota.

Se con si de rar mos a for ma como o Go ver no tra -
ta o Orça men to da União, te mos von ta de de obs tru ir,
Sr. Pre si den te, de não de i xar que se vote.

Quem é da Opo si ção, quem é de Esta do pe que -
no e mes mo aque les da base go ver nis ta que têm di fi -
cul da de de in ser ção nas cú pu las par ti dá ri as têm uma
sé ria di fi cul da de no Orça men to da União, tan to na
apro va ção de emen das de ban ca das quan to na li be -
ra ção de emen das. Mas isso não é o fun da men tal; é
pe que no per to da com ple xi da de do Orça men to e de
sua im por tân cia para a Na ção.

Fa re mos um es for ço, po rém de i xan do cla ro que, 
se o Go ver no con ti nu ar tra tan do os pe que nos Esta -
dos e a Opo si ção des sa for ma, se rei um dos pri me i -
ros a aju dar a obs tru ir a vo ta ção do Orça men to, com
todo o res pe i to que te nho por V. Exª.

É cla ro que te nho von ta de de co la bo rar com V.
Exª, como Pre si den te do Con gres so Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não se
tra ta de co la bo rar co mi go, mas com o País. Não fiz o
ape lo em nome do Go ver no, mas o fiz como Pre si -
den te do Con gres so Na ci o nal. Pelo Go ver no, na tu ral -
men te, fa lam os Lí de res. Fiz o ape lo, até in dis tin ta -
men te, a to dos os Par ti dos po lí ti cos. Como V. Exª sa li -
en tou, a vo ta ção do Orça men to é fun da men tal para o
País.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) – Sr. 
Pre si den te, ...

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na do -
ra, per mi ta-me, o Se na dor Mo re i ra Men des ti nha pe -
di do a pa la vra. É pela or dem?

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – É, Sr. Pre si den te.

Sr. Pre si den te, em bo ra não se al te re mais o re -
sul ta do, re gis tro que tive de me au sen tar do ple ná rio
para re ce ber uma hon ra ria que me foi con ce di da pelo
Go ver no da Ro mê nia e que, por isso, en con tra va-me
numa so le ni da de na Emba i xa da, não po den do es tar
pre sen te por oca sião da vo ta ção da emen da cons ti tu -
ci o nal que fa cul ta ria aos Mu ni cí pi os a co bran ça da
TIP. Entre tan to, se aqui es ti ves se, te ria vo ta do a fa vor
da ma té ria, por que co nhe ço a pro ble má ti ca. La men to
pro fun da men te que o tema não te nha sido apro va do.

Jus ti fi co tam bém a mi nha au sên cia na vo ta ção
das au to ri da des.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está co -
mu ni ca do, Se na dor Mo re i ra Men des.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL. Pela
or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
lem bro que o nos so Lí der, Se na dor José Edu ar do Du -



tra, não es te ve pre sen te hoje em vo ta ções im por tan -
tes da Casa em fun ção da mor te de seu pai e por ain -
da en con trar-se com sua mãe no in te ri or do Esta do.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na do -

ra He lo í sa He le na, por co in ci dên cia, nes te exa to mo -
men to, es tou en de re çan do ao Se na dor José Edu ar do 
Du tra as cor res pon dên ci as que co mu ni cam o pro fun -
do pe sar do Se na do da Re pú bli ca pelo ocor ri do.
Estou re di gin do-as de pró prio pu nho: ”Pre za do co le -
ga e es ti ma do ami go José Edu ar do Du tra...“ A car ta
irá em nome do Se na do.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 ex tra or di ná ria de 
ama nhã, a re a li zar-se às 10 ho ras, a se guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 2A, DE 1995
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos dos

Re que ri men tos nºs 758 e 768, de 2001
– art. 281 do Re gi men to Inter no)

(Vo ta ção no mi nal)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 2A, de 1995 (nº 610/98, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que dá nova re da ção ao ar ti go 53 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral (Dis põe so bre imu ni da de par la men tar),
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.461, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor
José Fo ga ça.

– 2 –
PARECER Nº 1.517, DE 2001

(Esco lha de Au to ri da de)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 1.517,
de 2001, da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, 
Re la tor: Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, so bre a Men -
sa gem nº 276, de 2001 (nº 1.319/2001, na ori gem),
de 5 de de zem bro do cor ren te ano, pela qual o Pre si -
den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do Se na -
do a es co lha do Se nhor Fran cis co de Pa u la Ma ga -
lhães Go mes, para exer cer o car go de Di re tor-Ge ral
do De par ta men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra da

Agên cia Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de Trans por tes –
DNIT.

– 3 –
PARECER Nº 1.518, DE 2001

(Esco lha de Au to ri da de)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 1.518,
de 2001, da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, 
Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, so bre a Men sa gem
nº 277, de 2001 (nº 1.320/2001, na ori gem), de 5 de
de zem bro do cor ren te ano, pela qual o Pre si den te da
Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do Se na do a es co -
lha do Se nhor Lu zi el Re gi nal do de Sou za, para exer -
cer o car go de Di re tor do De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estru tu ra da Agên cia Na ci o nal de Infra-Estru tu -
ra de Trans por tes – DNIT.

– 4 –
PARECER Nº 1.519, DE 2001

(Esco lha de Au to ri da de)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 1.519,
de 2001, da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, 
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, so bre a Men sa gem
nº 278, de 2001 (nº 1.321/2001, na ori gem), de 5 de
de zem bro do cor ren te ano, pela qual o Pre si den te da
Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do Se na do a es co -
lha do Se nhor Ro gé rio Gon za les Alves, para exer cer
o car go de Di re tor do De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estru tu ra da Agên cia Na ci o nal de Infra-es tru tu ra 
de Trans por tes – DNIT.

– 5 –
PARECER Nº 1.520, DE 2001

(Esco lha de Au to ri da de)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 1.520,
de 2001, da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, 
Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da, so bre a Men sa gem
nº 279, de 2001 (nº 1.323/2001, na ori gem), pela qual
o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do
Se na do o nome do Se nhor Antô nio Ma cha do Bas tos,
para exer cer o car go de Di re tor da Agên cia Na ci o nal
de Infra-Estru tu ra de Trans por tes - DNIT.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 21 ho ras e 25 
mi nu tos.)



Ata da 3ª Ses são De li be ra ti va Extra or di ná ria
em 19 de de zem bro de 2001

5ª Ses são Le gis la ti va Extra or di ná ria da 51ª Le gis la tu ra
Pre si dên cia do Sr. Ra mez Te bet, Edi son Lo bão e Anto nio Car los Va la da res

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias –
Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los 
Jú ni or – Antô nio Car los Va la da res – Artur da Ta vo la –
Bel lo Par ga – Be ní cio Sam pa io – Ber nar do Ca bral –
Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio – Car los Wil son –
Ca sil do Mal da ner – Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra 
Cam pos – Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer nan des – Fer -
nan do Be zer ra – Fer nan do Ma tu sa lém – Fer nan do
Ri be i ro – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do
Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – Ger son
Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor ges – He -
lo í sa He le na – Iris Re zen de – Jef fer son Pe res – João
Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen
– José Agri pi no – José Alen car – José Co e lho – José
Edu ar do Du tra – José Fo ga ça – Ju vên cio da Fon se ca
– La u ro Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha – Lind berg
Cury – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio – 
Luiz Pon tes – Ma gui to Vi le la – Ma ria do Car mo Alves
– Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo -
re i ra Men des – Mo za ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or –
Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro
Piva – Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i -
ros – Ri car do San tos – Ro ber to Fre i re – Ro ber to Sa -
tur ni no – Ro bin son Vi a na – Ro me ro Jucá – Ro meu
Tuma – Ro nal do Cu nha Lima – Se bas tião Ro cha –
Sér gio Ma cha do – Te o tô nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na – 
Val mir Ama ral – Wal deck Orne las – Wel ling ton Ro -
ber to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Anto -
nio Car los Va la da res, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di -
en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGEM

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Res ti tu in do au tó gra fo  de  Pro je to  de  lei  san ci o -
na do:

Nº 302, de 2001 (nº 1.394/2001, na ori gem), 17
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
nº 65, de 2001-CN, que abre ao Orça men to Fis cal da
União, em fa vor dos Mi nis té ri os da Fa zen da, do De -
sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, do Pla -
ne ja men to, Orça men to e Ges tão e de Ope ra ções Ofi -
ci a is de Cré di to su ple men tar no va lor glo bal de cin -
qüen ta e seis mi lhões, cen to e trin ta e cin co mil e qua -
tro cen tos e nove re a is, para re for ço de do ta ções con -
sig na das no vi gen te or ça men to, san ci o na do e trans -
for ma do na Lei nº 10.329, de 17 de de zem bro de
2001.

OFÍCIO

DO MINISTRO DE ESTADO
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Nº 380/2001, de 12 do cor ren te, en ca mi nhan do
as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 547, 
de 2001, do Se na dor Ge ral do Cân di do.

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, ao Re que ren te.

O Re que ren te vai ao Arqui vo.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Expe -

di en te lido vai à pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Há ora -

do res ins cri tos.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí nio. 
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – 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, há mo ti vos fun -
da dos para que nos pre o cu pe mos com a si tu a ção da
in fân cia em nos so País. O qua dro atu al, caso não se
trans for me drás ti ca e ra di cal men te, pre nun cia som brio 
fu tu ro para a Na ção. Não se tra ta, em ab so lu to, de
des co nhe cer o que foi fe i to e o que está sen do fe i to
em prol das cri an ças bra si le i ras, es pecial men te nos úl -



ti mos anos, mas de re co nhe cer que o que fal ta é ain -
da mu i to ex pres si vo.

Há pou co tem po, pre ci sa men te no dia 16 de se -
tem bro úl ti mo, o pres ti gi o so Cor re io Bra zi li en se,
des ta Ca pi tal, es tam pou, em duas pá gi nas in te i ras,
ma té ria nada tran qüi li za do ra a res pe i to de nos sa in -
fân cia. Su bor di na da a um tí tu lo que, ape sar de tudo,
dá cré di to à es pe ran ça – So nho de um fu tu ro me lhor
–, a re por ta gem do jor nal co me ça por lem brar que,
11 anos de po is de o Bra sil pro me ter, na Cú pu la das
Cri anças, mu dar a si tu a ção de me ni nos e me ni nas,
eles con ti nu am pas san do fome e cres cen do sem
água e es go to. Mas acre di tam no po der que a es co la
tem de trans for mar suas vi das.

Alguns da dos apre sen ta dos pelo jor nal as sus -
tam, até por que se re fe rem a as pec tos que, em bo ra
com ple xos e ex tre ma men te ne ga ti vos, po de ri am ser
fá cil e ra pi da men te su pe ra dos. Entre es ses, des ta co
dois: de 161 pa í ses em de sen vol vi men to, 104 con -
segui ram eli mi nar o té ta no ne o na tal, de 1990 para
cá; in fe liz men te, o Bra sil não se en con tra en tre es -
ses paí ses. O se gun do pon to, tão gra ve quan to o pri -
me i ro, diz res pe i to às pés si mas con di ções de ges ta -
ção de gran de nú me ro de nos sas cri an ças, o que se
re fle te no ab sur do nú me ro de ges tan tes des nu tri das
– cu jos efe i tos tam bém se ma ni fes ta rão nos fi lhos – e
de mor tes de par tu ri en tes.

Nes se pon to, di ri jo mi nha aten ção para o ex ce -
len te re la tó rio re cen te men te pu bli ca do pelo es cri tó rio
bra si le i ro do Fun do das Na ções Uni das para a Infân -
cia, o co nhe ci do e res pe i ta do Uni cef. ”Si tu a ção da
Infân cia Bra si le i ra – 2001“ é o tí tu lo do tra ba lho e, tal
como in di ca, é um am plo e cu i da do so re tra to do qua -
dro hoje exis ten te de nos sas cri an ças. Pe los nú me ros 
ofe re ci dos, to dos eles acom pa nha dos da aná li se ju di -
ci o sa e tec ni ca men te ir re pa rá vel, vê-se que, nes se
es tra té gi co se tor so ci al, o País tem avan ça do, o que é
in dis cu tí vel, po rém em ve lo ci da de bem me nor do que
a de se ja da e ne ces sá ria.

Entre os avan ços, sa li en ta-se, de ime di a to, o
fato de que cer ca de 97% das cri an ças em ida de es -
co lar es tão ma tri cu la das no en si no fun da men tal. Que
isso é óti mo nin guém con tes ta, mes mo por que esse
nú me ro apon ta para a meta com a qual to dos so nha -
mos, ou seja, a uni ver sa li za ção do aces so ao ní vel
obri ga tó rio de es co la ri da de. Entre tan to, a esse res pe -
i to, dois pon tos não po dem ser ol vi da dos. Em pri me i ro 
lu gar, o fato de que os 3% res tan tes, se pou co re pre -
sen tam em ter mos re la ti vos, cons ti tu em, na prá ti ca,
um enor me con tin gen te de me ni nos e me ni nas, que
se con tam em mi lha res, a per ma ne cer fora da es co la.
Isso não pode con ti nu ar, Sr. Pre si den te!

O se gun do pon to me re ce aten ção mais ela bo ra -
da, jus ta men te por di zer res pe i to à qua li da de da edu -
ca ção. Com efe i to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, o sim ples aces so à es co la, por mais im por tan te e
me ri tó rio que seja, não re sol ve a ques tão: é in dis pen -
sá vel que a edu ca ção ofe re ci da te nha qua li da de, es -
te ja ple na men te iden ti fi ca da com a vida real e efe ti va -
men te sin to ni za da com as ne ces si da des sus ci ta das
pelo tem po pre sen te. Caso con trá rio, es ta re mos nos
en ga nan do com as es ta tís ti cas de ma trí cu las, en -
quan to per ma ne cem ele va das as ta xas de eva são e
de re pe tên cia.

Os úl ti mos re sul ta dos do Sis te ma Na ci o nal de
Ava li a ção de Edu ca ção Bá si ca, o Saeb, mos tram que
as co i sas não es tão indo bem sob o pon to de vis ta da
qua li da de: o de sem pe nho es co lar de ca iu quan do
com pa ra do aos dois úl ti mos re sul ta dos. Ago ra mes -
mo, na pri me i ra se ma na de de zem bro, o Mi nis té rio da 
Edu ca ção di vul gou – cre io que cons tran gi do – os re -
sul ta dos re la ti vos à ava li a ção do Exa me Na ci o nal de
Ensi no Mé dio, o Enem, bas tan te in fe ri o res aos do ano 
pas sa do, sem fa lar de um tes te in ter na ci o nal de pro fi -
ciên cia nes se ní vel de en si no, no qual o Bra sil amar -
gou, en tre es tu dan tes de 32 pa í ses, o des con for tá vel
úl ti mo lu gar. 

Esco la que não con se gue fa lar a lin gua gem dos
que a fre qüen tam e dela tan to ne ces si tam é es co la
que ex pul sa alu nos em vez de con quis tá-los. Sis te ma
edu ca ci o nal que não con se gue fa zer do co nhe ci men -
to pon to de par ti da para a for ma ção de ci da dãos
cons ci en tes e de se res hu ma nos éti cos e fe li zes é sis -
te ma fa li do, in ca paz de cum prir a mis são que a so ci e -
da de lhe de le gou. O re sul ta do, nes se caso, tor na-se
me lan co li ca men te pre vi sí vel: cri an ças, ado les cen tes
e jo vens des pre pa ra dos para a vida, a va gar sem rumo 
por um mun do que não con se guem com pre en der.

Ain da no cam po da edu ca ção, Sr. Pre si den te,
há um se tor em que o Bra sil, la men ta vel men te, está
fa lhan do de ma ne i ra im per doá vel. Tra ta-se da edu ca -
ção in fan til, a ser ofe re ci da às cri an ças de 0 a 6 anos
de ida de. A op ção ado ta da pelo Go ver no Fe de ral foi a
de jo gar to das as fi chas no en si no fun da men tal, isto
é, na fa i xa de es co la ri da de obri ga tó ria, ide al men te
en vol ven do o pú bli co dos 7 aos 14 anos. Daí a cri a ção 
do Fun do de Va lo ri za ção do Ma gis té rio e de De sen -
vol vi men to do Ensi no Fun da men tal, o Fun def, de re -
sul ta dos ine ga vel men te po si ti vos.

Entre tan to, fi cou de fora a edu ca ção in fan til, já
que es cas se a ram bru tal men te os re cur sos que a fi -
nan ci a ri am. Con for me o re la tó rio do Uni cef, ape nas
6,3 mi lhões dos 21 mi lhões de cri an ças bra si le i ras de
0 a 6 anos fre qüen tam cre ches e pré-escolas. Na fa i -



xa etá ria de 0 a 3 anos, so men te 8,3% das cri an ças
es tão ma tri cu la das em cre ches, e 57% das cri an ças
de 4 a 6 anos es tão ma tri cu la das em pré-escolas.

Esses nú me ros são par ti cu lar men te gra ves por,
pelo me nos, três ra zões. Em pri me i ro lu gar, tra du zem
as di fe ren ças so ci a is e eco nô mi cas que ca rac te ri zam
a so ci e da de bra si le i ra. Assim, os fi lhos de pais mais
po bres são jus ta men te os que me nos aces so têm à
edu ca ção in fan til. Ou tro pon to ter rí vel a ser con si de -
ra do é que, apar ta das das cre ches e das pré-escolas, 
es sas cri an ças en tram no en si no fun da men tal com
acen tu a do ní vel de ca rên cia, afe ti va e cog ni ti va, o que 
aju da a en ten der os ele va dos ín di ces de re pe tên cia
logo na pri me i ra sé rie, fato que es ti mu la a eva são es -
co lar.

Para que se te nha idéia do que isso re pre sen ta,
te nha mos em men te que a re pe tên cia na pri me i ra sé -
rie, em todo o Bra sil, no ano de 1997, con for me da dos 
do Insti tu to de Estu dos e Pes qui sas Edu ca ci o na is,
Inep, do Mi nis té rio da Edu ca ção, qua se atin giu a ver -
go nho sa mar ca de 40%. Em al gu mas re giões mais
po bres do País, esse ín di ce foi su pe ri or a 60%!

Há, por fim, ou tra dra má ti ca con se qüên cia da
pou ca co ber tu ra da edu ca ção in fan til em nos so País.
Para tan to, re cor ro, uma vez mais, ao re la tó rio do Uni -
cef, do qual re co lho o se guin te pa rá gra fo: Esta tís ti cas
mos tram que fre qüen tar a pré-escola por um ano leva
a um au men to de 2% no po der de com pra da cri an ça
quan do adul to. Qu an do se tra ta de uma cri an ça po -
bre, esse au men to é de 4%. Sen do que, na mé dia
bra si le i ra, uma vez ma tri cu la da, a cri an ça cur sa pelo
me nos dois anos de pré-escola, po de-se pro je tar um
ga nho de 8% no po der de com pra das cri an ças com
aces so à pré-escola no País, so man do a 10% de in -
cre men to in di re to no po der de com pra pelo aces so à
edu ca ção. Assim, se gun do o Insti tu to de Pes qui sa
Eco nô mi ca e Apli ca da (Ipea), uma cri an ça po bre que
fre qüen ta dois anos de edu ca ção in fan til pode es pe -
rar um au men to de 18% em seu po der de com pra
quan do adul to. 

Bas ta isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, para que se de plo re a au sên cia de uma po lí ti ca
pú bli ca con sis ten te de edu ca ção in fan til no Bra sil, for -
ta le ci da e uni ver sa li za da, tal e qual o País tan to ne -
ces si ta.

To da via, há vi tó ri as a co me mo rar. Tra ba lhan do
com da dos ofi ci a is, o re la tó rio do Uni cef nos in for ma,
por exem plo, da que da no ín di ce de mor ta li da de
infan til. Gra ças ao tra ba lho re a li za do pelo Pro gra -
ma de Agen tes Co mu ni tá ri os de Sa ú de e da Pas to -
ral da Cri ança, en tre mu i tos ou tros es for ços, con se -
gui mos pas sar das 47,8 mor tes para cada mil cri an -

ças nas ci das vi vas, em 1990, para 36,1 por mil, oito
anos de po is. No en tan to, não nos es que ça mos, a
meta era che gar, no mes mo es pa ço de tem po, ao ín -
di ce de 31,9 por mil.

Pior do que não ter atin gi do a meta pro pos ta são 
as dis pa ri da des re gi o na is. Para se ter idéia dis so,
bas ta di zer que, en quan to no Rio Gran de do Sul a
taxa de mor ta li da de in fan til é de pou co mais de 19 por 
mil, em Ala go as ela atin ge a ele va dís si ma mar ca dos
71, 9 por mil.

Ou tra con quis ta que ob ti ve mos é a re fe ren te à
re du ção da pre va lên cia de ba i xo peso ao nas cer: de
10%, em 1989, pas sa mos a 9,2%, em 1996. Essas
con quis tas, sem fa vor al gum, ates tam a efi cá cia de
pro gra mas como o Sa ú de da Fa mí lia, que pre ci sam
ser am pli a dos e for ta le ci dos. Tam bém es ta mos ven -
cen do a ba ta lha da imu ni za ção con tra tra di ci o na is do -
en ças que ce i fa vam mi lha res de vi das: co que lu che,
dif te ria, té ta no, sa ram po, tu ber cu lo se e po li o mi e li te.
Aliás, a er ra di ca ção da po li o mi e li te no Bra sil foi cer ti fi -
ca da, em 1994, pela Orga ni za ção Pan-Americana de
Sa ú de. Há pou co mais de um ano, a mes ma OPAS
anun ci ou a imi nên cia da er ra di ca ção do sa ram po em
todo o con ti nen te ame ri ca no. 

São enor mes os de sa fi os que te mos à fren te, Sr. 
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res. O pri me i ro e mais
cen tral de to dos é a po bre za. Como bem lem brou o
tex to do Uni cef, ela cria um cír cu lo vi ci o so que atra -
ves sa ge ra ções e per pe tua a ex clu são so ci al de me -
ni nas, me ni nos e suas fa mí li as. É im por tan te não nos
es que cer mos de que, se gun do o IBGE, cer ca de 30% 
das fa mí li as bra si le i ras com cri an ças en tre 0 e 6 anos
de ida de vi vem com ren da per ca pi ta igual ou in fe ri or
a meio sa lá rio mí ni mo. Sa be mos per fe i ta men te bem
que po bre za, além de ren da in su fi ci en te, sig ni fi ca o
aces so ine xis ten te ou ina de qua do a ser vi ços so ci a is
bá si cos, como boas cre ches e suas al ter na ti vas,
pré-escolas, pos tos de sa ú de e sa ne a men to.

Não é mais pos sí vel ace i tar o ele va do ín di ce de
mor ta li da de in fan til, in com pa tí vel com a ca pa ci da de
eco nô mi ca do Bra sil. Por trás dela, en con tra re mos,
nor mal men te, mães mu i to jo vens – são mais de 730
mil par tos anu a is pelo Sis te ma Úni co de Sa ú de, de
me ni nas en tre 9 e 19 anos de ida de –, de ba i xís si ma
es co la ri da de e com so frí vel aten di men to pré-natal.
Por fim, há as inú me ras si tu a ções de vul ne ra bi li da de a
que es tão ex pos tas nos sas cri an ças, den tre as qua is
so bres sa em as mais cho can tes e di ver si fi ca das for -
mas de vi o lên cia.

Pen so, Sr. Pre si den te, que o Bra sil não pode es -
ten der por mais tem po esse qua dro. Estou con ven ci -
do de que so men te po lí ti cas pú bli cas bem es tru tu ra -



das, ar ti cu lan do in te li gen te men te os mais dis tin tos
se to res do Go ver no Fe de ral, e este com os Go ver nos
es ta du a is e mu ni ci pa is, de modo a não ha ver du pli ci -
da de de es for ços e de re cur sos, po de rão res pon der
sa tis fa to ri a men te ao gi gan tes co de sa fio que te mos
de en fren tar. Ade ma is, or ga nis mos e ações de sen -
vol vi das pela so ci e da de pre ci sam ser es ti mu la dos...

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – (Faz
soar a cam pa i nha.)

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Não de mo ro nem meio mi nu to mais, Sr. Pre si den te.

Ade ma is, or ga nis mos e ações de sen vol vi das
pela so ci e da de pre ci sam ser es ti mu la dos e, na me di -
da do pos sí vel, am pa ra dos téc ni ca e fi nan ce i ra men te. 
E, aci ma de tudo, o País pre ci sa con tar com um sis te -
ma pú bli co de edu ca ção, com pe ten te, que aten da
aos mais ele men ta res re qui si tos dos tem pos em que
vi ve mos.

Fora dis so, não há sal va ção. Esta re mos eter na -
men te con de na dos a ser o País do fu tu ro, um fu tu ro
que ja ma is se atin ge, des tro çan do vi das e es ti o lan do
qual quer pers pec ti va de es pe ran ça. Isso não po de -
mos ad mi tir, Sr. Pre si den te!

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Álva ro Dias.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR. 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 his tó ria da des -
tru i ção do Ban co Ba me rin dus ain da ha ve rá de ser
con ta da, por al gum au tor ta len to so e in te res sa do no
bem do Bra sil, como a saga em que al guns pou cos
tec no cra tas do Go ver no de ci di ram tra ir os in te res ses
do Bra sil e, es pe ci al men te, do Pa ra ná, em fa vor de
um gran de ban co es tran ge i ro.

Esse dra ma, que se de sen ro lou en tre 1995 e
1997, no qual o Te sou ro na ci o nal e o povo bra si le i ro
fo ram ví ti mas de uma gi gan tes ca san gria de re cur sos
e de ri que zas, foi re lem bra do, re cen te men te, por
quem foi Pre si den te do Ba me rin dus quan do ele ain da 
exis tia e era bra si le i ro. Re fi ro-me ao de po i men to do
ex-controlador do ban co, ex-Senador da Re pú bli ca,
José Edu ar do de Andra de Vi e i ra, pe ran te a CPI do
Pro er, da Câ ma ra dos De pu ta dos, em 24 de ou tu bro
pró xi mo pas sa do. 

Nes se de po i men to, Andra de Vi e i ra, que tan to
lu tou para sal var o seu ban co, ins ti tu i ção fi nan ce i ra de 
gran de por te e de re le van te im por tân cia para a eco -
no mia na ci o nal, trou xe fa tos e do cu men tos con tun -
den tes so bre dis tor ções e ir re gu la ri da des que de i xam 
mu i to mal o Go ver no Fe de ral e que en ver go nham e

ca u sam in dig na ção a to dos aque les que que rem o
bem de nos so País.

A per da do Ba me rin dus é um epi só dio la men tá -
vel e exe crá vel. Os pre ju í zos ca u sa dos ao Bra sil são
20, 30 ve zes ma i o res que os do caso do TRT de São
Pa u lo, tão co men ta do. E es tão as so ci a dos ao mau
uso que se fez do Pro er, o me ca nis mo cri a do em 1995 
para so cor rer o sis te ma fi nan ce i ro. O Pro er jus ti fi ca -
va-se na que les ca sos em que ser via para man ter a li -
qui dez e a sol vên cia do sis te ma ban cá rio e ga ran tir os 
in te res ses dos de po si tan tes e dos pou pa do res. Mas,
em mu i tos ca sos, ser viu como ins tru men to de fa vo re -
ci men to e ofer ta de be nes ses a uns pou cos. No caso
do Ba me rin dus, be nes ses gi gan tes cas ao ban co in -
glês HSBC, quan do se po de ria gas tar um dé ci mo do
que se gas tou se a in ten ção fos se a de ho nes ta men te 
sal var um ban co bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, o Ba me rin dus, des tru í do pelo
Go ver no Fe de ral, che gou a ser o se gun do ma i or ban -
co do País. Ele ti nha his tó ria, tra di ção e in te ra ção di -
nâ mi ca e sa u dá vel com nos sa eco no mia. Foi cri a do
em 1927 e evo lu iu por for ça de se ri e da de e de tra ba -
lho ao lon go de mu i tas dé ca das de exis tên cia. Ti nha
50 mil aci o nis tas e 28 mil em pre ga dos. Atu a va por
meio de 1.240 agên ci as e 4 mil pos tos de ser vi ço, em
todo o ter ri tó rio na ci o nal. Pa ga va anu al men te R$200
mi lhões em tri bu tos. Era um ban co atu a li za do tec no -
lo gi ca men te e, das ins ti tu i ções fi nan ce i ras pri va das, a 
que mais se de di ca va ao fo men to agrí co la. Era mo ti vo 
de or gu lho, prin ci pal men te para o Pa ra ná, sua base
de ori gem. Ti nha 3 mi lhões de cli en tes.

Em 1995, com a mu dan ça sú bi ta no pa no ra ma
eco nô mi co e o es tan ca men to da in fla ção, os ban cos
bra si le i ros en tra ram em di fi cul da des, adap ta dos que
esta vam às re gras an te ri o res. O Ba me rin dus foi ape -
nas mais um de les. O que re al men te pas sou a pres -
si onar o ban co e que, fi nal men te, o der ru bou, foi uma
de ci são cons ci en te e de li be ra da no seio do Go ver no
Fe de ral, cen tra da no Mi nis tro da Fa zen da e no en tão
Pre si den te do Ban co Cen tral, Gus ta vo Fran co, de que 
só de ve ri am res tar no Bra sil dois gran des ban cos bra -
si le i ros de va re jo e que um gran de ban co bra si le i ro
de ve ria ser re pas sa do a um ban co es tran ge i ro. 

Para atin gir esse fim, o Go ver no re cor reu a dois
tru ques ma qui a vé li cos. Pri me i ro, de i xou va zar para a
im pren sa bo a tos ma lé vo los so bre a su pos ta ir re cu pe -
ra bi li da de do ban co; ao lon go de al guns me ses, no fi -
nal de 96 e iní cio de 97, as man che tes e tex tos da im -
pren sa des ti na dos a so la par a con fi an ça do pú bli co
no Ba me rin dus so mam um dos siê de 200 pá gi nas.
Ora, a con fi an ça é o prin ci pal pa tri mô nio de um ban -
co. O se gun do tru que foi ne gar ao Ba me rin dus o pa -



ga men to de tí tu los go ver na men ta is que lhe eram de -
vi dos, no to tal de R3,4 bi lhões; es ses cré di tos, no en -
tan to, fo ram pa gos ao com pra dor es tran ge i ro do Ba -
me rin dus, o HSBC, tão logo se deu a des na ci o na li za -
ção do nos so ban co.

O aci o nis ta con tro la dor do Ba me rin dus, Andra -
de Vi e i ra, era Mi nis tro da Agri cul tu ra e, em abril de
1996, re ti rou-se do Go ver no a fim de ter, eti ca men te,
as mãos li vres para lu tar pelo seu ban co. Mas isso de
pou co va leu, pois já es ta va to ma da, no nú cleo mais
ín ti mo do Go ver no Fe de ral, a de ci são an ti na ci o nal.
Re ve lou-se im pos sí vel de fen der o Bra sil, o Pa ra ná,
50.000 aci o nis tas e 28.000 em pre ga dos. 

Caso hou ves se ne u tra li da de e boa-fé nes sa
ques tão por par te do Ban co Cen tral, me di das sim ples 
sal va ri am o Ba me rin dus, den tre elas o uso de R$700
mi lhões do Pro er, jus ti fi ca da men te. Pois bem, nes se
caso, o Pro er, na que le va lor, foi ne ga do ao ban co. O
Ban co Cen tral de ci diu-se pela in ter ven ção no Ba me -
rin dus em 26 de mar ço de 1997. Em abril, ven deu-o
ao HSBC e, a esse sim, con ce deu a aju da do Pro er.
Mas não me ros R$700 mi lhões e, sim, R$5,8 bi lhões,
uma mon ta nha de di nhe i ro, oito ve zes mais do que
ha via re cu sa do ao Ba me rin dus, ban co bra si le i ro.

Di fí cil de com pre en der, Sr. Pre si den te, Srs. Se -
na do res. É um es cân da lo esse es que ma de fa vo re ci -
men to. Ele já vi nha sen do mon ta do des de mu i to an -
tes, com a vi a gem do Mi nis tro Pe dro Ma lan a Lon dres, 
em ja ne i ro de 1996, para ne go ci ar com o HSBC; e
com os ne ga ce i os, re cu sas e omis sões de Gus ta vo
Fran co no Ban co Cen tral. O HSBC tam bém em pre en -
deu di ver sas ma no bras com o fito de so la par e des va -
lo ri zar o Ba me rin dus. Entre ou tras, o HSBC de cla ra va 
que não ti nha in te res se em com prar o Ba me rin dus.
Mas, em abril de 1997, com prou-o, sim, e pra ti ca men -
te de gra ça. Nes se sen ti do, foi ver da de i ra a man che te
da re vis ta IstoÉ, de 27 de agos to de 1997: ”Um pre -
sen te cha ma do Ba me rin dus – cin co me ses após a
sua ven da, des co bre-se que os in gle ses do HSBC le -
va ram o ban co de gra ça!“

Sr. Pre si den te, é le i tu ra obri ga tó ria o de po i men -
to de ta lha do de Andra de Vi e i ra na CPI do Pro er, da
Câ ma ra dos De pu ta dos. Esta mos aqui dan do ape nas
as li nhas ge ra is do seu de po i men to. Mes mo a sin ge le -
za des te su má rio bas ta para se per ce ber como foi
des tru í do um pe da ço do pa tri mô nio bra si le i ro, um
ban co na ci o nal que sem pre es te ve no co ra ção dos
pa ra na en ses; des tru í do por ma no bras sus pe i tas, que
par ti ram do nú cleo do Go ver no Fe de ral, num exem plo 
de mau uso do Pro er, numa de mons tra ção de que fal -
ta con tro le so bre aque les que pro mo ve ram o es cân -
da lo bi li o ná rio do Mar ka e do Fon te Cin dam.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Con -
ce do, com pra zer, o apar te ao Se na dor Pe dro Si mon.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Não há dú vi -
da de que é es tar re ce dor o pro nun ci a men to de V. Exª,
com as re ve la ções que faz. Há mu i to tem po que co -
nhe ce mos essa ma té ria, por que o Se na do acom pa -
nhou pas so a pas so o pro ces so. Qu an do o en tão Pre -
si den te do Ba me rin dus era Se na dor da Re pú bli ca,
usou a tri bu na do Se na do para de nun ci ar o que es ta -
va acon te cen do com o seu ban co. À mar gem de qua -
is quer con jec tu ras que se pos sam fa zer, como ex pli -
car o que acon te ceu ao Ba me rin dus? O Sr. Andra de
Vi e i ra foi o te sou re i ro da cam pa nha do Se nhor Fer -
nan do Hen ri que, foi o co or de na dor, foi quem ar ru mou
os me i os, foi o res pon sá vel fi nan ce i ro pela cam pa nha
do Se nhor Fer nan do Hen ri que Car do so. Ou seja, era
um ho mem da sua in ti mi da de – por que o te sou re i ro
de cam pa nha deve ser um ho mem em quem te nha -
mos ab so lu ta con fi an ça e de quem es pe re mos ab so -
lu ta fi de li da de. Além do mais, nun ca se ou viu fa lar que
o Sr. Vi e i ra te nha co me ti do ne nhu ma ir re gu la ri da de ou
imo ra li da de em suas ações como te sou re i ro da cam -
pa nha. Ter mi na da a cam pa nha, ele foi es co lhi do Mi nis -
tro da Agri cul tu ra pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri que.
O que mu dou? Era um ho mem que, como te sou re i ro
da cam pa nha do Pre si den te, co nhe cia fa tos e nú me -
ros da campanha e os po dia re ve lar. Sa be mos que,
em tese, de boa ou de má-fé, nor mal men te to dos os
Par ti dos co me tem ir re gu la ri da des nas suas pres ta -
ções de con ta, que não cor res pon dem à re a li da de,
são fic tí ci as. Ima gi na va-se que ele po de ria fa zer re ve -
la ções, mas ele não as fez, ape sar das ame a ças fe i tas. 
O que le vou o Se nhor Fer nan do Hen ri que a per mi tir
um ges to des sa na tu re za con tra um ami go e co la bo ra -
dor, con tra um ban co que, como diz V. Exª, era tra di ci o -
nal no País, ti nha his tó ria, ti nha bi o gra fia, não acon te -
ceu da no i te para o dia, foi cres cen do e se de sen vol -
ven do? Con tra um ban co, já se ria gra ve, ain da mais
con tra um ban co de pro pri e da de do te sou re i ro da sua
cam pa nha e seu Mi nis tro da Agri cul tu ra. Ele tra ba lha va 
como Mi nis tro en quan to so la pa vam o seu ban co. Por
isso, como lem brou V. Exª, o Sr. Andra de Vi e i ra teve
que re nun ci ar ao Mi nis té rio para vir a esta Casa e, da
tri bu na, de ba ter e apre sen tar os fa tos que de mons tra -
vam que ele es ta va sen do sa bo ta do. Há uma in ter ro -
ga ção: o que pode ter acon te ci do? Te ria sido in sen si -
bi li da de do Se nhor Fer nan do Hen ri que ou te ria ha vi -
do acon te ci men tos gra ves de que Sua Exce lên cia
tinha co nhe ci men to e nós não sa bía mos? Fica,
por tan to, esta in ter ro ga ção: ou te ria acon te ci do uma



bom ba, fa tos mu i to gra ves de que o Se nhor Fer nan do 
Hen ri que ti nha co nhe ci men to e não quis di vul gar, ou,
en tão, sin ce ra men te, Sua Exce lên cia teve uma ati tu -
de tris te, para não di zer mes qui nha, para não di zer
do lo ro sa men te re pro vá vel, em re la ção a seu te sou re -
i ro e Mi nis tro.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Pe dro Si mon. 

Re al men te o Go ver no deve ex pli ca ções nes se
caso. A hi pó te se de exis ti rem ir re gu la ri da des gra ves,
como V. Exª su ge re, exi gi ria ma i or trans pa rên cia do
Po der Pú bli co. O Ban co Cen tral, que é o ins tru men to
ca pa ci ta do a fis ca li zar o sis te ma fi nan ce i ro de ve ria
anun ci ar ao País as ra zões des se pro ce di men to, por -
que não há ló gi ca na ação go ver na men tal. Qu an do
um go ver no nega, para re cu pe ra ção do Ban co,
R$700 mi lhões do Pro er, para que ele per ma ne ça
bra si le i ro e de seus 50 mil aci o nis tas mi no ri tá ri os, e
ofe re ce R$5,8 bi lhões – oito ve zes mais do que o ban -
co bra si le i ro re i vin di ca va para seu sa ne a men to – para 
um po de ro so ban co in glês, não há como con cor dar
com essa ló gi ca da per ver si da de. So bre tu do, Sr. Pre -
si den te, Srªs Srs. Se na do res, por que 50 mil aci o nis -
tas mi no ri tá ri os são ví ti mas des sa tran sa ção an ti na ci -
o nal. 

Mais de 50 mil fa mí li as bra si le i ras es tão cla man -
do por jus ti ça às por tas do Ban co Cen tral, na CPI da
Câ ma ra dos De pu ta dos, nos ga bi ne tes dos Se na do -
res. Cons tan te men te re ce be mos o Co ro nel Ri bas,
que li de ra esse mo vi men to em fa vor dos aci o nis tas
mi no ri tá ri os, so bre tu do re si den tes no Pa ra ná.

Para con clu ir, Sr. Pre si den te, esse fa mi ge ra do
caso Ba me rin dus, sua en tre ga gra tu i ta ao ca pi tal fi -
nan ce i ro in ter na ci o nal – aliás, como se fos se um pre -
sen te de ca sa men to real –, obra do Go ver no, ca u sou
in cal cu lá vel pre ju í zo ao Bra sil, ao Pa ra ná, ao erá rio
pú bli co e a cada ci da dão bra si le i ro. E re pre sen ta bem
a imen sa ta re fa di an te de nós, de co lo car mos fre i os e
con tro les efi ca zes que im pe çam, no fu tu ro, a re pe ti -
ção des ses fre qüen tes es cân da los que afe tam o nos -
so sis te ma ban cá rio, sem pre às ex pen sas do nos so
povo.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Peço

aos Srs. Se na do res que se en con trem em seus ga bi -
ne tes que com pa re çam ao ple ná rio do Se na do por -
que te re mos vo ta ção nes ta ses são ma tu ti na. 

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los
Va la da res.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do

ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a
Fun da ção Ge tú lio Var gas fez um es tu do a res pe i to da 
eco no mia bra si le i ra, par te do qual foi di vul ga do na
pá gi na de Eco no mia do Jor nal do Bra sil, que es tam -
pa a se guin te no tí cia: ”Des per dí cio de Ver bas Man -
tém Mi sé ria. FGV de mons tra em es tu do que bu ro cra -
cia joga fora di nhe i ro pú bli co su fi ci en te para aca bar
com a po bre za de 50 mi lhões“. 

Esses da dos, Sr. Pre si den te, es sas in for ma ções 
im pres si o nam qual quer bra si le i ro sen si bi li za do com o 
qua dro de mi sé ria que ator men ta tan tos ir mãos nos -
sos de nor te a sul, de les te a oes te do nos so País. 

O es tu do, de no mi na do ”Com ba te sus ten tá vel à
po bre za“, di vul ga que ”para ti rar da li nha de in di gên -
cia as 50 mi lhões de pes so as que vi vem com me nos
de R$80 por mês (va lor ne ces sá rio para uma ali men -
ta ção mí ni ma), se ria pre ci so que cada um dos ou tros
120 mi lhões de bra si le i ros – te mos 170 mi lhões de
ha bi tan tes – fi zes se uma con tri bu i ção de R$750, to ta -
li zan do R$90 bi lhões. Os gas tos so ci a is do País (...)
são de cer ca de R$130 bi lhões por ano“, con for me
iden ti fi ca do pela Fun da ção Ge tú lio Var gas. 

Então, o Bra sil não ca re ce de re cur sos, já que
pelo me nos 21% do seu PIB são apli ca dos em pro -
gra mas so ci a is. Mas onde es tão os re sul ta dos des se
tra ba lho do Go ver no? A con clu são da Fun da ção Ge -
tú lio Var gas é de que os re cur sos exis tem, mas são
mal apli ca dos, mal di re ci o na dos, mal ad mi nis tra dos
pela nos sa Re pú bli ca.

O mais es tar re ce dor, Sr. Pre si den te, é que Fer -
nan do Hen ri que Car do so – pres tem aten ção – afir ma
o mes mo que a Fun da ção Ge tú lio Var gas: so bra di -
nhe i ro no Bra sil. O Pre si den te está di zen do que so bra 
di nhe i ro no Bra sil. Estas são pa la vras do Pre si den te
da Re pú bli ca pu bli ca das no Jor nal do Bra sil de hoje:

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so ad mi tiu on tem que so bra ram bi lhões
de re a is do or ça men to des te ano, que de ve -
ri am ter sido gas tos em pro gra mas so ci a is.
Ele res pon sa bi li zou os pre fe i tos [ve jam: os
pre fe i tos é que são os cul pa dos!] pela não
uti li za ção dos re cur sos dis po ní ve is, por não
te rem se ca das tra do. O Mi nis tro da Fa zen da 
(Pe dro Ma lan) [Ah, esse é um so ci a lis ta de
mão che ia, e mão-aberta] re cla mou re cen te -
men te que nós te mos não sei quan tos bi -
lhões dis po ní ve is e não gas tos.

Vou dar um pe que no exem plo de que nada dis -
so é ver da de. Isso é dis cur so po lí ti co pré-eleitoral
para con ven cer os to los, mas os Se na do res ja ma is
se rão le va dos por uma con ver sa fi a da des sa. No ano



pas sa do, a Ban ca da de Ser gi pe, das quin ze emen -
das co le ti vas, es co lheu três emen das para as so ci a -
ções de Mu ni cí pi os, en vol ven do cada uma cer ca de
vin te e cin co Mu ni cí pi os do Esta do, e elas fo ram apro -
va das pelo Orça men to da União. Esta mos já no fi nal
do ano de 2001 e a in for ma ção que tra go para os Srs.
Se na do res é a se guin te: ne nhum tos tão des sas
emen das que dis po ni bi li za mos para os Mu ni cí pi os
foi em pe nha do pelo Go ver no Fe de ral. Enquan to
isso, o Pre si den te vem com essa con ver sa de
joão-sem-braço, para di zer que di nhe i ro exis te, os
pre fe i tos é que não pro cu ram se ca das trar. 

Ora, Sr. Pre si den te, quan tos pre fe i tos vêm aos
ga bi ne tes dos Se na do res e dos De pu ta dos Fe de ra is
pe dir que in ter ce da mos para que o Go ver no Fe de ral
li be re aqui lo que foi apro va do pelo Con gres so? E o
Go ver no não o faz, sim ples men te por que não tem ne -
nhum com pro mis so com os pre fe i tos. 

Então, essa acu sa ção é in de vi da. Não sou pre -
si den te de as so ci a ção de pre fe i tos, mas re co nhe ço
que eles es tão sen do lu di bri a dos, en ga na dos ir res -
pon sa vel men te pelo Go ver no Fe de ral. E não são só
eles, mas tam bém os Se na do res e De pu ta dos que
acre di ta ram exis tir al gu ma co i sa vá li da nes se Orça -
men to. Apro va mos as ver bas, 50% são con tin gen ci a -
das e, de po is, para li be rar os ou tros 50% que so bram, 
é pre ci so ha ver com pro mis so na vo ta ção da CLT, por -
que quem vo tar con tra ri a men te à de ter mi na ção do
Go ver no não ti ra rá nada do Te sou ro, será ex pul so até
de par ti do po lí ti co.

Qu e ro sa ber, Sr. Pre si den te, o que ocor re rá
quan do essa CLT che gar aqui, o que o Go ver no fará,
por que te nho co nhe ci men to de que mu i tos Se na do -
res vão vo tar con tra essa de ter mi na ção, mes mo fa -
zen do par te da sua base de sus ten ta ção.

Sr. Pre si den te, vol tan do ao es tu do da Fun da ção 
Ge tú lio Var gas, por que mu dei de as sun to, ele é da
res pon sa bi li da de do Dr. Mar ce lo Neri, Che fe do Cen -
tro de Po lí ti cas So ci a is da Fun da ção Ge tú lio Var gas.
Esse pro gra ma ques ti o na: para que exis te o Fun do de 
Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço? Exis te para a exe cu -
ção de pro gra mas so ci a is em fa vor do tra ba lha dor.
Por exem plo, ha bi ta ção. O Go ver no anu lou com ple ta -
men te os pro gra mas ha bi ta ci o na is e, en quan to isso,
diz que so bram re cur sos. So bram mes mo, há o Fun -
do de Ga ran tia re pre sa do na Ca i xa Eco nô mi ca Fe -
de ral, no Sis te ma Fi nan ce i ro de Ha bi ta ção, para fa zer 
su pe rá vit pri má rio, en quan to mais de 7 mi lhões de
bra si le i ros não têm onde mo rar.

O Se na dor Ma u ro Mi ran da, de Go iás, com o
apo io do Se na dor Ma gui to Vi le la e de ou tros Se na do -
res, apre sen tou, na Co mis são de Orça men to, uma
emen da no sen ti do de co lo car à dis po si ção do Go ver -
no R$300 mi lhões para ha bi ta ção. Por quê? Por que

não se faz mais aqui lo que era fe i to há dez ou doze
anos: a apli ca ção do Fun do de Ga ran tia, prin ci pal e
pri o ri ta ri a men te, para ha bi ta ção e sa ne a men to. Com
isso, au men ta ram as do en ças no Bra sil e o dé fi cit ha -
bi ta ci o nal atin giu um ín di ce alar man te, nun ca acon te -
ci do na nos sa His tó ria, por que o Fun do de Ga ran tia
exis te, os re cur sos exis tem e são re pre sa dos pelo
Go ver no!

Se gun do o eco no mis ta, os úni cos pro gra mas
efi ci en tes são o Bol sa-Escola e de ma is in ves ti men tos 
em edu ca ção, con si de ra da a for ma mais efi caz de
com ba te à mi sé ria. 

As cri an ças são as ma i o res ví ti mas da
mi sé ria. Cer ca de 45% dos in di gen tes têm
me nos de 15 anos de ida de, o que re pre sen ta 
um exér ci to de 22,5 mi lhões de jo vens mi se -
rá ve is, se gun do le van ta men to da Fun da ção
Ge tú lio Var gas. Na fa i xa até 5 anos, a ren da
per ca pi ta é de US$156 por ano, con tra
US$331 para quem tem mais de 70 anos. 

Esses da dos mos tram que a mi sé ria está sen do
in se ri da e di ri gi da prin ci pal men te con tra as cri an ças,
já que as pes so as aci ma de 70 anos, se gun do o es tu -
do, têm ren da ma i or do que cri an ças de 5 anos.

Sr. Pre si den te, en cer ro as mi nhas pa la vras di -
zen do que as nos sas cri an ças, para te rem fu tu ro,
para vis lum bra rem ama nhã uma con cor rên cia no
mer ca do de tra ba lho, para dis pu ta rem pos tos de
trabalho, ne ces si tam ur gen te men te que o Go ver no
mude a sua po lí ti ca eco nô mi ca; que o Go ver no Fe -
de ral de i xe de lado essa sua pre o cu pa ção, qua se que 
ex clu si va, de en tre gar os par cos re cur sos ar re ca da -
dos no seio da nos sa po pu la ção, em fa vor da vo ra ci -
da de do ca pi tal in ter na ci o nal. 

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – Se na -
dor Anto nio Car los Va la da res, V. Exª me per mi te um
apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB 
– SE) – Com mu i to pra zer, Se na dor Le o mar Qu in ta -
ni lha.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – V. Exª
anun ci ou que já se en ca mi nha va para o fi nal de seu
dis cur so e eu não que ria efe ti va men te em pa nar o bri -
lho das co lo ca ções que faz V. Exª nes ta ma nhã, nes ta
Casa. V. Exª abor dou, na crí ti ca que faz ao Orça men -
to, o qual es ta mos dis cu tin do e em via de vo tar, a exi -
güi da de dos re cur sos, no ta da men te para as ações de 
na tu re za so ci al. Tive a in cum bên cia, emi nen te Se na -
dor, de re la tar o Se tor 10 do Orça men to, vi tal para o
País, que tra ta da ha bi ta bi li da de, do sa ne a men to bá -
si co e da in fra-estrutura ur ba na. Os re cur sos apor ta -
dos no Orça men to para 2002 so ma vam ini ci al men te
R$385 mi lhões. De po is de mu i ta luta e dis cus são, cul -
mi nou, no meu re la tó rio, com R$450 mi lhões. Veja V.
Exª que para uma de man da re pri mi da, se con si de rar -



mos ape nas a ques tão da mo ra dia po pu lar, tão acen -
tu a da nes te País, onde mu i tos Esta dos ain da vêem
como uma ver da de i ra afron ta à dig ni da de hu ma na fa -
mí li as abri ga das em ca se bres, pa re de e co ber tu ra de
pa lha, com um Orça men to des sa na tu re za, ten do es -
ses va lo res, que mais pa re cem or ça men to de uma
pre fe i tu ra de por te. No en tan to, era da Se dur, da po -
de ro sa Se cre ta ria de Esta do de De sen vol vi men to
Urba no. Fi ca mos, as sim, es tar re ci dos com os va lo res 
alo ca dos para aten di men to a uma ne ces si da de vi tal
des te País. País que está en fren tan do, Se na dor, um
fe nô me no so ci al para o qual tal vez não nos te nha mos 
aten ta do: o êxo do ru ral. Nas úl ti mas qua tro dé ca das,
o País mu dou o per fil de sua po pu la ção, que era ni ti -
da men te ru ral. Tí nha mos 70% da nos sa po pu la ção
no meio ru ral. Mas a per ver si da de da eli te bra si le i ra e
as po lí ti cas equi vo ca das de au sên cia de apo io ao ho -
mem do cam po es tão fa zen do com que essa mi gra -
ção se acen tue, cri an do bol sões de mi sé ria, prin ci pal -
men te nas gran des ci da des, e au men tan do a de man -
da por mo ra dia pró pria. Por essa ra zão, V. Exª dis cor -
re com mu i ta cor re ção a exi gui da de dos me i os, dos
re cur sos para aten der às ne ces si da des bá si cas da
po pu la ção bra si le i ra, re fle ti da no en xu ga men to e na
res tri ção dos nú me ros para o Orça men to de 2002.
Con gra tu lo-me com V. Exª pe las co lo ca ções que traz, 
abrin do, nes ta Casa, a dis cus são de um tema tão im -
por tan te, prin ci pal men te os de na tu re za so ci al, que
di zem res pe i to à con di ção de vida, edu ca ção, sa ú de
e ha bi ta ção do povo bra si le i ro.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, V. Exª tem a au -
to ri da de su fi ci en te, não só pelo man da to efe ti vo que
re a li za aqui no Se na do Fe de ral, com mu i to bri lho,
com mu i ta de vo ção, como tam bém pela sua par ti ci pa -
ção, que con si de ro im por tan te na Co mis são de Orça -
men to, quan do, sen do Re la tor, fez o que pôde para
co lo car à fren te dos Mu ni cí pi os re cur sos fun da men ta -
is para a re a li za ção de pro gra mas so ci a is.

O Sr. José Alen car (PL – MG) – Per mi te-me V. 
Exª um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Con ce do o apar te ao Se na dor José Alen car,
com mu i to pra zer.

O Sr. José Alen car (PL – MG) – Emi nen te Se -
na dor Anto nio Car los Va la da res, ao le var-lhe o meu
abra ço de con gra tu la ções pela opor tu ni da de do pro -
nun ci a men to de V. Exª, eu gos ta ria de tra zer aqui uma 
no tí cia ve i cu la da na mí dia de hoje, na pri me i ra pá gi na 
do Diá rio de São Pa u lo, aliás, bem a pro pó si to do
tema que V. Exª abor da: Bra sil gas ta mais com ju ros
do que com a área so ci al. Diz a no tí cia: 

Pes qui sa di vul ga da pelo IBGE (por tan -
to, um ór gão ofi ci al) on tem re ve la que os
gas tos do Go ver no Fe de ral com o pa ga -

men to dos ju ros da dí vi da re pre sen tam mais 
do que o do bro da soma das des pe sas com
sa ú de e edu ca ção. O le van ta men to ana li sou 
as des pe sas go ver nis tas en tre 1996 e 1998. 
Neste úl ti mo ano, os re cur sos gas tos com a
qui ta ção dos ju ros cor res pon de ram a 19,35%
do to tal, en quan to as des pe sas com edu ca -
ção e sa ú de no mes mo pe río do to ta li za ram
8,39%. Tam bém cha mam a aten ção no le -
van ta men to os gas tos do Go ver no com a
Pre vi dên cia So ci al. Em 1996, o cres ci men to 
das des pe sas pre vi den ciá ri as to ta li za ram
39,96%; em 1997 sal ta ram para 41,76% e
no ano se guin te che ga ram a 43,65%. 

Ve mos que o qua dro não é tran qüi lo. Com re la -
ção aos ju ros es pe ci fi ca men te, pre ci sa mos acor dar,
por que, hoje, o Bra sil é obri ga do a im por à sua eco no -
mia como um todo, vale di zer a to das as suas em pre -
sas, uma com pe ti ção no mer ca do in ter na ci o nal, aliás, 
com pe ti ção gran de men te de si gual no mo men to em
que os ju ros que as em pre sas bra si le i ras pa gam, em
de ter mi na dos ca sos, sig ni fi cam cin co, seis ve zes os
ju ros pa gos pe las em pre sas des ses pa í ses com pe ti -
do res do Bra sil. Re i te ro o meu abra ço de pa ra béns
pelo pro nun ci a men to opor tu no de V. Exª, por que to -
das as ve zes em que V. Exª vem à tri bu na traz in for -
ma ções que en ri que cem mu i to o tra ba lho do Se na do
Fe de ral.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Agra de ço a V. Exª, Se na dor José Alen car,
pela con tri bu i ção ines ti má vel ao pro nun ci a men to que
ago ra faço da tri bu na do Se na do Fe de ral. Te nho cer -
te za ab so lu ta de que as in for ma ções que traz ago ra
para nós, que fo mos brin da dos tan tas ve zes com os
pro nun ci a men tos de V. Exª, con subs tan ci am não só a 
sua ca pa ci da de par la men tar de bus car so lu ções para 
o Bra sil como tam bém a sua sen si bi li da de para o so -
ci al.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Con ce do o apar te ao Se na dor Edi son Lo bão,
com mu i to pra zer.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Des te as sun -
to, Se na dor Anto nio Car los Va la da res, ocu pei-me on -
tem. Pen so que V. Exª con tri bui para que a opi nião pú -
bli ca es te ja in for ma da à me di da que tam bém dele tra -
ta. Qu e ro ape nas fa zer uma res sal va no que diz res -
pe i to ao Pre si den te da Re pú bli ca. Fica no dis cur so
uma li ge i ra im pres são de crí ti ca ao Pre si den te, se
bem en ten di, pelo fato de di zer que di nhe i ro está so -
bran do para o so ci al. Acre di to que de ve ría mos, ao
con trá rio, exal tar a po si ção pre si den ci al, ao tem po em 
que o Pre si den te se que ixa – aí pode pa re cer um cho -
que ou uma in co e rên cia – de ter que per der o Gover no



Fe de ral e os Go ver nos es ta du a is e até as ad mi nis -
tra ções mu ni ci pa is re cur sos pro ve ni en tes d o Impos -
to de Ren da, no pas so se guin te, diz que so bram re -
cur sos para o so ci al. A pre o cu pa ção des te Go ver no
com o so ci al é imen sa. Na ver da de, os re cur sos so -
bra ram. Por que so bra ram? Por que fo ram des ti na dos 
de ma ne i ra alen ta da a esse se tor fun da men tal da
vida bra si le i ra. To da via, em ra zão da bu ro cra cia que
não de pen deu do Go ver no Fe de ral, tais re cur sos de i -
xa ram de ser apli ca dos em al guns Esta dos, em al -
guns mu ni cí pi os. Por tan to, fica evi den te o in te res se, o
de se jo, a pre o cu pa ção pro fun da do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so no sen ti do de que o so ci al
seja aten di do com re cur sos mais ge ne ro sos, e tan to
isso é cer to que es ta vam no Orça men to, des ti na dos
aos Go ver nos es ta du a is e às pre fe i tu ras e, to da via,
não pu de ram, por uma ra zão ou ou tra, ser apli ca dos
por in te i ro. Lou ve-se, por tan to, o Pre si den te da Re pú -
bli ca e não crí ti cas ao Pre si den te da Re pú bli ca.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Se na dor Edi son Lo bão, te nho a ma i or ad mi -
ra ção por V. Exª e, toda vez que não con cor do com V.
Exª, la men to mu i to. Essa é uma das opor tu ni da des
em que não con cor do em ab so lu to; o Pre si den te da
Re pú bli ca não está pre o cu pa do com o so ci al.

Aca bei de di zer que o Se na dor Ma u ro Mi ran da
en trou com uma emen da or ça men tá ria, pro pon do um
recur so adi ci o nal – não sei nem se adi ci o nal –, tal -
vez, úni co no Orça men to, de R$300 mi lhões para
dar apo io à cons tru ção de ca sas po pu la res. O Fun do
de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço é um re cur so do tra -
ba lha dor e de ve ria es tar sen do apli ca do no so ci al.
Não sei em que está sen do apli ca do, mas V. Exª mes -
mo foi Go ver na dor e sabe que o Fun do de Ga ran tia
deu um su por te enor me à Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral
na fase em que V. Exª foi Go ver na dor e eu tam bém.
No meu Esta do, con se gui cons tru ir, com o apo io da
Ca i xa Eco nô mi ca, do Fun do de Ga ran tia do Tem po
de Ser vi ço, mais de vin te mil ca sas po pu la res. E
quero sa ber quan tas ca sas po pu la res o Go ver no Fe -
de ral cons tru iu ao lon go de seus sete anos de go ver -
no. Qu an tas? Vin te mil? Não sei se o Go ver no cons -
tru iu. Não te nho esse dado ago ra.

Cre io que a acu sa ção que faz de que os pre fe i -
tos são cul pa dos por que não vi e ram aqui se ca das -
trar, ora... Di an te da cri se em que as pre fe i tu ras es tão
vi ven do, pela exi güi da de de re cur sos, não há pre fe i to
no Bra sil que, sen do aci o na do, não ve nha a Bra sí lia
fa zer o seu ca das tro; um sim ples ca das tro para re ce -
ber ver bas.

Ora, se eles es tão atrás des sa ver da de i ra fic ção 
que é a ver ba do Orça men to, ima gi ne uma ver ba que
o Go ver no diz que está so bran do aqui. 

O Se na dor Ro me ro Jucá se en con tra? Se ria
bom que o Se na dor Ro me ro Jucá, que é da li de ran ça

do Go ver no, ou o nos so Lí der, Se na dor Artur da Tá -
vo la, apre sen tas sem aqui onde es tão os re cur sos
para os pre fe i tos se ca das tra rem até o dia 31 des te
mês, por que ain da dá tem po, e os re cur sos não so -
bra rão para o pró xi mo ano.

Pela Cons ti tu i ção, como V. Exª sabe, to dos são
igua is pe ran te a lei. Qu e ria até que V. Exª me ex pli cas -
se, por que al guém já dis cor dou dis so e, de po is, hou -
ve uma ex pli ca ção no Con gres so Na ci o nal, quan do
da Cons ti tu i ção de 1946. V. Exª ex pli cou isso com mu -
i ta pro pri e da de e in te li gên cia e, se o Pre si den te per -
mi tir, gos ta ria de ou vir. To dos são igua is pe ran te a lei.
É ver da de. To dos são igua is. Por que, Se na dor Edi son 
Lo bão?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, vou pe dir a V. Exª, pois sei
que con ce de rá os dois apar tes, que con clua o seu
pro nun ci a men to, por que já há nú me ro le gal, es ta mos
em ses são ex tra or di ná ria e te mos que pas sar à
Ordem do Dia. 

Peço a ma i or bre vi da de pos sí vel, tan to de V. Exª
quanto dos apar te an tes.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Con ce do apar te ao Se na dor Edi son Lo bão.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Ape nas peço
ao Co le ga Anto nio Car los Va la da res para de i xar mos
essa dis cus são quan to à igual da de de to dos os bra si -
le i ros pe ran te a lei para um ou tro mo men to por que ela 
é re al men te mu i to in te res san te e de man da mais tem -
po. Ape nas vol to à ques tão ini ci al para di zer o se guin -
te: na ver da de há mu ni cí pi os que se en con tram ina -
dim plen tes. Isso não diz res pe i to, por exem plo, ao
meu Esta do, por que di li gen ci a mos para que to dos to -
mas sem a pro vi dên cia de apre sen tar as suas con tas
e re sol ver os seus pro ble mas. Mas, se V. Exª es ti ver
bas tan te in te res sa do, ci ta rei al guns mu ni cí pi os em
se gui da, do seu pró prio Esta do, que es tão ina dim -
plen tes e que por isso não re ce bem es ses re cur sos
de na tu re za so ci al. No que diz res pe i to às ca sas po -
pu la res, tal vez num se tor ou ou tro do go ver no, haja
uma fa lha e, se gu ra men te, ha ve rá, mas eu, para com -
pen sar a pre o cu pa ção de V. Exª, di ria que no se tor,
por exem plo, da re for ma agrá ria, que é um se tor so ci -
al, este Go ver no fez mais re for ma agrá ria do que to -
dos so ma dos na His tó ria do Bra sil. Ha ve rá sem pre
cons ta ta ção, mas essa é uma re a li da de com base
nos fa tos, nos nú me ros. O que que ro di zer é que ja -
ma is se de mons tra rá, com nú me ros re a is, que este
Go ver no não teve uma pre o cu pa ção pro fun da com o
so ci al. Ao con trá rio, o Go ver no de mons tra, to dos os
dias, que a sua luta pelo so ci al se não foi to tal, e nun -
ca será, foi gran de, foi mu i to ma i or do que em go ver -
nos an te ri o res. O Pre si den te Sar ney teve essa pre o -



cu pa ção, in clu si ve com a dis tri bu i ção de le i te, além
de ou tras ini ci a ti vas, mas este Go ver no ma dru gou
tam bém nes sa ta re fa e in gres sou pro fun da men te
nes sa luta, que é de to dos os bra si le i ros.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Se na dor, es pe ro que a Go ver na do ra do Ma ra -
nhão, a mi nha ami ga Ro se a na, em sua pla ta for ma de
tra ba lho, em sua cam pa nha, pos sa in clu ir a ha bi ta ção 
como pri o ri da de, por que se ela for se uti li zar dos ar -
gu men tos do Se na dor Edi son Lo bão e da pre va lên cia 
do Go ver no em pa gar dí vi da ex ter na e aban do nar os
pro gra mas so ci a is, te nho cer te za de que ela vai cair
mu i to nas pes qui sas ele i to ra is.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Estou elo gi an -
do os pro gra mas so ci a is e V. Exª quer me co lo car con -
tra a opi nião pú bli ca. Não o faça, por fa vor.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, V. Exª me per mi te um apar -
te?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Eu gos ta -
ria tam bém de cum pri men tá-lo, Se na dor Anto nio Car -
los Va la da res, pelo bri lhan te e sem pre opor tu no pro -
nun ci a men to que V. Exª faz, com re la ção à po bre za, à
mi sé ria do nos so País e à fal ta de in te res se do Go ver -
no Fe de ral. Não sei quem está fa lan do a ver da de, se é 
o Go ver no ou se é a im pren sa. Por que, on tem mes -
mo, o jor nal Fo lha de S.Pa u lo des ta ca, em pri me i ra
pá gi na e como man che te, que o Go ver no mu dou a
for ma de aju dar. Em vez da ces ta bá si ca, está dan do
o car tão às fa mí li as po bres do Bra sil e que o Go ver no
está exa ta men te dan do car tões para a me ta de das fa -
mí li as que eram be ne fi ci a das pela ces ta bá si ca.
Então, al guém está men tin do, ou a Fo lha de S.Pa u lo, 
a im pren sa, ou o Go ver no. A im pren sa está de nun ci -
an do que a me ta de das fa mí li as ca ren tes de i xa ram
de re ce ber o be ne fí cio do Go ver no Fe de ral. Mas, a
pro pó si to, Sr. Se na dor, pen so que não pre ci sa mos ir
lon ge. Ontem, fui à For mo sa, dis tan te de Bra sí lia 80
qui lô me tros, e fi quei abis ma do ao ver o nú me ro de ca -
si nhas de pa pe lão e de lona pre ta – aqui per to, a ape -
nas 20 qui lô me tros do Con gres so Na ci o nal, do Pa lá -
cio do Pla nal to. Se V. Exª an dar 20 qui lô me tros, indo
na di re ção de San to Antô nio do Des co ber to ou da Ci -
da de Oci den tal, verá a mes ma cena. Além des sas fa -
mí li as que mo ram nas ca sas de lona pre ta, de
pau-a-pique, de pa pe lão, há as que es tão mo ran do
nas ca sas que o Go ver no cons trói: os vi a du tos e as
pon tes. Não são cons tru í das pelo Go ver no? De ba i xo
das pon tes e dos vi a du tos, tam bém há mi lha res de fa -
mí li as mo ran do e dis pu tan do es pa ços com ra tos, co -
bras, la gar tos. É im por tan te tra tar des se as sun to, por -
que a ma i or ver go nha na ci o nal é a po bre za, a fome e

a mi sé ria que cam pe i am por todo o Bra sil. Mu i to obri -
ga do. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, pos so con ce der mais dois
apar tes, ao Se na dor Ma u ro Mi ran da e ao Lí der do
Go ver no? 

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Eu
não ia apar te ar, mas fui con vo ca do, de sa fi a do. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Após
ouvir os apar tes dos Se na do res Ma u ro Mi ran da e
Artur da Tá vo la, peço a V. Exª que con clua o seu pro -
nun ci a mento, Se na dor Anto nio Car los Va la da res. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Agra de ço a V. Exª, Sr. Pre si den te. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Lem bro
que, para esta ses são ex tra or di ná ria, há Ordem do
Dia, que tem pre fe rên cia re gi men tal. Só há ora do res
nes se pe río do en quan to não hou ver nú me ro le gal, e
já há quo rum. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Con ce do o apar te ao Se na dor Artur da Tá vo -
la, Lí der do Go ver no. 

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) –
Ape nas por que fui de sa fi a do. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Quem sou eu para de sa fi ar V. Exª? 

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Pri -
me i ro, V. Exª me des ti tu iu da Li de ran ça, es co lhen do
um Lí der me lhor que eu efe ti va men te, o Se na dor Ro -
me ro Jucá. Em se gui da, trou xe-me no va men te à Li de -
ran ça, quan do des co briu que eu ou via V. Exª com a
ma i or aten ção. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – O Go ver no está bem re for ça do com dois gran -
des Lí de res no Se na do, V. Exª e o Se na dor Ro me ro
Jucá. 

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – É
mu i to sim ples. Eu es ti ve em Ser gi pe, quan do V. Exª foi 
Go ver na dor da que le Esta do. Vi uma mi sé ria das mais 
ter rí ve is. Se ria jus to cul par V. Exª pela mi sé ria? Vi,
quan do o no bre Se na dor Ma gui to Vi le la era Go ver na -
dor, no seu Esta do, la cra i as, mi sé ri as, gen te de ba i xo
de pon te. V. Exª e o Se na dor Ma gui to Vi le la es tão a fa -
zer um dis cur so fá cil de ma is.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Artur da Tá vo la, V. Exª não está sen do jus to: no meu
go ver no, não ti nha fome e nem ha via gen te mo ran do
de ba i xo de pon te.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Ti -
nha, Se na dor.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Não ti nha.
O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Ti -

nha mu i ta gen te, Se na dor, mas mu i ta; não era pou ca
gen te, não. E a mi sé ria não é cul pa do Se na dor Ma -



gui to Vi le la nem do Se na dor Anto nio Car los Va la da -
res – aí é que está o pro ble ma. Mas é mais fá cil e ób -
vio di zer que tudo é ”cul pa do go ver no“ num País
como o Bra sil, que tem um alto ín di ce de con cen tra -
ção de ren da, que cres ceu 80 mi lhões de pes so as em 
30 anos. Tra ta-se de um país em que a luta dos po de -
res pú bli cos con tra o atra so e a mi sé ria já foi su fi ci en -
te para tor nar in clu í dos na so ci e da de bra si le i ra 141
milhões de ha bi tan tes. E há uma fa i xa que está sen -
do en fren ta da ago ra que nun ca o foi. Eu é que de sa -
fio V. Exª, Se na dor Anto nio Car los Va la da res, a en -
con trar qual quer ou tro go ver no que te nha in ves ti do
no so ci al mais que o atu al. Esse é um dis cur so fá cil,
bom para pa lan que e para ano ele i to ral, que toma as
cons ciên ci as in gê nu as do País, mas é um dis cur so in -
con sis ten te. O tra ba lho que se faz, na luta pelo so ci al, 
como V. Exª e o Se na dor Ma gui to Vi le la fi ze ram em
seu go ver no, por ma i or e me lhor que ele seja, num
País com as ca rac te rís ti cas do Bra sil, é sem pre in su fi -
ci en te, di an te das di fi cul da des. Por essa ra zão, ten do
de ser rá pi do, con cluo o meu apar te, de i xan do bem
cla ra essa ques tão: a cul pa da po bre za não é do
even tu al go ver nan te. Qu al quer even tu al go ver nan te
rece be um le ga do que não é fá cil en fren tar, e, ao lon go 
da vida bra si le i ra, na se gun da me ta de do Sé cu lo XX,
tem ha vi do até um es for ço sin ce ro de go ver nan tes de
to dos os Pa í ses – e mu i tos hoje são Se na do res da
nos sa Casa – de en fren tar esse pro ble ma não para
re sol vê-lo em ple ni tu de, mas para en fren tá-lo. É o
que está ocor ren do no atu al Go ver no.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, esse não é o mo men to de ava -
liação do Go ver no de Anto nio Car los Va la da res que
ocor reu há 12 anos. Mas, há sete anos, quan do ava -
li ado pela po pu la ção, fui o Se na dor mais vo ta do na
his tó ria de Ser gi pe, numa pro va evi den te de que os
pro gra mas so ci a is do Go ver no Va la da res ca la ram
bem fun do no ele i to ra do de Ser gi pe. Te nho cer te za
ab so lu ta de que, se eu for can di da to no va men te, pela
obra que re a li zei, o povo de Ser gi pe me fará jus ti ça.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Se
é por esse cri té rio, Se na dor Anto nio Car los Va la da -
res, o Pre si den te da Re pú bli ca foi re e le i to.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – O Pre si den te da Re pú bli ca foi re e le i to numa
si tu a ção to tal men te di fe ren te da mi nha. Fui ele i to Se -
na dor da Re pú bli ca de po is de qua tro anos fora do Go -
ver no. E Sua Exce lên cia, o Pre si den te Fer nan do Hen -
ri que Car do so, foi re e le i to Pre si den te da Re pú bli ca,
usan do dos ins tru men tos do Go ver no, da ca ne ta e do
Diá rio Ofi ci al – mu i to di fe ren te de Anto nio Car los Va -
la da res.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, peço a V. Exª que con clua
seu pro nun ci a men to.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB 
– SE) – Con ce do o apar te ao Se na dor Ma u ro Mi ran -
da.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, ama i no essa con ver sa e
vol to ao foco prin ci pal que V. Exª em pu nhou com tan to 
bri lhan tis mo e ar dor: a mo ra dia no Bra sil. Há uma
emen da de R$350 mi lhões da Co mis são de Assun tos 
So ci a is para a cons tru ção de mo ra dia no País. É pou -
quís si mo! É pos sí vel cons tru í rem-se ape nas 100 mil
mo ra di as com esse re cur sos, jun tan do as for ças dos
go ver nos mu ni ci pal e es ta du al. Agra de ço ao Se na do,
que, por una ni mi da de, subs cre ve a emen da de
R$350 mi lhões ao Orça men to Ge ral da União. O Se -
na do in te i ro deu-me esse apor te. Con ver sei, in clu si -
ve, com o Lí der do Go ver no, Se na dor Artur da Tá vo la, 
para que me apo i as se, e S. Exª se com pro me teu a
aju dar-me. Não se tra ta de uma emen da pes so al, mas 
para um co me ço de cons tru ção de mo ra dia no Bra sil.
Agra de ço pro fun da men te o ar dor com que V. Exª de fen -
de essa tese. V. Exª é um lu ta dor a fa vor da mo ra dia
no Bra sil e está jun to co mi go nes se pro ces so. Mu i to
obri ga do, Se na dor Anto nio Car los Va la da res, por
esse tra ba lho. Sa i ba que o Se na do in te i ro já subs cre -
veu o des ta que para essa emen da de mo ra dia de
R$350 mi lhões des ti na da à cons tru ção de 100 mil ca -
sas no Bra sil.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Fiz meu dis cur so ba se a do em da dos da Fun -
da ção Ge tú lio Var gas, uma ins ti tu i ção in sus pe i ta e
ad mi ra da por to dos os Se na do res. Sem pre con sul ta -
mos os da dos for ne ci dos no seu site, para que pos -
sa mos fa zer dis cur sos con sis ten tes. Por tan to, não
ace i to a acu sa ção do Se na dor Artur da Tá vo la, Lí der
do Go ver no – peço des cul pas a S. Exª se, an te ri or -
men te, fa lei que o Lí der era o Se na dor Ro me ro Jucá,
o que lhe deve ter ca u sa do al gum ci ú me; na ver da de,
não quis pro vo car, por que con si de ro os dois ca pa zes
e com pe ten tes, e o Go ver no está bem re pre sen ta do.
Te nho cer te za de que o Se na dor Artur da Tá vo la é um 
gran de ad mi ra dor da Fun da ção Ge tú lio Var gas e ja -
ma is po de ria di zer que os da dos apre sen ta dos por
mim não têm con sis tên cia – têm e são ver da de i ros.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALA-
DARES EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)



Du ran te o dis cur so do Sr. Anto nio Car -
los Va la da res, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vi -
ce-Presidente, de i xa a ca de i ra da pre si dên -
cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ra mez Te bet,
Pre si den te.

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – Sr. Pre -
si den te, so li ci to a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, por que ha via pro me ti do ao Se na dor Alber -
to Sil va para fa lar, pela Li de ran ça, por cin co mi nu tos.

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Se rei mu i to bre ve, Sr.
Pre si den te.

Con si de ro opor tu nís si mo tra zer ao co nhe ci -
men to da Casa e do País que está na hora de tra ba -
lhar mos para que a re for ma tri bu tá ria seja con clu í da,
para evi tar essa guer ra fis cal que exis te en tre os Esta -
dos.

Aca bo de re ce ber um do cu men to que me de i -
xou es tar re ci do. O Go ver no do meu Esta do, re cen te -
men te as su mi do pelo Go ver na dor Hugo Na po leão,
ain da está im plan tan do seu se cre ta ri a do e já re ce beu 
a pro pos ta de uma em pre sa que pre ten de ins ta lar, no
meu Esta do, uma usi na de be ne fi ci a men to de óleo.
To dos os Esta dos vi zi nhos ao Pi a uí têm ins ta la ção de
usi nas de óleo – Ba hia, Ma ra nhão, Ce a rá – e já gas ta -
ram aque les in cen ti vos a que ti ve ram di re i to quan do
as im plan ta ram. Ago ra, essa em pre sa re sol ve pe dir



ao Go ver no do Pi a uí para ins ta lar uma usi na cuja pri -
me i ra eta pa fi ca rá pron ta so men te no ano de 2003,
que ren do trans for mar o Pi a uí num pa ra í so fis cal.
Pede 15 anos de isen ção de ICMS e so li ci ta que, en -
quan to a usi na não es ti ver pron ta, a em pre sa goze de 
to dos os di re i tos como se já es ti ves se fun ci o nan do.
Então, to dos os bens, to dos os equi pa men tos para
for mar a usi na se rão isen tos, se gun do o pe di do. E há
ou tros pe di dos in cons ti tu ci o na is e, usan do uma ex -
pres são um pou co pe sa da, até imo ra is. Trans for mar
o Pi a uí num pa ra í so fis cal, a esta al tu ra, que bran -
do-se as usi nas que já exis tem? O Pi a uí não tem soja
su fi ci en te para mais uma usi na no mo men to. 

Qu e ro aler tar o Go ver na dor Hugo Na po leão,
que aca ba de as su mir o Go ver no e tal vez nem sou -
bes se quem é o Se cre tá rio de Indús tria e Co mér cio –
que foi co lo ca do às pres sas e em pur rou isso nas
mãos de S. Exª –, a fim de que não man de es tu dar tal
pe di do e ar qui ve-o, já que é al ta men te le si vo aos in te -
res ses do Pi a uí e dos Esta dos vi zi nhos, que co nos co
man têm ex ce len tes re la ções fi nan ce i ras e fis ca is. 

Já so li ci tei um es tu do aos téc ni cos do Se na do,
que me dis se ram que essa pro pos ta, além de não
ser vir por di fe ren tes mo ti vos, é in cons ti tu ci o nal em
vá ri os pon tos. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – (Faz soar 
a cam pa i nha.) 

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – Está na
hora, por tan to, de cu i dar mos da re for ma tri bu tá ria,
para evi tar essa guer ra fis cal. 

Des cul pe-me, Sr. Pre si den te, por to mar esse
tem po da Hora do Expe di en te. 

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Co mu ni -

co ao Ple ná rio que, às 14 ho ras e 30 mi nu tos, vo ta re -
mos a PEC que aca ba com a imu ni da de par la men tar
no País e, logo após a ses são do Se na do da Re pú bli -
ca, ha ve rá ses são do Con gres so Na ci o nal. 

A ses são do Con gres so Na ci o nal que ha via sido 
desig na da para as 11 ho ras e 30 mi nu tos foi adi a da
para após a ses são do pe río do ves per ti no do Se na do.

Peço, mais uma vez, o com pa re ci men to de to dos.

É o se guin te o ofí cio en ca mi nha do ao
Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos:

OF Nº 604/2001 – CN

Bra sí lia, 19 de de zem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,

Co mu ni co a V. Exª e, por seu alto in ter mé dio, à
Câ ma ra dos De pu ta dos, que esta Pre si dên cia trans -

fe riu a ses são do Con gres so Na ci o nal an te ri or men te
con vo ca da para hoje, dia 19 do cor ren te, quar ta-feira, 
às onze ho ras e trin ta mi nu tos, para após o tér mi no
da ses são or di ná ria do Se na do Fe de ral, com a mes -
ma Ordem do Dia.

Na opor tu ni da de, re no vo a V. Exª pro tes tos de
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Se na dor Ra mez Te -
bet, Pre si den te do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca que a Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to cri a da pelo Re que ri men to nº 497, de 2000, 
des ti na da a in ves ti gar fa tos en vol ven do as so ci a ções 
bra si le i ras de fu te bol, en cer rou seus tra ba lhos com
a apre sen ta ção do Re la tó rio nº 1, de 2001, com re -
co men da ções que se rão en ca mi nha das aos ór gãos
com pe ten tes e apre sen ta ção de pro po si ções le gis -
la ti vas.

 O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
peço in ver são de pa u ta, para vo tar mos pri o ri ta ri a -
men te os Itens nº 5, 6, 7 e 8. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
vai aguar dar o re que ri men to de V. Exª.

Escla re ço, to da via, que as ma té ri as da pa u ta já
es tão em re gi me de ur gên cia, Se na dor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia in for ma ao Ple ná rio que o Pro je to de Re so lu -
ção nº 68, de 2001, Item 1 da pa u ta, é de au to ria do
Se na dor Lú cio Alcân ta ra e não foi apre sen ta do pela
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, con for me cons -
ta do Avul so da Ordem do Dia, dis tri bu í do às Srªs e
aos Srs. Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia, não ha ven do ob je ção do Ple ná rio, in clui na
pa u ta da pre sen te ses são, os Pa re ce res nºs 1.521 e 
1.522, de 2001, re fe ren tes às Men sa gens nºs 284 e
285, de 2001, de es co lha da di re to ria do De par ta -
men to Na ci o nal de Infra-Estrutura de Trans por tes –
DNIT e da Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Ter res -
tres – ANTT.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas -
sa-se à 



Item 1:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 68, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 798, de 2001 – 
art. 336, II, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 68, de 2001, que dis põe
so bre as ope ra ções de cré di to in ter no e ex -
ter no dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral 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, ten do Pa re cer sob 
o nº 1.515, de 2001, da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos (Re la tor Se na dor Ro -
me ro Jucá), fa vo rá vel à ma té ria, nos ter mos
da Emen da nº 1-CAE.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Estão em 
dis cus são o pro je to e a Emen da nº 1-CAE, em tur no
úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to, sem pre ju í zo da emen da.
Não há quem que i ra en ca mi nhar a 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, com o voto con trá rio do Se na dor Pa u -

lo Hartung.
Em vo ta ção a Emen da nº 1, da CAE, de pa re cer

fa vo rá vel. 
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, com os vo tos con trá ri os da Se na do ra 

He lo í sa He le na e do Se na dor Pa u lo Har tung.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.529, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu -
ção nº 68, de 2001.

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 68, de 2001, que dis põe

so bre as ope ra ções de cré di to in ter no e ex ter no dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral 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, con so li dan -
do a Emen da nº 1, da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, apro va da pelo Ple ná rio, e pro ce den do a ex clu -
são do in ci so V do art. 28 para ade qua ção à téc ni ca
le gis la ti va.

Sala de Re u niões da Co mis são, 19 de de zem -
bro de 2001.

ANEXO AO PARECER Nº 1.529, DE 2001

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu -
ção nº 68, de 2001.

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, item 28, do Re -
gi men to Inter no, pro mul go a se guin te

RESOLUÇÃO Nº , DE 2001

Dis põe so bre as ope ra ções de cré -
di to in ter no e ex ter no dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral 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.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º Su bor di nam-se às nor mas es ta be le ci das

nes ta Re so lu ção as ope ra ções de cré di to in ter no e
ex ter no dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni -
cí pi os, in clu si ve a con ces são de ga ran tia.

CAPÍTULO I
Das De fi ni ções

Art. 2º Con si de ra-se, para os fins des ta Re so lu -
ção, as se guin tes de fi ni ções:

I – Esta do, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pio: as res -
pec ti vas ad mi nis tra ções di re tas, os fun dos, as au tar -
qui as, as fun da ções e as em pre sas es ta ta is des cen -
den tes;

II – em pre sa es ta tal de pen den te: em pre sa con -
tro la da pelo Esta do, pelo Dis tri to Fe de ral ou pelo Mu -



ni cí pio, que te nha, no exer cí cio an te ri or, re ce bi do re -
cur sos fi nan ce i ros de seu con tro la dor, des ti na dos ao
pa ga men to de des pe sas com pes so al, de cus te io em
ge ral ou de ca pi tal, ex clu í dos, nes te úl ti mo caso,
aque les pro ve ni en tes de au men to de par ti ci pa ção
aci o ná ria, e te nha, no exer cí cio cor ren te, au to ri za ção
or ça men tá ria para re ce bi men to de re cur sos fi nan ce i -
ros com idên ti ca fi na li da de;

III – dí vi da pú bli ca con so li da da: mon tan te to tal,
apu ra do sem du pli ci da de, das obri ga ções fi nan ce i -
ras, in clu si ve as de cor ren tes de emis são de tí tu los, do 
Esta do, do Dis tri to Fe de ral ou do Mu ni cí pio, as su mi -
das em vir tu de de leis, con tra tos, con vê ni os ou tra ta -
dos e da re a li za ção de ope ra ções de cré di to para
amor ti za ção em pra zo su pe ri or a 12 (doze) me ses,
dos pre ca tó ri os ju di ci a is emi ti dos a par tir de 5 de
maio de 2000 e não pa gos du ran te a exe cu ção do or -
ça men to em que hou ve rem sido in clu í dos, e das ope -
ra ções de cré di to, que, em bo ra de pra zo in fe ri or a 12
(doze) me ses, te nham cons ta do como re ce i tas no or -
ça men to:

IV – dí vi da pú bli ca mo bi liá ria: dí vi da pú bli ca re -
pre sen ta da por tí tu los emi ti dos pe los Esta dos, pelo
Dis tri to Fe de ral ou pe los Mu ni cí pi os; e

V – dí vi da con so li da da lí qui da: dí vi da con so li da -
da de du zi das as dis po ni bi li da des de ca i xa, as apli ca -
ções fi nan ce i ras e os de ma is ha ve res fi nan ce i ros.

Pa rá gra fo úni co. A dí vi da pú bli ca con so li da da
não in clui as obri ga ções exis ten tes en tre as ad mi -
nistra ções di re tas dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral
ou dos Mu ni cí pi os e seus res pec ti vos fun dos, au tar -
qui as, fun da ções e em pre sas es ta ta is de pen den tes,
ou en tre es tes.

Art. 3º Cons ti tui ope ra ção de cré di to, para os
efe i tos des ta Re so lu ção, os com pro mis sos as su mi -
dos com cre do res si tu a dos no País ou no ex te ri or, em
ra zão de mú tuo, aber tu ra de cré di to, emis são e ace i te 
de tí tu lo, aqui si ção fi nan ci a da de bens, re ce bi men to
an te ci pa do de va lo res pro ve ni en tes da ven da a ter mo
de bens e ser vi ços, ar ren da men to mer can til e ou tras
ope ra ções as se me lha das, in clu si ve com o uso de de -
ri va ti vos fi nan ce i ros.

§ 1º Equi pa ram-se a ope ra ções de cré di to:
I – re ce bi men to an te ci pa do de va lo res de em -

pre sa em que o Po der Pú bli co de te nha, di re ta ou in di -
re ta men te, a ma i o ria do ca pi tal so ci al com di re i to a
voto, sal vo lu cros e di vi den dos, na for ma da le gis la -
ção; as sun ção di re ta de com pro mis so, con fis são de
dí vi da ou ope ra ção as se me lha da, com for ne ce dor de
bens, mer ca do ri as ou ser vi ços, me di an te emis são,
ace i te ou aval de tí tu los de cré di to:

II – as sun ção de obri ga ção, sem au to ri za ção or -
ça men tá ria, com for ne ce do res para pa ga men to a
pos te ri o ri de bens e ser vi ços.

Art. 4º Enten de-se por re ce i ta cor ren te lí qui da,
para os efe i tos des ta Re so lu ção, o so ma tó rio das re -
ce i tas tri bu tá ri as, de con tri bu i ções, pa tri mo ni a is, in -
dus tri a is, agro pe cuá ri as, de ser vi ços, trans fe rên ci as
cor ren tes e ou tras re ce i tas tam bém cor ren tes, de du -
zi dos:

I – nos Esta dos, as par ce las en tre gues aos Mu -
ni cí pi os por de ter mi na ção  cons ti tu ci o nal;

II – nos Esta dos e nos Mu ni cí pi os, a con tri bu i -
ção dos ser vi do res para o cus te io do seu sis te ma de
pre vi dên cia e as sis tên cia so ci al e as re ce i tas pro ve -
ni entes da com pen sa ção fi nan ce i ra ci ta da no § 9º do
art. 201 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

§ 1º Se rão com pu ta dos no cál cu lo da re ce i ta
cor ren te lí qui da os va lo res pa gos e re ce bi dos em de -
cor rên cia da Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de se -
tem bro de 1996, e do Fun do pre vis to pelo art. 60 do
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

§ 2º Não se rão con si de ra dos na re ce i ta cor ren te 
lí qui da do Dis tri to Fe de ral e dos Esta dos do Ama pá e
de Ro ra i ma os re cur sos re ce bi dos da União para
aten di men to das des pe sas com pes so al, na for ma
dos in ci sos XIII e XIV do art. 21 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral e do art. 31 da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de
1998.

§ 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 de 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.

§ 4º Enten de-se por mês de re fe rên cia o mês
ime di a ta men te an te ri or àque le em que a re ce i ta cor -
ren te lí qui da es ti ver sen do apu ra da.

CAPÍTULO II
Das Ve da ções

Art. 5º É ve da do aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral
e aos Mu ni cí pi os:

I – re ce bi men to an te ci pa do de va lo res de em -
pre sa em que o Po der Pú bli co de te nha, di re ta ou in -
direta men te, a ma i o ria do ca pi tal so ci al com di re i to a
voto, sal vo lu cros e di vi den dos, na for ma da le gis la ção;

II – as sun ção di re ta de com pro mis so, con fis são
de dí vi da ou ope ra ção as se me lha da, com for ne ce dor
de bens, mer ca do ri as ou ser vi ços, me di an te emis são, 
ace i te ou aval de tí tu los de cré di to, não se apli can do
esta ve da ção a em pre sas es ta ta is de pen den tes;



III – as sun ção de obri ga ção, sem au to ri za ção
or ça men tá ria, com for ne ce do res para pa ga men to a
pos te ri o ri de bens e ser vi ços;

IV – re a li zar ope ra ção de cré di to que re pre sen te 
vi o la ção dos acor dos de re fi nan ci a men to fir ma dos
com a União:

V – con ce der qual quer sub sí dio ou isen ção, re -
du ção da base de cál cu lo, con ces são de cré di to pre -
su mi do, in cen ti vos, anis ti as, re mis são, re du ções de
alí quo tas e qua is quer ou tros be ne fí ci os tri bu tá ri os,
fis ca is ou fi nan ce i ros, que não aten dam ao dis pos to
no § 6º do art. 150, e no in ci so VI, e na alí nea g do in ci -
so XII do § 2º do art. 155 da Cons ti tu i ção Fe de ral;

VI – em re la ção aos cré di tos de cor ren tes do di re i -
to dos Esta dos, dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe de ral, de
par ti ci pa ção go ver na men tal obri ga tó ria, nas mo da li -
da des de ro yal ti es, par ti ci pa ções es pe ci a is e com -
pen sa ções fi nan ce i ras, no re sul ta do da ex plo ra ção de 
pe tró leo e gás na tu ral, de re cur sos hí dri cos para fins
de ener gia elé tri ca e de ou tros re cur sos mi ne ra is no
res pec ti vo ter ri tó rio, pla ta for ma con ti nen tal ou zona
eco nô mi ca ex clu si va:

a) ce der di re i tos re la ti vos a pe río do pos te ri or ao
do man da to do che fe do Po der Exe cu ti vo, ex ce to para 
ca pi ta li za ção de Fun dos de Pre vi dên cia ou para
amor ti za ção ex tra or di ná ria de dí vi das com a União;

b) dar em ga ran tia ou cap tar re cur sos a tí tu lo de
adi an ta men to ou an te ci pa ção, cu jas obri ga ções con -
tra tu a is res pec ti vas ul tra pas sem o man da to do che fe
do Po der Exe cu ti vo.

§ 1º Cons ta tan do-se in fra ção ao dis pos to no ca -
put, e en quan to não pro mo vi do o can ce la men to ou
amor ti za ção to tal do dé bi to, as dí vi das se rão con si de -
ra das ven ci das para efe i to do côm pu to dos li mi tes dos 
arts. 6º e 7º e a en ti da de mu tuá ria fi ca rá im pe di da de
re a li zar ope ra ção su je i ta a esta re so lu ção.

§ 2º Qu al quer re ce i ta pro ve ni en te da an te ci pa -
ção de re ce i tas de ro yal ti es será ex clu si va para ca pi -
ta li za ção de Fun dos de Pre vi dên cia ou para amor ti za -
ção ex tra or di ná ria de dí vi das com a União.

§ 3º Nas ope ra ções a que se re fe re o in ci so VI,
se rão ob ser va das as nor mas e com pe tên ci as da Pre -
vi dên cia So ci al re la ti vas à for ma ção de Fun dos de
Pre vi dên cia So ci al.

CAPÍTULO III
Dos Li mi tes e Con di ções para a

Re a li za ção de Ope ra ções de Cré di to

Art. 6º O cum pri men to do li mi te a que se re fe re o 
in ci so III do art. 167 da Cons ti tu i ção Fe de ral de ve rá
ser com pro va do me di an te apu ra ção das ope ra ções

de cré di to e das des pe sas de ca pi tal con for me os cri -
té ri os de fi ni dos no art. 32, § 3º, da Lei Com ple men tar
nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º Para fins do dis pos to nes te ar ti go, ve ri fi -
car-se-ão, se pa ra da men te, o exer cí cio an te ri or e o
exer cí cio cor ren te, to man do-se por base:

I – no exer cí cio an te ri or, as re ce i tas de ope ra -
ções de cré di to nele re a li za das e as des pe sas de ca -
pi tal nele exe cu ta das; e

II – no exer cí cio cor ren te, as re ce i tas de ope ra -
ção de cré di to e as des pe sas de ca pi tal cons tan tes da 
lei or ça men tá ria.

§ 2º Não se rão com pu ta dos como des pe sas de
ca pi tal, para os fins des te ar ti go:

I – o mon tan te re fe ren te às des pe sas re a li za -
das, ou cons tan tes da lei or ça men tá ria, con for me o
caso, em cum pri men to da de vo lu ção a que se re fe re o 
art. 33 da Lei Com ple men tar nº 101, de 2000;

II – as des pe sas re a li za das e as pre vis tas que
re pre sen tem em prés ti mo ou fi nan ci a men to a con tri -
bu in te, com o in tu i to de pro mo ver in cen ti vo fis cal, ten -
do por base tri bu to de com pe tên cia do ente da Fe de -
ra ção, se re sul tar a di mi nu i ção, di re ta ou in di re ta, do
ônus des te; e

III – as des pe sas re a li za das e as pre vis tas que
re pre sen tem in ver sões fi nan ce i ras na for ma de par ti -
ci pa ção aci o ná ria em em pre sas que não se jam con -
tro la das, di re ta ou in di re ta men te, pe los en tes da Fe -
de ra ção ou pela União.

§ 3º O em prés ti mo ou fi nan ci a men to a que se
re fe re o in ci so II do § 2º, se con ce di do por ins ti tu i ção
fi nan ce i ra con tro la da pelo ente da Fe de ra ção, terá
seu va lor de du zi do das des pe sas de ca pi tal.

§ 4º As ope ra ções de an te ci pa ção de re ce i tas
or ça men tá ri as não se rão com pu ta das para os fins
des te ar ti go, des de que li qui da das no mes mo exer cí -
cio em que fo rem con tra ta das.

§ 5º Para efe i to do dis pos to nes te ar ti go, en ten -
de-se por ope ra ção de cré di to re a li za da em um exer -
cí cio o mon tan te de li be ra ção con tra tu al men te pre vis -
to para o mes mo exer cí cio.

§ 6º Nas ope ra ções de cré di to com li be ra ção
pre vis ta para mais de um exer cí cio fi nan ce i ro, o li mi te
com pu ta do a cada ano le va rá em con si de ra ção ape -
nas a par ce la a ser nele li be ra da.

Art. 7º As ope ra ções de cré di to in ter no e ex ter no 
dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral, dos Mu ni cí pi os ob -
ser va rão, ain da, os se guin tes li mi tes:

I – o mon tan te glo bal das ope ra ções re a li za das
em um exer cí cio fi nan ce i ro não po de rá ser su pe ri or a



16% (de zes se is por cen to) da re ce i ta cor ren te lí qui da, 
de fi ni da no art. 4º;

II – o com pro me ti men to anu al com amor ti za -
ções, ju ros e de ma is en car gos da dí vi da con so li da da,
in clu si ve re la ti vos a va lo res a de sem bol sar de ope ra -
ções de cré di to já con tra ta das e a con tra tar, não po -
de rá ex ce der a 11,5% (onze in te i ros e cin co dé ci mos
por cen to) da re ce i ta cor ren te lí qui da;

III – o mon tan te da dí vi da con so li da da não po de -
rá ex ce der o teto es ta be le ci do pelo Se na do Fe de ral,
confor me o dis pos to pela re so lu ção que fixa o li mi te
glo bal para o mon tan te da dí vi da con so li da da dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os.

§ 1º O li mi te de que tra ta o in ci so I, para o caso
de ope ra ções de cré di to com li be ra ção pre vis ta para
mais de um exer cí cio, será cal cu la do le van do em con -
si de ra ção o cro no gra ma anu al de in gres so, pro je tan -
do-se a re ce i ta cor ren te lí qui da de acor do com os cri -
té ri os es ta be le ci dos no § 6º des te ar ti go.

§ 2º O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca às
ope ra ções de con ces são de ga ran ti as e de an te ci pa -
ção de re ce i ta or ça men tá ria, cu jos li mi tes são de fi ni -
dos pe los arts. 9º e 10, res pec ti va men te.

§ 3º São ex clu í das dos li mi tes de que tra ta o ca -
put as ope ra ções de cré di to con tra ta das pe los Esta -
dos e pe los Mu ni cí pi os, com a União, or ga nis mos
mul ti la te ra is de cré di to ou ins ti tu i ções ofi ci a is fe de ra is
de cré di to ou de fo men to, com a fi na li da de de fi nan ci ar
pro je tos de in ves ti men to para a me lho ria da ad mi nis -
tra ção das re ce i tas e da ges tão fis cal, fi nan ce i ra e pa -
tri mo ni al, no âm bi to de pro gra ma pro pos to pelo Po der 
Exe cu ti vo Fe de ral.

§ 4º O cál cu lo do com pro me ti men to a que se re -
fe re o in ci so II do ca put será fe i to pela mé dia anu al,
nos 5 (cin co) exer cí ci os fi nan ce i ros sub se qüen tes, in -
clu í do o da pró pria apu ra ção, da re la ção en tre o com -
pro me ti men to pre vis to e a re ce i ta cor ren te lí qui da
pro je ta da ano a ano.

§ 5º Os en tes da Fe de ra ção que apre sen ta rem
a mé dia anu al re fe ri da no § 6º su pe ri or a 10% (dez por 
cen to) de ve rão apre sen tar ten dên cia não cres cen te
quan to ao com pro me ti men to de que tra ta o in ci so II
do ca put.

§ 6º Para os efe i tos des te ar ti go, a re ce i ta cor -
ren te lí qui da será pro je ta da me di an te a apli ca ção de
fa tor de atu a li za ção a ser di vul ga do pelo Mi nis té rio da 
Fa zen da, so bre a re ce i ta cor ren te lí qui da do pe río do
de 12 (doze) me ses fin dos no mês de re fe rên cia.

§ 7º O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca as
ope ra ções de re es tru tu ra ção e re com po si ção do prin -
ci pal de dí vi das.

§ 8º O dis pos to no in ci so II do ca put não se apli -
ca às ope ra ções de cré di to que, na data da pu bli ca -
ção des ta re so lu ção es te jam pre vis tas nos Pro gra -
mas de Ajus te dos Esta dos, es ta be le ci dos nos ter -
mos da Lei nº 9.496, de 11 de se tem bro de 1997, e, no 
caso dos Mu ni cí pi os, nos con tra tos de re fi nan ci a men -
to de suas res pec ti vas dí vi das com a União, ou aque -
las que, li mi ta das ao mon tan te glo bal pre vis to, vi e rem
a subs ti tui-las.

Art. 8º O Mi nis té rio da Fa zen da não en ca mi nha -
rá ao Se na do Fe de ral pe di do de au to ri za ção para a
con tra ta ção de ope ra ção de cré di to de to ma dor que
es te ja ina dim plen te com ins ti tu i ções in te gran tes do
Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal.

Art. 9º O sal do glo bal das ga ran ti as con ce di das
pe los Esta dos, pelo Dis tri to Fe de ral e pe los Mu ni cí pi os 
não po de rá ex ce der a 22% (vin te e dois por cen to) da
re ce i ta cor ren te lí qui da, cal cu la da na for ma do art. 4º.

Art. 10. O sal do de ve dor das ope ra ções de cré -
di to por an te ci pa ção de re ce i ta or ça men tá ria não po -
de rá ex ce der, no exer cí cio em que es ti ver sen do apu -
ra do, a 7% (sete por cen to) da re ce i ta cor ren te lí qui -
da, de fi ni da no art. 4º, ob ser va do o dis pos to nos arts.
14 e 15.

Art. 11. Até 31 de de zem bro de 2010, os es ta -
dos, o Dis tri to Fe de ral e os mu ni cí pi os so men te po -
de rão emi tir tí tu los da dí vi da pú bli ca no mon tan te
ne ces sá rio ao re fi nan ci a men to do prin ci pal de vi da -
men te atu a li za do de suas obri ga ções, re pre sen ta -
das por essa es pé cie de tí tu los.

Art. 12. Para efe i to do dis pos to no art. 11 será
ob ser va do o se guin te:

I – é de fi ni do o per cen tu al mí ni mo de 5% (cin co
por cen to) para o res ga te dos tí tu los da dí vi da pú bli ca
dos es ta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos mu ni cí pi os em
seu ven ci men to, re fi nan ci an do-se no má xi mo 95%
(no ven ta e cin co por cen to) do mon tan te vin cen do;

II – o es ta do, o Dis tri to Fe de ral ou o mu ni cí pio
cujo dis pên dio anu al, de fi ni do no in ci so II do art. 7º,
seja in fe ri or a 11,5% (onze in te i ros e cin co dé ci mos
por cen to) da re ce i ta cor ren te lí qui da deve pro mo ver
res ga te adi ci o nal aos 5% (cin co por cen to), es ta be le -
ci dos no in ci so I, em va lor su fi ci en te para que o dis -
pên dio anu al atin ja 11,5% (onze in te i ros e cin co dé ci -
mos por cen to) da re ce i ta cor ren te lí qui da:

III – em caso ex cep ci o nal, de vi da men te jus ti fi ca -
do, os es ta dos, o Dis tri to Fe de ral e os mu ni cí pi os po -
de rão ple i te ar ao Se na do Fe de ral, por in ter mé dio do
Mi nis té rio da Fa zen da, au to ri za ção para o não
cumpri men to dos li mi tes fi xa dos nos arts. 6º e 7º, exclusi -



va mente para fins de re fi nan ci a men to de tí tu los da dí -
vi da pú bli ca.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nes te ar ti go não se
apli ca aos tí tu los da dí vi da pú bli ca emi ti dos com vis -
tas a aten der à li qui da ção de pre ca tó ri os ju di ci a is
pen den tes de pa ga men to, ob je to do pa rá gra fo úni co
do art. 33 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as.

Art. 13. A dí vi da mo bi liá ria dos es ta dos e do Dis -
tri to Fe de ral, ob je to de re fi nan ci a men to ao am pa ro da 
Lei nº 9.496, de 1997, e a dos mu ni cí pi os po de rá ser
paga em até 360 (tre zen tas e ses sen ta) pres ta ções
men sa is e su ces si vas, nos ter mos de con tra to que
vier a ser fir ma do en tre a União e a res pec ti va uni da -
de fe de ra da.

§ 1º A ob ten ção do re fi nan ci a men to de que tra ta 
o ca put para os tí tu los pú bli cos emi ti dos para o pa ga -
men to de pre ca tó ri os ju di ci a is é con di ci o na da à com -
pro va ção, pelo es ta do ou pelo mu ni cí pio emis sor, da
re gu la ri da de da emis são, me di an te apre sen ta ção de
cer ti dão a ser ex pe di da pelo Tri bu nal de Con tas a
que es te ja ju ris di ci o na do, acom pa nha da de toda a
do cu menta ção ne ces sá ria, com pro van do a exis tên -
cia dos pre ca tó ri os em 5 de ou tu bro de 1988 e seu en -
qua dra men to no art. 33 do Ato das Dis po si ções
Constitu ci o na is Tran si tó ri as, bem como a efe ti va uti -
li za ção dos re cur sos cap ta dos em emis sões si mi la -
res, an te ri ormen te au to ri za das pelo Se na do Fe de ral,
no pa ga men to dos pre ca tó ri os de fi ni dos pelo ci ta do
dis po si ti vo cons ti tu ci o nal.

§ 2º Os tí tu los pú bli cos emi ti dos para pa ga men -
to de pre ca tó ri os ju di ci a is, nos ter mos do art. 33 do
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as e
que não cum pri rem o dis pos to no § 1º, so men te po de -
rão ser re fi nan ci a dos para pa ga men to em 120 (cen to
e vin te) par ce las igua is e su ces si vas.

§ 3º Os tí tu los pú bli cos emi ti dos após 13 de de -
zem bro de 1995, para pa ga men to de pre ca tó ri os ju -
diciais, nos ter mos do art. 33 do Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, ex clu í dos os não ne go -
ci ados, po de rão ser re fi nan ci a dos jun to à União em
até 120 (cen to e vin te) par ce las igua is e su ces si vas,
nos ter mos do ca put des te ar ti go, des de que os es ta -
dos e os mu ni cí pi os emis so res com pro vem que to ma -
ram as pro vi dên ci as ju di ci a is ca bí ve is, vi san do o res -
sar ci men to dos va lo res re fe ren tes a de sá gi os con ce -
di dos e “ta xas de su ces so” pa gas.

§ 4º Até que haja pro nun ci a men to fi nal da Jus ti -
ça so bre a va li da de dos tí tu los a que se re fe re o § 3º a
União de ve rá de po si tar os va lo res cor res pon den tes
aos seus re fi nan ci a men tos em de pó si to ju di ci al

vincula do, a par tir da data do res pec ti vo ven ci men to,
em nome do es ta do ou do mu ni cí pio emis sor.

Art. 14. A ope ra ção de cré di to por an te ci pa ção
de re ce i ta or ça men tá ria deve cum prir as se guin tes
con di ções:

I – re a li zar-se so men te a par tir do dé ci mo dia do
iní cio do exer cí cio;

II – ser li qui da da, com ju ros e ou tros en car gos
in ci den tes, até o dia 10 (dez de de zem bro de cada
ano;

III – não será au to ri za da se fo rem co bra dos ou -
tros en car gos que não a taxa de ju ros da ope ra ção,
obri ga to ri a men te pre fi xa da ou in de xa da à taxa bá si ca 
fi nan ce i ra, ou à que vier a esta subs ti tu ir;

IV – será ve da da en quan to exis tir ope ra ção an -
te ri or da mes ma na tu re za não in te gral men te res ga -
ta da.

Art. 15. É ve da da a con tra ta ção de ope ra ção de
cré di to nos 2 (dois) qua dri mes tres an te ri o res ao fi nal
do man da to do che fe do Po der Exe cu ti vo do es ta do,
do Dis tri to Fe de ral ou do mu ni cí pio.

§ 1º Exce tua-se da ve da ção a que se re fe re o
ca put des te ar ti go o re fi nan ci a men to da dí vi da mo bi -
liá ria.

§ 2º No caso de ope ra ções por an te ci pa ção de
re ce i ta or ça men tá ria, a con tra ta ção é ve da da no úl ti -
mo ano do exer cí cio do man da to do che fe do Po der
Exe cu ti vo.

Art. 16. É ve da da a con tra ta ção de ope ra ções de 
cré di to pe los es ta dos, pelo Dis tri to Fe de ral ou pe los
mu ni cí pi os que res pon dam por va lo res de vi dos, ven -
ci dos e não pa gos, de prin ci pal ou en car gos, re la ti vos
às dí vi das con so li da das, mo bi liá ri as ou por an te ci pa -
ção de re ce i ta or ça men tá ria e a pre ca tó ri os ju di ci a is
emi ti dos a par tir de 5 de maio de 2000, e não pa gos
du ran te a exe cu ção do or ça men to em que hou ve rem
sido in clu í dos.

Art. 17. É ve da da a con tra ta ção de ope ra ção de
cré di to em que seja pres ta da ga ran tia ao es ta do, ao
Dis tri to Fe de ral ou ao mu ni cí pio por ins ti tu i ção fi nan -
ce i ra por ele con tro la da.

Art. 18. A con ces são de ga ran tia, pe los es ta dos, 
pelo Dis tri to Fe de ral e pe los mu ni cí pi os, a ope ra ções
de cré di to in ter no e ex ter no exi gi rá:

I – o ofe re ci men to de con tra ga ran ti as, em va lor
igual ou su pe ri or ao da ga ran tia a ser a ser con ce di da;

II – a adim plên cia do to ma dor re la ti va men te a
suas obri ga ções para com o ga ran ti dor e as en ti da -
des por ele con tro la das.



§ 1º Con si de ram-se ina dim plen tes os to ma do -
res com dí vi das ven ci das por pra zo igual ou su pe ri or
a 30 (trin ta) dias e não re ne go ci a das.

§ 2º A com pro va ção do dis pos to no in ci so II será 
fe i ta por meio de cer ti dão do Tri bu nal de Con tas a que 
es te ja ju ris di ci o na do o ga ran ti dor.

§ 3º Não será exi gi da con tra ga ran tia de ór gãos
e en ti da des que in te grem o pró prio es ta do, o Dis tri to
Fe de ral, ou o mu ni cí pio, con for me de fi ni do no art. 2º
des ta re so lu ção.

§ 4º O es ta do, o Dis tri to Fe de ral ou o mu ni cí pio
que ti ver dí vi da hon ra da pela União ou por es ta do, em 
de cor rên cia de ga ran tia pres ta da em ope ra ção de
cré di to, não po de rá con tra tar no vas ope ra ções de
cré di to até a to tal li qui da ção da men ci o na da dí vi da.

§ 5º Exce tua-se da ve da ção a que se re fe re o § 4º,
o refi nan ci a men to da dí vi da mo bi liá ria.

Art. 19. As leis que au to ri zem os es ta dos, o Dis -
tri to Fe de ral e os mu ni cí pi os a emi tir tí tu los da dí vi da
pú bli ca de ve rão con ter dis po si ti vos ga ran tin do que:

I – a dí vi da re sul tan te de tí tu los ven ci dos e não
res ga ta dos será atu a li za da pe los mes mos cri té ri os de
cor re ção e re mu ne ra ção dos tí tu los que a ge ra ram;

II – os tí tu los guar dem equi va lên cia com os tí tu -
los fe de ra is, te nham po der li be ra tó rio para fins de pa -
ga men to de tri bu tos, e seus pra zos de res ga te não
se jam in fe ri o res a 6 (seis) me ses, con ta dos da data
de sua emis são.

Art. 20. Os con tra tos re la ti vos a ope ra ções de
cré di to ex ter no não po dem con ter qual quer cláu su la:

I – de na tu re za po lí ti ca;
II – aten ta tó ria à so be ra nia na ci o nal e à or dem

pú bli ca;
III – con trá ria à Cons ti tu i ção e às leis bra si le i ras; e
IV – que im pli que com pen sa ção au to má ti ca de

dé bi tos e cré di tos.

CAPÍTULO IV
Dos Ple i tos para a Re a li za ção de

Ope ra ções de Cré di to

Art. 21. Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral, os Mu ni -
cí pi os en ca mi nha rão ao Mi nis té rio da Fa zen da os pe -
di dos de au to ri za ção para a re a li za ção das ope ra -
ções de cré di to de que tra ta esta Re so lu ção, acom pa -
nha dos de pro pos ta da ins ti tu i ção fi nan ce i ra, ins tru í -
dos com:

I – pe di do do Che fe do Po der Exe cu ti vo, acom -
pa nha do de pa re ce res téc ni cos e ju rí di cos, de mons -
tran do a re la ção cus to-benefício, o in te res se eco nô -
mi co e so ci al da ope ra ção e o cum pri men to dos li mi -
tes e con di ções es ta be le ci dos por esta Re so lu ção;

II – au to ri za ção le gis la ti va para a re a li za ção da
ope ra ção;

III – com pro va ção da in clu são no or ça men to dos 
re cur sos pro ve ni en tes da ope ra ção ple i te a da, ex ce to
no caso de ope ra ções por an te ci pa ção de re ce i ta or -
ça men tá ria;

IV – cer ti dão ex pe di da pelo Tri bu nal de Con tas
com pe ten te ates tan do:

a) em re la ção às con tas do úl ti mo exer cí cio
analisa do, o cum pri men to do dis pos to no § 2º do art. 12;
no art. 23; no § 3º do art. 33; no art. 37; no § 2º do art. 52;
no § 3º do art. 55; e no art. 70; to dos da Lei Com ple -
men tar nº 101, de 2000;

b) em re la ção às con tas dos exer cí ci os ain da
não ana li sa dos, e quan do per ti nen te, do exer cí cio em
cur so, o cum pri men to das exi gên ci as es ta be le ci das
no § 2º do art. 12; no art. 23; no § 2º do art. 52; no § 3º do
art. 55; e no art. 70, to dos da Lei Com ple men tar nº 101,
de 2000, de acor do com as in for ma ções cons tan tes
nos re la tó ri os re su mi dos da exe cu ção or ça men tá ria e 
nos de ges tão fis cal;

c) a cer ti dão de ve rá ser acom pa nha da de de cla -
ra ção do che fe do Po der Exe cu ti vo de que as con tas
ain da não ana li sa das es tão em con for mi da de com o
dis pos to na alí nea a;

V – de cla ra ção do Che fe do Po der Exe cu ti vo
ates tan do o aten di men to do in ci so III do art. 5º;

VI – com pro va ção da Se cre ta ria do Te sou ro Na -
ci o nal quan to ao adim ple men to com a União re la ti vo
aos fi nan ci a men tos e re fi nan ci a men tos por ela con -
ce di dos, bem como às ga ran ti as a ope ra ções de cré -
di to, que te nham sido, even tu al men te, hon ra das;

VII – no caso es pe cí fi co dos Mu ni cí pi os, cer ti -
dão emi ti da pela Se cre ta ria res pon sá vel pela ad mi -
nis tra ção fi nan ce i ra do Esta do de sua lo ca li za ção,
que ates te a ine xis tên cia de dé bi to de cor ren te de ga -
ran tia a ope ra ção de cré di to que te nha sido, even tu al -
men te, hon ra da;

VIII – cer ti dões que ates tem a re gu la ri da de jun -
to ao Pro gra ma de Inte gra ção So ci al – PIS, ao Pro -
gra ma de For ma ção do Pa tri mô nio do Ser vi dor Pú bli -
co – PASEP, ao Fun do de Inves ti men to So ci al –
FINSOCIAL, à Con tri bu i ção So ci al para o Fi nan ci a -
men to da Se gu ri da de So ci al – COFINS, ao Insti tu to
Na ci o nal do Se gu ro So ci al – INSS, ao Fun do de Ga -
ran tia do Tem po de Ser vi ço – FGTS e o cum pri men to
da Lei nº 9.717, de 27 de no vem bro de 1998;

IX – cro no gra mas de dis pên dio com as dí vi das
in ter na e ex ter na e com a ope ra ção a ser re a li za da;

X – re la ção de to das as dí vi das, com seus va lo -
res atu a li za dos, in clu si ve da que les ven ci dos e não



pa gos, as si na da pelo Che fe do Po der Exe cu ti vo e
pelo Se cre tá rio de Go ver no res pon sá vel pela ad mi -
nis tra ção fi nan ce i ra;

XI – ba lan ce tes men sa is con so li da dos, as si na -
dos pelo Che fe do Po der Exe cu ti vo e pelo Se cre tá rio
de Go ver no res pon sá vel pela ad mi nis tra ção fi nan ce i -
ra, para fins de cál cu lo dos li mi tes de que tra ta esta
Re so lu ção;

XII – com pro va ção do en ca mi nha men to das
con tas ao Po der Exe cu ti vo da União, para fins da con -
so li da ção de que tra ta o ca put do art. 51 da Lei Com -
ple men tar nº 101, de 2000;

XIII – com pro va ção das pu bli ca ções a que se
re fe rem os arts. 52 e 55, § 2º, da Lei Com ple men tar
nº 101, de 2000;

XIV – lei or ça men tá ria do exer cí cio em cur so; e
XV – Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as do exer cí -

cio em cur so.
§ lº O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca às ope -

ra ções de an te ci pa ção de re ce i ta or ça men tá ria, que
se rão re gu la das pelo art. 22.

§ 2º Dis pen sa-se a exi gên cia de apre sen ta ção
de do cu men to es pe ci fi ca do no in ci so VIII, quan do a
ope ra ção de cré di to se vin cu lar à re gu la ri za ção do re -
fe ri do dé bi to.

Art. 22. Os pe di dos de au to ri za ção para a con -
tra ta ção de ope ra ções de cré di to por an te ci pa ção de
re ce i ta or ça men tá ria pe los Esta dos, pelo Dis tri to Fe -
de ral e pe los Mu ni cí pi os se rão ins tru í dos com:

I – do cu men ta ção pre vis ta nos in ci sos I, II, IV a
VIII e XI a XIII do art. 21;

II – so li ci ta ção da ins ti tu i ção fi nan ce i ra que te -
nha apre sen ta do, ao Esta do, ao Dis tri to Fe de ral ou ao 
Mu ni cí pio, pro pos ta fir me de ope ra ção de cré di to,
con ten do cro no gra ma de re em bol so, mon tan te, pra -
zo, ju ros e ga ran ti as; e

III – do cu men to, as si na do pelo Che fe do Po der
Exe cu ti vo, dis cri mi nan do as con di ções da ope ra ção
pro pos ta pela ins ti tu i ção fi nan ce i ra e con ten do de cla -
ra ção de con cor dân cia com as mes mas.

Art. 23. Os pe di dos de au to ri za ção para a re a li -
za ção de ope ra ções de cré di to in ter no ou ex ter no de
in te res se dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni -
cí pi os, que en vol vam aval ou ga ran tia da União de ve -
rão con ter:

I – ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro da Fa zen -
da, da qual cons te a clas si fi ca ção da si tu a ção fi nan -
ce i ra do ple i te an te, em con for mi da de com a nor ma do 
Mi nis té rio da Fa zen da que dis põe so bre a ca pa ci da de 
de pa ga men to dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Mu ni cí pi os;

II – pa re ce res da Pro cu ra do ria-Geral da Fa zen -
da Na ci o nal e da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal, do
Mi nis té rio da Fa zen da, em con for mi da de com os pro -
ce di men tos es ta be le ci dos pela le gis la ção que re gu la
a ma té ria; e

III – do cu men ta ção de que tra ta o art. 21.
Pa rá gra fo úni co. No caso de ope ra ções de cré -

di to ex ter nas, a do cu men ta ção de que tra ta o ca put
de ve rá ser en ca mi nha da ao Se na do Fe de ral por meio 
de men sa gem do Pre si den te da Re pú bli ca.

Art. 24. A cons ta ta ção de ir re gu la ri da des na ins -
tru ção de pro ces sos de au to ri za ção re gi dos por esta
Re so lu ção, tan to no âm bi to do Mi nis té rio da Fa zen da
quan to no do Se na do Fe de ral, im pli ca rá a de vo lu ção
do ple i to à ori gem, sem pre ju í zo das even tu a is co mi -
na ções le ga is aos in fra to res.

§ 1º A de vo lu ção de que tra ta este ar ti go de ve rá
ser co mu ni ca da ao Po der Le gis la ti vo lo cal e ao Tri bu -
nal de Con tas a que es ti ver ju ris di ci o na do o ple i te an te.

§ 2º Caso a ir re gu la ri da de seja cons ta ta da pelo
Mi nis té rio da Fa zen da, este de ve rá in for mar, tam bém, 
ao Se na do Fe de ral.

§ 3º A Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos ou o
Ple ná rio do Se na do Fe de ral po de rão re a li zar di li gên -
ci as jun to aos ple i te an tes, no sen ti do de di ri mir dú vi -
das e ob ter es cla re ci men tos.

Art. 25. O en ca mi nha men to dos ple i tos pelo Mi -
nis té rio da Fa zen da ao Se na do Fe de ral deve ser fe i to
no pra zo má xi mo de 30 (trin ta) dias úte is, con ta do do
re ce bi men to da do cu men ta ção com ple ta exi gi da por
esta Re so lu ção.

§ 1º Caso o Mi nis té rio da Fa zen da cons ta te que
a do cu men ta ção re ce bi da não é su fi ci en te para sua
aná li se, so li ci ta rá a com ple men ta ção dos do cu men -
tos e in for ma ções, flu in do igual pra zo a par tir do cum -
pri men to das exi gên ci as.

§ 2º Não aten di das as exi gên ci as no pra zo de
que tra ta o ca put des te ar ti go, o ple i to de ve rá ser in -
de fe ri do.

Art. 26. Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral, os Mu ni -
cí pi os, caso te nham dí vi das re fe ren tes a ope ra ções
de cré di to ou par ce la men to de dé bi tos re la ti vos às
con tri bu i ções so ci a is de que tra tam os arts. 195 e 239
da Cons ti tu i ção Fe de ral e ao Fun do de Ga ran tia do
Tem po de Ser vi ço – FGTS. de ve rão re me ter, quan do
so li ci ta do, ao Mi nis té rio da Fa zen da: 

I – in for ma ções so bre o mon tan te das dí vi das
flu tu an te e con so li da da, in ter na e ex ter na;

II – cro no gra mas de pa ga men to de amor ti za -
ções, ju ros e de ma is en car gos das re fe ri das dí vi das,
in clu si ve os par ce la men tos de dé bi tos re la ti vos às



con tri bu i ções so ci a is de que tra tam os arts. 195 e 239 
da Cons ti tu i ção Fe de ral e ao Fun do de Ga ran tia do
Tem po de Ser vi ço – FGTS, com es pe ci fi ca ção das
par ce las ven ci das e não pa gas; e

III – ba lan ce tes men sa is e sín te se da exe cu ção
or ça men tá ria.

Pa rá gra fo úni co. O des cum pri men to do dis pos to 
no ca put im pli ca rá a pa ra li sa ção da aná li se de no vos
ple i tos da es pé cie pelo Mi nis té rio da Fa zen da.

Art. 27. Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni -
cí pi os de ve rão en ca mi nhar ao Mi nis té rio da Fa zen da,
na for ma e pe ri o di ci da de a ser de fi ni da em ins tru ção
es pe cí fi ca da que le ór gão, as in for ma ções ne ces sá -
ri as para o acom pa nha men to das ope ra ções de
crédito apro va das nos ter mos des ta re so lu ção e
para a cons ti tu i ção do re gis tro ele trô ni co cen tra li za -
do e atu a lizado das dí vi das pú bli cas in ter na e ex ter -
na, con for me pre vis to nos arts. 31 e 32 da Lei Com -
ple men tar nº 101, de 2000.

Pa rá gra fo úni co. O des cum pri men to do dis pos to 
nes te ar ti go im pli ca rá a pa ra li sa ção da aná li se de no -
vos ple i tos da es pé cie pelo Mi nis té rio da Fa zen da.

Art. 28. São su je i tas a au to ri za ção es pe cí fi ca
do Se na do Fe de ral, as se guin tes mo da li da des de
ope ra ções:

I – de cré di to ex ter no;
II – de cor ren tes de con vê ni os para aqui si ção de

bens e ser vi ços no ex te ri or;
III – de emis são de tí tu los da dí vi da pú bli ca;
IV – de emis são de de bên tu res ou as sun ção de

obri ga ções por en ti da des con tro la das pe los Esta dos,
pelo Dis tri to Fe de ral e pe los Mu ni cí pi os que não exer -
çam ati vi da de pro du ti va ou não pos su am fon te pró -
pria de re ce i tas.

Pa rá gra fo úni co. O Se na do Fe de ral de vol ve rá
ao Mi nis té rio da Fa zen da, para as pro vi dên ci as ca bí -
ve is, o pe di do de au to ri za ção para con tra ta ção de
ope ra ção de cré di to cuja do cu men ta ção es te ja em
de sa cor do com o dis pos to nes ta re so lu ção.

Art. 29. Os ple i tos re fe ren tes a ope ra ções de
cré di to su je i tas a au to ri za ção es pe cí fi ca do Se na do
Fe de ral se rão en ca mi nha dos pelo Mi nis té rio da Fa -
zen da ao Se na do Fe de ral quan do aten de rem aos re -
qui si tos mí ni mos de fi ni dos no art. 32, acom pa nha dos
de pa re cer téc ni co que con te nha, obri ga to ri a men te,
os se guin tes pon tos:

I – de mons tra ti vo do cum pri men to dos re qui si -
tos mí ni mos de fi ni dos na art. 32;

II – aná li se do mé ri to da ope ra ção de cré di to,
ava li an do sua opor tu ni da de, seus cus tos e de ma is

con di ções, e seu im pac to so bre as ne ces si da des de
fi nan ci a men to do se tor pú bli co; e

III – de mons tra ti vo do per fil de en di vi da men to
da en ti da de pú bli ca so li ci tan te, an tes e de po is da re a -
li za ção da ope ra ção.

§ 1º O pa re cer a que se re fe re o ca put in clu i rá,
obri ga to ri a men te, con clu são fa vo rá vel ou con trá ria ao 
mé ri to do ple i to.

§ 2º Nos ple i tos re la ti vos a emis são de tí tu los da
di vi da pú bli ca, o pa re cer a que se re fe re o ca put con -
te rá, tam bém:

I – es pe ci fi ca ção do va lor dos tí tu los a se rem
emi ti dos e do va lor do es to que de tí tu los do mes mo
emis sor já exis ten tes, com in di ca ção das da tas de re -
fe rên cia de tais va lo res;

II – aná li se do im pac to da ope ra ção de cré di to
no mer ca do mo bi liá rio e do de sem pe nho dos tí tu los já 
emi ti dos nes se mer ca do; e

III – em se tra tan do de re fi nan ci a men to de tí tu -
los vin cen dos, his tó ri co da evo lu ção dos tí tu los des de 
sua emis são, re gis tran do-se sua va lo ri za ção ao lon go 
do tem po.

Art. 30. Qu an do não aten de rem aos re qui si tos
mí ni mos de fi ni dos no art. 32, os ple i tos re fe ren tes a
ope ra ções de cré di to su je i tas a au to ri za ção es pe cí fi -
ca do Se na do Fe de ral não se rão en ca mi nha dos pelo
Mi nis té rio da Fa zen da ao Se na do Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. O Mi nis té rio da Fa zen da de vol -
ve rá os ple i tos a que se re fe re o ca put, ao Esta do, ao
Dis tri to Fe de ral ou ao Mu ni cí pio de ori gem, co mu ni -
can do o fato ao Se na do Fe de ral.

Art. 31. As ope ra ções de cré di to não su je i tas a
au to ri za ção es pe cí fi ca do Se na do Fe de ral se rão ob -
je to do se guin te pro ce di men to pelo Mi nis té rio da Fa -
zen da:

I – os ple i tos que não aten de rem aos re qui si tos
mí ni mos de fi ni dos no art. 32 se rão in de fe ri dos de
ime di a to;

II – os ple i tos que aten de rem aos re qui si tos mí -
ni mos, de fi ni dos no art. 32, se rão au to ri za dos no pra -
zo má xi mo de 10 (dez) dias úte is;

Art. 32. Con si de ra-se re qui si to mí ni mo, para os
fins des ta re so lu ção, o cum pri men to, quan do se apli -
car, do dis pos to nos arts. 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 18, 21, 22 e 23.

Art. 33. Os pe di dos de au to ri za ção para a re a li -
za ção de ope ra ções de cré di to de que tra ta esta re so -
lu ção não po de rão ser apre ci a dos em re gi me de ur -
gên cia, sal vo quan do pro pos to pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos.



Art. 34. A re u nião da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos que de li be rar so bre pe di do de au to ri za -
ção para a re a li za ção das ope ra ções de cré di to de
que tra ta esta re so lu ção de ve rá con tar com a pre sen -
ça de re pre sen tan te do Esta do, do Dis tri to Fe de ral ou
do Mu ni cí pio, para apre sen ta ção do ple i to, e de re pre -
sen tan te do Mi nis té rio da Fa zen da, para ex po si ção do 
pa re cer por ele emi ti do.

Pa rá gra fo úni co. O não-comparecimento de
qual quer des ses re pre sen tan tes im pli ca rá o adi a -
men to da vo ta ção do ple i to, que pas sa rá ao pri me i ro
lu gar da pa u ta da re u nião se guin te.

Art. 35. A in di ca ção dos re la to res dos pe di dos
de au to ri za ção para re a li za ção de ope ra ções de cré -
di to de que tra ta esta re so lu ção será fe i ta me di an te a
es tri ta ob ser vân cia da or dem de en tra da do pe di do na 
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos e da re la ção de
mem bros ti tu la res da mes ma Co mis são, nos ter mos
do art. 126 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. Se na dor já in di ca do como re la -
tor de pe di do de que tra ta o ca put não será de sig na -
do no va men te an tes que to dos os mem bros ti tu la res
da re fe ri da Co mis são te nham sido de sig na dos re la to -
res de pe di dos da mes ma es pé cie.

CAPÍTULO V
Das Ope ra ções de Ante ci pa ção de

Re ce i ta Orça men tá ria e Ven da
de tí tu los pú bli cos

Art. 36. As ope ra ções de an te ci pa ção de re ce i ta
or ça men tá ria dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Mu ni cí pi os se rão efe tu a das me di an te aber tu ra de
cré di to jun to à ins ti tu i ção fi nan ce i ra ven ce do ra em
pro ces so com pe ti ti vo ele trô ni co pro mo vi do pelo Ban -
co Cen tral do Bra sil.

Pa rá gra fo úni co. O Ban co Cen tral do Bra sil
baixará nor mas es pe cí fi cas para re gu la men tar os
pro ce di men tos ope ra ci o na is do pro ces so de que tra -
ta o caput.

Art. 37. O Mi nis té rio da Fa zen da ana li sa rá o en -
qua dra men to das ope ra ções de an te ci pa ção de re -
ce i ta orçamen tá ria no dis pos to nes ta re so lu ção, to -
man do por base as con di ções da pro pos ta fir me de
que tra ta o in ci so II do art. 22.

§ 1º Estan do o ple i to de re a li za ção da ope ra ção
de an te ci pa ção de re ce i ta or ça men tá ria en qua dra do
nas exi gên ci as des ta re so lu ção, o Mi nis té rio da Fa -
zen da so li ci ta rá ao Ban co Cen tral do Bra sil a re a li za -
ção do pro ces so com pe ti ti vo ele trô ni co, que se dará
por meio da di vul ga ção da pro pos ta fir me a todo o sis -
te ma fi nan ce i ro, em re cin to ou meio ele trô ni co man ti -

do por en ti da de au to-reguladora au to ri za da pela Co -
mis são de Va lo res Mo bi liá ri os ou em meio ele trô ni co
man ti do pelo Ban co Cen tral do Bra sil, sen do per mi ti -
do a qual quer ins ti tu i ção fi nan ce i ra, in clu si ve àque la
que en ca mi nhou a pro pos ta fir me ao Mi nis té rio da Fa -
zen da, ofe re cer a mes ma ope ra ção com ju ros in fe ri o -
res ao da pro pos ta fir me ini ci al.

§ 2º O re sul ta do do pro ces so com pe ti ti vo de que 
tra ta o § 1º será di vul ga do pelo Ban co Cen tral do Bra -
sil, sem pre que pos sí vel por meio ele trô ni co, a to das
as ins ti tu i ções fi nan ce i ras, ao Se na do Fe de ral, ao Mi -
nis té rio da Fa zen da, ao Po der Le gis la ti vo do Esta do,
do Dis tri to Fe de ral ou do Mu ni cí pio, con for me o caso,
e ao Tri bu nal de Con tas com pe ten te, com des cri ção
de ta lha da das ofer tas re a li za das.

§ 3º Não se rão ace i tas pro pos tas que co brem
ou tros en car gos que não a taxa de ju ros da ope ra ção, 
a qual deve ser, obri ga to ri a men te, pre fi xa da ou in de -
xa da à Taxa Bá si ca Fi nan ce i ra – TBF.

§ 4º A pro pos ta fir me não po de rá apre sen tar
taxa de ju ros su pe ri or a uma vez e meia a TBF vi gen te 
no dia do seu en ca mi nha men to.

§ 5º A no va ção de ope ra ções vin cen das ou ven -
ci das será sub me ti da ao mes mo rito de aná li se e pro -
ces so com pe ti ti vo das ope ra ções no vas.

§ 6º Re a li za do o pro ces so com pe ti ti vo de que
tra ta o § 1º, a ope ra ção de an te ci pa ção da re ce i ta or -
ça men tá ria só po de rá ser con tra ta da após a en tre ga,
ao Mi nis té rio da Fa zen da, de de cla ra ção da não ocor -
rên cia de re ci pro ci da de ou con di ção es pe ci al que re -
pre sen te cus to adi ci o nal ao ex pres so pela taxa de ju -
ros da ope ra ção, as si na da por re pre sen tan te da ins ti -
tu i ção fi nan ce i ra e pelo che fe do Po der Exe cu ti vo.

Art. 38. Os pe di dos de au to ri za ção para o lan ça -
men to, ofer ta pú bli ca ou co lo ca ção no mer ca do de tí -
tu los da dí vi da pú bli ca, des ti na dos a re fi nan ci ar tí tu -
los vin cen dos, de vem ser en ca mi nha dos pe los Esta -
dos, pelo Dis tri to Fe de ral ou pe los Mu ni cí pi os ao Mi -
nis té rio da Fa zen da, com an te ce dên cia mí ni ma de 60
(ses sen ta) dias úte is do pri me i ro ven ci men to dos tí tu -
los a se rem re fi nan ci a dos.

§ 1º O des cum pri men to do dis pos to no ca put
im pli ca rá a al te ra ção das da tas-base de to dos os tí tu -
los a se rem emi ti dos, que se rão pos ter ga das por pe -
río do equi va len te ao nú me ro de dias úte is de atra so,
sem que haja a cor res pon den te cor re ção do va lor no -
mi nal dos tí tu los a se rem emi ti dos.

§ 2º Estan do in com ple ta a do cu men ta ção en ca -
mi nha da pelo Esta do, pelo Dis tri to Fe de ral ou pelo
Mu ni cí pio, o Mi nis té rio da Fa zen da so li ci ta rá a com -
ple men ta ção dos do cu men tos e in for ma ções, con si -



de ran do-se, para efe i to do dis pos to no § 1º, a data de
en tre ga da do cu men ta ção com ple ta.

Art. 39. A ven da de tí tu los da dí vi da pú bli ca por
seus emis so res será efe tu a da, obri ga to ri a men te, em
le i lões pú bli cos ele trô ni cos re a li za dos pelo Ban co
Cen tral do Bra sil ou por en ti da de au to-reguladora au -
to ri za da pela Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os –
CVM.

§ 1º O Ban co Cen tral do Bra sil ba i xa rá nor mas
es pe cí fi cas para re gu la men tar os pro ce di men tos
ope ra ci o na is dos le i lões de que tra ta este ar ti go.

§ 2º É obri ga tó ria a pu bli ca ção de edi tal do le i lão 
a que se re fe re o ca put com an te ce dên cia mí ni ma
de 3 (três) dias úte is da data pre vis ta para sua re a li -
za ção.

§ 3º Após a re a li za ção do le i lão ele trô ni co, o
Ban co Cen tral do Bra sil en ca mi nha rá as in for ma ções
re le van tes so bre os mes mos, sem pre que pos sí vel
por meio ele trô ni co, às ins ti tu i ções fi nan ce i ras, ao Mi -
nis té rio da Fa zen da, ao Se na do Fe de ral, ao Po der Le -
gis la ti vo do Esta do, do Dis tri to Fe de ral ou do Mu ni cí -
pio, con for me o caso, e ao Tri bu nal de Con tas com pe -
ten te.

§ 4º A re co lo ca ção, no mer ca do, de tí tu los da
dívida pú bli ca dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral ou dos
Mu ni cí pi os, man ti dos em suas res pec ti vas te sou ra ri as
ou fun dos das dí vi das, será fe i ta, obri ga to ri a men te,
por meio de le i lões ele trô ni cos, na for ma de fi ni da nes -
te ar ti go.

Art. 40. O Se na do Fe de ral so li ci ta rá ao Ban co
Cen tral do Bra sil, quan do jul gar ne ces sá rio, a fis ca li -
za ção de ope ra ção de cré di to es pe ci fi ca jun to à ins ti -
tu i ção fi nan ce i ra cre do ra.

Art. 41. O Mi nis té rio da Fa zen da in for ma rá men -
sal men te ao Se na do Fe de ral:

I – a po si ção de en di vi da men to dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral, dos Mu ni cí pi os e de suas res pec ti vas 
au tar qui as e fun da ções;

II – cada uma das ope ra ções de cré di to au to ri -
za das e não au to ri za das no pe río do, for ne cen do da -
dos so bre:

a) en ti da de mu tuá ria;
b) pra zo da ope ra ção;
c) con di ções de con tra ta ção, tais como va lor,

ga ran ti as e ta xas de ju ros;
III – nú me ro de ins ti tu i ções fi nan ce i ras par ti ci -

pan tes das ope ra ções de cré di to au to ri za das no pe -
río do, clas si fi ca das por tipo de ope ra ção;

IV – nú me ro de ins ti tu i ções fi nan ce i ras que
apre sen ta ram pro pos tas para re a li za ção de ope ra -

ções de an te ci pa ção de re ce i ta or ça men tá ria, no pro -
ces so com pe ti ti vo de fi ni do pelo art. 36; e

V – ou tras in for ma ções per ti nen tes.

§ 1º O Mi nis té rio da Fa zen da efe tu a rá o re gis tro
ele trô ni co cen tra li za do e atu a li za do das dí vi das pú bli -
cas in ter na e ex ter na, ga ran tin do o aces so pú bli co às
in for ma ções, nos ter mos do art. 32 da Lei Com ple -
men tar nº 101, de 2000.

§ 2º Os no mes das ins ti tu i ções fi nan ce i ras au to -
ri za das a re a li zar as ope ra ções de an te ci pa ção de re -
ce i ta or ça men tá ria se rão in for ma dos ex clu si va men te
ao Se na do Fe de ral.

Art. 42. O Mi nis té rio da Fa zen da en ca mi nha rá,
tri mes tral men te, a Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos do Se na do Fe de ral, re la tó rio ana lí ti co das ope ra -
ções de com pra e ven da de tí tu los pú bli cos 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 re a li za das no pe río do, com es pe ci fi ca ção, 
para cada re so lu ção au to ri za ti va do Se na do Fe de ral,
da mo da li da de da ope ra ção, dos va lo res e quan ti da -
des ne go ci a das, de seus cus tos e de sá gi os e da re la -
ção dos par ti ci pan tes da ca de ia de com pra e ven da.

Pa rá gra fo úni co. O Ban co Cen tral do Bra sil,
sem pre que so li ci ta do, en ca mi nha rá ao Se na do Fe -
de ral re la ção dos par ti ci pan tes da ca de ia de com pra
e ven da a que se re fe re o ca put des te ar ti go.

CAPÍTULO VI
Das Dis po si ções Fi na is e Tran si tó ri as

Art. 43. Os pro to co los e con tra tos, e suas pos te -
ri o res al te ra ções, fir ma dos pe los Esta dos e pelo Dis -
tri to Fe de ral com a União, re la ti vos à re ne go ci a ção de 
dí vi das pre e xis ten tes, sob a égi de da Lei nº 9.496, de
1997, se rão en ca mi nha dos à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, para apre ci a ção no pra zo de 15 (quin ze) 
dias, sub me ten do-se o re sul tan te pa re cer à de li be ra -
ção do Ple ná rio do Se na do Fe de ral.

§ 1º É dis pen sa da a ins tru ção, nos ter mos do
art. 21, dos pe di dos de au to ri za ção para a exe cu ção
dos pro to co los e con tra tos de que tra ta o ca put.

§ 2º O Po der Exe cu ti vo Fe de ral ins tru i rá os pe di -
dos de au to ri za ção para a exe cu ção dos pro to co los e
con tra tos de que tra ta o ca put com as mi nu tas dos
res pec ti vos pro to co los e con tra tos, acres ci das dos
pa re ce res emi ti dos por seus ór gãos téc ni cos tais
como a Pro cu ra do ria-Geral da Fa zen da Na ci o nal, a
Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal e o Ban co Cen tral do
Bra sil.

§ 3º O mon tan te e os ser vi ços das ope ra ções de 
cré di to de cor ren tes dos pro to co los e con tra tos de que 



tra ta o ca put, não se rão com pu ta dos nos li mi tes es ta -
be le ci dos nos arts. 6º e 7º.

§ 4º Em ne nhu ma hi pó te se será exa mi na do
pelo Se na do Fe de ral pe di do de au to ri za ção para a
exe cu ção dos pro to co los e con tra tos de que tra ta o
ca put, sem que nele es te jam con ti das as se guin tes
in for ma ções:

I – re ce i ta cor ren te lí qui da, na for ma de fi ni da no
art. 4º; e

II – mon tan te das dí vi das a se rem ne go ci a das.
§ 5º O dis pos to nes te ar ti go apli ca-se, tam bém

aos con tra tos fir ma dos en tre os Mu ni cí pi os e a União
para o re fi nan ci a men to de suas res pec ti vas dí vi das
glo ba is.

Art. 44. As re so lu ções do Se na do Fe de ral que
auto ri za rem as ope ra ções de cré di to ob je to des ta
Re so lu ção in clu i rão, ao me nos, as se guin tes in for -
ma ções:

I – va lor da ope ra ção e mo e da em que será re a -
li za da, bem como o cri té rio de atu a li za ção mo ne tá ria;

II – ob je ti vo da ope ra ção e ór gão exe cu tor;
III –  con di ções fi nan ce i ras bá si cas da ope ra ção, 

in clu si ve cro no gra ma de li be ra ção de re cur sos; e
IV – pra zo para o exer cí cio da au to ri za ção, que

será de, no mí ni mo, 180 (cen to e oi ten ta) dias e, no
má xi mo, 540 (qui nhen tos e qua ren ta) dias para as
ope ra ções de dí vi das fun da das ex ter nas, e de, no mí -
ni mo, 90 (no ven ta) dias e, no má xi mo, 270 (du zen tos
e se ten ta) dias, para as de ma is ope ra ções de cré di to.

§ 1º Nas ope ra ções de cré di to au to ri za das em
con for mi da de com o in ci so III do art. 12, a con di ção
de ex cep ci o na li da de será ex pres sa men te men ci o na -
da no ato de au to ri za ção.

§ 2º Nas ope ra ções de cré di to ex ter no com ga -
ran tia da União, a con ces são da ga ran tia será ex pres -
sa men te men ci o na da no ato de au to ri za ção.

Art. 45. A fis ca li za ção quan to à cor re ta uti li za ção 
dos re cur sos ar re ca da dos com a ven da dos tí tu los
vin cu la dos ao dis pos to no art. 33 do Ato das Dis po si -
ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as com pe te aos Tri bu -
na is de Con tas a que es tão ju ris di ci o na das as en ti da -
des emis so ras.

Pa rá gra fo úni co. A Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos do Se na do Fe de ral po de rá, ha ven do evi dên -
ci as de ir re gu la ri da de, re a li zar di li gên cia nos ter mos
do § 3º do art. 24 ou so li ci tar ao res pec ti vo Tri bu nal de
Con tas que re a li ze au di to ria na apli ca ção dos re cur -
sos ob ti dos por meio da co lo ca ção dos tí tu los de que
tra ta o ca put.

Art. 46. O va lor atu a li za do dos re cur sos ob ti dos
por meio da emis são de tí tu los vin cu la dos ao dis pos to 

no pa rá gra fo úni co do art. 33 do Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, uti li za dos para fi na li da -
des dis tin tas, pas sa a ser con si de ra do dí vi da ven ci da, 
para efe i to do cál cu lo dos li mi tes de fi ni dos nos arts. 6º 
e 7º des ta re so lu ção, até que haja o res ga te de tí tu los
em va lor atu a li za do equi va len te ao des vio de fi na li da -
de in cor ri do.

Art. 47. É per mi ti da a vin cu la ção de re ce i tas
próprias ge ra das pe los im pos tos a que se re fe rem
os arts. 155 e 156, e dos re cur sos de que tra tam os
arts. 157, 158 e 159, I, a e b, e II, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, para a pres ta ção de ga ran tia ou con tra ga ran tia
à União e suas au tar qui as e fun da ções.

Art. 48. Para efe i to do dis pos to no art. 2º da Lei
nº 8.727, de 5 de no vem bro de 1993, é fi xa do o li mi te
de 11% (onze por cen to) da re ce i ta lí qui da real, con -
for me de fi ni da no pa rá gra fo úni co do art. 2º da Lei
nº 9.496, de 1997.

§ 1º va lor re sul tan te da apli ca ção do li mi te de fi -
ni do no ca put será uti li za do no pa ga men to de amor -
tizações, ju ros e de ma is en car gos da dí vi da ex ter na 
con tra ta da até 30 de se tem bro de 1991, do re fi nan -
ci amento de dí vi das jun to ao FGTS e das dí vi das re -
sul tan tes de re ne go ci a ções re a li za das com base na
Lei nº 7.976, de 27 de de zem bro de 1989, no art. 58 da
Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991, na Lei nº 8.620, de 
5 de ja ne i ro de 1993, da co mis são de ser vi ços das
ope ra ções am pa ra das pela Lei nº 8.727, de 1993, das 
dí vi das re la ti vas a fi nan ci a men tos imo bi liá ri os fir ma -
dos pe las en ti da des vin cu la das aos Esta dos, ao Dis -
tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os, por eles as su mi das
me di an te adi ti vo, e das dí vi das re sul tan tes de re ne go -
ci a ções re a li za das com base na Lei nº 8.727, de
1993, nes sa or dem.

§ 2º A di fe ren ça en tre o so ma tó rio dos pa ga -
men tos ocor ri dos na for ma do § 1º e o va lor equi va -
len te ao li mi te de fi ni do no ca put será uti li za da no res -
ga te da dí vi da mo bi liá ria.

§ 3º O per cen tu al de fi ni do no ca put será apli ca -
do so bre um du o dé ci mo da re ce i ta lí qui da real.

§ 4º Para efe i to de apu ra ção do va lor de cada
uma das pres ta ções men sa is de que tra ta o art. 2º da
Lei nº 8.727, de 1993, se rão de du zi dos os dis pên di os
com as amor ti za ções, ju ros e de ma is en car gos das
dí vi das ali men ci o na das, efe tu a dos no mês an te ri or
ao do pa ga men to da re fe ri da pres ta ção.

Art. 49. Aos con tra tos fir ma dos pe los Esta dos e
pelo Dis tri to Fe de ral com a União, no âm bi to do Pro -
gra ma de Incen ti vo à Re du ção do Se tor Pú bli co Esta -
du al na Ati vi da de Ban cá ria (Pro es) apli ca-se o dis -
pos to no art. 45.



Pa rá gra fo úni co. Os ple i tos de que tra ta este ar -
ti go são dis pen sa dos do cum pri men to do dis pos to no
art. 15.

Art. 50. O dis pos to nes ta re so lu ção não se apli -
ca às atu a is au tar qui as fi nan ce i ras.

Art. 51. Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

Art. 52. Re vo gam-se as Re so lu ções nºs 78 e 93,
de 1998; 19, 22, 28, 40 e 74, de 1999; e 58, 62, 63, 64
e 65, de 2000, to das do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Estan do 
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di -
a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são. (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.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)

– Sr. Pre si den te, re gis tre a mi nha abs ten ção na vo ta -
ção do Item 1, por fa vor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Ata re -
gis tra rá a ma ni fes ta ção de abs ten ção de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 2:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 73, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 799, de 2001 – 
art. 336, II, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 73, de 2001 (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 1.513,
de 2001, Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra),
que 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 Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral, 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.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

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.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Sr. Pre si den te, se for pos sí vel, eu gos ta ria de re gis trar 

mi nha abs ten ção na vo ta ção tan to do Item 1 quan to
do Item 2.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Ata re -
gis tra rá a ma ni fes ta ção de abs ten ção de V. Exª com
re la ção ao Item 1. Qu an to ao Item 2, a abs ten ção será 
re gis tra da.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, meu voto é con trá rio. O Blo co está li -
be ra do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sim, mas 
na hora da vo ta ção, V. Exª o de cla ra. Já está de cla ra -
do o voto de V. Exª.

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, com a abs ten ção do Se na dor Edu ar -

do Su plicy e os vo tos con trá ri os das Se na do ras He lo í -
sa He le na e Emi lia Fer nan des e do Se na dor Pa u lo
Har tung.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

  PARECER Nº 1.530, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu -
ção nº 73, de 2001.

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 73, de 2001, que dis põe
so bre os li mi tes glo ba is para o mon tan te da di vi da pú -
bli ca con so li da da e da dí vi da pú bli ca mo bi liá ria dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral, 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.

Sala das Re u niões, 19 de de zem bro de 2001. –
Ra mez Te bet – Edi son Lo bão – Ma ria do Car mo
Alves – Anto nio Car los Va la da res – Car los Wil son
– Re la tor.

ANEXO AO PARECER Nº 1.530, DE 2001

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, Ra mez Te bet Pre si den te, nos ter mos do art. 48,
item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go a se guin te



RESOLUÇÃO Nº , 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
Esta 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.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º Su bor di na-se às nor mas es ta be le ci das

nes ta Re so lu ção a di vi da pú bli ca con so li da da e a dí vi -
da pú bli ca mo bi liá ria dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral
e dos Mu ni cí pi os.

§ 1º Con si de ra-se, para os fins des ta Re so lu ção. 
as se guin tes de fi ni cões:

I – Esta do. Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pio: as res -
pec ti vas ad mi nis tra ções di re tas, os fun dos, as au tar -
qui as, as fun da ções e as em pre sas es ta ta is de pen -
den tes;

II – em pre sa es ta tal de pen den te: em pre sa con -
tro la da pelo Esta do, pelo Dis tri to Fe de ral ou pelo Mu -
ni cí pio, que te nha, no exer cí cio an te ri or, re ce bi do re -
cur sos fi nan ce i ros de seu con tro la dor, des ti na dos ao
pa ga men to de des pe sas com pes so al, de cus te io em
ge ral ou de ca pi tal, ex clu í dos, nes te úl ti mo caso,
aque les pro ve ni en tes de au men to de par ti ci pa ção
aci o ná ria, e te nha, no exer cí cio cor ren te, au to ri za ção
or ça men tá ria para re ce bi men to de re cur sos fi nan ce i -
ros com idên ti ca fi na li da de;

III – dí vi da pú bli ca con so li da da: mon tan te to tal,
apu ra do sem du pli ci da de, das obri ga ções fi nan ce i -
ras, in clu si ve as de cor ren tes de emis são de tí tu los, do 
Esta do, do Dis tri to Fe de ral ou do Mu ni cí pio, as su mi -
das em vir tu de de leis, con tra tos, con vê ni os ou tra ta -
dos e da re a li za ção de ope ra ções de cré di to para
amor ti za ção em pra zo su pe ri or a 12. (doze) me ses,
dos pre ca tó ri os ju di ci a is emi ti dos a par tir de 5 de
maio de 2000 e não pa gos du ran te a exe cu ção do or -
ça men to em que hou ve rem sido in clu í dos, e das ope -
ra ções de cré di to, que, em bo ra de pra zo in fe ri or a 12
(doze) me ses, te nham cons ta do, como re ce i tas no or -
ça men to;

IV – dí vi da pú bli ca mo bi liá ria: dí vi da pú bli ca re -
pre sen ta da por tí tu los emi ti dos pe los Esta dos, pelo
Dis tri to Fe de ral ou pe los Mu ni ci pi os; e

V – dí vi da con so li da da lí qui da: dí vi da pú bli ca
con so li da da de du zi das as dis po ni bi li da des de ca i xa,
as apli ca ções fi nan ce i ras e os de ma is ha ve res fi nan -
ce i ros.

§ 2º A di vi da con so li da da não in clui as obri ga -
ções exis ten tes en tre as ad mi nis tra ções di re tas dos

Esta dos, do Dis tri to Fe de ral ou dos Mu ni cí pi os e seus 
res pec ti vos fun dos, au tar qui as, fun da ções e em pre -
sas es ta ta is de pen den tes, ou en tre es tes.

Art. 2º Enten de-se por re ce i ta cor ren te lí qui da,
para os efe i tos des ta Re so lu ção, o so ma tó rio das re -
ce i tas tri bu tá ri as de con tri bu i ções, pa tri mo ni a is,
indus tri a is, agro pe cuá ri as, de ser vi ços. trans fe rên -
ci as cor ren tes e ou tras re ce i tas tam bém cor ren tes
de du zi dos:

I – nos Esta dos, as par ce las en tre gues aos Mu -
ni cí pi os por de ter mi na ção cons ti tu ci o nal:

II – nos Esta dos e nos Mu ni cí pi os, a con tri bu i -
ção dos ser vi do res para o cus te io do seu sis te ma de
pre vi dên cia e as sis tên cia so ci al e as re ce i tas pro ve ni -
en tes da com pen sa ção fi nan ce i ra ci ta da no § 9º do
art. 201 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

§ 1º Se rão com pu ta dos no cál cu lo da re ce i ta
cor ren te lí qui da os va lo res pa gos e re ce bi dos em de -
cor rên cia da Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de se -
tem bro de 1996. e do Fun do pre vis to pelo art. 60 do
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci e na is Tran si tó ri as.

§ 2º Não se rão con si de ra dos na re ce i ta cor ren te 
lí qui da do Dis tri to Fe de ral e dos Esta dos do Ama pá e
de Ro ra i ma os re cur sos re ce bi dos da União para
aten di men to das des pe sas com pes so al, na for ma
dos in ci sos XIII e XIV do art. 21 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral e do art. 31 da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de
1998.

§ 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 de 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.

§ 4º Enten de-se por mês de re fe rên cia o mês
ime di a ta men te an te ri or àque le em que a re ce i ta cor -
ren te lí qui da es ti ver sen do apu ra da.

Art. 3º A dí vi da con so li da da lí qui da dos Esta dos, 
do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, ao fi nal do dé ci -
mo quin to exer cí cio fi nan ce i ro con ta do a par tir do en -
cer ra men to do ano de pu bli ca ção des ta re so lu ção,
não po de rá ex ce der, res pec ti va men te, a:

I – no caso dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral: 2
(duas) ve zes a re ce i ta cor ren te lí qui da, de fi ni da na
for ma do art. 2º; e

II – no caso dos Mu ni cí pi os: a 1,2 (um in te i ro e
dois dé ci mos) ve zes a re ce i ta cor ren te lí qui da, de fi ni -
da na for ma do art. 2º.

Pa rá gra fo úni co. Após o pra zo a que se re fe re o
ca put, a inob ser vân cia dos li mi tes es ta be le ci dos em
seus in ci sos I e II su je i ta rá os en tes da Fe de ra ção às
dis po si ções do art. 31 da Lei Com ple men tar nº 101,
de 4 de maio de 2000.



Art. 4º No pe río do com pre en di do en tre a data da 
pu bli ca ção des ta re so lu ção e o fi nal do dé ci mo quin to
exer cí cio fi nan ce i ro a que se re fe re o art. 3º se rão ob -
ser va das as se guin tes con di ções:

I – O ex ce den te em re la ção aos li mi tes pre vis tos 
no art. 3º apu ra do ao fi nal do exer cí cio do ano da pu -
bli ca ção des ta re so lu ção de ve rá ser re du zi do, no mí -
ni mo, à pro por ção de 1/15 (um quin ze avos) a cada
exer cí cio fi nan ce i ro;

II – para fins de acom pa nha men to da tra je tó ria
de ajus te dos li mi tes de que tra ta o art. 3º, a re la ção
en tre o mon tan te da dí vi da con so li da da lí qui da e a re -
ce i ta cor ren te lí qui da será apu ra da a cada qua -
drimes tre ci vil e con sig na da no Re la tó rio de Ges tão
Fis cal a que se re fe re o art. 54 da Lei Com ple men tar
nº 101, de 2000;

III – o li mi te apu ra do anu al men te após a apli ca -
ção da re du ção de 1/15 (um quin ze avos) es ta be le ci -
do nes te ar ti go será re gis tra do no Re la tó rio de Ges -
tão Fis cal a que se re fe re o art. 54 da Lei Com ple men -
tar nº 101, de 2000;

IV – du ran te o pe río do de ajus te de 15 (quin ze)
exer cí ci os fi nan ce i ros a que se re fe re o ca put, apli -
car-se-ão os li mi tes pre vis tos no art. 3º para o Esta do,
o Dis tri to Fe de ral ou o Mu ni cí pio que:

a) apre sen te re la ção en tre o mon tan te da dí vi -
da con so li da da lí qui da e a re ce i ta cor ren te lí qui da in -
fe ri or a esses li mi tes, no fi nal do exer cí cio de pu bli ca -
ção des ta re so lu ção; e

b) atin ja o li mi te pre vis to no art. 3º an tes do fi nal
do pe río do de ajus te de 15 (quin ze) exer cí ci os fi nan -
ce i ros.

Pa rá gra fo úni co. Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e 
os Mu ni cí pi os to ma rão dis po ní ve is ao Mi nis té rio da
Fa zen da os da dos ne ces sá ri os ao cum pri men to do
dis pos to nes te ar ti go em até 30 (trin ta) dias após a
data de re fe rên cia das apu ra ções.

Art. 5º Du ran te o pe río do de ajus te, o Esta do, o
Dis tri to Fe de ral ou o Mu ni cí pio que não cum prir as
dis po si ções do art. 4º fi ca rá im pe di do, en quan to per -
du rar a ir re gu la ri da de, de con tra tar ope ra ções de cré -
di to, ex ce tu a das aque las que, na data da pu bli ca ção
des ta re so lu ção, es te jam pre vis tas nos Pro gra mas de 
Ajus te Fis cal dos Esta dos, es ta be le ci dos nos ter mos
da Lei nº 9.496, de 11 de se tem bro de 1997, e, no
caso dos Mu ni cí pi os, nos con tra tos de re fi nan ci a men -
to de suas res pec ti vas dí vi das com a União, ou aque -
las que, li mi ta das ao mon tan te glo bal pre vis to, vi e rem
a subs ti tuí-las.

Art. 6º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Estan do 
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di -
a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são. (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 (Ra mez Te bet) – Item 3:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 74, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 800, de 2001 – 
art. 336, II, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 74, de 2001 (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 1.514,
de 2001, Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá),
res ta be le ce a Re so lu ção nº 32, de 2000, do
Se na do Fe de ral.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

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.
Não há ora do res para en ca mi nhar a vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.531, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu -
ção nº 74, de 2001.

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 74, de 2001, que res ta be -
le ce a Re so lu ção nº 32, de 2000, do Se na do Fe de ral.



Sala de Re u niões da Co mis são, 19 de de zem -
bro de 2001.  –  Ra mez Te bet  –  Edi son Lo bão  – 
Ma ria do Car mo Alves  –  Anto nio Car los Va la da -
res  –  Car los Wil son, Re la tor. 

ANEXO AO PARECER Nº 1.531, DE 2001

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, item 28, do Re -
gi men to Inter no, pro mul go a se guin te:

RESOLUÇÃO Nº , DE 2001

Res ta be le ce a Re so lu ção nº 32, de
2000, 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

(duzen tos e se ten ta) dias para o exer cí cio da au to ri za -
ção, a Re so lu ção nº 32, de 2000, 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 (Ra mez Te bet) – Estan do 
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di -
a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são. (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 (Ra mez Te bet) – Item 4:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 75, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 801, de 2001 – 
art. 336, II, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 75, de 2001 (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 1.516,
de 2001, Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá),
que in clui as dí vi das que es pe ci fi ca no cál cu lo 
dos li mi tes pre vis tos nas Leis nºs 8.727, de
1993 e 9.496, de 1997.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são. 

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –

Peço a pa la vra para dis cu tir, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na.

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, es ta mos em opo si ção ao Go -
ver no do Esta do, mas, evi den te men te, pela res pon -
sa bi li da de te mos com o povo de Ala go as, que re mos
re gis trar que a Ban ca da do Esta do se em pe nhou jun -
to à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos – e o Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra, como Pre si den te da Co mis são,
aju dou bas tan te no sen ti do de que hou ves se a con vo -
ca ção ne ces sá ria –, a fim de que, no per cen tu al de
com pro me ti men to da Re ce i ta Lí qui da do Esta do de
Ala go as com o pa ga men to da dí vi da, hou ves se a in -
clu são das dí vi das tan to do Insti tu to de Pre vi dên cia e
Assis tên cia dos Ser vi do res do Esta do de Ala go as, o
Ipa se al*, como tam bém da Co hab, Com pa nhia de
Ha bi ta ção do Esta do de Ala go as.

E, ape sar de o Se na dor Ro me ro Jucá ser o nos -
so ar qui i ni mi go no Ple ná rio, não po de ria de i xar de fa -
zer um agra de ci men to a S. Exª, que fez um es for ço gi -
gan tes co jun to ao Ban co Cen tral e à Se cre ta ria do Te -
sou ro Na ci o nal, para que pu dés se mos, de fato, apro -
var essa ma té ria. 

Além do em pe nho do Pre si den te da Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos, Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
te nho de re co nhe cer o do Se na dor Ro me ro Jucá.
Num raro mo men to em que S. Exª não es ta va cons pi -
ran do con tra a hu ma ni da de, aju dou bas tan te, tan to
em re la ção ao pro je to que tra ta va do Rio Gran de do
Sul e da Pre fe i tu ra de São Pa u lo, como tam bém ao
que di zia res pe i to a Ala go as, que é ex tre ma men te im -
por tan te para o Esta do.

É evi den te que com re la ção ao Rio Gran de do
Sul e a São Pa u lo o Se na dor Pa u lo Har tung, como
Re la tor, aju dou mu i to.

Espe ro que ago ra, com a di mi nu i ção do com -
pro me ti men to, pos sa mos re al men te nos em pe nhar
para que esse re cur so pos sa ser dis po ni bi li za do para
os se to res mais ca ren tes da nos sa que ri da Ala go as.

Obri ga da, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra o Se na dor Lú cio Alcân ta ra.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, cor ro bo ran do o que afir mou a
Se na do ra Heloísa He le na, a Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, gra ças à es tre i ta co o pe ra ção dos Srs.
Se na do res, che ga ao fi nal do ano com a sua pa u ta to -
tal men te ze ra da. Tudo o que ha via ali foi apre ci a do, foi
re je i ta do ou ar qui va do ou apro va do, in clu si ve ple i tos



que che ga ram on tem, de in te res se de di ver sos Esta -
dos bra si le i ros. 

Ti ve mos a co o pe ra ção de to dos para que a Co -
mis são cum pris se sua obri ga ção e con clu ís se o ano
com um de sem pe nho al ta men te fa vo rá vel.

Devo di zer tam bém que não sei se é pela apro xi -
ma ção do Na tal, mas hou ve um cli ma de con ci li ação.
A Se na do ra He lo í sa He le na e o Se na dor Ro me ro
Jucá con fra ter ni za ram-se, tro ca ram elo gi os mú tu os
em di ver sos mo men tos, por que o que ani ma va o Ple -
ná rio da Co mis são era um es pí ri to cons tru ti vo. Res -
pe i ta das as opi niões di ver gen tes, as po si ções po lí ti -
cas, ali se tra ba lhou re al men te com o es pí ri to de dar
uma res pos ta efi caz aos as sun tos que che ga ram ao
exa me da Co mis são.

Levo isso como re la tó rio, para V. Exª to mar
como re sul tan te do seu de sem pe nho na Pre si dên cia
do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Agra de -
ço a to dos os Se na do res pela co la bo ra ção, es pe ci al -
men te àque les da Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, nes sa ma té ria que está sen do dis cu ti da – e em
ou tras tam bém.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, de se jo fa zer dois re gis tros dis tin tos. Pri me i ro, so -
bre a im por tân cia dos pro je tos, que fa zem jus ti ça a
Ala go as, pos si bi li tan do que o Esta do pos sa re es tru -
tu rar me lhor a sua dí vi da e pa gar o que deve.

Se gun do, apro ve i tan do o es pí ri to na ta li no, que -
ro fa zer al guns re pa ros às co lo ca ções da Se na do ra
He lo í sa He le na. Qu e ro di zer que não cons pi ro, mas
que quan do cons pi ro, eu o faço a fa vor da hu ma ni da -
de, e não con tra. De po is, não me con si de ro ar qui i ni -
mi go dela e nem de nin guém aqui. 

Ao con trá rio, te mos pro cu ra do, in di vi du al men te,
na ação par la men tar ou na Li de ran ça do Go ver no,
con tri bu ir para a gran de za do País e para a atu a ção
par la men tar dos com pa nhe i ros que es tão aqui.

A Se na do ra He lo í sa He le na sabe que eu te nho
o ma i or ca ri nho por ela. Inde pen den te men te de ter -
mos po si ções di ver gen tes às ve zes, o res pe i to e o ca -
ri nho são gran des. E, mais do que isso, so mos ali a dos 
no Esta do, o PT é nos so ali a do em Ro ra i ma. Por tan to, 
eu não po de ria ser ar qui i ni mi go da Se na do ra aqui no
ple ná rio, Sr. Pre si den te. 

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – De cla ro
en cer ra da a dis cus são.

Em vo ta ção o Pro je to de Re so lu ção nº 75, de
2001.

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 (Ra mez Te bet) – 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, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.532, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu -
ção nº 75, de 2001.

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 75, de 2001, que in clui as
dí vi das que es pe ci fi ca no cál cu lo dos li mi tes pre vis tos 
nas Leis nº 8.727/93 e nº 9.496/97.

Sala de Re u niões da Co mis são, 19 de de zem -
bro de 2001.  – Ra mez Te bet, Pre si den te – Car los
Wil son, Re la tor – Edi son Lo bão – Ma ria do Car mo
Alves – Antô nio Car los Va la da res. 

ANEXO AO PARECER Nº 1.532, DE 2001

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, Ra mez Te bet, Pre si den te, nos ter mos do art. 48,
item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go a se guin te

RESOLUÇÃO Nº , DE 2001

Inclui as dí vi das que es pe ci fi ca no
cál cu lo dos li mi tes pre vis tos nas Leis
nº 8.727, de 5 de no vem bro de 1993, e nº 
9.496, de 11 de se tem bro de 1997.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º As dí vi das re la ti vas à car te i ra de cré di to

imo bi liá rio do Insti tu to de Pre vi dên cia e Assis tên cia
dos Ser vi do res do Esta do de Ala go as – IPASEAL – e
da Com pa nhia de Ha bi ta ção Po pu lar de Ala go as –
COHAB – re fi nan ci a das jun to à União ao am pa ro da
Lei nº 8.727 de 5 de no vem bro de 1993, são in clu í das
para fins de cál cu los e be ne fí ci os nos li mi tes do Esta -
do de Ala go as, pre vis tos nas Leis nº 8.727, de 1993, e 
nº 9.496, de 11 de se tem bro de 1997.

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



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Estan do 
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di -
a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são. (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 (Ra mez Te bet) – Srªs e

Srs. Se na do res, peço a aten ção da Casa. 
Te mos, na Ordem do Dia, qua tro no mes para

se rem vo ta dos para agên ci as. E te mos dois no mes
que não es tão na Ordem do Dia. Acho que há nú me ro
para de li be ra ção, mas só que ro co lo car seis ma té ri as
em vo ta ção si mul ta ne a men te se hou ver con cor dân -
cia das Li de ran ças e do Ple ná rio. 

Por tan to, con sul to as Li de ran ças da Casa. Peço
às mes mas que se pro nun ci em so bre se pos so co lo -
car os seis no mes em vo ta ção si mul ta ne a men te, por -
que, nes se caso, es ta re mos ga nhan do tem po e com -
ple ta re mos o nú me ro das agên ci as.

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – Pelo
PMDB, con cor do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PMDB
ma ni fes ta sua con cor dân cia. 

E o PFL?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL

está de acor do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – E o PTB,

Se na dor Car los Pa tro cí nio?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – O

PTB, com es pí ri to de co la bo ra ção, Sr. Pre si den te, evi -
den te men te apro va essa idéia de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – E o Blo co 
de Opo si ção?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) – A 
Opo si ção con cor da, em bo ra vá vo tar con tra ri a men te
a vá ri os no mes que se rão apre sen ta dos – e va mos
dis cu tir isso. Mas con cor da para ga ran tir a agi li da de
dos tra ba lhos.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – O
Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro está de acor do, Sr. Pre -
si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Assim
será fe i to. Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio. 

Peço in clu si ve à Se cre ta ria que man de pre pa rar 
logo as ur nas. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 5:

PARECER Nº 1.509, DE 2001
(Esco lha de Au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
nº 1.509, de 2001, da Co mis são de Ser vi ços 
de Infra-Estrutura, Re la tor: Se na dor Ma u ro
Mi ran da, so bre a Men sa gem nº 269, de
2001 (nº 1.311/2001, na ori gem), de 5 de
de zem bro do cor ren te ano, pela qual o Pre -
si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção 
do Se na do a es co lha do Se nhor Car los
Alber to Wan der ley, para exer cer o car go de
Di re tor-Geral da Agên cia Na ci o nal de Trans -
por tes Aqua viá ri os – ANTAQ.

Em dis cus são o pa re cer.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – Sr. 

Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Se na -

dor Ro ber to Sa tur ni no pede a pa la vra para dis cu tir.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. Para 

dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs. e Srs. Se na do res, va mos apro var as vá ri as in di -
ca ções para a Agên cia Na ci o nal de Trans por tes
Aqua viá ri os e, com isso, va mos pro ce der à ins ta la ção 
des sa nova agên cia. 

Cre io que a agên cia é uma en ti da de mais vol ta -
da para a fis ca li za ção e não tan to para a pro mo ção de 
po lí ti cas se to ri a is. Assim é que a Agên cia de Trans -
por tes Aqua viá ri os deve vol tar-se mais para os as -
pec tos da fis ca li za ção.

Entre tan to, Sr. Pre si den te, por oca sião das
apre sen ta ções fe i tas pe los can di da tos na Co mis são
de Ser vi ços de Infra-Estrutura, tive opor tu ni da de de
en ca re cer as pec tos po lí ti cos do trans por te aqua viá rio 
bra si le i ro, da ma ri nha mer can te bra si le i ra, que está
ca re cen do de uma for te de ci são po lí ti ca go ver na -
men tal.

Não sei se será a agên cia que fará isso, na me -
di da em que o Mi nis té rio dos Trans por tes e os ór gãos
de trans por te aqua viá rio, como o De par ta men to de
Trans por tes Aqua viá ri os, nada fi ze ram. A ma ri nha
mer can te bra si le i ra foi li te ral men te des tru í da.

O Bra sil, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
já trans por tou em ban de i ra bra si le i ra qua se 50% do
seu co mér cio in ter na ci o nal, em um tem po não mu i to
dis tan te, em um tem po em que eu me de di ca va a es -
ses as sun tos da ma ri nha mer can te, da cons tru ção
na val, no BNDES. 



Exis tia não só o Lloyd bra si le i ro, que era a gran -
de em pre sa es ta tal, mas um gran de nú me ro de em -
pre sas pri va das, que, as so ci a das ao Lloyd, em li nhas
para a Eu ro pa, para os Esta dos Uni dos, para o Ori en -
te, trans por ta vam me ta de do flu xo de trans por te do
co mér cio bra si le i ro in ter na ci o nal. 

Hoje, Sr. Pre si den te, esse trans por te caiu a 3%.
É ab so lu ta men te ri dí cu lo. O que acon te ceu com a
ma ri nha mer can te bra si le i ra foi o de sa pa re ci men to, a
der ro ca da to tal das em pre sas, uma a uma. A par tir do
que ocor reu com o Lloyd, que aca bou com os seus
na vi os ar res ta dos, pos te ri or men te, uma a uma, as
em pre sas pri va das de trans por te aqua viá rio bra si le i -
ro, que fa zi am o lon go cur so e mes mo a ca bo ta gem, a 
Ne tu mar, a Ali an ça, o Gru po Li bra, a Trans roll Na ve -
ga ção, fo ram sen do ven di das a gru pos es tran ge i ros.
O pa tri mô nio bra si le i ro foi sen do pas sa do para
grupos es tran ge i ros, mos tran do a in ca pa ci da de de
con ti nu ar re a li zan do suas mis sões, suas ta re fas
eco nô mi cas. 

E o que acon te ce é que esse qua dro é mu i to
mais que de so la dor, Sr. Pre si den te, é de pri men te.
Ine xis te a ma ri nha mer can te bra si le i ra. E a ma ri nha
mer can te é um fa tor es tra té gi co no co mér cio das na -
ções do por te do Bra sil, das na ções que têm um
comér cio do por te que o Bra sil tem. A ma ri nha mer -
can te é fa tor es tra té gi co do de sen vol vi men to des se
co mér cio.

Em um de ter mi na do mo men to, o Se nhor Pre si -
den te da Re pú bli ca vai à te le vi são e diz à Na ção que
”ou ex por ta mos ou mor re mos“. Entre tan to, um dos fa -
to res que ca u sam uma tre men da de pres são no ba -
lan ço de pa ga men tos bra si le i ro é a con ta de fre tes in -
ter na ci o na is. Esse é o ma i or item ne ga ti vo que te mos
na ba lan ça de ser vi ços. E o Go ver no bra si le i ro não
faz ab so lu ta men te nada. Uma a uma as em pre sas fo -
ram sen do ven di das e hoje não exis te mais a ma ri nha
mer can te bra si le i ra.

Dis se mos isso aos can di da tos que se apre sen -
ta ram na Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura, e
to dos eles con cor da ram, pois é im pos sí vel ne gar a re -
a li da de, a evi dên cia: não exis te mais ma ri nha mer -
can te bra si le i ra e fal ta uma po lí ti ca para o se tor. 

Con se qüen te men te, não exis te tam bém pos si -
bi li da de de re vi go ra men to da cons tru ção na val, por -
que os es ta le i ros bra si le i ros fo ram pro je ta dos para
pro du zir uma ca pa ci da de cor res pon den te à re no va -
ção da que la ma ri nha mer can te bra si le i ra que exis tia e 
que hoje não exis te mais. E uma co i sa é es tri ta men te
de pen den te da ou tra.

Fi cou no ar, no en tan to, a ex pec ta ti va, uma leve
es pe ran ça de que a Agên cia de Trans por tes Aqua viá -

ri os pos sa mu dar um pou co esse qua dro para que o
Bra sil pos sa ter ou tra vez uma ma ri nha mer can te pre -
sen te no ce ná rio in ter na ci o nal.

Des sa for ma, Sr. Pre si den te, vou vo tar como vo -
tei na Co mis são, ou seja, a fa vor das in di ca ções. Vou
vo tar ali men tan do um pou co essa ex pec ta ti va, mas
sem per der o en se jo de mos trar, mais uma vez, a re a -
li da de nes te ple ná rio. Te nho ba ti do nes te pon to vá ri as 
ve zes, pois con si de ro fun da men tal, para a re to ma da
do de sen vol vi men to bra si le i ro, das ex por ta ções bra si -
le i ras e da pro mo ção do co mér cio in ter na ci o nal do
Bra sil, uma ma ri nha mer can te pre sen te, atu an te, for -
te, trans por tan do, em ban de i ra na ci o nal, as nos sas
mer ca do ri as des ti na das à ex por ta ção. 

Era isso o que que ria di zer, Sr. Pre si den te. 
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra o Se na dor Ro bin son Vi a na.
O SR. ROBINSON VIANA (PMDB – PB. Para

dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, gos ta ria de dar o meu tes te mu nho
so bre as pes so as do Dr. Car los Alber to, do Dr. Bar re i -
ros e do Dr. Tar cí sio, que es tão sen do in di ca dos para
com por a di re ção da Antaq.

Como sou do meio por tuá rio há 25 anos, co nhe -
ço a qua li da de des sas pes so as. Por tan to, não po dia
ter sido mais fe liz a idéia da cri a ção da Antaq e a in di -
ca ção des ses ci da dãos, vis to que são to dos pa tri o tas. 
O Dr. Bar re i ros é um ho mem de 50 anos, que mi li ta na 
área. 

Assim, con si de ro uma opor tu ni da de úni ca a re a -
ti vação do sis te ma por tuá rio bra si le i ro, que co nhe ço
bem, pois já fui su pe rin ten den te do por to da Pa ra í ba, no 
meu Esta do, e a im plan ta ção de fi ni ti va da Lei nº 8.630,
cuja apli ca ção é di fí cil até hoje no por to de San tos e
em ou tros por tos bra si le i ros. 

Dou, por tan to, o meu tes te mu nho, mais uma
vez, da qua li da de das pes so as que es tão sen do in di -
ca das. 

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra o Se na dor Artur da Tá vo la.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, gos ta ria ape nas de me con gra tu lar com o dis cur so
do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, e o faço com a ma i or
ale gria, por que, como Lí der do Go ver no, re co nhe ço
um dis cur so opo si ci o nis ta fe i to com lu ci dez, com tal
amor pelo Bra sil, com tan ta cla re za que me re ce uma
pa la vra de con cor dân cia, de res pe i to a S. Exª.

O Se na dor Ro ber to Sa tur ni no fa lou com mu i ta
pre ci são so bre essa ma té ria, fez as crí ti cas que lhe



pa re ce ram ne ces sá ri as, mas em ne nhum mo men to
per du rou em seu dis cur so aqui lo que vai fi can do co -
mum, que tudo o que é do Go ver no é ruim, tudo o que
é da Opo si ção é bom, fa zen do com que o de ba te po lí -
ti co se tor ne tão es tre i to.

Gos ta ria de me con gra tu lar uma vez mais com o 
dis cur so de S. Exª e com o seu es pí ri to pú bli co, ex -
pres so com mu i ta cla re za nes se dis cur so, e en ca mi -
nhar fa vo ra vel men te, to man do as suas pa la vras, e
bus car esse es for ço de re cu pe ra ção nes sa área em
que a agên cia sur ge.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Luiz Otá vio. 

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, va mos vo tar a cri a ção da Agên cia
Na ci o nal de Trans por tes Aqua viá ri os e tam bém a in -
di ca ção de seus di re to res. Va mos com ple tar o pro je to
que cri ou a agên cia, e, prin ci pal men te, a gran de idéia
que são agên ci as re gu la do ras. 

Já apro va mos a cri a ção da Agên cia Na ci o nal de 
Trans por tes Ter res tres e, com cer te za, vo ta re mos a
da avi a ção ci vil no pró xi mo ano. Hoje vi mos em todo
os me i os de co mu ni ca ção as di fi cul da des das com pa -
nhi as de avi a ção. E as agên ci as, com cer te za, da rão
apo io e pri o ri da de para equa ci o nar es ses gra ves e
sé ri os pro ble mas.

Va mos vo tar hoje a in di ca ção dos no mes para a
Di re to ria da Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Aqua -
viá ri os. To dos os in di ca dos são pes so as que têm res -
pal do, co nhe ci men to e ca pa ci da de téc ni ca, o que de -
mons tra a com pe tên cia do Go ver no Fe de ral na in di -
ca ção des ses no mes. 

E com a Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Aqua -
viá ri os, como foi dito pelo Se na dor Ro ber to Sa tur ni -
no, po de re mos ti rar do ma ras mo o se tor de na ve ga -
ção no País, de na ve ga ção de lon go cur so, de ca bo ta -
gem, o se tor por tuá rio. 

Mas, prin ci pal men te, po de re mos ti rar do ma ras -
mo a na ve ga ção pelo in te ri or, pois a alo ca ção de
recur sos fará com que, em hi dro vi as como a de Tu -
cu ruí – há uma ro lha que fe cha os rios da hi dro via
Ara gua ia-Tocan tins –, se pos sam con clu ir as eclu sas
e tor nar to dos os rios na ci o na is na ve gá ve is, para que
ex por tem nos sa pro du ção agrí co la com pre ços mais
com pe ti ti vos no mer ca do in ter na ci o nal.

Pa ra béns pela in di ca ção e, com cer te za, pela
apro va ção dos no mes.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ro meu Tuma.

Peço às Srªs e aos Srs. Se na do res a ma i or bre -
vi da de pos sí vel.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, vou pro cu rar
ser bem rá pi do. Tra ta-se de as sun to apa i xo nan te. Qu -
an do res pon dia pela Li de ran ça do Go ver no nes ta
Casa, re cor do-me que o Pre si den te da Re pú bli ca fez
uma re u nião de en ver ga du ra, con vo can do to das as
Li de ran ças e Mi nis tros de Esta do, para pro por um
novo tipo de ad mi nis tra ção pú bli ca, que era o ge ren ci -
a men to se to ri al. 

E com as pri va ti za ções, que avan ça ram du ran te 
os úl ti mos anos, o Esta do não po de ria fi car alhe io a
qual quer tipo de fis ca li za ção que le vas se em con ta o
in te res se do usuá rio.

O Pre si den te da Co mis são, Se na dor Alber to
Silva, pelo alto co nhe ci men to que tem do as sun to,
prin ci pal men te no se tor de en ge nha ria, in ter ve io em
vá ri as ex po si ções dos can di da tos in di ca dos. E a pre -
o cu pa ção do Go ver no com os usuá ri os de to dos os
se to res da ad mi nis tra ção pú bli ca sob pri va ti za ção le -
vou à cri a ção das agên ci as fis ca li za do ras e pla ne ja -
do ras. 

Aqui no Se na do, como mem bros da Co mis são
de Ser vi ços de Infra-estrutura, ve ri fi ca mos to dos os
cur rí cu los apre sen ta dos e cons ta ta mos que to dos
pos su em a es pe ci a li da de ne ces sá ria para o car go a
que es tão sen do de sig na dos.

Se na dor Alber to Sil va, lem bro-me que quan do
es ti ve na Ale ma nha e na ve guei pelo rio Reno, com a
Po lí cia Ma rí ti ma Fe de ral, ob ser vei que eles cu i da vam
até do trân si to das bar ca ças que atra ves sam aque le
rio indo para ou tros pa í ses da Eu ro pa, com car gas
enor mes, e com uma eco no mia mu i to gran de.

Se na do ra He lo í sa He le na, no meu Esta do, prin -
ci pal men te em um tre cho do rio Ti e tê, já todo pre pa ra -
do para a na ve ga bi li da de, o trans por te de cana é fe i to
com bas tan te eco no mia.

Não vou me alon gar, pois o Pre si den te está afli -
to para co lo car em vo ta ção a ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sem dú -
vi da, Exª, en quan to há quo rum.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Assim, pe di -
ria a to dos os mem bros des te Se na do que vo tas sem
fa vo ra vel men te às in di ca ções.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Alber to Sil va, V. Exª de se ja usar da pa la vra? (Pa u sa.)

V. Exª tem a pa la vra.



O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Como Pre si den te des -
ta Co mis são, que ro pa ra be ni zar os nos sos com pa -
nhe i ros, a co me çar pelo Se na dor Ro meu Tuma, pela
pres te za com que acor re ram ao nos so cha ma men to
para que es sas agên ci as pu des sem ser cri a das e es ses 
no mes que re al men te são im por tan tes e no tá ve is se -
rem apro va dos. Pa ra be ni zo tam bém V. Exª, Sr. Pre si -
den te, por to mar essa pro vi dên cia que fa ci li ta o tra ba -
lho des ta au to con vo ca ção, co lo can do em vo ta ção es -
ses pa re ces que per mi tem a cri a ção e a ins ta la ção
des sas agên ci as.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Encer ra -
da a dis cus são do Item 5.

Em vo ta ção.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal se cre ta 
e por so bre car ta.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 6:

PARECER Nº 1.510, DE 2001
(Esco lha de Au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
nº 1.510, de 2001, da Co mis são de Ser vi ços 
de Infra-Estrutura, Re la tor: Se na dor Luiz
Otá vio, so bre a Men sa gem nº 270, de 2001
(nº 1.312/2001, na ori gem), de 5 de de zem -
bro do cor ren te ano, pela qual o Pre si den te
da Re pú bli ca submete à de li be ra ção do Se -
na do a es co lha do Se nhor José Gu i ma rães
Bar re i ros, para exer cer o car go de Di re tor
da Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Aqua -
viá ri os – ANTAQ.

Em dis cus são o pa re cer.
A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –

Peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra a Se na do ra He lo i sa He le na.
A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL.

Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, de fato va mos apro ve i tar
este mo men to de dis cus são para en ca mi nhar o voto
da Opo si ção em re la ção a to das as in di ca ções.

É evi den te que es pe ra mos no pró xi mo ano po -
der mos fa zer um gran de de ba te nes ta Casa so bre o
pa pel das agên ci as re gu la do ras. Na his tó ria mu i to re -
cen te, ab so lu ta men te re cen te, vi mos pro ble mas gra -
ves em re la ção a agên ci as que se pre dis pu nham
”com au to no mia, com in de pen dên cia“ re gu lar o se tor
elé tri co, por exem plo, e vi ven ci a mos uma cri se sem

pre ce den tes, em que não hou ve au to no mia, não hou -
ve in de pen dên cia des sas agên ci as re gu la do ras. Com 
o ab so lu to res pe i to ao Re gi men to, mas, ago ra, qua se 
que de afo ga di lho ti ve mos que ana li sar de uma úni ca
vez vá ri as in di ca ções, en ca mi nha das pelo Exe cu ti vo,
de pes so as que são par ti ci pan tes de con se lhos ou di -
re to res de em pre sas pri va das, na área da cons tru ção
ci vil, quan do vão ser in di ca das para agên ci as de re -
gu la ção de trans por te ter res tre, são as mes mas que
ti ve ram suas con tas con si de ra das ir re gu la res pelo
Tri bu nal de Con tas da União, ma cu lan do a ges tão en -
quan to di ri gen tes, por exem plo, da Casa da Mo e da, e
de em pre sas pri va das.

Por tan to, Sr. Pre si den te, é nes te sen ti do que a
Opo si ção en ca mi nha o voto con trá rio às in di ca ções
que es tão sen do fe i tas.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Encer ra -
da a dis cus são.

Em vo ta ção. (Pa u sa.)

(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta e por
so bre car ta.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 7:

PARECER Nº 1.511, DE 2001
(Esco lha de Au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
nº 1.511, de 2001, da Co mis são de Ser vi ços 
de Infra-Estrutura, Re la tor: Se na dor Edu ar do
Si que i ra Cam pos, so bre a Men sa gem nº 271,
de 2001 (nº 1.313/2001, na ori gem), de 5 de 
de zem bro do cor ren te ano, pela qual o Pre -
si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção 
do Se na do a es co lha do Se nhor Tar cí sio
Jor ge Cal das Pe re i ra, para exer cer o car go
de Di re tor da Agência Na ci o nal de Trans por -
tes Aqua viá ri os – ANTAQ.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Sou to.
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Para dis cu tir.

Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu que ria só 
apro ve i tar a opor tu ni da de para re i te rar aqui – e não
se tra ta es pe ci fi ca men te de in di ca ção, mas das atri -
bu i ções des sa Agên cia – a gran de ne ces si da de que
te mos, no Nor des te, de im plan tar a hi dro via do São
Fran cis co.

Esse é um com pro mis so que fi gu ra já há vá ri os
anos no Pro gra ma Avan ça Bra sil e que não avan çou
ab so lu ta men te nada em re la ção ao tre cho ba i a no do
rio São Fran cis co. O Esta do já in ves tiu re cur sos no
por to de Ju a ze i ro, mas, in fe liz men te, não avan çou



nada e te mos hoje gran des pro ble mas na na ve ga bi li -
da de do rio São Fran cis co.

Era esse o re gis tro que que ria fa zer e ou tro, di -
zen do que quan do da apro va ção aqui da Agên cia,
hou ve um gran de es for ço para que os por tos bra si le i -
ros não fi cas sem nes sa Agên cia, pois já ha via um sis -
te ma de au to-regulamentação que fun ci o na va mu i to
bem.

Nes te mo men to, ape la mos a es ses no vos di ri -
gen tes que es tão sen do in di ca dos no sen ti do de que
te nham um con ví vio har mô ni co com as en ti da des que 
es tão fa zen do uma ex ce len te au to ges tão nos por tos
bra si le i ros, para que todo esse ser vi ço que foi fe i to
não seja pre ju di ca do da qui por di an te.

Mu i to obri ga do.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra, pela or dem, a Se na do ra He lo í sa He le na.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.

Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Ape nas para
fa zer uma res sal va, Sr. Pre si den te: o Blo co está li be -
ra do para vo ta ção e o en ca mi nha men to do voto ”não“
é do Par ti do dos Tra ba lha do res.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra o Se na dor Ro ber to Fre i re.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, em pri me i ro lu gar, eu que ria es cla re cer que nós,
do PPS, in te gran tes do Blo co de Opo si ção, vo ta re -
mos fa vo ra vel men te às in di ca ções. 

Entre tan to, o que me traz aqui não é afir mar o
voto. Tal vez eu te nha sido ins ti ga do pelo que foi dito
no dis cur so do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no e na com -
ple men ta ção do Se na dor Artur da Tá vo la, ou seja, te -
mos de ana li sar não com uma vi são es tre i ta de Go -
ver no e Opo si ção, mas con cre ta men te aqui lo que es -
ta mos aqui vo tan do. 

Há uma re for ma do Esta do em mar cha. As
agên ci as po dem es tar sig ni fi can do a nos sa nova es -
tru tu ra es ta tal, um Esta do di fe ren te, um Esta do que já 
não é mais ape nas a ex pres são do apa re lho bu ro crá -
ti co, mas que dá toda uma de ter mi na ção e de fi ni ção
de uma vi são mais am pla de pú bli co. Essas agên ci as
são exa ta men te isso. Esse no vos di re to res, es ses
agen tes são mais que es ta ta is, são pú bli cos, por que
es sas agên ci as têm uma com po nen te cla ra dos con -
se lhos de par ti ci pa ção da ci da da nia. 

Mais que isso: não é ape nas a re gu la ção do se -
tor que foi pri va ti za do, é toda a in ter ven ção pú bli ca
em to das as ati vi da des da so ci e da de bra si le i ra. Esse

dado é im por tan te, por que mu i tos des ses di re to res
hoje in di ca dos são aque les que, no fu tu ro, te re mos
de cha mar aqui para dis cu tir a im ple men ta ção de po -
lí ti cas. Não se rão mais os Mi nis tros. Se já ti vés se mos
cres ci do no en ten di men to da ques tão das agên ci as,
tal vez não te ría mos, por exem plo, o Mi nis té rio das Co -
mu ni ca ções, por que acre di ta va-se que, com a cri ação
da Agên cia Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções, se ria o
fim do Mi nis té rio. Po rém, ele con ti nu ou a exis tir, por
uma in jun ção po lí ti ca do Mi nis tro e do seu Par ti do.

Então, essa idéia do pú bli co, essa idéia da nova
es tru tu ra do Esta do, a re for ma do Esta do em mar cha
é o que nós, do PPS, que ría mos aqui des ta car, di zen -
do que va mos vo tar fa vo ra vel men te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está en -
cer ra da a dis cus são do item 7.

Em vo ta ção. (Pa u sa.)

(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta e por
so bre car ta.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 8:

PARECER Nº 1.512, DE 2001
(Esco lha de Au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
nº 1.512, de 2001, da Co mis são de Ser vi ços 
de Infra-Estrutura, Re la tor: Se na dor Edu ar do
Si que i ra Cam pos, so bre a Men sa gem nº 286,
de 2001 (nº 1.378/2001, na ori gem), de 13
de de zem bro do cor ren te ano, pela qual o
Presi den te da Re pú bli ca sub me te à de li be -
ra ção do Se na do a es co lha do Se nhor John
Mil ne Albu quer que For man, para exer cer o
car go de Di re tor da Agên cia Na ci o nal do Pe -
tró leo – ANP.

Con ce do a pa la vra ao Sr. Lú cio Alcân ta ra, para
dis cu tir.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE. 
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, fa rei um co men tá rio rá pi do, pois sei que V. Exª
quer dar ce le ri da de à vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não, mas 
é um di re i to de V. Exª.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Qu e ro ape nas co men tar um pou co o que o Se na dor 
Ro ber to Fre i re fa lou so bre a re for ma do Esta do bra si -
le i ro. Nes sa re for ma, as agên ci as têm um pa pel mu i to
im por tan te. Infe liz men te, ain da não ad qui ri mos a cul -
tu ra da agên cia.



Con cor do com S. Exª no va men te, in de pen den -
te men te das pes so as que es tão ocu pan do es ses car -
gos, por que não é o ob je to do nos so co men tá rio.

Qu an to à agên cia e ao mi nis té rio, um te ria que
for mu lar po lí ti cas e o ou tro, ve lar pela sua exe cu ção.
Mas há sem pre uma in ter fa ce aí que, em de ter mi na -
dos mo men tos, pode ser da no sa à con cep ção e à im -
ple men ta ção de de ter mi na das po lí ti cas pú bli cas.

Para mim, um tes te que acon te ceu para as
agên ci as foi o apa gão, o ra ci o na men to de ener gia,
por que a pri me i ra re a ção foi que rer a ca be ça dos
mem bros da Ane el – Agên cia Na ci o nal de Ener gia
Elé tri ca.

Eu até ad mi to que eles te nham al gu ma res pon -
sa bi li da de no fato, mas não têm toda a res pon sa bi li -
da de. O se tor está de sor ga ni za do ins ti tu ci o nal men te.
Há um pro ces so de pri va ti za ção que de i xa a de se jar,
que está em cur so, mas tam bém não se con clui.
Houve uma im pre vi dên cia do Go ver no; so mou-se a
isso a seca, e ti ve mos o pro ble ma do ra ci o na men to
de ener gia. 

Mas a pri me i ra ten dên cia foi al guém, apres sa -
da men te, já que rer mu dar isso para ter uma pos si bi li -
da de de exo ne rar ou de pe dir a re nún cia dos di ri gen -
tes des sas agên ci as. Isso é a ne ga ção da agên cia.
Enve re da mos por esse ca mi nho; ago ra, va mos ao
me nos tes tá-lo para ver se ele res pon de às nos sas
ne ces si da des. 

Cre io que, em al guns ca sos, já está ha ven do a
ba na li za ção da agên cia. Com todo o res pe i to, não dá
para en ten der uma Agên cia Na ci o nal de Trans por -
tes Ter res tres e uma Agên cia Na ci o nal de Trans -
por tes Aquaviá ri os. Não vejo sen ti do nis so, ti nha que
ser uma agên cia só. Mas, já que de ci di ram cri ar, va -
mos ver qual será o re sul ta do des sa ex pe riên cia. 

No pas sa do, ti ve mos a fe bre dos IAPs: Insti tu to
de Apo sen ta do ria dos Ban cá ri os, Insti tu to de Apo -
sen ta do ria dos Indus triá ri os, Insti tu to de Apo sen ta do -
ria dos Co mer ciá ri os. Eram o gran de su ces so da ad -
mi nis tra ção pú bli ca bra si le i ra, tan to que ti ve mos car -
de a is da Pre vi dên cia que, du ran te lon go tem po, eram
os gran des lí de res do pro ces so da ad mi nis tra ção pú -
bli ca bra si le i ra. De po is ti ve mos as fun da ções, as em -
pre sas de eco no mia mis ta e fo mos por aí. 

Espe ro que es sas agên ci as não ve nham a ser
mais uma frus tra ção na his tó ria do ser vi ço pú bli co
bra si le i ro.

Mu i to obri ga do, Pre si den te, pela sua to le rân cia,
pois a face de V. Exª de no ta an si e da de em que vo te -
mos. E va mos fa zê-lo, se Deus qui ser.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha -
ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a dis cus são do
item 8.

Em vo ta ção. (Pa u sa.)

(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta e por
so bre car ta.) 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa -
mos, ago ra, aos itens ex tra pa u ta.

Item 9:

PARECER Nº 1.521, DE 2001
(Esco lha de au to ri da de)
(Inclu í do em pa u ta com

aqui es cên cia do Ple ná rio)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
nº 1.521, de 2001, da Co mis são de Ser vi ços 
de Infra-Estrutura, Re la tor: Se na dor Ma u ro
Mi ran da, so bre a Men sa gem nº 284, de
2001 (nº 1.322/2001, na ori gem), de 5 de
de zem bro do cor ren te ano, pela qual o Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
de li be ra ção do Se na do o nome do Sr. Wild -
jan da Fon se ca Mag no, para exer cer o car -
go de Di re tor do De par ta men to Na ci o nal de
Infra-estrutura dos Trans por te – DNIT.

Em dis cus são o pa re cer. (Pa u sa.)
O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Peço a

pa la vra para dis cu tir, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung, para dis cu tir.
O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES. Para dis -

cu tir. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te, Srªs. e
Srs. Se na do res, nós es ta mos dis cu tin do seis in di ca -
ções nes se fi nal de pe río do le gis la ti vo. Ti ve mos al gu -
mas in ter ven ções com mu i to con te ú do so bre o tema.
E eu gos ta ria de jo gar luz par ti cu lar men te so bre duas
in ter ven ções, uma apre sen ta da pelo Se na dor Ro ber -
to Fre i re, em que dis cu tiu o pa pel des sas Agên ci as no 
âm bi to de uma re for ma em cur so do Esta do, re for ma
essa que per deu um pou co a sua ve lo ci da de; e, tam -
bém, a fala do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, pre o cu pa do,
como eu tam bém, com a ba na li za ção da cri a ção de
agên ci as re gu la do ras e fis ca li za do ras.

Te mos que re fle tir so bre esse as sun to. O Con -
gres so, na ver da de, está an dan do na ca dên cia tra ça -
da pelo Exe cu ti vo para a ma té ria.

Eu tam bém não vejo, Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
ne nhum mo ti vo para a cri a ção de duas ou pa re ce que
três agên ci as para cu i dar de trans por te. Não vejo, sin -
ce ra men te. Con si de ro isso um ab sur do. Não tem ca -



bi men to. Tra ta-se de um mo dis mo, em que es ta mos
entran do, tal vez cor ren do o ris co de des mo ra li zar
um ins tru men to da ma i or im por tân cia, que são as
agên ci as re gu la do ras e fis ca li za do ras. Elas não são
ór gãos do Go ver no, são ór gãos da so ci e da de e que
pre ci sam ter for ça. E o Se na do pre ci sa dar essa ga -
ran tia, para que es sas agên ci as, in clu si ve, ”pu xem as
ore lhas“ do Go ver no quan do este es ti ver er ra do, e
não se su bor di nem nem te nham sub ser viên cia ao
Go ver no, como em al guns ca sos a que es ta mos as -
sis ti mos nos úl ti mos me ses.

De i xo aqui esse rá pi do re gis tro. Não que ro in ter -
rom per a vo ta ção, são mu i tas as ma té ri as, não que ro
difi cul tar, mas de i xo meu apo io a al gu mas po si ções
apre sen ta das e tra go, ain da, al gu mas ou tras pre o -
cu pações em re la ção à re for ma do Esta do. La men -
tavel men te ela está um pou co pa ra li sa da num con fli -
to pa tri mo ni a lis ta, vin do da base de sus ten ta ção do
atu al Go ver no. Mas, cre io que, tal vez, não nes te, mas
num fu tu ro go ver no, ve nha mos a su pe rar esse con fli -
to e essa pa ra li sia.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha -

ven do mais quem peça a pa la vra, en cer ro a dis cus -
são do Item 9. 

Em vo ta ção. (Pa u sa.)

(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta e por
so bre car ta.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 10:

PARECER Nº 1.522, DE 2001
(Esco lha de au to ri da de)
(Inclu í do em pa u ta com

aqui es cên cia do Ple ná rio)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re ce
nº 1.522. de 2001, da Co mis são de Ser vi ços 
de Infra-Estrutura, Re la tor: Se na dor Ma u ro
Mi ran da, so bre a Men sa gem nº 285, de
2001 (nº 1.316/2001, na ori gem), de 5 de
de zem bro do cor ren te ano, pela qual o Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
de li be ra ção do Se na do o nome do Senhor
Re i nal do Alves Cos ta Neto, para exer cer o
car go de Di re tor da Agên cia Na ci o nal de
Trans por te Ter res tre – ANTT.

Em dis cus são o Pa re cer.(Pa u sa.)
Para dis cu tir, con ce do a pa la vra ao Se na dor

Ge ral do Cân di do e, logo a se guir, ao Se na dor José
Alen car.

Se os dois ora do res me per mi ti rem, aten de rei à
so li ci ta ção de vá ri os de vá ri os Srs. Se na do res, que já
que rem que se dê iní cio ao pro ces so de vo ta ção.

Com a pa la vra o Se na dor Ge ral do Cân di do.
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, va mos vo tar mais uma in di -
ca ção, ago ra de di re tor da ANTT. 

Pa re ce-me que a cri a ção de agên ci as re gu la do -
ras no Bra sil tor nou-se moda. Aqui não cabe a crí ti ca
em uma vi são es tre i ta de par ti do da Opo si ção em re -
la ção às agên ci as, mas pa re ce-me que as agên ci as
re gu la do ras não têm tido, para a so ci e da de, um gran -
de re tor no, a exem plo da Ane el, a Agên cia Na ci o nal
de Ener gia Elé tri ca. Ti ve mos o apa gão, em que a so -
ci e da de é quem está pa gan do o pre ço, por que a
agên cia re gu la do ra não teve ca pa ci da de ou com pe -
tên cia de fis ca li zar, apon tan do para o Go ver no o pe ri -
go imi nen te, o que re sul tou em uma cri se ener gé ti ca. 

A po pu la ção, este ano, vai pa gar ain da dois re a -
jus tes da taxa de ener gia elé tri ca.

Isso de mons tra que não es tou tão oti mis ta em
re la ção às agên ci as, con for me al guns Se na do res
aqui se po si ci o na ram. A Antaq, por exem plo, é res -
pon sá vel pelo trans por te ma rí ti mo e aqua viá rio. É ver -
da de que o nos so trans por te ma rí ti mo, as nos sas em -
pre sas ma rí ti mas es tão pra ti ca men te de sa ti va das,
as sim como a in dús tria na val bra si le i ra. 

Na se ma na pas sa da, vo ta mos aqui um em prés -
ti mo para a cons tru ção de qua tro na vi os em es ta le i ros 
na ci o na is. Cre io que é uma for ma de se re to mar o
cres ci men to da in dús tria na val, que é mu i to im por tan -
te. Te mos que res ta be le cer a nos sa ma ri nha mer can -
te e for ta le cê-la. Mas o pro ble ma das agên ci as re gu -
la do ras é que elas aca bam não cum prin do o pa pel
para o qual fo ram cri a das.

Por tan to, o nos so voto é con tra es ses no mes in -
di ca dos por não con cor dar mos com a for ma e com o
seu pa pel que es sas agên ci as de sem pe nham na so -
ci e da de.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor José Alen car.
O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG. Para dis cu tir.) 

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pedi a pa la -
vra para fa zer uma apre sen ta ção ao Ple ná rio do Se -
na do do Sr. Re i nal do Alves Cos ta Neto. Este é um en -
ge nhe i ro ci vil, pro fis si o nal com pe ten te e ori un do de
uma das fa mí li as mais tra di ci o na is de Mi nas Ge ra is,
de Pon te Nova, a mes ma ter ra do sa u do so e emi nen -
te Se na dor Mil ton Cam pos.



Seu pai, o en ge nhe i ro Re i nal do Alves Cos ta Fi -
lho, e sua mãe, a ad vo ga da, Drª The re zi nha de Ma ria
Mar tins Alves Cos ta, são re al men te um ca sal que
sem pre pri ma ram pela de di ca ção à co i sa pú bli ca. Tra -
ta-se re al men te de uma fa mí lia ad mi rá vel.

Assim, em re la ção a esse jo vem que vai ocu par
a Di re to ria da Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Ter -
res tres não te nho dú vi das de que tem tudo para exer -
cer um tra ba lho bri lhan te na que la Agên cia, pela sua
ori gem, pela sua qua li fi ca ção, pela sua for ma ção,
não só pro fis si o nal, como tam bém for ma ção mo ral e
éti ca.

Essa a ra zão da mi nha fala, Sr. Pre si den te. Não
vou dis cu tir a nova for ma ta ção ad mi nis tra ti va que o
Exe cu ti vo dá na cri a ção das agên ci as. Faço vo tos que 
es sas agên ci as fa çam um bom tra ba lho nos seg men -
tos pe los qua is elas se res pon sa bi li zam.

Mu i to obri ga do.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor José Fo ga ça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS – Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Mu i to obri ga do, Sr.
Pre si den te. Nós te mos, aqui, seis no mes que es tão
sen do sub me ti dos à apre ci a ção des ta Casa. To dos
eles pas sa ram pelo cri vo das Co mis sões res pec ti vas
e, por tan to, há uma imen sa res pon sa bi li da de, um ine -
gá vel com pro me ti men to do Se na do com as ta re fas,
as ações, as ini ci a ti vas; en fim, com todo o tra ba lho
que vai ser re a li za do por es ses di re to res à fren te des -
sas agên ci as. Nós es ta mos vo tan do em ci da dãos, em 
fun ci o ná ri os pú bli cos, em pes so as ori un das da ati vi -
da de pri va da, mas to dos de ten to res de um cur rí cu lo
in ve já vel, de uma lar ga e com pro va da ex pe riên cia na
sua área de atu a ção pro fis si o nal. Por tan to, to dos eles 
es tão in te i ra men te ha bi li ta dos para exer cer a fun ção. 

O fato im por tan te da de ci são que es ta mos to -
man do nes te fi nal de ano, nes te mo men to em que es -
ta mos en cer ran do as ati vi da des do Con gres so Na ci o -
nal, em que o Se na do pra ti ca men te dá por en cer ra da
a sua ta re fa le gis la ti va do ano de 2001, é que es ta -
mos mu dan do o cor po es ta tal des te País. Há um novo 
apa re lho de Esta do sen do eri gi do, sen do cons tru í do
no Bra sil. A re for ma do Esta do bra si le i ro é pro fun da, é 
um cor te ver ti cal e sen sí vel da es tru tu ra or ga ni za ti va
do apa re lho ad mi nis tra ti vo bra si le i ro. E isso é fe i to tão
pro fun da men te e de ma ne i ra tão in ten sa, isso está
atin gin do as es tru tu ras de Go ver no, de ope ra ção ad -
mi nis tra ti va, de ação pú bli ca, de de fi ni ção de po lí ti -
cas, isso está sen do tão in ten so nes sa di re ção e nes -

se sen ti do que é pos sí vel que nós, os oi ten ta e um
Se na do res, e me in cluo nis so, não es te ja mos ain da
per ce ben do com cla re za a pro fun di da de e a di men -
são des sas mu dan ças.

As agên ci as, hoje, re pre sen tam pra ti ca men te
uma re mo de la ção com ple ta da es tru tu ra do Esta do
bra si le i ro. Te mos a Ane el, que é a Agên cia Na ci o nal
de Ener gia Elé tri ca, que de cer ta for ma subs ti tui ta re -
fas que eram em gran de par te re a li za das pelo Mi nis -
té rio das Mi nas e Ener gia; a ANP, Agên cia Na ci o nal
de Pe tró leo, que tam bém ocu pa boa par te das ações
admi nis tra ti vas fun ci o na is que eram pró pri as do Mi nis -
té rio das Mi nas e Ener gia; a Ana tel, Agên cia Na ci onal
de Te le co mu ni ca ções, que subs ti tui o Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções; a ANA, Agên cia Na ci o nal de Águas,
que cu i da dos re cur sos hí dri cos do País; a ANS,
Agên cia Na ci o nal de Sa ú de; a Antaq, cu jos no mes
es tão ago ra sen do sub me ti dos e que cu i dam do
trans por te aqua viá rio e a Agên cia Na ci o nal de Trans -
por te, que cu i da das ope ra ções ter res tres. Va mos ter,
no fu tu ro, uma Agên cia Na ci o nal de Trans por te Aé -
reo, que vai subs ti tu ir o ór gão que hoje se ocu pa dis so 
e que faz par te do Mi nis té rio da Ae ro náu ti ca. Na se -
ma na pas sa da, vo ta mos os no mes dos no vos in te -
gran tes da di re ção de uma agên cia tam bém re cen te -
men te cri a da, que in clu si ve se quer co me çou a ope -
rar, a cha ma da Anci ne, Agên cia Na ci o nal de Ci ne ma. 

Qual dos Srs. Se na do res está acom pa nhan do
des de ago ra o que está acon te cen do nas po lí ti cas pú -
bli cas cul tu ra is do Bra sil, vol ta das para o fun ci o na -
men to do ci ne ma bra si le i ro? Qual Se na dor? Eu co -
nhe ço um Se na dor que está per ma nen te men te vol ta -
do para isso, que é o Se na dor Fran ce li no Pe re i ra,
além dos que in te gra mos a Co mis são de Ci ne ma – o
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, o Se na dor Artur da Tá -
vo la e eu –, mas o Se na do está ca sa do com o ci ne ma
bra si le i ro. Eu re pi to: o Se na do está ca sa do com o ci -
ne ma bra si le i ro, por que nós apro va mos os di re to res
da Agên cia Na ci o nal de Ci ne ma. So mos res pon sá ve -
is pela sua fis ca li za ção. Assim, o Se na do está ca sa do 
com a in fra-estrutura, com as te le co mu ni ca ções, com
a ener gia elé tri ca, com o pe tró leo. É nos sa res pon sa -
bi li da de. Se não fis ca li zar mos, se não es ti ver mos em
cima des sas agên ci as, elas atu a rão li vre men te, ao
seu bel-prazer. E nós não po de re mos res pon sa bi li zar
nin guém a não ser nós mes mos. Não é se quer ta re fa
da Câ ma ra, é ta re fa do Se na do. Os De pu ta dos não
apro vam os di re to res de agên ci as. O Se na do que tem 
que fis ca li zá-las, co brar, tra zer para de po i men to,
acom pa nhar as po lí ti cas pú bli cas, fa zer com que elas
exer çam ple na men te as suas res pon sa bi li da des. 



Por isso, Sr. Pre si den te, faço o re gis tro da im -
por tân cia des te mo men to e, é cla ro, o meu voto é fa -
vo rá vel. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ma u ro Mi ran da. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor. ) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, acom pa nhei, na Co mis são de
Ser vi ços de Infra-Estrutura, a aná li se dos no mes
apre sen ta dos e que es tão para se rem vo ta dos nes te
mo men to, para as di re to ri as da Agên cia Na ci o nal de
Trans por tes Aqua viá ri os, bem como para os da Agên -
cia Na ci o nal de Trans por te.

É mu i to im por tan te, como dis se o Se na dor José
Fo ga ça, aten ção para essa área, es pe ci al men te, por
par te da que les que vão to mar con ta ou ge rir os des ti -
nos do DNER, esse ór gão que tem sido sem pre cri ti -
ca do pela im pren sa ou re la ci o na do à cor rup ção e ou -
tras ati vi da des. 

Sr. Pre si den te, de fato te mos que es tar aten tos.
Para mi nha sur pre sa, ou para mi nha tran qüi li da de,
acom pa nhei os no mes de to dos os can di da tos, tive o
meu voto na Co mis são e vi que es co lhe mos pes so as
com um cur rí cu lo bom, com pe ten tes, pes so as que já
tra ba lha vam nos ór gãos há mu i tos anos, mas, so bre -
tu do, que nun ca ti ve ram seus no mes en vol vi dos em
ne nhum es cân da lo de cor rup ção. Por isso, em bo ra
não faça par te da base do Go ver no, que ro res pal dar e 
vo tar a fa vor des ses no mes, es pe ci al men te, des ta -
can do o nome do Sr. Car los Alber to Wan der ley, que
por mu i tos anos foi o Di re tor Ge ral do Ge i pot, ór gão
en car re ga do da or ga ni za ção dos pro je tos des ses cor -
re do res de ex por ta ção e de mo bi li za ção den tro do
País. 

Por isso, Sr. Pre si den te, que ro fa zer o meu tes -
te mu nho e de cla rar o meu voto a fa vor des sas pes so -
as in di ca das para a Antaq e para a Agên cia Na ci o nal
de Trans por tes.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ma u ro Mi -
ran da, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa 
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º Vi -
ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Encer ra da a dis cus são.

Pas sa-se à vo ta ção, de acor do com o dis pos to
no art. 383, in ci so VII, do Re gi men to Inter no, que deve 
ser pro ce di da por es cru tí nio se cre to.

Os vo tos e as so bre car tas en con tram-se à dis -
po si ção das Srªs e dos Srs. Se na do res na ca bi ne in -
de vas sá vel e há uma urna em fren te à Mesa iden ti fi -
ca da com o nome do in di ca do, onde as mes mas de -
ve rão ser de po si ta das.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta e por
so bre car ta.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Infor mo às Srªs e os Srs. Se na do res que, às 14
ho ras e 30 mi nu tos, te re mos a vo ta ção no mi nal de
mais qua tro pa re ce res, com efe i to ad mi nis tra ti vo, bem
como a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 2A/95,
que dá nova re da ção ao art. 53 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, que dis põe so bre Imu ni da de Par la men tar. Por -
tan to, se rão 5 itens, to dos com vo ta ção no mi nal.

Em se gui da, te re mos a ses são do Con gres so
Na ci o nal, con vo ca da pelo Pre si den te Ra mez Te bet.

Infor ma-nos a Se cre ta ria Ge ral da Mesa que,
com a vo ta ção das ma té ri as pre vis tas para hoje à tar -
de, a au to con vo ca ção do Se na do Fe de ral fica in te -
gral men te cum pri da, fi can do, en tão, o Con gres so Na -
ci o nal in cum bi do de apro var o Orça men to da União.

Ten do as Srªs e os Srs. Se na do res vo ta do, ire -
mos en cer rar a vo ta ção.

Con vi do os Srs. Se na do res Álva ro Dias, Ro meu
Tuma e Ante ro Paes de Bar ros para fa ze rem a con ta -
gem dos vo tos. (Pa u sa.)

So li ci to aos Srs. Se cre tá ri os que pro ce dam à
con ta gem dos vo tos.

Após o re sul ta do da con ta gem dos vo tos, ain da
ire mos dis cu tir, pela se gun da vez, a ma té ria re fe ren te
à Imu ni da de Par la men tar.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, a ma té ria já foi dis cu ti da.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Item 11:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 2A, DE 1995

(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos dos
Re que ri men tos nºs 758 e 768, de 2001 –

art. 281 do Re gi men to Inter no)

Se gun da ses são de dis cus são, em
segundo tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 2A, de 1995 (nº 610/98, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que dá nova re -



dação ao ar ti go 53 da Cons ti tu i ção Fe de ral
(Dis põe so bre imu ni da de par la men tar),
tendo

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.461, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor José Fo ga ça.

Em dis cus são. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da pa u ta da pró xi ma ses são de li be ra ti va or -
di ná ria.

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)
– Sr. Pre si den te, ain da pos so vo tar?

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Esta mos na fase de dis cus são. La men ta vel -
men te, Se na dor João Alber to, a vo ta ção an te ri or já se 
en cer rou.

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)
– Sr. Pre si den te, pos so fa zer um re gis tro?

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a V. Exª a pa la vra.

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)
– Sr. Pre si den te, eu gos ta ria que a Ata re gis tras se a
mi nha pre sen ça e o meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª será aten di do. A Ata re gis tra rá a ma ni fes -
ta ção de V. Exª.

Con vi do os Srs. Se na do res João Alber to e Bel lo
Par ga para tam bém par ti ci pa rem do co mi tê da con ta -
gem dos vo tos. (Pa u sa.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra, pela or dem, a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
ten do se en cer ra do a dis cus são do Item 11 da pa u ta,
e en quan to se pro ces sa a apu ra ção da vo ta ção dos
itens an te ri o res, peço vê nia para, aqui, fa zer um re -
gis tro so bre im por tan te acon te ci men to ocor ri do on -
tem nos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, quan do o Juiz
Wil li am Yohn, da Fi la dél fia, sus pen deu a pena de
mor te de Mu mia Abu-Jamal – nome de guer ra ado ta -
do por Wes ley Cook – e deu pra zo de seis me ses para 
que uma nova sen ten ça seja ba i xa da, caso con trá rio,
ele cum pri rá pena de pri são per pé tua.

Mu mia Abu-Jamal é um ex-militante dos Pan te -
ras Ne gras, Black Pant hers, que foi con de na do à
mor te em 1982, acu sa do de ter sido res pon sá vel pela
mor te de um po li ci al que de ti ve ra seu ir mão, Wil li am
Cook, por in fra ção de trân si to, em de zem bro de 1981.

Hoje, ele está com 47 anos. Hou ve, en tre tan to, em
seu jul ga men to, uma sé rie de pro ble mas, de vi e ses,
de dis tor ções. Por isso, como cla ra men te se pro cu rou 
de mons trar, é mu i to pro vá vel que ele não te nha sido
res pon sá vel por aque la mor te. Eis por que hou ve
uma enor me cam pa nha, nos di ver sos pa í ses do mun -
do, para que hou ves se a re vi são da pena ou a pos si -
bi li da de de um novo jul ga men to, para que ele não fos -
se con de na do à mor te.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Car los Va la da res)
– Se na dor Edu ar do Su plicy, eu gos ta ria que V. Exª
encer ras se logo seu pro nun ci a men to, uma vez que
va mos anun ci ar o re sul ta do da vo ta ção.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mu i to bem, Sr. Pre si den te. 

Então, sa ú do a de ci são do juiz Wil li am Yohn. Em 
ver da de, o me lhor se ria se pu des se Mu mia
Abu-Jamal ter di re i to a um novo jul ga men to. Por en -
quan to, foi sus pen sa a pena de mor te, o que é um
pas so im por tan te.

Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Re sul ta do da vo ta ção do pa re cer so bre a no -
me a ção do Sr. Car los Alber to Wan der ley para exer cer 
o car go de Di re tor-Geral da Agên cia Na ci o nal de
Trans por tes Aqua viá ri os – Antaq.

Vo ta ram SIM 48 Srs. Se na do res; e NÃO, 15 Srs.
Se na do res.

Hou ve 3 abs ten ções.
To tal: 66 vo tos.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Re sul ta do da vo ta ção do pa re cer so bre a no -
me a ção do Sr. Re i nal do Alves Cos ta Neto para exer -
cer o car go de Di re tor da Agên cia Na ci o nal de Trans -
por tes Ter res tres – ANTT.

Vo ta ram SIM 47 Srs. Se na do res; e NÃO, 15 Srs.
Se na do res.

Hou ve 3 abs ten ções.
To tal: 65 vo tos.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Re sul ta do da vo ta ção do pa re cer so bre a no -
me a ção do Sr. José Gu i ma rães Bar re i ros para exer -
cer o car go de Di re tor da Agên cia Na ci o nal de Trans -
por tes Aqua viá ri os – Antaq.

Vo ta ram SIM 50 Srs. Se na do res; e NÃO, 13 Srs.
Se na do res.



Hou ve 4 abs ten ções.
To tal: 67 vo tos.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Re sul ta do da vo ta ção do pa re cer so bre a no -
me a ção do Sr. Wild jan da Fon se ca Mag no para exer -
cer o car go de Di re tor do De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estrutura de Trans por tes.

Vo ta ram SIM 48 Srs. Se na do res; e NÃO, 15 Srs.
Se na do res.

Hou ve 3 abs ten ções.
To tal: 66 vo tos.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Como pe núl ti ma au to ri da de, re sul ta do da vo ta -
ção do pa re cer so bre a no me a ção do Sr. Tar cí sio Jor -
ge Cal das Pe re i ra para exer cer o car go de Di re tor da
Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Aqua viá ri os –
Antaq. 

Vo ta ram SIM 46 Srs. Se na do res; e NÃO, 16 Srs.
Se na do res. 

Hou ve 4 abs ten ções.
To tal: 66 vo tos.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Re sul ta do da vo ta ção do pa re cer so bre a no -
me a ção do Sr. John Mil ne Albu quer que For man para
exer cer o car go de Di re tor da Agên cia Na ci o nal do
Pe tró leo – ANP. 

Vo ta ram SIM 48 Srs. Se na do res; NÃO, 14 Srs.
Se na do res

Hou ve 4 abs ten ções.
To tal: 66 vo tos.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Esgo ta das as ma té ri as cons tan tes da Ordem
do Dia.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 808, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos do art. 218 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, de acor do com as tra di -
ções da Casa, as se guin tes ho me na gens, con sis ten -
tes em in ser ção em ata de voto de pe sar e apre sen ta -
ção de con do lên ci as à fa mí lia, bem como à Assem -

bléia Le gis la ti va do Pa ra ná, pelo fa le ci men to do De -
pu ta do Esta du al Ti a go de Amo rin No va es, as sas si na -
do, on tem, em fren te à sua re si dên cia, na rua Mato
Gros so, em Cas ca vel/PR.

Jus ti fi ca ção

Ti a go de Amo rin No va es era ra di a lis ta, fi lho de
Ja i ro e Aldi nha No va es. Nas ceu em Bom Prin cí pio,
Dis tri to de To le do, em 1º de de zem bro de 1968. Ele -
geu-se ve re a dor em Cas ca vel pelo PPB, com 2.742
vo tos, em 1996. Para de pu ta do com as sen to na
Assem bléia Le gis la ti va do Pa ra ná, ele geu-se, pelo
mes mo par ti do, com 43.347 vo tos, dos qua is 28.614
fo ram con quis ta dos só em Cas ca vel.

Pelo in con tes tá vel pa pel que exer ceu no de sen -
vol vi men to do Pa ra ná, par ti cu lar men te na Re gião
Oes te do Esta do, Ti a go de Amo rin No va es tor nou-se
me re ce dor do mais pro fun do res pe i to da co mu ni da de 
pa ra na en se.

Sala das Ses sões, 19 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Alva ro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Em vo ta ção.

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.

Para en ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra
ao Se na dor Álva ro Dias. 

S. Exª dis põe de cin co mi nu tos.
O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR. Para

en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a vi o lên cia cres ce
avas sa la do ra men te so bre as ci da des, so bre tu do as
ci da des ma i o res, al can çan do di a ri a men te mi lha res
de pes so as. Des ta fe i ta, um ho mem pú bli co po lê mi co, 
ou sa do, é al can ça do pela vi o lên cia em fren te a sua
re si dên cia.

Um jo vem De pu ta do, de 33 anos, foi as sas si na -
do em fren te à sua re si dên cia, on tem, às 22 ho ras e
30 mi nu tos. Ele vi nha de sem pe nhan do seu man da to
de de pu ta do es ta du al com in de pen dên cia e mu i ta co -
ra gem. Re cen te men te, re sis tiu às pres sões do go ver -
no es ta du al, vo tan do con tra a ven da da Co pel. Mas a
sua ma i or atu a ção, sem dú vi da, re fe ria-se às ques -
tões da vi o lên cia. Com pro gra mas de rá dio e te le -
visão, com ba tia com de no do a vi o lên cia no Pa ra ná,
de nun ci an do cri mes, cri mi no sos e po li ci a is que
even tu almen te des cum pris sem o seu de ver.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, este é um
mo men to de re fle xão para as au to ri da des. Não é pos -
sí vel ad mi tir que a vi o lên cia cres ça de for ma inu si ta -



da, até mes mo no in te ri or do País. Há, sem dú vi da,
ne ces si da de de o Go ver no Fe de ral e de os go ver nos
es ta du a is in ves ti rem de for ma mais sig ni fi ca ti va no
se tor de se gu ran ça pú bli ca. É pre ci so que so bre tu do
o Mi nis té rio da Jus ti ça as su ma a res pon sa bi li da de de
co or de nar po lí ti cas pú bli cas in te gra das com o ob je ti -
vo de con ter esse pro ces so de vi o lên cia no País. 

Cer ta men te, a po lí cia do Pa ra ná elu ci da rá esse
cri me. Como se tra ta de uma ví ti ma de no to ri e da de,
há que se va ler des se epi só dio com ob je ti vos di dá ti -
cos, para al can çar efe i tos pe da gó gi cos, so lu ci o nan do 
o enig ma des se cri me não só re la ti va men te a quem
pro ce deu aos dis pa ros, mas tam bém a even tu a is
man dan tes, para que a opi nião pú bli ca te nha cons -
ciên cia de que re al men te o cri me não com pen sa.

Ma ni fes ta mos a nos sa so li da ri e da de aos fa mi -
li a res de Ti a go de Amo rim No va es, aos seus ele i to -
res, aos seus ami gos e, so bre tu do, à po pu la ção de
Cas ca vel e do oes te do Pa ra ná.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Em vo ta ção o Re que ri men to n.º 808, de 2001. 

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, por una ni mi da de.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – 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 809, DE 2001

Re quer a in ser ção em ata de voto de 
pe sar pelo fa le ci men to do De sem bar ga -
dor Pa u lo Sér gio Fro ta e Sil va.

Se nhor Pre si den te,
Com fun da men to no art. 218 do Re gi men to

Inter no e de acor do com as tra di ções des ta Casa, re -
que i ro se jam pres ta das as se guin tes ho me na gens
pelo fa le ci men to do sa u do so De sem bar ga dor Pa u lo
Sér gio Sil va, mem bro do Tri bu nal de Jus ti ça do Esta -
do do Pará:

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 à fa mí lia do

fa le ci do e ao Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do do Pará.

Jus ti fi ca ção

O pre sen te re que ri men to tem por fi na li da de a in -
ser ção em ata de voto de pe sar pelo fa le ci men to do
ilus tre De sem bar ga dor do Tri bu nal de Jus ti ça do
Esta do do Pará, Dr. Pa u lo Sér gio Fro ta e Sil va, bem

como a apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia do fa -
le ci do e ao Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do do Pará.

O De sem bar ga dor Pa u lo Fro ta mor reu no úl ti mo 
sá ba do, aos 51 anos, vi ti ma do por um cân cer con tra o 
qual lu tou du ran te mu i tos me ses.

Nas dé ca das de 60 e 70, Pa u lo Fro ta foi mi li tan -
te de mo vi men tos po pu la res. Na ma gis tra tu ra, onde
con ta va com mais de 25 anos de ser vi ços pres ta dos,
des ta cou-se como juiz da Vara de Fa mí lia e da Infân -
cia e da Ju ven tu de, onde re a li zou um tra ba lho sem
igual nas de li ca das ques tões re la ti vas à de lin qüên cia
ju ve nil. Ulti ma men te, como De sem bar ga dor, exer cia
a fun ção de Co or de na dor de “Jus ti ça e Ci da da nia” do
Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do.

O De sem bar ga dor foi um de fen sor in can sá vel
do Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te; mem bro da
Co mis são Ju di ciá ria de Ado ção Inter na ci o nal; vi -
ce-presidente do Con se lho Mu ni ci pal de Entor pe cen -
tes; pre si den te da Asso ci a ção de Apo io à Pas to ral da
Cri an ça e vi ce-presidente Nor te da Asso ci a ção Bra si -
le i ra de Ma gis tra dos e Pro mo to res de Jus ti ça da
Infân cia e da Ju ven tu de.

Tam bém era es pe ci a lis ta em Di re i to da Cri an ça
e do Ado les cen te pela Uni ver si da de do Rio de Ja ne i -
ro e pro fes sor da dis ci pli na Di re i to da Cri an ça e do
Ado les cen te em vá ri os cur sos su pe ri o res; con fe ren -
cis ta em en con tros na ci o na is e in ter na ci o na is so bre
Di re i tos da Cri an ça e do Ado les cen te; fez es tá gi os,
nos Esta dos Uni dos so bre “Vi o lên cia Do més ti ca” e
“De lin qüên cia Ju ve nil”, e na Co lôm bia, so bre “Ado les -
cen tes Infra to res”. Em 1995, como co ro a ção de seu
tra ba lho, re ce beu o prê mio “Cri an ça e Paz”, ou tor ga -
do pelo Uni cef e re ce bi do das mãos do Pre si den te da
Re pú bli ca.

Pro fun do co nhe ce dor dos pro ble mas re la ti vos à
cri an ça e ao ado les cen te, o De sem bar ga dor Pa u lo
Fro ta es te ve à fren te na luta pela não re du ção da ida -
de pe nal de 18 para 16 anos. Nes sa área do Di re i to
de i xou im por tan tes con tri bu i ções como, por exem plo,
o Guia do Ado les cen te Inter na do, obra ado ta da em
to dos os cen tros de in ter na ção e tra ta men to de ado -
les cen tes no Pará. Jus ti fi can do o fato de ter es cri to
esse li vro, Pa u lo Fro ta cos tu ma va di zer que as cri an -
ças e ado les cen tes pre ci sa vam sa ber que ti nham di -
re i to de re cor rer das de ci sões dele.

Os fu ne ra is do De sem bar ga dor não de i xam dú -
vi das do quão vi to ri o sa foi a sua ca u sa em de fe sa das
cri an ças e dos ado les cen tes. Di an te do cor po ve la do
no sa lão do Tri bu nal do Júri, no Tri bu nal de Jus ti ça do
Pará, au to ri da des e re pre sen tan tes das áre as ci vil,
mi li tar e re li gi o sa su ce de ram-se em pro nun ci a men tos 
elo gi o sos ao bri lhan te tra ba lho de sen vol vi do por Pa u -



lo Fro ta. To dos que ri am re gis trar sua ad mi ra ção e
seu pe sar.

To da via, as ho me na gens pres ta das não se res -
trin gi ram às au to ri da des. Em ges to me mo rá vel e es -
pon tâ neo, um gru po de 20 me ni nos e me ni nas de rua
aden trou o sa lão onde es ta va sen do ve la do o cor po
do De sem bar ga dor, e con du ziu ora ções em me mó ria
do de cu jus.

Acre di to que mu i to pou cos ho mens pú bli cos ti -
ve ram a hon ra de re ce ber uma ho me na gem tão bela
e che ia de sig ni fi ca dos: as lá gri mas sin ce ras de cri an -
ças que, acos tu ma das ao des pre zo da so ci e da de, vi e -
ram de mons trar a sua gra ti dão, res pe i to e sa u da de
pelo De sem bar ga dor.

Em face de todo o ex pos to, como jus ta ho me na -
gem ao tra ba lho e à gran de fi gu ra hu ma na do De sem -
bar ga dor Pa u lo Sér gio Fro ta e Sil va, so li ci to o apo io
de meus ilus tres Pa res para o fim de apro var o pre -
sen te re que ri men to de pe sar.

Sala das Ses sões, 19 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Ade mir Andra de, pos si ble – PA.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo -
ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra -
de, Lí der do PSB, para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o pre sen te re que -
ri men to tem por fi na li da de a in ser ção em ata de voto
de pe sar pelo fa le ci men to do De sem bar ga dor do Tri -
bu nal de Jus ti ça do meu Esta do, o Pará, Dr. Pa u lo
Sér gio Fro ta e Sil va, bem como a apre sen ta ção de
con do lên ci as à fa mí lia do fa le ci do e ao Tri bu nal de
Jus ti ça do Esta do do Pará.

O De sem bar ga dor Pa u lo Fro ta mor reu no úl ti mo 
sá ba do, aos 51 anos – por tan to, mu i to jo vem –, vi ti -
ma do por um cân cer con tra o qual lu tou du ran te mu i -
tos me ses.

Na dé ca da de 70, o De sem bar ga dor Pa u lo Fro ta 
foi mi li tan te dos mo vi men tos po pu la res. Na Ma gis tra -
tu ra, con ta va com mais de 25 anos de ser vi ços pres -
ta dos e des ta cou-se como Juiz da Vara de Fa mí lia e
da Infân cia e da Ju ven tu de, lo cal em que re a li zou um
tra ba lho sem igual nas de li ca das ques tões re la ti vas à
de lin qüên cia ju ve nil. Ulti ma men te, como De sem bar -
ga dor, exer cia a fun ção de Co or de na dor de Jus ti ça e
Ci da da nia, do Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do do Pará.

O De sem bar ga dor, um de fen sor in can sá vel do
Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te, era mem bro

da Co mis são Ju di ciá ria de Ado ção Inter na ci o nal, Vi -
ce-Presidente do Con se lho Mu ni ci pal de Entor pe cen -
tes, Pre si den te da Asso ci a ção de Apo io à Pas to ral da
Cri an ça e Vi ce-Presidente Nor te da Asso ci a ção Bra -
si le i ra de Ma gis tra dos e Pro mo to res de Jus ti ça da
Infân cia e da Ju ven tu de.

Tam bém era es pe ci a lis ta em Di re i to da Cri an ça
e do Ado les cen te, pela Uni ver si da de do Rio de Ja ne i -
ro, e Pro fes sor da dis ci pli na Di re i to da Cri an ça e do
Ado les cen te em vá ri os cur sos su pe ri o res. Con fe ren -
cis ta em en con tros na ci o na is e in ter na ci o na is so bre
Di re i tos da Cri an ça e do Ado les cen te, fez es tá gi os,
nos Esta dos Uni dos, so bre ”Vi o lên cia Do més ti ca“ e
”De lin qüên cia Ju ve nil“ e, na Co lôm bia, so bre ”Ado les -
cen tes Infra to res“. Em 1995, como co ro a ção de seu
tra ba lho, re ce beu o prê mio Cri an ça e Paz, ou tor ga do
pelo Uni cef, das mãos do Pre si den te da Re pú bli ca do
Bra sil.

Pro fun do co nhe ce dor dos pro ble mas re la ti vos à
cri an ça e ao ado les cen te, o De sem bar ga dor Pa u lo
Fro ta es te ve à fren te na luta pela não-redução da ida -
de pe nal de 18 anos para 16 anos. Nes sa área do Di -
re i to, de i xou im por tan tes con tri bu i ções, como, por
exem plo, o Guia do Ado les cen te Inter na do, obra ado -
ta da em to dos os cen tros de in ter na ção e tra ta men to
de ado les cen tes no Pará. Jus ti fi can do o fato de ter es -
cri to esse li vro, Pa u lo Fro ta cos tu ma va di zer que as
cri an ças e ado les cen tes pre ci sa vam sa ber so bre
seus di re i tos, pois só as sim po de ri am re cor rer das
suas pró pri as de ci sões.

Os fu ne ra is do de sem bar ga dor não de i xam dú -
vi das de quão vi to ri o sa foi a sua ca u sa em de fe sa das
cri an ças e dos ado les cen tes. Di an te do cor po, ve la do
no sa lão do Tri bu nal do Júri, no Tri bu nal de Jus ti ça do
Pará, au to ri da des e re pre sen tan tes das áre as ci vil,
mi li tar e re li gi o sa su ce de ram-se em pro nun ci a men tos 
elo gi o sos ao bri lhan te tra ba lho de sen vol vi do por Pa u -
lo Fro ta. To dos que ri am re gis trar sua ad mi ra ção e seu 
pe sar.

To da via, as ho me na gens pres ta das não se res -
trin gi ram às au to ri da des. Em ges to me mo rá vel e es -
pon tâ neo, um gru po de 20 me ni nos e me ni nas de rua
aden trou o sa lão onde es ta va sen do ve la do o cor po
do De sem bar ga dor e con du ziu ora ções em sua me -
mó ria.

Mu i tos pou cos ho mens pú bli cos ti ve ram a hon ra 
de re ce ber uma ho me na gem tão bela e che ia de sig -
ni fi ca dos: as lá gri mas sin ce ras de cri an ças que, acos -
tu ma das ao des pre zo da so ci e da de, vi e ram de mons -
trar a sua gra ti dão, res pe i to e sa u da de do de sem bar -
ga dor.



Em face de todo o ex pos to, como jus ta ho me na -
gem ao tra ba lho e à gran de fi gu ra hu ma na do De sem -
bar ga dor Pa u lo Sér gio Fro ta e Sil va, so li ci to o apo io
de meus ilus tres Pa res para apro var o pre sen te re -
que ri men to de pe sar.

O De sem bar ga dor Fro ta e Sil va des ta cou-se en -
tre tan tos, como em to dos os se to res da so ci e da de
pes so as se des ta cam, pelo seu ca rá ter, pela sua pre -
o cu pa ção com o ser hu ma no, com o se me lhan te. São
pes so as que, além de cum pri rem com o seu pa pel,
de di cam a sua vida a uma ca u sa. Foi as sim que o De -
sem bar ga dor Pa u lo Fro ta de i xou mu i ta sa u da de ao
povo do Esta do do Pará. Que sua vida sir va de exem -
plo para mu i tos ho mens e mu lhe res do nos so Esta do,
em to dos os se to res da pro fis são. 

Mu i to obri ga do.
O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Sr. Pre si -

den te, peço a pa la vra.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con ce do a pa la vra a V. Exª, por cin co mi nu tos.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, há pou cos mi nu tos, um Se na dor do Pa ra ná,
em seu pro nun ci a men to, fa la va so bre a vi o lên cia de
um cri me ocor ri do no in te ri or do Pa ra ná.

Re gis tro um acon te ci men to ocor ri do hoje em
Bra sí lia. De uma ma ne i ra ge ral, a vi o lên cia im pe ra
nes ta ci da de e, na ma i o ria das ve zes, não che ga ao
do mí nio e ao co nhe ci men to pú bli co, por que a im pren -
sa não tem como re gis trar to dos es ses fa tos. Na ver -
da de, um nú me ro de cri mes, de rou bos, de as sal tos,
fica fora do do mí nio pú bli co. 

Ocor reu, on tem, à no i te, na ci da de sa té li te do
Gu a rá, um cri me vi o len to. Dois as sal tan tes as sal ta -
ram uma re si dên cia, co lo can do to dos os em pre ga dos 
no ba nhe i ro, pas san do a con tro lar toda a casa. Em
de ter mi na do mo men to, pe di ram di nhe i ro, jói as, etc.
Não sen do aten di dos pe los mo ra do res, ime di a ta men -
te ati ra ram no ou vi do de um dos fi lhos da fa mí lia.
Então, cri mes des sa na tu re za me re cem a re fle xão de
to dos nós, por que es ta mos vi ven do numa in se gu ran -
ça mu i to gran de. E isso está acon te cen do cons tan -
temente não só na nos sa Ca pi tal, mas tam bém nas
ci da des sa té li tes que for mam o con tex to ge ral de
Bra sí lia. 

Hoje, há dois mi lhões de ha bi tan tes no Dis tri to
Fe de ral, e cer ca de 20% são de de sem pre ga dos. O
de sem pre go é mu i to gran de, re i nan do, por con se -
qüên cia, o im pé rio das dro gas. O de sem pre go, ali a do
à mi sé ria e às dro gas, sim ples men te pro vo ca cri mes
des sa na tu re za. É la men tá vel que isso ve nha acon te -

cen do em nos so País, como ci tou o Se na dor Álva ro
Dias, há pou cos mi nu tos, em seu pro nun ci a men to. 

Este é o re gis tro que eu gos ta ria de fa zer: o cri -
me de i xa, no Dis tri to Fe de ral, mais uma fa mí lia en lu -
ta da, pre ci sa men te na ci da de sa té li te do Gu a rá. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. 
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Em vo ta ção o Re que ri men to n.º 809, de 2001,
de au to ria do Se na do Ade mir Andra de, que re quer in -
ser ção em Ata de voto de pro fun do pe sar pelo fa le ci -
men to do De sem bar ga dor Pa u lo Sér gio Fro ta e Sil va. 

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 (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con ce do a pa la vra, por cin co mi nu tos, à no bre
Se na do ra Ma ri na Sil va. 

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra) – 
Sr. Pre si den te, cre io que foi V. Exª quem ini ci ou o de -
ba te so bre os da dos apre sen ta dos pela Fun da ção
Ge tú lio Var gas, re fe ren tes ao des per dí cio de ver bas,
que, se gun do a man che te do Jor nal do Bra sil, man -
tém a mi sé ria em nos so País. São da dos mu i to im por -
tan tes, que nos dão con ta de que 50 mi lhões de bra si -
le i ros es tão vi ven do aba i xo da li nha de po bre za. 

Há um dado ain da mais es tar re ce dor e en tris te -
ce dor:

As cri an ças são as ma i o res ví ti mas da
mi sé ria. Cer ca de 45% dos in di gen tes têm
me nos de 15 anos de ida de, o que re pre -
sen ta um exér ci to de 22,5 mi lhões de jo vens 
mi se rá ve is, se gun do o le van ta men to da
FGV. 

Sr. Pre si den te, isso con fir ma as de nún ci as que
têm sido fe i tas, os re cla mos que têm sido apre sen ta -
dos. Há, tam bém, um exér ci to de 15 mi lhões de jo -
vens anal fa be tos, na fa i xa de 7 a 15 anos. Se nos sa
ju ven tu de está ex pos ta a essa si tu a ção de mi se ra bi li -
da de – 45% são in di gen tes, e 15 mi lhões, na fa i xa de
7 a 15 anos, são anal fa be tos –, que fu tu ro terá nos sa
ju ven tu de e que fu tu ro terá nos so País?

Há ou tro dado im por tan tís si mo: se ri am ne ces -
sá ri os R$15,00 men sa is, de 120 mi lhões de bra si le i -
ros, para se aca bar com a po bre za.

A edu ca ção tem um peso sig ni fi ca ti vo nas
ações de com ba te à po bre za. De acor do com a pes -
qui sa, cada ano de es tu do faz com que haja para o
bra si le i ro um acrés ci mo de 16% na ren da e um au -



men to de dois anos na lon ge vi da de, bem como um
cres ci men to po pu la ci o nal ne ga ti vo de 0,26% e di mi -
nu i ção da mor ta li da de in fan til em 8,9%, para cada mil
cri an ças. 

Sr. Pre si den te, vol to ao in can sá vel de ba te que
se tra va nes ta Casa, re fe ren te aos pro gra mas so ci a is. 
La men ta vel men te, a rede de pro te ção so ci al não foi
le va da a sé rio pelo pró prio Go ver no. A exi gên cia do
Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal de que o Bra sil cri as -
se uma rede de pro te ção so ci al para dar res pos ta aos
pro ble mas de po bre za não foi cum pri da, nem ob ser -
va da tan to pe las agên ci as mul ti la te ra is quan to pelo
pró prio Go ver no, que, na pri me i ra opor tu ni da de de fa -
zer o ajus te fis cal, es ta be le ceu cor tes exa ta men te
nes sa área. 

Se ve ri fi car mos o de sem bol so do Go ver no no
que con cer ne aos pro gra mas ti dos como pri o ri tá ri os,
é ver go nho sa a ação no sen ti do dos gas tos dos re cur -
sos que ha vi am sido alo ca dos.

Só para fa zer re fe rên cia, além dos da dos so bre
a po bre za dos nos sos jo vens – são 22 mi lhões vi ven -
do em con di ção de mi sé ria, além de 15 mi lhões anal -
fa be tos –, ou tro, ob ti do na Co mis são Mis ta Espe ci al
de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za, apon ta-nos
que, em ter mos da exe cu ção or ça men tá ria no pri me i -
ro se mes tre des te ano para os pro gra mas es tra té gi -
cos do Go ver no, hou ve o se guin te de sem pe nho: es -
co la de qua li da de para to dos, ape nas 6,4% dos re cur -
sos alo ca dos fo ram gas tos; de sen vol vi men to do en si -
no mé dio, 4,8%; de sen vol vi men to da edu ca ção pro -
fis si o nal – um pou co me lhor, mas ain da in su fi ci en te,
nem a me ta de, Sr. Pre si den te –, 30,8% de sem bol sa -
dos; edu ca ção de jo vens e adul tos, 45%; er ra di ca ção
do tra ba lho in fan til, ape nas 26,5%; Pro gra ma Mo rar
Me lhor, 0,6% gas tos, num país onde há uma imen sa
quan ti da de de pes so as sem as mí ni mas con di ções
de ha bi ta ção ou vi ven do nas ruas – só em São Pa u lo
são mais de sete mil pes so as; agri cul tu ra fa mi li ar, o
se gun do ins tru men to mais im por tan te de com ba te à
po bre za de po is da edu ca ção, ape nas 11,1%.

Então, pre ci sa mos de algo mais do que pa la vras, 
in ten ções ou uma lis ta de pro gra mas pri o ri tá ri os.
Preci sa mos, so bre tu do, de ações que se jam le va das
a cabo, no sen ti do de de be lar a po bre za, que nos en -
ver go nha a to dos, prin ci pal men te por que sa be mos,
pe los da dos, que são cri an ças e jo vens nes sa con di -
ção, jus ta men te aque les mais vul ne rá ve is, que ain da
es tão apos tan do no fu tu ro, cons tru in do sua vida. No
en tan to, que vida cons tru i rão, se as ba ses sob as
qua is ela se ini cia são com ple ta men te de ses tru tu ra -
das, des pro vi das de qua is quer me i os que lhes pos si -
bi li te so nhar com um fu tu ro me lhor?

Qu e ro pa ra be ni zar a Fun da ção Ge tú lio Var gas
pelo es tu do que faz. Não es tou que ren do fa zer ne -
nhum tipo de sim plis mo. Fico mu i to pre o cu pa da quan -
do vejo que toda crí ti ca ao Go ver no é no sen ti do de
cul pá-lo por tudo. Sem pre que se faz uma crí ti ca, vem
al guém e diz que es ta mos sim pli fi can do a ques tão.

É fun da men tal pa rar mos um pou co para pen sar
e evi tar aque la his tó ria de que er rar não é hu ma no –
de pen de de quem erra. Qu an do o erro é pra ti ca do por 
uma ou tra pes soa, aí é erro de fato; quan do é erro
pra ti ca do pelo Go ver no, e se esse erro for abor da do,
mes mo que numa pers pec ti va de crí ti ca cons tru ti va –
com pre en do que as crí ti cas que são fe i tas aqui são
cons tru ti vas – aí já é sim plis mo, é que rer de bi tar na
con ta do Go ver no toda a res pon sa bi li da de pe las ma -
ze las so ci a is.

Sa be mos que as ma ze las so ci a is são um pro -
ces so em cur so, um pro ces so his tó ri co da nos sa re a -
li da de bra si le i ra, mas não po de mos nos con for mar
com esse dis cur so de que são ma ze las his tó ri cas e
não fa zer mos o que é ne ces sá rio fa zer para di mi nu ir -
mos os ín di ces de po bre za do nos so País.

Te mos mu i tas ini ci a ti vas tra mi tan do nes ta Casa, 
uma de las é o meu pro je to que cria o Orça men to So -
ci al, a Lei de Res pon sa bi li da de So ci al, o Pro gra ma de 
Ren da Mí ni ma do Se na dor Edu ar do Su plicy e tan tas
ou tras que po de rão ser efe ti va das, para que pos sa -
mos di mi nu ir essa si tu a ção dra má ti ca de po bre za do
nos so País.

Não que ro aqui sim pli fi car, mas se con ti nu ar -
mos de po si tan do a dí vi da so ci al des te País na con ta
de não sei quem, nun ca ire mos as su mir a res pon sa bi -
li da de de que te mos que fa zer efe ti va men te al gu mas
ações para que essa re a li da de pos sa mu dar.

De sor te, Sr. Pre si den te, que que ro pa ra be ni zar
V. Exª pelo pro nun ci a men to que fez; tive opor tu ni da de 
de acom pa nhar, mes mo não es tan do no Ple ná rio. De
nos sa par te, da par te do Con gres so Na ci o nal, a Co -
mis são de Com ba te à Po bre za fez uma sé rie de es for -
ços no sen ti do de apre sen tar me di das de com ba te à
po bre za que, in fe liz men te, não fo ram con si de ra das, e 
apro va mos ape nas o Fun do de Com ba te à Po bre za
de R$4 bi lhões, quan do a dí vi da so ci al des te País,
para ser sa na da, pre ci sa, no mí ni mo, de R$35 bi lhões 
por ano para que pos sa mos di mi nu ir esse ín di ce ver -
go nho so de po bre za que nos leva ao nú me ro de 50
mi lhões de po bres, como mu i to bem apon ta a Fun da -
ção Ge tú lio Var gas.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao úl ti mo ora dor ins cri to,
Se na dor Edu ar do Su plicy, por exa tos cin co mi nu tos.



O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Anto nio Car los Va la -
da res, que ro re gis trar a im por tân cia do pro nun ci a -
men to da Se na do ra Ma ri na Sil va re la ti va men te ao es -
tu do da Fun da ção Ge tú lio Var gas e em es pe ci al do
eco no mis ta Mar ce lo Neri que, nes ses úl ti mos tem -
pos, vem se de di can do ao es tu do de como se er ra di -
car a po bre za, acre di tan do ele – e tem re gis tra do isso
– que são im por tan tes aque les pro gra mas que en vol -
vem a dis tri bu i ção da ri que za e da ren da. Afir ma ele
que, ha ven do hoje cer ca de 50 mi lhões de pes so as vi -
ven do aba i xo da li nha de po bre za, ou seja, aba i xo de
R$80 por mês, se ria per fe i ta men te pos sí vel, e está ao 
nos so al can ce, er ra di car mos a po bre za no Bra sil,
sen do ne ces sá rio para isso que os ou tros 120 mi -
lhões de bra si le i ros, que dis põem de ren di men tos,
des sem uma con tri bu i ção da or dem de R$750,00 per
ca pi ta anu al men te. Se ria per fe i ta men te pos sí vel que
al can çás se mos o ob je ti vo da er ra di ca ção da po bre za
com me di das tais como a ga ran tia de uma ren da a to -
dos os bra si le i ros.

Sr. Pre si den te, Se na dor Antô nio Car los Va la da -
res, Se na do ra Ma ri na Sil va, eu gos ta ria de trans mi tir
ao Se na do Fe de ral a im por tan te no tí cia da de ci são
to ma da pelo Encon tro Na ci o nal do Par ti do dos Tra ba -
lha do res, em que foi ace i ta a ins cri ção do
pré-candidato à Pre si dên cia da Re pú bli ca, Luiz Iná cio 
Lula da Sil va, por meio da as si na tu ra de 80% dos
mem bros do Di re tó rio Na ci o nal do Par ti do dos Tra ba -
lha do res. Da mes ma for ma, foi con fir ma da a mi nha
ins cri ção como pré-candidato à Pre si dên cia da Re pú -
bli ca, ins cri ção essa que foi fe i ta em de zem bro do ano 
pas sa do, re i te ra da em maio úl ti mo, pe ran te o Di re tó -
rio Na ci o nal, e as sim re co nhe ci da.

Por ou tro lado, hou ve uma de ci são im por tan te
do Pre fe i to de Be lém do Pará, Edmil son Ro dri gues,
do Par ti do dos Tra ba lha do res, que es ta va co gi tan do
ser tam bém pré-candidato. Dis se-me S. Exª – tam -
bém por meio de seu pro nun ci a men to pe ran te cer ca
de 560 de le ga dos no Encon tro Na ci o nal – que, con si -
de ran do que como Lula e eu éra mos do mes mo cam -
po pro gra má ti co, cu jas te ses ha vi am sido apro va das
na que le fó rum na ci o nal, re a li za do sex ta, sá ba do e
do min go, em Re ci fe, nes se úl ti mo fi nal de se ma na; e
con si de ran do tam bém que não via tan ta dis po si ção
de Lula em re a li zar os de ba tes, so bre tu do por que as
te ses pro gra má ti cas já es ta vam, em prin cí pio, apre -
ci a das e vo ta das por aque la re u nião, e tam bém por -
que, den tre aque les que es ta vam no seu cam po de
apo io, ha via al guns que ava li a vam que se ria me lhor
que não se can di da tas se e ou tros que con si de ra vam

im por tan te can di da tar-se para as sim co lo car as suas
idéi as; di an te des sas di ver sas re fle xões, ele pre fe riu
não ser pré-candidato. 

Des sa ma ne i ra, Sr. Pre si den te, te mos de li ne a -
dos, pela Di re ção Na ci o nal e pelo Encon tro Na ci o nal,
os se guin tes qua dro e ca len dá rio:

Encer rou-se o pra zo para ins cri ção de
pré-candidatos.

Estão ins cri tos, como pré-candidatos à Pre si -
dên cia, Luiz Iná cio Lula da Sil va e eu.

A Pré via será re a li za da em 03 de mar ço pró xi -
mo. Quem pode vo tar na Pré via? To dos os apro xi ma -
da men te no ve cen tos e pou cos mil fi li a dos ao Par ti do
dos Tra ba lha do res.

Por tan to, des de 10 de fe ve re i ro de 1980, to das
aque las pes so as que, em al gum mo men to, se ins cre -
ve ram como fi li a dos do PT, des de que es te jam em or -
dem com a sua si tu a ção de fi li a ção; quem por ven tu ra, 
não es te ja con tri bu in do ou algo as sim, pode per fe i ta -
men te co lo car-se em or dem para ter o di re i to ple no,
re ca das tran do-se e con fir man do a sua fi li a ção; quem
ti ver sido fi li a do até 3 de mar ço de 2001 po de rá vo tar
nas ele i ções de 3 de mar ço de 2002, nes sa pré via. 

Qual é a re le vân cia, Sr. Pre si den te, des sa pré -
via? Tra ta-se da pri me i ra vez na his tó ria do Bra sil e de 
qual quer dos par ti dos po lí ti cos bra si le i ros que o can -
di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca será es co lhi do por
to dos os fi li a dos des se par ti do. Por tan to, tra ta-se de
uma de ci são iné di ta, em que se dará a opor tu ni da de
a to dos os fi li a dos do Par ti do dos Tra ba lha do res de
es co lher mos qual aque le que deve ser o can di da to à
Pre si dên cia da Re pú bli ca.

Gos ta ria de res sal tar, ain da hoje, no Da ta Fo lha
Inte ra ção On Line, a se guin te con sul ta, ini ci a da on -
tem: ”Você acha que o Se na dor Edu ar do Su plicy
(PT-SP) de ve ria abrir mão de sua pré-candidatura à
Pre si dên cia em 2002 em fa vor de Luiz Iná cio Lula da
Sil va?“ Até há pou cos ins tan tes 1.012 pes so as ha vi -
am res pon di do a essa in da ga ção, sen do: 836 vo tos
NÃO, cor res pon den do a 83% dos con sul ta dos, e 176
vo tos SIM, que de ve ria o Se na dor Edu ar do Su plicy
de sis tir, cor res pon den do, por tan to, a 17%. Isso sig ni -
fi ca, como eu ha via pre vis to e ex pli ca do aos mem bros 
de le ga dos ao Encon tro Na ci o nal, que há um sen ti -
men to mu i to for te no sen ti do de que eu con ti nue. Nos
di ver sos lu ga res por onde te nho an da do, as pes so as
têm-me dito que eu devo con ti nu ar, devo le var o meu
ide al adi an te, pois é meu di re i to.

Ava lio que es ta rei con tri bu in do para que o Par ti -
do dos Tra ba lha do res dê um exem plo de aper fe i ço a -
men to das ins ti tu i ções de mo crá ti cas, vis to que o Par -



ti do nas ceu para for ta le cer e de fen der a de mo cra cia e 
foi o Par ti do que mais se en ga jou, des de o co me ço,
pe las ”Di re tas já!“, pe las ele i ções di re tas para Pre fe i -
to, Go ver na dor e para Pre si den te da Re pú bli ca.

O Par ti do dos Tra ba lha do res, na épo ca em que
eu era De pu ta do Fe de ral – éra mos oito na Ban ca da –, 
de ci diu que não de ve ría mos abrir mão da de fe sa das
ele i ções di re tas e, por tan to, não par ti ci pa ría mos do
Co lé gio Ele i to ral que de ci diu en tre Tan cre do Ne ves e
Pa u lo Ma luf. Esse mes mo Par ti do foi tam bém o que
mais se em pe nhou na cam pa nha pela ”Éti ca na Po lí ti -
ca“, em 1992. 

Por tan to, o PT, que sem pre co lo cou o pro ce di -
men to de pré via para es co lha de car gos ao Exe cu ti vo
quan do há mais de um can di da to, vai re a li zar, pela
pri me i ra vez, uma pré via para a es co lha do can di da to
à Pre si dên cia.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – (Faz soar a cam pa i nha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Assim, Sr. Pre si den te, que ro re i te rar o que dis se aos
pre sen tes no Encon tro Na ci o nal do Par ti do dos Tra -
ba lha do res. Esta rei de fen den do idéi as, pro po si ções,
es ta rei agin do com toda a ami za de e res pe i to a Luiz
Iná cio Lula da Sil va, nos so Pre si den te de Hon ra.

Gos ta ria, por tan to, que to das as pes so as
acom pa nhas sem de per to esse en con tro, so bre tu do
os fi li a dos ao Par ti do dos Tra ba lha do res, pois é im -
por tan te que to dos com pa re çam à pré via, que acon -
te ce rá em 3 de mar ço de 2002, para di zer se de se jam
vo tar em Lula ou nes te Se na dor que vos fala.

Se Lula ven cer, as su mo o com pro mis so de me
tor nar, des de o mo men to de sua vi tó ria na pré via,
uma das pes so as que cer ta men te ba ta lha rá com a
ma i or ener gia, ar dor e von ta de para que ele se tor ne o 
Pre si den te do Bra sil. Mas gos ta ria que tam bém se
abris se a pos si bi li da de de os fi li a dos do PT, se as sim
de se ja rem, vo ta rem nes te ou tro can di da to.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia se con gra tu la com o Par ti do dos
Tra ba lha do res pela re a li za ção do seu con gres so, que
acon te ce rá na ci da de de Re ci fe, que sem pre se ca -
rac te ri zou, aci ma de tudo, pelo es pí ri to de mo crá ti co,
pela boa con vi vên cia en tre to dos os seus in te gran tes,
uma pro va de que a de mo cra cia pe tis ta con ti nua a ser 
um mo de lo e um exem plo para to dos os par ti dos po lí -
ti cos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º

Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti.

É lido o se guin te:

Bra sí lia, 18 de de zem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Impos si bi li ta do de es tar pre sen te no mo men to 

da vo ta ção da PEC nº 53/2001, que acres cen ta o
art. 149-A à Cons ti tu i ção Fe de ral (Ilu mi na ção Pú bli -
ca), na data de 18-12-2001, por es tar sen do sub me ti -
do a exa me clí ni co, não pude, na opor tu ni da de, ma ni -
fes tar mi nha po si ção fa vo rá vel à apro va ção da Emen -
da. Re que i ro, em con se qüên cia, se per mi ti do for, seja 
con sig na do em ata esta ma ni fes ta ção.

Res pe i to sa men te, Se na dor Ro nal do Cu nha
Lima.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O ofí cio lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Os Srs. Se na do res Car los Be zer ra, Mo za ril do
Ca val can ti e Ro me ro Jucá en vi a ram dis cur sos à
Mesa para se rem pu bli ca dos na for ma do dis pos to no
art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a im por tân cia do
se tor pri má rio para a eco no mia do meu Esta do do
Mato Gros so é de to dos bas tan te co nhe ci da. Da mos
ex pres si va con tri bu i ção para a pro du ção bra si le i ra de
grãos e abri ga mos mais de 10% do re ba nho bo vi no
na ci o nal, num to tal de 17 mi lhões e meio de ca be ças
de gado.

É, por isso mes mo, com gran de pre o cu pa ção
que ve nho à tri bu na re gis trar um sé rio ris co que está a 
ame a çar esse ver da de i ro es te io da eco no mia ma -
to-grossense que é a ati vi da de pe cuá ria.

Re fi ro-me, Srªs e Srs. Se na do res, à não imu ni -
za ção de sig ni fi ca ti va par ce la do re ba nho ma -
to-grossense con tra a fe bre af to sa, em de cor rên cia
da es cas sez de va ci nas, si tu a ção ca u sa da – pelo me -
nos em par te – pela fal ta do ade qua do pla ne ja men to
que de ve ria ter sido re a li za do pe las au to ri da des es ta -
du a is, como elas pró pri as ad mi tem.

O jor nal cu i a ba no Fo lha do Esta do, edi ção do
úl ti mo dia 11, aler ta para o sé rio ris co que o Bra sil, em 
ge ral, e o Esta do do Mato Gros so, em par ti cu lar, es -
tão cor ren do de que se ve nham a re gis trar no vos fo -
cos de fe bre af to sa, por fal ta de va ci na ção da to ta li da -
de dos re ba nhos. O pe rió di co lem bra va, na re por ta -
gem men ci o na da, que a ter ce i ra eta pa da cam pa nha



con tra essa do en ça ter mi na ria no úl ti mo dia 15, sá ba -
do pas sa do, mas que cer ca de um ter ço do re ba nho
ma to-grossense ain da não ha via sido va ci na do.

O pre si den te da Fe de ra ção da Agri cul tu ra de
Mato Gros so – Fa ma to –, José Antô nio D’Ávila, foi
ve e mente ao abor dar o tema. Se gun do ele, ”a nos sa
si tu a ção é pre o cu pan te, por que es ta mos cor ren do
um ris co mu i to gran de por ca u sa da fal ta de pla ne ja -
men to das au to ri da des sa ni tá ri as na ci o na is e es ta -
du ais e por ca u sa da fal ta de va ci nas“. O re pre sen tan -
te dos agro pe cu a ris tas afir mou sem ro de i os que, em
sua opi nião, hou ve ”ne gli gên cia das au to ri da des sa ni -
tá ri as es ta du a is e fe de ra is“, re fe rin do-se aos se to res
res pon sá ve is, res pec ti va men te, no Insti tu to de De fe -
sa Ani mal – Indea –, do Go ver no do Esta do, e no Mi -
nis té rio da Agri cul tu ra.

É im pe ra ti vo de jus ti ça re co nhe cer-se que a fal -
ta de va ci nas – prin ci pal fa tor para que os re ba nhos
ma to-grossense e de ou tros Esta dos não fos sem to -
tal men te imu ni za dos – foi oca si o na da pelo for te in cre -
men to da de man da mun di al pelo pro du to. A re cen te
de tec ção de ca sos da fe bre em pa í ses há mu i tas dé -
ca das li vres de sua in ci dên cia, como a Ingla ter ra e o
Ja pão, bem como na Argen ti na, no Uru guai, na Bo lí -
via e aqui no Bra sil, no Esta do do Rio Gran de do Sul,
con tri bu iu para a for te pro cu ra mun di al por do ses da
va ci na.

O pró prio pre si den te do Insti tu to de De fe sa Ani -
mal, ór gão do Go ver no do Esta do, ad mi te que a si tu a -
ção é crí ti ca e que hou ve fa lhas no pro ces so. Se gun -
do ele, ”um erro foi co me ti do no auge do pro gra ma de
com ba te à fe bre e isso não pode se re pe tir“. Re co nhe -
cen do a gra vi da de da si tu a ção e os ris cos im pli ca dos, 
aque la au to ri da de de cla ra que o ór gão que pre si de
pre ci sa rá to mar me di das al ter na ti vas de se gu ran ça
na ten ta ti va de con tra ba lan çar a de fi ciên cia na va ci -
na ção. Entre os pro ce di men tos que pre ten de ado tar,
men ci o na con tro le nos le i lões, con tro le de aglo me ra -
ção de ani ma is, con tro le de trân si to e in cre men to da
fis ca li za ção, es pe ci al men te na re gião de fron te i ra.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o in su -
ces so par ci al da cam pa nha de va ci na ção con tra a fe -
bre af to sa no Esta do de Mato Gros so já está con fi gu -
ra do. O se gun do lote de va ci nas, que es ta va pre vis to
para o dia 5 pró xi mo pas sa do, num to tal de 34 mi -
lhões e se is cen tas mil do ses para todo o País, não foi
en tre gue em sua to ta li da de pelo Mi nis té rio da Agri cul -
tu ra. Os re pre sen tan tes do se tor agro pe cuá rio têm
cri ti ca do as pe ra men te as fa lhas de co mu ni ca ção en -
tre as au to ri da des sa ni tá ri as fe de ra is e es ta du a is, fa -
lhas que aca ba ram por cri ar essa gra ve si tu a ção de
ris co.

Com efe i to, o ris co po ten ci al para a eco no mia
ma to-grossense é mu i to gran de. O sur gi men to de um
foco de fe bre af to sa no Esta do te ria con se qüên ci as
de sas tro sas, va len do aqui lem brar a ab so lu ta ne ces -
si da de de re for ço na fis ca li za ção na fron te i ra com a
Bo lí via, país onde essa en fer mi da de ain da tem ca rá -
ter en dê mi co. Tam bém na Argen ti na, ape sar da va ci -
na ção, ain da exis tem mais de 100 fo cos con fir ma dos.
No Uru guai, a si tu a ção não é mu i to di fe ren te.

Como se pode ver, tra ta-se de uma ame a ça gra -
vís si ma pro je tan do sua som bra so bre a eco no mia
ma to-grossense. Ca be-nos, aqui, la men tar a in cú ria
das au to ri da des es ta du a is, que de i xa ram de ado tar
as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para im pe dir a es cas sez
de va ci nas con tra a fe bre af to sa, pois po de rão ser de
gran de mon ta os pre ju í zos acar re ta dos à nos sa pe -
cuá ria por essa ne gli gên cia.

Ao mes mo tem po em que ex pres so mi nha es pe -
ran ça de que essa ame a ça não se con cre ti ze, de i xo
meu aler ta no sen ti do de que, no fu tu ro, o Go ver no do
Esta do ado te pos tu ra de ma i or pru dên cia.

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, como pro fes -
sor, li cen ci a do para o de sem pe nho da fun ção par la -
men tar no Se na do Fe de ral, mu i to me ale gra re gis trar
a re a li za ção de even tos que con tri bu em para am pli ar
a abran gên cia da edu ca ção, de i xan do o cam po me ra -
men te in for ma ti vo, para se tor nar crí ti ca e im pul si o na -
do ra de mo di fi ca ções cul tu ra is e de com por ta men to
da so ci e da de.

Re fi ro-me à III Se ma na de Estu dos e De ba tes
em Ini ci a ção à Edu ca ção Ci en tí fi ca, re a li za da no pe -
río do de 13 a 23 de no vem bro, na ci da de de Boa Vis -
ta, Ca pi tal do Esta do de Ro ra i ma.

Esse even to re u niu li de ran ças edu ca ci o na is e
ci en tí fi cas, pro fes so res, pes qui sa do res e aca dê mi cos 
das di ver sas áre as do co nhe ci men to, com pos si bi li -
da de de par ti lha rem suas pro du ções ci en tí fi cas, tec -
no ló gi cas e edu ca ci o na is.

No con tex to da III SEDIEC fo ram tam bém re a li -
za dos co ló qui os de ca rá ter na ci o nal e in ter na ci o nal
que em pres ta ram bri lho e den si da de ain da ma i o res a
esse em pre en di men to cul tu ral e edu ca ci o nal, por in -
ter mé dio do II Se mi ná rio Inter na ci o nal de Edu ca ção
da Amé ri ca La ti na e Ca ri be, da XII Fe i ra Inter na ci o nal
de Ciên ci as e Tec no lo gia Ju ve nil e da X Fe i ra Na ci o -
nal de Ciên ci as do Bra sil, re u nin do, por tan to, es tu -
dan tes e pro fes so res de todo o Bra sil, da Amé ri ca La -
ti na, do Ca ri be e de al guns pa í ses da Eu ro pa.



Foi, Sr. Pre si den te, um fer vi lhar de ju ven tu de e
de ciên cia, em bus ca de no vas con cep ções em pre -
gadas na cons tru ção dos co nhe ci men tos, vi san do o
de sen vol vi men to e a vi vên cia das di fe ren tes for mas
ci entífi cas de abor da gem dos pro ble mas.

Cum pri men to o Go ver no de Ro ra i ma, por in ter -
mé dio do Cen tro de Ciên ci as de Ro ra i ma, pela ben fa -
ze ja ini ci a ti va de co or de nar a re a li za ção de even to de
ta ma nha abran gên cia e sig ni fi ca do para a edu ca ção
dos nos sos jo vens.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res:

O Bra sil pre ci sa cres cer. Pre ci sa ge rar
em pre gos. Pre ci sa de no vas em pre sas. Pre -
ci sa de pou pan ça in ter na. Este é o país que
con ta com o en tu si as mo de mi lha res de em -
pre en de do res, que pre ci sam ter um mer ca -
do de ca pi ta is for te, que lhes as se gu re
aces so ao ca pi tal de ba i xo cus to e am plie a
par ce ria com os aci o nis tas. Quer di zer: a
Bol sa é vi tal para o Bra sil.

Esse é um tre cho do im por tan te do cu men to lan -
ça do pela Ação Cí vi ca pelo For ta le ci men to do Mer ca -
do de Ca pi ta is, mo vi men to am plo, de ade são vo lun tá -
ria, cujo ob je ti vo é lu tar pela so lu ção dos pro ble mas
que afe tam o mer ca do de ca pi ta is bra si le i ro.

Tra ta-se de uma ação cí vi ca de ma i or im por tân -
cia so ci al, po lí ti ca e eco nô mi ca, pois é im pos sí vel ter -
mos uma eco no mia re al men te de sen vol vi da sem um
mer ca do de ca pi ta is ma du ro e de sen vol vi do.

Hoje, um dos gran des pro ble mas do nos so mer -
ca do de ca pi ta is é a mi gra ção de ne gó ci os de em pre -
sas bra si le i ras para o ex te ri or, prin ci pal men te para a
Bol sa de Va lo res de Nova Ior que, que vem cres cen te -
men te açam bar can do gran de vo lu me de tran sa ções
que nor mal men te se ri am re a li za das na Bol sa de Va -
lo res de São Pa u lo.

Não se tra ta de fe char a eco no mia bra si le i ra,
nem de im pe dir a trans for ma ção de nos sas em pre sas 
em com pa nhi as ver da de i ra men te mul ti na ci o na is,
nem, tam pou co, de tra ba lhar com fron te i ras es tre i tas
e com ne gó ci os li mi ta dos.

Cer ta men te a aber tu ra do prin ci pal mer ca do
mun di al às em pre sas bra si le i ras é sa lu tar, re fle te o
ama du re ci men to de nos sa eco no mia e de nos sas
em pre sas, des de que não sig ni fi que a atro fia de
nosso pró prio mer ca do de ca pi ta is, como atu al men -
te está ocor ren do, com sig ni fi ca ti va mi gra ção de ne -
gó ci os para a Bol sa de Va lo res de Nova York.

O Bra sil pre ci sa de em pre sas for tes, de em pre -
sas res pe i ta das in ter na ci o nal men te, de em pre sas

que se jam ca pa zes de cap tar re cur sos no ex te ri or e,
pa ra le la men te, pre ci sa tam bém for ta le cer o mer ca do
lo cal, as se gu ran do con di ções de cres ci men to por
meio de re cur sos apro pri a dos para nos sas em pre sas.

A ca pi ta li za ção, ao con trá rio do en di vi da men to,
é o ca mi nho sa lu tar para que mais em pre en de do res
pos sam cri ar no vas em pre sas, no vos em pre gos, mais 
ren da, mais re ce i ta tri bu tá ria ade qua da, ge ran do
mais e me lho res ser vi ços para toda a po pu la ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Ação
Cí vi ca pelo For ta le ci men to do Mer ca do de Ca pi ta is é
um mo vi men to que me re ce todo o nos so es tí mu lo e
apo io, por que acre di ta mos em sua fi lo so fia, em seus
pro pó si tos, em sua li nha de ação, que co in ci de com a
li nha de ação do Go ver no do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so.

Uma eco no mia aber ta, com li vre con cor rên cia,
com um mer ca do de ca pi ta is vi go ro so, pos si bi li tan do
aces so a re cur sos ne ces sá ri os à im plan ta ção de no -
vos em pre en di men tos pro du ti vos, re pre sen ta um
com pro mis so e um ide al de mo der ni da de, aber tu ra
eco nô mi ca e po lí ti ca, que apo i a mos e de fen de mos
fir me men te.

A de mo cra ti za ção do ca pi tal das em pre sas não
só é apo i a da e es ti mu la da pelo Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, mas tam bém já tem sido pra ti ca da 
pelo Go ver no Fe de ral, como ocor reu re cen te men te
em re la ção à Pe tro brás, que vem fa ci li tan do a aqui si -
ção de suas ações por tra ba lha do res bra si le i ros.

Para que uma ver da de i ra de mo cra ti za ção do
ca pi tal das em pre sas ocor ra no Bra sil, pre ci sa mos de
uma bol sa de va lo res for te, que te nha um vo lu me de
ne gó ci os ex pres si vo, com pa tí vel com a di men são da
eco no mia bra si le i ra, em que um gran de nú me ro de
em pre sas im por tan tes es te jam ope ran do, para que
haja uma ca pi ta li za ção sa dia e ade qua da, com cres -
ci men to eco nô mi co sus ten tá vel.

Sa be mos que exis tem obs tá cu los ins ti tu ci o na is
à con cre ti za ção des se ide al de cres ci men to e de sen -
vol vi men to sa dio de nos so mer ca do de ca pi ta is.

A tri bu ta ção das ope ra ções em bol sa de va lo res
cer ta men te re pre sen ta um obs tá cu lo que deve ser
su pe ra do para que te nha mos con di ções de con cor -
rên cia in ter na ci o nal e não per ca mos ne gó ci os, em
be ne fí cio de bol sas es tran ge i ras.

Te nho a con vic ção de que o Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so em bre ve dará uma so lu ção
ade qua da para o pro ble ma da tri bu ta ção das ope ra -
ções em bol sa de va lo res, as sim como em re la ção
aos ga nhos de ca pi tal no mer ca do aci o ná rio.



Qu e re mos um mer ca do de ca pi ta is for te, mo -
der no, de mo crá ti co, com am pla par ti ci pa ção da nos -
sa po pu la ção, com em pre sas bem ca pi ta li za das, e
não en di vi da das, ge ran do ren da, em pre gos e pro du -
zin do mais bens, a me no res cus tos, con tri bu in do para 
o bem-estar de nos sa po pu la ção.

De i xo aqui meu to tal apo io ao mo vi men to Ação
Cí vi ca pelo For ta le ci men to do Mer ca do de Ca pi ta is,
que, em boa hora, de fen de nos so mer ca do de ações
e o for ta le ci men to de nos sa Bol sa de Va lo res.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai
en cer rar os tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs.
Se na do res que cons ta rá da pa u ta da ses são de li be -
ra ti va or di ná ria, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos 
de hoje, a se guin te

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 2A, DE 1995
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos dos
Re que ri men tos nºs 758 e 768, de 2001 – 

art. 281 do Re gi men to Inter no)
(Vo ta ção no mi nal)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são, em se gun -
do tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 2A,
de 1995 (nº 610/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que dá 
nova re da ção ao ar ti go 53 da Cons ti tu i ção Fe de ral (Dis -
põe so bre imu ni da de par la men tar), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.461, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor
José Fo ga ça.

– 2 –
PARECER Nº 1.517, DE 2001

(Esco lha de Au to ri da de)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 1.517,
de 2001, da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura, 
Re la tor: Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, so bre a Men -
sa gem nº 276, de 2001 (nº 1.319/2001, na ori gem),
de 5 de de zem bro do cor ren te ano, pela qual o Pre si -
den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do Se na -
do a es co lha do Se nhor Fran cis co de Pa u la Ma ga -
lhães Go mes, para exer cer o car go de Di re tor-Geral
do De par ta men to Na ci o nal de Infra-Estrutura da
Agên cia Na ci o nal de Infra-Estrutura de Trans por tes –
DNIT.

– 3 –
PARECER Nº 1.518, DE 2001

(Esco lha de Au to ri da de)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 1.518,
de 2001, da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura, 
Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, so bre a Men sa gem
nº 277, de 2001 (nº 1.320/2001, na ori gem), de 5 de
de zem bro do cor ren te ano, pela qual o Pre si den te da
Repúbli ca sub me te à de li be ra ção do Se na do a es co -
lha do Se nhor Lu zi el Re gi nal do de Sou za, para exer cer 
o car go de Di re tor do De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estrutura da Agên cia Na ci o nal de Infra-Estrutura
de Trans portes – DNIT.

– 4 –
PARECER Nº 1.519, DE 2001

(Esco lha de Au to ri da de)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 1.519,
de 2001, da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura, 
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, so bre a Men sa gem
nº 278, de 2001 (nº 1.321/2001, na ori gem), de 5 de
de zem bro do cor ren te ano, pela qual o Pre si den te da
Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do Se na do a es co -
lha do Se nhor Ro gé rio Gon za les Alves, para exer cer
o car go de Di re tor do De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estrutura da Agên cia Na ci o nal de Infra-estrutura 
de Trans por tes – DNIT.

– 5 –
PARECER Nº 1.520, DE 2001

(Esco lha de Au to ri da de)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 1.520,
de 2001, da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura, 
Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da, so bre a Men sa gem
nº 279, de 2001 (nº 1.323/2001, na ori gem), pela qual
o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do
Se na do o nome do Se nhor Antô nio Ma cha do Bas tos,
para exer cer o car go de Di re tor da Agên cia Na ci o nal
de Infra-Estrutura de Trans por tes – DNIT.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 13 ho ras e 14 mi nu tos.)



Ata da 4ª Ses são De li be ra ti va Or di ná ria
em 19 de de zem bro de 2001

5ª Ses são Le gis la ti va Extra or di ná ria da 51ª Le gis la tu ra
Pre si dên cia dos Srs.: Ra mez Te bet, Edi son Lo bão, Car los Wil son

Mo za ril do Ca val can ti, Ge ral do Althoff e Alva ro Dias

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

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Alva ro Dias –
Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los 
Jú ni or – Antô nio Car los Va la da res – Artur da Tá vo la –
Bel lo Par ga – Be ní cio Sam pa io – Ber nar do Ca bral –
Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio – Car los Wil son –
Ca sil do Mal da ner – Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra 
Cam pos – Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer nan des – Fer -
nan do Be zer ra – Fer nan do Ma tu sa lém – Fer nan do
Ri be i ro – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do
Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – Ger son
Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor ges – He -
lo í sa He le na – Iris Re zen de – Jef fer son Pe res – João
Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen
– José Agri pi no – José Alen car – José Co e lho – José
Edu ar do Du tra – José Fo ga ça – Ju vên cio da Fon se ca
– La u ro Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha – Lind berg
Cury – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz Otá vio – 
Luiz Pon tes – Ma gui to Vi le la – Ma ria do Car mo Alves
– Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo -
re i ra Men des – Mo za ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or –
Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro
Piva – Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i -
ros – Ri car do San tos – Ro ber to Fre i re – Ro ber to Sa -
tur ni no – Ro bin son Vi a na – Ro me ro Jucá – Ro meu
Tuma – Ro nal do Cu nha Lima – Se bas tião Ro cha –
Sér gio Ma cha do – Te o tô nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na – 
Val mir Ama ral – Wal deck Orne las – Wel ling ton Ro -
ber to.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Althoff) – 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. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Álva ro 
Dias, 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

Men sa gem nº 775, de 2001-CN (nº 1.384/2001,
na ori gem), que en ca mi nha, nos ter mos do § 3º do
art. 42 da Lei nº 9.995, de 25 de ju lho de 2000, có pia
do De cre to de 11 de de zem bro de 2001, que “Abre
aos Orça men tos Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da
União, em fa vor do Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia
e do Mi nis té rio da De fe sa, cré di to su ple men tar no va -
lor glo bal de R$6.055.385,00 (seis mi lhões, cin qüen ta 
e cin co mil, tre zen tos e oi ten ta e cin co re a is), para re -
for ço de do ta ções con sig na das nos vi gen tes or ça -
men tos”.

Men sa gem nº 776, de 2001-CN (nº 1.391/2001,
na ori gem), que en ca mi nha, nos ter mos do § 3º do
art. 42 da Lei nº 9.995, de 25 de ju lho de 2000, có pia
do De cre to de 11 de de zem bro de 2001, que “Abre ao
Orça men to da Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor
do Mi nis té rio da Sa ú de, cré di to su ple men tar no va lor
de R$21.660.172,00 (vin te e um mi lhões, se is cen tos
e ses sen ta mil, cen to e se ten ta e dois re a is), para re for -
ço de do ta ções con sig na das no vi gen te or ça men to”.

Men sa gem nº 777, de 2001-CN (nº 1.392/2001,
na ori gem), que en ca mi nha, nos ter mos do § 3º do
art. 42 da Lei nº 9.995, de 25 de ju lho de 2000, có pia
do De cre to de 11 de de zem bro de 2001, que “Abre ao
Orça men to da Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor
do Mi nis té rio da Sa ú de, cré di to su ple men tar no va lor
de R$39.118.000,00 (trin ta e nove mi lhões, cen to e
de zo i to mil re a is), para re for ço de do ta ções con sig na -
das no vi gen te or ça men to”.

Men sa gem nº 778, de 2001-CN (nº 1.393/2001,
na ori gem), que en ca mi nha, nos ter mos do § 3º do
art. 42 da Lei nº 9.995, de 25 de ju lho de 2000, có pia
do De cre to de 12 de de zem bro de 2001, que “Abre ao
Orça menh to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio
da Cul tu ra, cré di to su ple men tar no va lor de
R$1.759.555,00 (um mi lhão, se te cen tos e cin qüen ta



e nove mil, qui nhen tos e cin qüen ta e cin co re a is),
para re for ço de do ta ções cong na das no vi gen te or ça -
men to”.

As Men sa gens que aca bam de ser li das
se rão ane xa das à Men sa gem nº 751/2001-CN,
e vão à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

AVISOS

DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA

Nº 549/2001, de 14 do cor ren te, en ca mi nhan do
as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 562, 
de 2001, do Se na dor Antô nio Car los Va la da res. 

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, ao Re que ren te.

O Re que ri men to vai ao Arqui vo. 

DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA

Nº 1.272/2001, de 13 do cor ren te, en ca mi nhan -
do có pia do Ofí cio nº 3.666/2001, que foi re me ti do ao
Se na dor Pe dro Si mon, com as in for ma ções em res -
pos ta ao Re que ri men to nº 629, de 2001.

A co mu ni ca ção foi en ca mi nha da, em
có pia, ao Re que ren te.

O Re que ri men to vai ao Arqui vo. 

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Althoff) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Alva ro Dias.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 810, DE 2001

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do art. 222 do Re gi men to Inter no do 
Se na do Fe de ral, re que i ro voto de con gra tu la ções aos 
Diá ri os e Emis so ras Asso ci a dos, que atra vés do Diá -
rio da Bor bo re ma de Cam pi na Gran de con quis tou o
Prê mio Esso de Jor na lis mo na ca te go ria ”pri me i ra pá -
gi na“, capa do dia 12 de se tem bro do ano em cur so,

de au to ria do su per vi sor grá fi co do ci ta do jor nal, jor -
na lis ta Cí ce ro Fé lix, de di ca da aos aten ta dos do dia
11 de se tem bro ao World Tra de Cen ter.

Re que i ro, ain da, que essa de ci são seja co mu ni -
ca da aos Su pe rin ten den tes dos Diá ri os Asso ci a dos
na Pa ra í ba e em Cam pi na Gran de.

Sala das Ses sões, 19 de de zem bro de 2001. –
Ro nal do Cu nha Lima.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Althoff) – Nos
ter mos do art. 222, §1º, do Re gi men to Inter no, o re -
que ri men to será des pa cha do à Co mis são com pe -
ten te.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem. 

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Althoff) – Con ce -
do a pa la vra, pela or dem, ao no bre Se na dor Pa u lo
Har tung. 

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu re -
que i ro, na for ma do Re gi men to Inter no, a pa la vra para 
uma co mu ni ca ção de Li de ran ça.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Althoff) – V. Exª
tem a pa la vra, pela or dem.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
eu gos ta ria de re que rer a pa la vra para uma co mu ni -
ca ção ina diá vel. 

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Althoff) – V. Exª
tem a pa la vra, pela or dem.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, da mes ma for ma, tam bém so li ci to a mi nha ins cri -
ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel. 

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Althoff) – Na
pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exªs te rão
assegu ra do o uso da pa la vra por cin co mi nu tos para
uma co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art. 158,
§ 2º do Re gi men to Inter no. 



O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Althoff) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Pa u lo Har tung, como
Lí der, por cin co mi nu tos, para co mu ni ca ção ur gen te
de in te res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14, in ci so II, 
alí nea a do Re gi men to Inter no. 

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, a mi nha co mu ni ca ção é no sen ti do
de pe dir a trans cri ção in te gral do im por tan te edi to ri al
do jor nal O Esta do de S.Pa u lo do dia de hoje, in ti tu la -
do: ”A cor re ção da ta be la do IR“. 

Vou ci tar al gu mas par tes: 

Apro va do nas duas Ca sas do Con -
gres so o pro je to de lei que cor ri ge a Ta be la
Pro gres si va do Impos to de Ren da da Pes -
soa Fí si ca (IRPF), a par tir de 2002, o me -
lhor que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
tem a fa zer – a ri gor, a úni ca ati tu de que lhe
cabe – é con for mar-se com o re sul ta do a
que de pu ta dos e se na do res che ga ram por
acla ma ção e san ci o nar o tex to sem de lon -
gas, re cu san do a al ter na ti va de se ja da pela
área eco nô mi ca e, em es pe ci al, pela tec no -
cra cia tri bu tá ria, de que ele o vete, to tal ou
par ci al men te.

Con ti nua o tex to, um pou co à fren te: 

O ar gu men to le o ni no do Go ver no é
que a cor re ção do IRPF é si nô ni mo de per -
da de ar re ca da ção. Não é. O Te sou ro não
tem pre ju í zo: de i xa, isso sim, de ter um ‘lu -
cro’ in de vi do des de a pri me i ra hora. Per das
ti ve ram os pa ga do res de im pos tos – que,
evi den te men te, não se rão res sar ci dos. Nin -
guém nega que o sa ne a men to das con tas
pú bli cas, em pre en di do pelo atu al Go ver no,
mais do que ne ces sá rio, é im pres cin dí vel
para a es ta bi li da de, que, por sua vez, é pre -
con di ção para o de sen vol vi men to du ra dou -
ro. Mas não bas ta re i te rar essa ver da de.

O pon to re le van te é que o ajus te fis cal, 
como tam bém tan tas ve zes se dis se e se
com pro vou, foi fe i to pelo au men to da ar re ca -
da ção, isto é, à cus ta do con tri bu in te, in com -
pa ra vel men te mais do que me di an te cor tes
no gas to pú bli co. Como se as si na lou re cen -
te men te nes te es pa ço, ci tan do cál cu los do
au di tor Anto ni nho Mar mo Tre vi san, de 1993

a 2000, a car ga tri bu tá ria glo bal no País sal -
tou de 26% para 34% do PIB. Em nú me ros
ab so lu tos, con si de ran do que cada pon to
per cen tu al do PIB equi va le a um in gres so
adi ci o nal de R$10 bi lhões nos co fres pú bli -
cos por ano, a ‘fa tu ra’ dos im pos tos san gra
o povo em cer ca de R$80 bi lhões anu a is.

O ter ro ris mo tri bu tá rio quer fa zer crer
que a nova ta be la do IRPF – que, por si nal,
man tém as alí quo tas em vi gor, in clu si ve a
de 27,5% para os gru pos de ren da lí qui da
mais alta – abri rá um rom bo or ça men tá rio
de gran des pro por ções. Omi te-se que o
Con gres so apro vou na se ma na pas sa da
[aliás, on tem foi apro va da a re gu la men ta -
ção] a emen da cons ti tu ci o nal que cria a
Con tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio
Eco nô mi co (Cide) so bre o mer ca do de com -
bus tí ve is e está para apro var pro je to que re -
gu la men ta a ma té ria – que, aliás, apro va -
mos on tem. 

Pe los cál cu los da Re ce i ta, a Cide car -
re a rá para a União R$7,25 bi lhões por ano,
su pe ran do com fol ga as pri me i ras ex pec ta ti -
vas – e há ava li a ções ain da ma i o res. O Go -
ver no que faça os cor tes su ple men ta res
para com pen sar o Impos to de Ren da – e,
uma vez ao me nos, pou pe o con tri bu in te.

Sr. Pre si den te, peço a trans cri ção des se tex to
de O Esta do de S. Pa u lo, cuja li nha edi to ri al to dos
nós acom pa nha mos e re co nhe ce mos ser dura e fir -
me em de fe sa do ajus te fis cal e do equi lí brio das
con tas pú bli cas, as sim como a con du ta do Par la -
men tar que ocu pa a tri bu na nes te mo men to.

So li ci to, ain da, Sr. Pre si den te, a trans cri ção in te -
gral do ar ti go da jor na lis ta Ro sân ge la Bit tar, do jor nal
Va lor Eco nô mi co, in ti tu la do ”Fal tou sin ce ri da de, so -
brou ar ro gân cia“, que tam bém tra ta da cor re ção da
ta be la do Impos to de Ren da.

Era essa co mu ni ca ção que que ria fa zer, Sr. Pre -
si den te, Álva ro Dias, que as su me a Pre si dên cia nes te 
mo men to. 

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR PAULO HARTUNG EM
SEU PRONUNCIAMENTO:

(Inse ri dos de acor do com o art. 210 do 
Re gi men to Inter no.)











Du ran te o dis cur so do Sr. Pa u lo Har -
tung, o Sr. Ge ral do Althoff, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr.
Álva ro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Álva ro Dias) – V. Exª será
aten di do na for ma re gi men tal, Se na dor Pa u lo Har -
tung.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ge ral do
Althoff, do PFL de San ta Ca ta ri na, por 20 mi nu tos, por 
per mu ta com o Se na dor Ma gui to Vi le la.

O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, du ran te apro xi -
ma da men te 14 me ses tive a hon ra de re la tar a Co mis -
são Par la men tar de Inqué ri to des ti na da a in ves ti gar
pos sí ve is ir re gu la ri da des pra ti ca das pe las Asso ci a -
ções Bra si le i ras de Fu te bol.

Mu i tas ve zes pen sei em vir a este ple ná rio in for -
mar so bre as in ves ti ga ções que a re la to ria es ta va pro -
ce den do, mas pre fe ri che gar ao tér mi no da CPI, com
a apro va ção, por una ni mi da de, do re la tó rio, para, aí
en tão, pres tar con tas não so men te a meus Pa res, que 
me de le ga ram tão ár dua mis são, como tam bém para
toda a so ci e da de bra si le i ra.

A pru dên cia im pe diu-me de an te ci par co men tá -
ri os, já que, como re la tor, nor te ei todo o meu tra ba lho
com base na éti ca, na isen ção e na ga ran tia de am plo
di re i to de de fe sa a to dos os in ves ti ga dos.

Pri me i ra men te, devo des ta car que a CPI foi fru -
to da bri lhan te per cep ção que o emi nen te Se na dor
Álva ro Dias, que nes te mo men to pre si de a ses são,
teve em se tem bro do ano pas sa do. 

Há pelo me nos 20 anos, te mos re gis tra do pe ri o -
di ca men te, se não di a ri a men te, es cân da los pra ti -
cados por di ri gen tes que pre si dem a Con fe de ra ção
Bra si le i ra de Fu te bol, as Fe de ra ções e até mes mo
os clu bes.

Esses di ri gen tes apre sen ta vam-se à so ci e da de
como se aci ma do bem e do mal es ti ves sem, po den -
do pra ti car qua is quer atos, pois en ten di am que não
de vi am ex pli ca ções a nin guém. Re i na vam em suas
en ti da des como se es sas fos sem um es ta do au tô no -
mo den tro do Esta do bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, afir mo, de 
ma ne i ra ca te gó ri ca, que esse pe río do aca bou, e ex -
pli co o por quê. Di ag nos ti ca mos três li nhas mes tras
para as in ves ti ga ções, qua is se jam: 

a uti li za ção, com fins de en ri que ci men to pes so al, 
das en ti da des ge ri das por par te dos seus di ri gen tes; 

pre ju í zo ca u sa do ao Esta do pela so ne ga ção fis -
cal e pre vi den ciá ria, tan to pe las en ti da des como dos
di ri gen tes; 

e, por úl ti mo, a eva são de di vi sas e la va gem de
di nhe i ro nas tran sa ções com o ex te ri or, efe tu a das por 
clu bes bra si le i ros e por pes so as que se in ti tu lam ”em -
pre sá ri os“.

De fi ni das es sas três li nhas mes tras, eu de ve ria,
como re la tor, de ter mi nar o es co po de abran gên cia do
tra ba lho, vis to que uma CPI tem pra zo de ter mi na do
para o en cer ra men to de suas ati vi da des.

Ora, o bom–sen so re co men da va a ado ção do
cri té rio da ma te ri a li da de fi nan ce i ra, isto é, já que o
tem po era li mi ta do, as sim como os re cur sos, de ve ría -
mos nos con cen trar na que las en ti da des que mo vi -
men ta vam a ma i or quan ti da de de di nhe i ro.

Alguns de sin for ma dos ten ta ram in si nu ar que o
meu re la tó rio res trin gia-se ao eixo Rio–São Pa u lo.
Ora, Srªs e Srs. Se na do res, o eixo Rio–São Pa u lo é
res pon sá vel por pelo me nos 80% dos re cur sos fi nan -
ce i ros que gi ram em tor no do nos so fu te bol. Como se
não bas tas se tal fato, es ses mes mos de sin for ma dos
de ve ri am ter vis to que com põem, tam bém, o meu re -
la tó rio in ves ti ga ções acer ca da atu a ção dos em pre -
sá ri os no fu te bol bra si le i ro, do téc ni co Van der lei Lu -
xem bur go, dos ges to res do Grê mio Foot Ball Por -
to-Alegrense, do Sport Club Inter na ci o nal, bem como
os da Fe de ra ção Mi ne i ra de Fu te bol. Além dis so, pro -
du zi uma aná li se de ta lha da da atu a ção dos Con se -
lhos Fis ca is dos Clu bes, que ser ve como exem plo
para todo e qual quer clu be des te País. 

Assim, de fi ni das as li nhas mes tras e o es co po
de abran gên cia de meu tra ba lho, par ti mos – e aqui
digo par ti mos por que es ta va as ses so ra do por uma
plêi a de de ci da dãos da mais ex tre ma com pe tên cia
– para uma in ves ti ga ção mi nu ci o sa. Embo ra des -
con fi asse, como a gran de ma i o ria da po pu la ção bra -
si le i ra, de que en con tra ria abu sos de toda a or dem na
ges tão das as so ci a ções des por ti vas, a re a li da de
mos trou-se mu i to mais dra má ti ca do que se po de ria
ima gi nar. 

Con fes so que, ao pôr lu zes so bre a ca i xa-preta
do fu te bol, os fa tos re ve la dos de i xa ram-me cho ca do
e, ao mes mo tem po, de cep ci o na do. 

Pas sa rei, en tão, a re la tar al guns exem plos que
re fle tem o caos ad mi nis tra ti vo e eco nô mi co em que
se en con tra o nos so fu te bol. De iní cio, en con tra mos
um téc ni co da se le ção bra si le i ra que mo vi men tou
R$10 mi lhões em suas con tas cor ren tes, sem de cla -
rar nada à Re ce i ta Fe de ral. Téc ni co esse res pon sá vel 
pela in di ca ção de jo ga do res (al guns dos qua is de



qua li da de du vi do sa) para os clu bes pe los qua is pas -
sou, as sim como para a se le ção bra si le i ra.

Encon tra mos tam bém um di ri gen te De pu ta do,
que uti li za os re cur sos do seu clu be sem pres tar con -
tas a nin guém, des vi an do-os para con tas ”la ran jas“ e
até mes mo para o ex te ri or. Esse di ri gen te De pu ta do
che gou mes mo a des vi ar re cur sos do seu clu be para
fins de en ri que ci men to pes so al.

Já o di ri gen te do ma i or clu be bra si le i ro, que
decla rou na CPI ”não ser um ban di do co mum“, con -
se guiu, em três anos de man da to, au men tar ex po -
nen ci almen te a dí vi da do clu be, ao mes mo tem po em
que ne ga va aos mem bros do Con se lho Fis cal aces so
às in for ma ções fi nan ce i ras da agre mi a ção.

Esse mes mo di ri gen te pa gou duas ve zes pelo
di re i to de ima gem do seu prin ci pal jo ga dor, um dos
qua is foi fe i to em pa ra í so fis cal, sem ne nhu ma com -
pro va ção da ver da de i ra des ti na ção dos re cur sos.
Além dis so – pas mem, Srªs e Srs. Se na do res! –, ao
ser con fron ta do com uma con ta ban cá ria de seu clu -
be no ex te ri or, apre sen tou três ver sões di fe ren tes
para o mes mo fato, mas ne nhum do cu men to para
qual quer das ver sões.

Encon tra mos tam bém uma fe de ra ção que cons -
ti tui ver da de i ra di nas tia, em que uma mes ma fa mí lia
ocu pa o po der há mais de 30 anos. Nes sa fe de ra ção,
ge ri da como se fos se um ne gó cio pri va do e fa mi li ar,
que só dá pre ju í zo, não há ne nhum con tro le, ne nhu -
ma trans pa rên cia, as ele i ções são vi ci a das, e o ne po -
tis mo gras sa. Srªs e Srs. Se na do res, o di ri gen te des -
sa fe de ra ção em pre ga em tor no de 30 pa ren tes na
en ti da de que pre si de e, ao ser ques ti o na do por mim,
con fes sou que seus atos ”não são jus tos, não são
éticos e não são mo ra is“. Re pi to: fo ram pa la vras
dele, de fi nin do os atos que ele mes mo co me teu na
fe de ra ção. 

Des co bri mos tam bém uma fe de ra ção es ta du al,
com sede lu xu o sa, até mes mo po der-se-ia di zer fa -
raô ni ca, onde os re cur sos en tram aos bor bo tões,
saem para as em pre sas de di ri gen tes e ocu pan tes de
car gos es ta tu tá ri os e aca bam, como que por má gi ca,
vol tan do, em par te, ao seu di ri gen te má xi mo. O mes -
mo di ri gen te se or gu lha dos re sul ta dos fi nan ce i ros da
sua fe de ra ção e man tém os clu bes à min gua, co bran -
do ju ros quan do lhes em pres ta qual quer soma. E,
além do mais, teve a des fa ça tez de pa gar tri bu tos
pes so a is com re cur sos da fe de ra ção. Srªs e Srs. Se -
na do res, con fron ta dos com doze che ques no mi na is
pa gos pela fe de ra ção a sua pró pria pes soa, re sol veu
ne gar os fa tos, como se con tra fa tos bas tas sem pa la -
vras e ne nhu ma com pro va ção da li ci tu de dos pa ga -
men tos.

Des co bri mos uma ou tra fe de ra ção, em que seu
di ri gen te má xi mo, mu i to ami go do De pu ta do di ri gen -
te, diz que não tem tem po e nem quer sa ber da con ta -
bi li da de ”por que tem que ler pelo me nos três ho ras
por dia“. Esse di ri gen te in te lec tu al gere a sua fe de ra -
ção há mais de uma dé ca da, ali an do-se sem pre aos
pe que nos in te res ses re gi o na is. Ten tou por to dos os
me i os obs tru ir os tra ba lhos da CPI, ao mes mo tem po
em que nos apre sen tou li vros con tá be is in com ple tos
e ra su ra dos.

Por úl ti mo, en tre os ca sos mais im por tan tes que
es tou des cre ven do, che ga mos ao di ri gen te-mor do
fu te bol bra si le i ro. Ho mem que se ga ba va de to tal
trans pa rên cia e de to tal ho nes ti da de em sua ges tão.
Qual não foi a nos sa sur pre sa quan do per ce be mos
que es tá va mos di an te de uma ou tra ver da de. Esse di -
ri gen te-mor sem pre ale gou que o seu en ri que ci men to 
de via-se a sua atu a ção como em pre sá rio e não era
pro ve ni en te da Con fe de ra ção Bra si le i ra de Fu te bol.

A ló gi ca da in ves ti ga ção, por tan to, não po de ria
pres cin dir da aná li se das ati vi da des em pre sa ri a is
des se di ri gen te, a fim de ve ri fi car a pro ce dên cia
dessa afir ma ção. Des co bri mos que as em pre sas
des se pró cer só exis tem para dar pre ju í zo. To das
dão pre ju í zo. E mais: ape sar de as em pre sas da rem
pre ju í zo, con ti nu am to das fun ci o nan do ao lon go dos
anos e em pres tam vo lu mo sos re cur sos para o pró prio 
di ri gen te. De fato, a ra zão de ser des sas em pre sas é
ge rar re cur sos para que o car to la jus ti fi que seu pa tri -
mô nio e sua ren da. Os ne gó ci os se es ten dem a em -
pre sas se di a das em um dos pa ra í sos fis ca is mais fe -
cha dos do mun do.

Pa ra do xal men te, quan do os re cur sos de con tra -
tos de pa tro cí nio au men ta ram sig ni fi ca ti va men te, a
en ti da de pas sou a apre sen tar dé fi cits cada vez ma i o -
res. Qu an do a si tu a ção fi cou in sus ten tá vel, a en ti da de 
foi so cor ri da por vul to sos em prés ti mos ex ter nos, a ju -
ros ele va dos, de um ban co de in ter me di a ção que não
cos tu ma fa zer em prés ti mos, mas ape nas liga as pon -
tas. Quem es ta ria na ou tra pon ta, re ce ben do es ses
ju ros ele va dís si mos?

Nos con tra tos de pa tro cí nio, há sem pre o pa ga -
men to de gor das co mis sões a ami gos do di ri gen te. 

A CBF apre sen ta-se como uma ver da de i ra si ne -
cu ra.

Srªs e Srs. Se na do res, cha mou-nos a aten ção o
exa ge ro de gas tos com mor do mi as, jan ta res na ba bes -
cos, li mu si nes e um fes ti val de des pe sas tu rís ti cas pa -
gas até mes mo para de sem bar gado res. A SBTR Pas -
sa gens e Tu ris mo foi con tem pla da com R$31 mi lhões
em três anos. Não po de mos ve ri fi car ade quadamen te 
es ses gas tos por que não ha via a de vi da com prova -



ção con tá bil. Com toda a cer te za, o Mi nis té rio Pú bli co
de ve rá com ple tar a in ves ti ga ção so bre os elos que
não con se gui mos des ven dar en tre a SBTR e os di ri -
gen tes da Con fe de ra ção Bra si le i ra de Fu te bol.

A in ves ti ga ção dos fa tos aci ma re fe ri dos per mi -
tiu a iden ti fi ca ção de uma sé rie de fa to res que im pe -
dem o ple no de sen vol vi men to do fu te bol bra si le i ro. De 
ma ne i ra ge ral, fo ram cons ta ta dos na ges tão des sas
en ti da des ilí ci tos ad mi nis tra ti vos e fis ca is, fal ta de
trans pa rên cia ad mi nis tra ti va, ad mi nis tra ção te me rá -
ria das en ti da des, im pu ni da de pa tri mo ni al; ma ni pu la -
ção pe los di ri gen tes dos con se lhos e dos me ca -
nismos es ta tu tá ri os de con tro le; ges tão fi nan ce i ra
sem re fe ren ci al mer ca do ló gi co e ir res pon sa bi li da de
so ci al.

No en tan to, o pa no ra ma re ve la do evi den ci ou
que a ex plo ra ção e a ad mi nis tra ção do fu te bol, pra ti -
ca das por pro fis si o na is, é uma ati vi da de ne go ci al
com to das as ca rac te rís ti cas fá ti cas dos ”atos de co -
mér cio“, como de mons tram al gu mas das tran sa ções
tí pi cas hoje pra ti ca das na ad mi nis tra ção da mo da li da -
de, como a con tra ta ção de ser vi ços de atle tas pro fis -
si o na is, ven da de es pe tá cu los, mer chan di sing, ex -
plo ra ção de mar cas, li cen ci a men to de pro du tos e
con tra tos co mer ci a is de par ce ri as. 

Nes se con tex to, a CPI do Fu te bol fir mou con vic -
ção de que a im plan ta ção de fi ni ti va de um et hos pro -
fis si o nal na ges tão das en ti da des de ad mi nis tra ção e
de prá ti ca des por ti va cons ti tui ca mi nho que o se tor
não pode mais se dar ao luxo de des con si de rar. Não
há mais lu gar, no País, para a de fe sa de pro ce di men -
tos ama do res e car to ri a is no tra to dos ne gó ci os do fu -
te bol. Por isso mes mo, a CPI iden ti fi cou a ne ces si da -
de de uma re for mu la ção pro fun da na es tru tu ra do fu -
te bol pro fis si o nal no Bra sil.

Essa ta re fa com pre en de mo di fi ca ções a par tir
de ini ci a ti vas que ca bem ao Po der Le gis la ti vo, como a 
pro po si ção de pro je tos de lei e a cri a ção de ins tân cia
in ter na de acom pa nha men to das ati vi da des do se tor
des por ti vo, e ou tras, que fo ram apre sen ta das no re -
latório sob a for ma de re co men da ções, por se in se ri -
rem no âm bi to da com pe tên cia pri va ti va do Po der
Exe cu ti vo. 

A re gu la men ta ção do fu te bol pro fis si o nal como
ato de co mér cio é o cer ne da trans for ma ção da ”es -
tru tu ra bá si ca do fu te bol bra si le i ro“, à qual se jun ta
uma sé rie de obri ga ções e de res pon sa bi li da des que
vi sam a ga ran tir a trans pa rên cia da ati vi da de e a
cons tru ir ins tru men tos de mo crá ti cos de con tro le.
Esses os fun da men tos sub ja cen tes à pri me i ra pro -
pos ta le gis la ti va que esta Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to ofe re ce à con si de ra ção da so ci e da de bra si -

le i ra: A Lei de Res pon sa bi li da de So ci al do Fu te bol
Bra si le i ro. 

O se gun do pro je to de lei de ini ci a ti va da CPI
pro põe a re gu la men ta ção da pro fis são de agen te es -
por ti vo, ati vi da de até há pou co re le ga da a uma po si -
ção mar gi nal na es tru tu ra des por ti va mas que, de
fato, as su miu pa pel im por tan te nas ne go ci a ções dos
even tos, das trans fe rên ci as, e nas re pre sen ta ções de
atle tas. A nor ma ti za ção le gal des sa ati vi da de tor -
na-se fun da men tal para que seja pra ti ca da com trans -
pa rên cia e obe de ça a ins tru men tos in dis pen sá ve is de 
con tro le so ci al. 

O ter ce i ro pro je to, ver san do so bre a re gu la men -
ta ção da pro fis são de ár bi tro de fu te bol, é me di da ar ti -
cu la da às de ma is, es sen ci al para a trans for ma ção da
es tru tu ra do fu te bol bra si le i ro ba se a da em uma cul tu -
ra em pre sa ri al, pro fis si o nal e des por ti va res pon sá vel.

As al te ra ções pon tu a is pro pos tas à Lei nº 9.615, 
de 1998, a cha ma da Lei Pelé, são re sul tan tes de con -
vic ção ama du re ci da a par tir de con ta to com en ti -
dades re pre sen ta ti vas de clu bes, de atle tas, das en -
ti da des di ri gen tes e de ju ris tas com pro fun do co nhe -
ci men to acer ca da ma té ria. 

De ou tra par te, a ex pe riên cia vi vi da no dia-a-dia
da Co mis são evi den ci ou a ne ces si da de de com ple ta
re for mu la ção das nor mas que es ta be le cem os pro ce -
di men tos e po de res de in ves ti ga ção das Co mis sões
Par la men ta res de Inqué ri to.

Pro po mos, as sim, uma Lei de Inqué ri to Par la -
men tar em subs ti tu i ção à Lei nº 1.579, de 1952. Com
mais de 50 anos, a le gis la ção em vi gor en con tra-se
to tal men te ul tra pas sa da, em face de a or dem ju rí di ca
ha ver mu da do sig ni fi ca ti va men te des de en tão.

Por fim, Sr. Pre si den te, a cri a ção, no âm bi to da
Co mis são de Edu ca ção do Se na do Fe de ral, de Sub -
co mis são de Des por to, des ti na da a tra tar de ques -
tões re la ti vas às ati vi da des des por ti vas em nos so
País, é ou tra pro pos ta da Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to. De ca rá ter per ma nen te, a Sub co mis são
cons ti tu ir-se-á, fun da men tal men te, em fó rum pri vi le -
gi a do de de ba tes so bre um se tor que se des ta que
como fa tor re le van te de iden ti da de na ci o nal.

Ao lon go dos tra ba lhos, a par dos pro ble mas de
ges tão, fi ca ram evi den tes, no uni ver so des por ti vo in -
ves ti ga do, dis fun ções na re la ção la bo ral en tre clu bes
e atle tas, na or ga ni za ção de ca len dá ri os, na efi ciên -
cia dos ór gãos ju di can tes. Além des sas, e como tema
re cor ren te em de po i men tos e con tri bu i ções re ce bi -
dos pela Co mis são, pa ten te ou-se a cons ta ta ção do
agra va men to das si tu a ções de vi o lên cia nos es pe tá -
cu los es por ti vos, es pe ci al men te nos jo gos de fu te bol. 



A re a li da de de mons tra da, em face da ex ten são
dos de se qui lí bri os ve ri fi ca dos, exi ge o ina diá vel de li -
ne a men to de um pro je to es tra té gi co para o de sen vol -
vi men to do des por to, em es pe ci al do fu te bol, em nos -
so País. A im por tân cia eco nô mi ca e so ci al das ati vi -
da des des por ti vas re quer do Po der Pú bli co o es ta be -
le ci men to de po lí ti cas de re gu la ção e fis ca li za ção efi -
ci en tes, ca pa zes de as se gu rar o de se já vel for ta le ci -
men to do se tor. A con cre ti za ção des se es for ço na ci o -
nal de cor re ção de ru mos, de res ga te de va lo res, de
ex pan são sus ten ta da do des por to bra si le i ro, de pen -
de, por cer to, das ações con jun tas das ins tân ci as Le -
gis la ti va, Exe cu ti va e Ju di ciá ria de Go ver no.

Des sa ma ne i ra, a CPI apre sen tou as se guin tes
Re co men da ções ao Po der Exe cu ti vo: 

– cri a ção de uma agên cia re gu la do ra para o
des por to; 

– cri a ção de uma co mis são na ci o nal para ana li -
sar e pro por me di das re fe ren tes à vi o lên cia em es pe -
tá cu los es por ti vos; 

– cri a ção de uma co mis são na ci o nal para ana li -
sar e pro por um novo có di go dis ci pli nar e a re es tru tu -
ra ção da jus ti ça des por ti va; e 

– fó rum na ci o nal para ana li sar a re la ção la bo ral
en tre en ti da des de prá ti ca e atle tas pro fis si o na is. 

Con cluo, Sr. Pre si den te, sob a fir me con vic ção
de que esta Casa, o Se na do Fe de ral, cum priu de ma -
ne i ra al ti va, res pon sá vel e, aci ma de tudo, in de pen -
den te, a sua mis são.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Ge -
ral do Althoff, per mi te-me V. Exª um apar te? 

O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC) – Con -
ce do, com mu i ta hon ra e com mu i ta sa tis fa ção, o
apar te ao no bre Se na dor Ro meu Tuma. 

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Não sei se é
co in ci dên cia ou se é a mão di vi na que faz V. Exª es tar
na tri bu na re la tan do todo o ca mi nho da CPI e o Se -
nador Álva ro Dias, que com tan to bri lhan tis mo pre si -
diu a CPI do Fu te bol, es tar di ri gin do os tra ba lhos da
ses são.

O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC) – É
ver da de. 

O Sr. Ro meu Tuma (PFL -SP) – Acho que são
oca siões em que o dedo de Deus mos tra a re a li da de
e o ca mi nho que Ele fez não por de ci são, mas pelo
qual in flu iu na in te li gên cia, na com pe tên cia e na fé
que V. Exªs têm na se ri e da de. Eu acom pa nhei, dentro
das mi nhas li mi ta ções, den tro do pos sí vel, al gu mas das 
re u niões da CPI do Fu te bol. Acho que V. Exªs agiram
com li su ra, com trans pa rên cia, com dig ni da de, ten do
equi pes de alta com pe tên cia co la bo ra do efi caz men te

com a re la to ria que tão bem V. Exª di ri giu. E trou xe -
ram a pú bli co não uma con de na ção, mas uma apu ra -
ção sé ria, que ser vi rá, sem dú vi da ne nhu ma, ao Po -
der Ju di ciá rio, ao Mi nis té rio Pú bli co e às au to ri da des
res pon sá ve is por todo o sis te ma des por ti vo bra si le i ro, 
prin ci pal men te o fu te bol, que é a pa i xão de qual quer
um de nós. Qu an do nós nas ce mos, ou quan do
nascem nos sos fi lhos e ne tos, pen du ra mos a ban de i ra 
do time na por ta do quar to da ma ter ni da de. Como vê
V. Exª, já se nas ce tor cen do por al gum time. V. Exª,
como mé di co, sabe dis so. Pro va vel men te sabe que
quan do nas ce uma cri an ça tor ce do ra do Tu ba rão na
ma ter ni da de em que tra ba lha, sen te uma vi bra ção
es pe ci al, prin ci pal men te quan do a ban de i ri nha do
clu be está pen du ra da na por ta. Digo que sou co rin ti a -
no por de le ga ção do meu pai, que era co rin ti a no roxo, 
as sim como toda a mi nha fa mí lia. Por tan to, o fu te bol
está em nos so san gue. Qu an tas ve zes o ci da dão de i -
xa de com prar o seu lan che para po der com prar o bi -
lhe te para as sis tir a uma par ti da! E hoje o tor ce dor se
as sus ta ao sa ber que al guns maus di re to res e maus
ge ren ci a do res de clu bes des vi a ram di nhe i ro que te ria 
de ser in ves ti do no fu te bol, na bus ca de me lhor qua li -
da de, que ao lon go des tes úl ti mos anos es ta mos per -
den do. Se na dor Ge ral do Althoff, eu não te ria nada a
acres cen tar. Ape nas que ro vi brar com V. Exªs, por
tudo o que fi ze ram. Este ano foi atí pi co no Se na do,
por que a pró pria pro du ção de leis foi bri lhan te, to das
de in te res se pú bli co.

O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC) – Agra -
de ço a V. Exª .

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Esta mos vo -
tan do a que bra da imu ni da de par la men tar. A trans pa -
rên cia, o res pe i to ao ci da dão, a bus ca da dig ni da de
em qual quer tipo de fun ção, in clu si ve no es por te,
trou xe, sem dú vi da ne nhu ma, um olhar me lhor da
po pu la ção so bre os mem bros do Se na do. De ve mos
mu i to a V. Exª, Se na dor Ge ral do Althoff, Re la tor dos
tra ba lhos da CPI do Fu te bol. Gos ta ria de agra de cê-lo
em nome do Par ti do, pois es tou aqui, re pen ti na men -
te, como Lí der do PFL. Cum pri men to-o, em nome do
PFL, por todo o be ne fí cio que trou xe ao Par ti do. E ao
Se na dor Álva ro Dias, que tão bem sou be con du zir os
tra ba lhos da CPI, sem des res pe i tar em mo men to al -
gum os que fo ram con vo ca dos como tes te mu nhas ou
como acu sa dos. Os ques ti o na men tos fo ram fe i tos
com bri lhan tis mo e in te li gên cia, na bus ca da ver da de.
Te nho es pe ran ça de que o povo bra si le i ro fi ca rá eter -
na men te agra de ci do pelo tra ba lho de sen vol vi do por
V. Exªs.

O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC) – Mu i to 
obri ga do, Se na dor Ro meu Tuma.



O Sr. Anto nio Car los Jú ni or (PFL – BA) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC) – Con -
ce do tam bém um apar te ao no bre Se na dor Anto nio
Car los Jú ni or.

O Sr. Anto nio Car los Jú ni or (PFL – BA) – Se -
na dor Ge ral do Althoff, ve nho me pro nun ci ar por que
es tou or gu lho so do tra ba lho fe i to pela CPI do Fu te bol, 
com des ta que para V. Exª, Re la tor, e para o Pre si den -
te, Se na dor Álva ro Dias. Lem bro-me de que, no mo -
men to da cri a ção da CPI, dis cu tia-se que en ti da des
de di re i to pri va do, como a CBF, os clu bes e as fe de ra -
ções, não po de ri am ser in ves ti ga dos pelo Con gres so
Na ci o nal. Ledo en ga no! Qu an do o as sun to toca fun do 
no co ra ção do povo, os seus re pre sen tan tes têm de
es tar aten tos. É de ver nos so sim! V. Exªs en fren ta ram
toda sor te de re a ções, per se gui ções e todo tipo de
ação con trá ria, mas, mes mo as sim, ti ve ram co ra gem
e le va ram a cabo esse tra ba lho be lís si mo, não só des -
ven dan do uma sé rie de ab sur dos e fal ca tru as co me ti -
dos em vá ri as en ti da des do fu te bol bra si le i ro, como
tam bém su ge rin do, como vi mos ago ra no re la to de V.
Exª, Se na dor Althoff, me i os de co i bir tan tos ma les
que fo ram ca u sa dos ao fu te bol bra si le i ro. Hoje o fu te -
bol bra si le i ro vai vi ver um novo mar co. Os re sul ta dos
do jo gos da se le ção são nada mais nada me nos do
que a sín te se de tudo o que vi nha acon te cen do. O re -
sul ta do da CPI le va rá o fu te bol bra si le i ro a um novo
ca mi nho que, es pe ra mos, seja de vi tó ri as, como sem -
pre foi, e es ta va de i xan do de ser por for ça da má ges -
tão, das fal ca tru as dos mal fe i tos co me ti dos contra ele. 
Por tan to, que ro pa ra be ni zar o Se na dor Ge ral do Althoff,
Re la tor, e o Pre si den te da CPI, Se na dor Álva ro Dias,
pelo tra ba lho, que re pre sen tou um mar co para o Se na -
do Fe de ral. Mu i to obri ga do.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC) – De
ime di a to, con ce do um apar te tam bém ao Se na dor
Ma u ro Mi ran da.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na dor
Ge ral do Althoff, que ro me as so ci ar aos meus co le gas
e pa ra be ni zá-lo pela atu a ção na CPI do Fu te bol, bem
como o Pre si den te Álva ro Dias pelo be lís si mo tra ba -
lho fe i to. V. Exª, além de co lo car às cla ras as ma ze las
do nos so fu te bol, su ge re al gu mas leis para me lho rar
o or de na men to des sa área tão im por tan te para o
povo bra si le i ro, aque la que toca o co ra ção, aque la
que emo ci o na nas ar qui ban ca das, nos clu bes. Pa ra -
be ni zo V. Exª por essa ação. De ve mos es tar aten tos
tam bém às pro vi dên ci as que se rão ado ta das pelo Mi -
nis té rio Pú bli co e pela Jus ti ça. É sem pre mu i to tris te
ou vir de co men ta ris tas, da im pren sa, que a CPI ter mi -
nou em piz za. As pro po si ções de V. Exª vão em sen ti -
do con trá rio, já que são pro je tos de lei que vi sam mo -

di fi car esse se tor tão im por tan te. Ao mes mo tem po,
gos ta ría mos de co brar trans pa rên cia das ações que
do Mi nis té rio Pú bli co e da Jus ti ça. Ape lo a es sas ins ti -
tu i ções para que dêem se qüên cia, so bre tu do com
trans pa rên cia, e pu bli ci da de às suas ações, da qui
para a fren te, para ver mos os que co me te ram er ros
se rem con de na dos. Mu i to obri ga do.

O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria de fa zer
al gu mas re fe rên ci as aos apar tes apre sen ta dos e di -
zer ao no bre Se na dor Ro meu Tuma que te nho a ab -
so lu ta con vic ção, a ab so lu ta cer te za de que os de síg -
ni os de Deus me co lo ca ram nes te Se na do Fe de ral da
ma ne i ra que aqui che guei, pelo fa le ci men to de um ci -
da dão ca ta ri nen se da mais alta qua li da de, o Se na dor
Vil son Pe dro Kle i nü bing, ho mem to tal men te afe i to
aos sen ti men tos e às ações de mo ra li da de e de éti ca.
Cou be, pe los de síg ni os de Deus, a mim, exa ta men te,
subs ti tuí-lo. E pro cu rei fa zer e exer ci tar to das as
ações den tro des ta Casa sem pre ten do em men te as
re fle xões e as po si ções do no bre Se na dor Vil son Pe -
dro Kle i nü bing. Os de síg ni os de Deus tam bém me co -
lo ca ram nes sa re la to ria. Por tan to, pro cu ra mos, por
meio do nos so tra ba lho, dar uma res pos ta aci ma de
tudo a esta Casa e à so ci e da de bra si le i ra.

Qu e ro di zer ao no bre Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães Jú ni or que, no mo men to em que nos de -
fron tá va mos com pro ble mas, prin ci pal men te por que
es tá va mos a in ves ti gar en ti da des de di re i to pri va do, eu 
sem pre res pon dia de uma úni ca ma ne i ra: nada mais
pú bli co nes te País do que o fu te bol; nada mais pú bli co
nes te País do que o nos so ma i or pa tri mô nio cul tu ral. E
cabe exa ta men te ao Po der Pú bli co pre ser var o pa tri -
mô nio cul tu ral des te País e, por con se qüên cia, pre ser -
var um des ses pa tri mô ni os, que é o fu te bol.

Ti ve mos, no bre Se na dor, re a ções ex ter nas e in -
ter nas for tes. Con se gui mos su pe rar to das de uma
ma ne i ra mu i to se re na e mu i to tran qüi la, bus can do,
sem pre, por meio do bom sen so e da dis cri ção, exer -
ci tar o nos so tra ba lho.

Enten do que con se gui mos, exa ta men te por que
o nos so re la tó rio foi apro va do, na Co mis são, por una -
ni mi da de.

Qu e ro agra de cer o apar te do no bre Se na dor
Ma u ro Mi ran da e di zer a S. Exª que eu não te nho dú vi -
da tam bém de que a his tó ria do fu te bol bra si le i ro será
com ple ta men te di fe ren te a par tir do mo men to que
con se guir mos fa zer que es sas pro pos tas se tor nem
re a li da de.

E, para o co nhe ci men to de V. Exª e de to das as
Srªs e os Srs. Se na do res pre sen tes, afir mo que es ta -
mos re a li zan do um tra ba lho mu i to in ten so de sen si bi -
li za ção do Po der Exe cu ti vo para que tra ga para si a
res pon sa bi li da de de, por meio de uma me di da pro -
visória, fa zer com que a nos sa Lei de Res pon sa bi lidade 



So ci al do fu te bol bra si le i ro pas se a ter, por con se -
qüên cia, efi cá cia o mais ra pi da men te pos sí vel.

Para con clu ir, Sr. Pre si den te, es ta va a afir mar
que te nho a fir me con vic ção de que o Se na do Fe de ral 
cum priu de ma ne i ra al ti va, res pon sá vel e, aci ma de
tudo, in de pen den te sua mis são de ze lar pelo aper fe i -
ço a men to das re la ções so ci a is, que, no caso do des -
por to, sig ni fi ca um dos ma i o res pa tri mô ni os so ci o cul -
tu ra is da Na ção bra si le i ra.

Eram es sas as in for ma ções que de se ja va for ne -
cer a este Ple ná rio e a toda a so ci e da de bra si le i ra. 

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) – Se -
na dor Ge ral do Althoff, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC) – Con -
ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) – Se -
na dor Ge ral do Althoff, pa ra be ni zo V. Exª pelo tra ba lho 
re a li za do, jun ta men te com o Se na dor Álva ro Dias,
que pre si de a ses são nes te mo men to, à fren te da CPI
do Fu te bol. No pró xi mo ano, es ta re mos ope ra ci o na li -
zan do uma su ges tão que par tiu da CPI no sen ti do de
se cons ti tu ir, den tro da Co mis são de Edu ca ção do
Se na do Fe de ral, uma sub co mis são es pe ci a li za da na
área de es por tes, ob je ti van do es tu dar, ana li sar e
acom pa nhar os pas sos e as re co men da ções nas ci -
das da CPI e, so bre tu do, su ge rir uma nova es tru tu ra
para o fu te bol bra si le i ro, que está a de man dar uma
me lhor or ga ni za ção, para evi tar os ví ci os e os pro ble -
mas le van ta dos pela CPI. Con gra tu lo-me com V. Exª e 
com o Se na dor Álva ro Dias.

O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC) – Mu i to 
obri ga do, no bre Se na dor Ri car do San tos. Com cer te -
za, a cri a ção da Sub co mis são de Des por tos na Co -
mis são de Edu ca ção, tão bem pre si di da por V. Exª,
agre ga rá va lo res ines ti má ve is para a con ti nu i da de do
tra ba lho ini ci a do pela nos sa Co mis são Par la men tar
de Inqué ri to.

O Sr. Val mir Ama ral (PMDB – DF) – Se na dor
Ge ral do Althoff, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC) –
Antes do tér mi no, Sr. Pre si den te, per mi ta-me con ce -
der um apar te ao no bre Se na dor Val mir Ama ral.

O Sr. Val mir Ama ral (PMDB – DF) – Se na dor
Ge ral do Althoff e Se na dor Álva ro Dias – que, nes te
mo men to, está pre si din do a ses são do Se na do e foi o
Pre si den te da CPI do Fu te bol –, foi uma hon ra mu i to
gran de para mim par ti ci par, des de a sua cri a ção, dos
tra ba lhos des sa Co mis são Par la men tar de Inqué ri to,
cujo re que ri men to tive a hon ra e o pra zer de as si nar,
acre di tan do em V. Exªs. Não es pe ra va ou tra co i sa de
V. Exªs a não ser esse be lís si mo tra ba lho. Pen so que
al gum ca nal de tele vi são – a Rede Glo bo ou o Sis te -
ma Bra si le i ro de Te le vi são, por exem plo – de ve ria
apre sen tar um documen tá rio so bre a CPI do Fu te bol,
mos tran do ao povo bra si le i ro esse tra ba lho ma ra vi -

lho so que foi fe i to. Du ran te o pe río do em que par ti ci -
pei dos tra ba lhos des sa CPI, de po is de ver aque las
co i sas es tron do sas, co me cei até a des gos tar de as -
sis tir ao fu te bol bra si le i ro quan do che ga va em casa,
tor ce dor do Flu mi nen se que sou. Então, se ria bom
que al gum ca nal de te le vi são mos tras se o tra ba lho
que foi re a li za do, para que o povo bra si le i ro vol tas se
a acre di tar em seus ti mes, acre di tar que há con di ções 
de se fa zer um tra ba lho sé rio nes te País, por que o fu -
te bol está, como sem pre es te ve, em pri me i ro lu gar no 
co ra ção de to dos os bra si le i ros. Pa ra béns, Se na dor
Ge ral do Althoff, V. Exª deu o ma i or pre sen te de Na tal
para to dos os bra si le i ros, para to dos os tor ce do res de 
ti mes de fu te bol de nos so País. V. Exª, jun ta men te
com o Se na dor Álva ro Dias, fez um tra ba lho que vai
de i xar o povo bra si le i ro eter na men te gra to. Pa ra béns, 
Se na dor! Sin to-me mu i to fe liz ao fa zer este apar te ao
pro nun ci a men to de V. Exª.

O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC) – Se -
na dor Val mir Ama ral, so mos uma pe que na par te den -
tro de um con tex to, o Se na do Fe de ral. Com cer te za, o 
êxi to des sa Co mis são Par la men tar de Inqué ri to é o
êxi to do pró prio Se na do Fe de ral, pela cons tan te ação
de to dos os Srs. Se na do res, so li dá ri os com o nos so
tra ba lho. O tra ba lho é do Se na do, não é da in di vi du a li -
da de de qual quer um de nós.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
dor Ge ral do Althoff, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC) – Con -
ce do um apar te ao no bre Se na dor do meu Esta do,
Ca sil do Mal da ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
dor Ge ral do Althoff, eu vi nha acom pa nhan do pelo sis -
te ma de te le vi são que V. Exª abor da va esse tema e te -
mia não che gar a tem po. Para mi nha sur pre sa, ao
aden trar nes te ple ná rio, além de ver V. Exª ana li san do 
o tema, como Re la tor des sa Co mis são Par la men tar
de Inqué ri to, vejo tam bém pre si din do a ses são o emi -
nen te Se na dor Álva ro Dias, que foi o Pre si den te da
CPI. Co in ci dên cia ou não, pen so que é um mo men to
im por tan te por que pas sa o Se na do e, sem dú vi da al -
gu ma, eu não po dia de i xá-lo pas sar sem me ma ni fes -
tar. Co nhe ço V. Exª não é de hoje. Embo ra não os ten -
te mos a mes ma agre mi a ção par ti dá ria, nos tem pos
em que eu, como Vi ce-Governador ou como Go ver -
na dor de San ta Ca ta ri na, an da va pelo sul do Estado,
ao vi si tar a ”Ci da de Azul“, como é co nhe ci da a que ri da
Tu ba rão, en con tra va V. Exª, sem pre sim pá ti co e aten ci -
o so. V. Exª hon rou San ta Ca ta ri na. Esse tra ba lho que V. 
Exª de sen vol veu como Re la tor, sem que rer en trar no
mé ri to das ques tões des sa ou da que la gran de za, tem
aju da do a eno bre cer o nos so Esta do aqui no Se na do
e, por que não di zer, no Brasil. Não po dia de i xar de,
nes te mo men to, cum pri men tar V. Exª e, por ex ten são,



tam bém o Pre si den te da Co mis são, Se na dor Álva ro
Dias, e os mem bros que dela par ti ci pa ram.

O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC) – Mu i to 
obri ga do, no bre Se na dor Ca sil do Mal da ner. Com cer -
te za, du ran te todo esse tra ba lho, o pen sa men to que
tí nha mos sem pre era, aci ma de tudo, para a nos sa
que ri da San ta Ca ta ri na.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Se na dor Ge -
ral do Althoff, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC) –
Con ce do um apar te ain da ao no bre Se na dor Alber to
Sil va.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Se na dor Ge -
ral do Althoff, que ro fa zer mi nhas as pa la vras dos que
o apar te a ram e cum pri men tá-lo pelo êxi to que foi a
CPI do Fu te bol, sem pre co man da da por V. Exª e tam -
bém pelo nos so com pa nhe i ro Álva ro Dias. Pelo re -
sultado al can ça do, o Bra sil in te i ro agra de ce a essa
Co mis são, que, afi nal de con tas, co lo cou ”os pin gos
nos is“ do fu te bol bra si le i ro. Ago ra, lem bro que po de -
ría mos ir mais além. O Bra sil foi ou é ain da o ”país do
fu te bol“, es por te que mo vi men ta mul ti dões; car re ga -
mos no pe i to aque la ale gria de ser mos te tra cam -
peões mun di a is. De re pen te, o fu te bol en tra nes sa co -
i sa de le té ria que V. Exª aca bou des co brin do, pon do a
nu, e con ser tan do. Não se ria a hora de nós, quem
sabe, dar mos uma mão zi nha, e do Go ver no bra si le i ro 
to mar a si uma cer ta res pon sa bi li da de em re la ção à
Se le ção bra si le i ra de fu te bol e à Se le ção que dis pu ta
nas Olim pía das? Lem brem-se to dos – sem que isto
seja um elo gio ao re gi me mi li tar que pas sou – que o
Pre si den te Mé di ci teve uma atu a ção de ci si va na vi tó -
ria da Se le ção bra si le i ra no tri cam pe o na to. Digo isso
por que eu fa zia par te, de al gu ma ma ne i ra, do go ver -
no – era o Go ver na dor do Pi a uí àque la épo ca – e sei
quan to ele in flu iu para que a Se le ção ti ves se o me -
lhor. E mais: é pre ci so evi tar que se faça uma Se le ção
pe gan do um jo ga dor da qui e ou tro dali, tre i nan do-os
ape nas du ran te uma se ma na an tes da dis pu ta. Os
ou tros pa í ses não fa zem as sim. A Fran ça foi cam peã,
mas o Go ver no fran cês se gu ra men te es ta va por trás
da sua Se le ção, por que é re al men te um gran de mé ri -
to para um país ga nhar uma me da lha mun di al, quer
no fu te bol, quer nas Olim pía das. Pa ra béns a V. Exª.

O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC) – No -
bre Se na dor, mu i to obri ga do. O apar te de V. Exª re al -
men te agre ga va lo res ao nos so pro nun ci a men to.

Ter mi no, Sr. Pre si den te, agra de cen do a V. Exª
pela de fe rên cia de nos ter dado um pou co mais do
tem po, mas era im pe ri o so que aqui viés se mos pres -
tar con tas aos nos sos Pa res do nos so tra ba lho.

Sa í mos da qui, ao tér mi no des te dis cur so, com o
sen ti men to do de ver cum pri do.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Álva ro Dias) – Sr. Se na -
dor Ge ral do Althoff, em nome da Mesa Di re to ra do
Se na do Fe de ral, agra de ço a V. Exª pelo tra ba lho com -
pe ten te re a li za do, que va lo ri zou esta Insti tu i ção. As
ações de V. Exª fo ram pa u ta das pela de di ca ção e pela 
de cên cia, re fe rên ci as para um tra ba lho com re sul ta -
dos ex tre ma men te po si ti vos, que pro du ziu um mo -
men to de afir ma ção da pos tu ra éti ca, exi gi da por toda 
a Na ção bra si le i ra. O Se na do cer ta men te ga nha mu i -
to com a pre sen ça de V. Exª nes ta Casa.

E, como Pre si den te da CPI do Fu te bol, em
nome de to dos os Srs. Se na do res que a in te gra ram,
as nos sas ho me na gens a V. Exª e à sua equi pe de as -
ses so res que, de for ma ex cep ci o nal, ela bo rou um re -
la tó rio tec ni ca men te im ba tí vel.

Mu i to obri ga do, Sr. Se na dor Ge ral do Althoff.
O SR. PRESIDENTE (Álva ro Dias) – Con ce do a

pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, o no bre Se na dor
Ma u ro Mi ran da, an tes de ini ci ar mos a Ordem do Dia.
S. Exª dis po rá de vin te mi nu tos para o seu pro nun ci a -
men to.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, ao lon go da his tó ria da hu ma ni da de,
o aca so, os acon te ci men tos for tu i tos têm tra zi do ino -
va ções úte is de onde me nos se es pe ra va. Ao lado do
tra ba lho in can sá vel dos ci en tis tas, dos pes qui sa do -
res, dos in ven to res, dos pen sa do res, dos le gis la do -
res, sem pre tem en tra do em ação a cri a ti vi da de po pu -
lar para re sol ver pro ble mas sim ples.

No que se re fe re ao trans por te ur ba no, as di ver -
sas ci vi li za ções têm en con tra do sa í das as mais di ver -
sas e as mais cri a ti vas, sem pre le van do em con ta o
me lhor apro ve i ta men to dos re cur sos dis po ní ve is.

E foi nes se es pí ri to de in ven ti vi da de que os bra -
si le i ros têm ado ta do o trans por te por mo to ci cle ta para 
en fren tar as di fi cul da des de um trân si to cada vez
mais caó ti co.

Ini ci al men te, a mo to ci cle ta co me çou a ser usa -
da para trans por te de mer ca do ri as e do cu men tos. Daí 
sur giu a ex pres são mo to boy, ou seja, um boy, como
foi sen do co nhe ci do o men sa ge i ro nos es cri tó ri os
bra si le i ros que usa va uma moto. Pode ser que a ex -
pres são não seja mu i to ao gos to do Por tu guês cas ti -
ço, mas não de i xa de co mu ni car, de ime di a to, o sig ni -
fi ca do da ati vi da de e da pro fis são.

Pos te ri or men te, a ati vi da de de trans por te de
mer ca do ri as es ten deu-se ao trans por te de pas sa ge i -
ros, pois se cons ti tui em meio rá pi do e ba ra to para pe -
que nos des lo ca men tos.

Não é di fí cil ima gi nar o por quê des se cres -
cimento. Em pri me i ro lu gar, a moto é um bem que
não exi ge gran de in ves ti men to e tem ba i xo cus to
ope ra ci onal. Exa ta men te por isso, pos si bi li ta a ofer ta
de va ri a do le que de ser vi ços com pre ços atra en tes.



Com es ses atra ti vos, lo gi ca men te, con se gue be ne fi -
ci ar tam bém as pes so as de ba i xa ren da, ra zão pela
qual vem se po pu la ri zan do, so bre tu do nas pe ri fe ri as
das gran des ci da des.

Em se gun do lu gar, de ve mos con si de rar que as
mo to ci cle tas, ao con trá rio do que mu i tos afir mam,
são fa tor de alí vio para o vo lu me de trá fe go das gran -
des ci da des bra si le i ras, uma vez que pro vo cam me -
nos po lu i ção e re pre sen tam gran de eco no mia de
com bus tí vel para o País.

Des se modo, já é uma re a li da de nos cen tros ur -
ba nos a pre sen ça des ses pro fis si o na is que, com o
uso de mo to ci cle tas, fa zem en tre ga de mer ca do ri as,
trans por te de pas sa ge i ros e ser vi ço co mu ni tá rio de
ruas e ba ir ros. Pres tam, sem dú vi da al gu ma, um ser -
vi ço im pres cin dí vel à so ci e da de, ten do em vis ta a ra -
pi dez, a pres te za e o ba i xo cus to com que exe cu tam
suas ati vi da des.

Con tu do, in fe liz men te, o cres ci men to ver ti gi no -
so e des con tro la do des sa ca te go ria pro fis si o nal tem
pro du zi do es ta tís ti cas tris tes, pois os aci den tes com
mo tos vêm fe rin do e ma tan do os seus con du to res e
pe des tres de modo pre o cu pan te. Esse fato de ve-se,
se gu ra men te, à fal ta de cur sos pro fis si o na li zan tes e a 
uma re gu la men ta ção mais ri go ro sa da pro fis são.
Nes se pon to, a cri a ti vi da de que deu ori gem à pro fis -
são pre ci sa dar lu gar ao or de na men to le gal, à téc ni ca
e à se gu ran ça ne ces sá ri as. Do con trá rio, o que sur giu 
como uma van ta gem pode, ra pi da men te, trans for -
mar-se em de sas tre.

Nes se con tex to, apre sen ta mos um pro je to de lei 
para ofe re cer aos pro fis si o na is e aos usuá ri os de
seus ser vi ços um ins tru men to ca paz de di mi nu ir os
ris cos des sa ati vi da de e, ao mes mo tem po, au men tar
a qua li da de dos ser vi ços pres ta dos à po pu la ção.

Esta mos con ven ci dos de que, uma vez es ta be -
le ci dos es ses pro fis si o na is, uma vez con so li da da
essa prá ti ca no mer ca do de tra ba lho, em vez de re pri -
mi-los e im pe di-los de tra ba lhar numa ati vi da de ho -
nes ta, de ve mos es ta be le cer as re gras para o seu
exer cí cio. A idéia é re gu la men tar o exer cí cio das ati vi -
da des dos ”pro fis si o na is em trans por te de pas sa ge i -
ros – mo to ta xis ta, em en tre ga de mer ca do ri as e em
ser vi ços co mu ni tá ri os de rua  mo to boy“.

Vi san do ga ran tir a se gu ran ça tan to do pro fis si o nal 
quan to dos usuá ri os, o pro je to pre vê al gu mas con di -
ções para o exer cí cio das ati vi da des de mo to ta xis ta ou
mo to boy: ter com ple ta do 21 anos; pos su ir ha bi li ta ção,
por pelo me nos dois anos, na ca te go ria A; es tar ha bi li ta -
do em cur so es pe ci a li za do, na for ma de um re gu la men -
to a ser edi ta do pelo Po der Exe cu ti vo.

Ao ”pro fis si o nal de ser vi ço co mu ni tá rio de rua“,
fo ram exi gi dos ain da os se guin tes do cu men tos: car te -
i ra de iden ti da de, tí tu lo de ele i tor, cé du la de iden ti fi ca -
ção do con tri bu in te (CIC), ates ta do de re si dên cia,

cer ti dões ne ga ti vas das va ras cri mi na is e iden ti fi ca -
ção da mo to ci cle ta uti li za da em ser vi ço. Ou seja, as
exi gên ci as de or dem le gal in di ca rão que o pro fis si o -
nal está em ple no gozo de sua ci da da nia.

Qu an do so li ci ta do para o ser vi ço co mu ni tá rio de 
rua, o pro fis si o nal terá que agir de ma ne i ra a pre ser -
var a se gu ran ça co mu ni tá ria. Para tan to, deve ob ser -
var o mo vi men to de che ga da e sa í da dos mo ra do res
em sua re si dên cia; acom pa nhar o fe cha men to dos
por tões do imó vel; co mu ni car aos mo ra do res ou à po -
lí cia so bre qual quer anor ma li da de nos ve í cu los es ta -
ci o na dos na rua; co mu ni car aos mo ra do res ou à po lí -
cia so bre a pre sen ça de pes so as es tra nhas e com ati -
tu des sus pe i tas na rua. Em ou tras pa la vras, esse pro -
fis si o nal atu a rá no sen ti do de con tri bu ir para a se gu -
ran ça da co mu ni da de em que tra ba lha.

O Pro je to nº 203, de 2001, foi apro va do, por
una ni mi da de, na Co mis são de Assun tos So ci a is e vai
di re to à Câ ma ra dos De pu ta dos.

Espe ro, pois, que sua apro va ção na que la Casa
ve nha re sol ver essa ques tão, que ini ci al men te se
apre sen tou como uma so lu ção viá vel para os pro ble -
mas de trân si to, mas que, pela fal ta de re gras, co me -
ça a per der o con tro le.

Enfim, essa pro pos ta de re gu la men ta ção visa a
ga ran tir que a so ci e da de terá a sua dis po si ção um
pro fis si o nal ha bi li ta do e con fiá vel e, ao mes mo tem po, 
tra rá ao mo to boy ou ao mo to ta xis ta o re co nhe ci men -
to de que pre ci sam para me lhor de sen vol ve rem suas
ati vi da des.

São es sas as mi nhas pa la vras, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ma u ro Mi -
ran da, o Sr. Álva ro Dias, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ra mez
Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, há ma té ria na Ordem do Dia exi ge
quo rum qua li fi ca do. Tra ta-se do úl ti mo dia de dis cus -
são e vo ta ção do pro je to que eli mi na a imu ni da de par -
la men tar para os cri mes co muns. 

Nes se sen ti do, a Pre si dên cia faz um ape lo aos
Srs. Se na do res que se di ri jam ao ple ná rio, a fim de
que pos sa mos dar iní cio à vo ta ção da re fe ri da emen -
da cons ti tu ci o nal.

A Pre si dên cia pror ro ga, de ofí cio, a Hora do
Expe di en te, a fim de as se gu rar a pa la vra aos Se na -
do res Ri car do San tos e Emi lia Fer nan des para uma
co mu ni ca ção ina diá vel, por cin co mi nu tos.

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Emi lia Fer nan des.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.

Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são da
ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há
fa tos que pre ci sam ser men ci o na dos, quan do con si -



de ra dos po si ti vos, mes mo que vin dos de de ci são do
Po der Exe cu ti vo. Re fi ro-me a três fa tos no cam po das 
re la ções in ter na ci o na is do Bra sil, que acon te ce ram
este ano. O pri me i ro de les é a de ci são po lí ti ca e di plo -
má ti ca do Go ver no bra si le i ro, em abril, de atar re la -
ções com a Re pú bli ca Po pu lar e De mo crá ti ca da Co -
réia, a cha ma da Co réia do Nor te. 

Faço este re gis tro, exa ta men te por que sou a
Pre si den ta do gru po par la men tar, com pos to de Se na -
do ras e Se na do res, De pu ta das e De pu ta dos, que tem 
exa ta men te a fun ção de ten tar apro xi mar o Bra sil do
men ci o na do país. 

Tive a opor tu ni da de de fa zer duas vi si tas à Co -
réia do Nor te, aten den do a con vi te do Go ver no. Re -
cen te men te, re ce bi mais um con vi te para, jun ta men te 
com ou tras au to ri da des bra si le i ras, en tre elas Luiz
Iná cio Lula da Sil va, o Go ver na dor Ita mar Fran co e al -
guns De pu ta dos, vol tar àque le país, em fe ve re i ro de
2002, a fim de apro fun dar o co nhe ci men to das ques -
tões po lí ti cas, so ci a is, cul tu ra is e edu ca ci o na is.
Enten de mos im por tan te ace i tá-lo, de vi do à pos tu ra
de mo crá ti ca do Bra sil de não se afas tar das na ções
com di fe ren tes sis te mas ou for mas de go ver no.

Então, Sr. Pre si den te, con si de ro po si ti va a de ci -
são do Go ver no Fe de ral de re a tar re la ções com a Re -
pú bli ca Po pu lar e De mo crá ti ca da Co réia. Faço um
ape lo ao Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res e ao Mi -
nis té rio da Edu ca ção e Cul tu ra, prin ci pal men te por -
que trou xe cor res pon dên ci as em que aque le país so -
li ci ta di na mi za ção e agi li za ção do in ter câm bio não
ape nas co mer ci al, mas tam bém cul tu ral. Fui, in clu si -
ve, por ta-voz jun to ao Pre si den te da Re pú bli ca e ao
Ita ma raty. Re gis tro seu de se jo de fa zer con vê ni os
com uni ver si da des bra si le i ras para a in te gra ção nos
cam pos da pes qui sa, ciên cia , tec no lo gia e cul tu ra.

Nes se sen ti do, co lo ca mo-nos à dis po si ção para
es cla re cer e apro fun dar essa dis cus são. Aque le país
pro põe-se, tam bém, a par ti ci par de um gran de de ba te 
so bre acu pun tu ra, uma es pe ci a li da de mu i to qua li fi ca -
da nos pa í ses do Ori en te. Te nho cer te za de que o
Bra sil e a Co réia do Nor te po dem e de vem fa zer essa
apro xi ma ção. 

Ou tro as sun to, Sr. Pre si den te, re fe re-se ao Ira -
que. Há pou cos dias, re pre sen tan tes do Par ti do So -
ci a lis ta do Ira que fo ram re ce bi dos, no Con gres so Na -
ci o nal, pelo Pre si den te do Con gres so e des ta Casa,
Se na dor Ra mez Te bet, bem como pelo Se na dor Ro -
meu Tuma e pelo Pre si den te da Co mis são de Re la -
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, Se na dor Jef fer -
son Pé res. Esti ve mos acom pa nhan do es sas ilus tres
fi gu ras da que le país, que vi e ram con tar-nos suas di fi -
cul da des e pe dir ao Bra sil que re to me o in ter câm bio
co mer ci al e cul tu ral que es ta va sen do fe i to há al guns
anos. O Bra sil che gou a ex por tar, apro xi ma da men te,
US$3 bi lhões/ano e, de po is do em bar go dos Esta dos

Uni dos, re ti rou do Ira que a Emba i xa da bra si le i ra, o
que en fra que ceu o in ter câm bio. Eles vi e ram fa zer um
ape lo para que o Bra sil re a bra sua Emba i xa da.

Re ce bi, com mu i ta sa tis fa ção, uma cor res pon -
dên cia ori un da do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o -
res, que dá con ta da dis po si ção do Bra sil em re a brir a
Emba i xa da bra si le i ra no Ira que. Cum pri men ta mos o
Go ver no bra si le i ro por essa de ci são e pe di mos que
ela seja agi li za da. Tem-se ma i or con di ção de vi si bi li -
da de con cre ta do que acon te ce, in de pen den te men te
das di fi cul da des, con fli tos e pro ble mas que pos sam
exis tir, quan do se con vi ve com o povo do país com o
qual se quer es ta be le cer re la ções, ou seja, di a lo gan -
do-se com seu go ver no, tro can do-se in for ma ções,
dan do-se su ges tões ao Go ver no bra si le i ro.

O ter ce i ro as sun to, Sr. Pre si den te, que me re ce
con si de ra ção é a cor ri da do Bra sil em di re ção à Alca.
Di an te das úl ti mas de fi ni ções do Con gres so ame ri ca -
no, o Bra sil pu xou o fre io e re co nhe ceu que o tema é
com ple xo, que é pre ci so es ta be le cer um diá lo go não
ape nas com o Con gres so, mas com a so ci e da de bra -
si le i ra, com a clas se pro du to ra e com os tra ba lha do -
res. Este as sun to da Alca pre ten do abor dar num mo -
men to es pe cí fi co.

Eu gos ta ria de res sal tar a pos tu ra do Bra sil di an -
te dos aten ta dos ter ro ris tas, que o mun do todo la men -
tou. Se, por um lado, o Bra sil con de na to das as for -
mas de ter ro ris mo, por ou tro, com por tou-se de for ma
cor re ta na ques tão Esta dos Uni dos e Afe ga nis tão, re -
pu di an do toda for ma de ter ro ris mo, não in ter fe rin do e
mu i to me nos indo di re ta men te ao con fli to da guer ra.
Como mem bro da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, te mos que tra zer à dis cus são es -
sas ques tões.

Fi nal men te, ape lo ao Go ver no bra si le i ro e ao
Con gres so Na ci o nal, para que es te ja mos aten tos à
ques tão do Mer co sul. Sou de fen so ra do Mer co sul,
faço par te da Mesa Di re to ra da Co mis são Par la men -
tar do Mer co sul na Câ ma ra e no Se na do. O for ta le ci -
men to, a pró pria vida e es sên cia do Mer co sul hoje me 
pa re cem pro fun da men te aba la dos. Há ma ni fes tações 
do povo ar gen ti no nos jor na is de hoje con tra o Bra sil. 
Enten de mos que não é por este ca mi nho. Queremos
a ami za de e a in te gra ção não só dos pa í ses que fa -
zem par te do Mer co sul como tam bém de to dos os pa -
í ses da Amé ri ca do Sul, para nos for ta le cer mos di an -
te do gran de mer ca do in ter na ci o nal.

Era esse o re gis tro que gos ta ria de fa zer. Mu i to
obri ga da.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA EMILIA FERNANDES
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)





O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC)  –
Sr. Pre si den te, como sói acon te cer, o nú me ro de ins -
cri tos para as co mu ni ca ções ina diá ve is é de três Se -
na do res. Pon de ro a V. Exª se ain da há vaga para uma
ins cri ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Con ce do 
a pa la vra a V. Exª por cin co mi nu tos. Antes, po rém, a
Mesa ape la aos Srs. Se na do res para que ve nham ao
ple ná rio, a fim de dar mos iní cio à vo ta ção da PEC da
imu ni da de par la men tar.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)  –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, aqui ex ter na ram
uma pre o cu pa ção, que aliás ouço na Casa, no meu
Esta do, San ta Ca ta ri na, e por onde ando, em re la ção à
con cre ti za ção do Orça men to da União. 

Vejo que es ta mos aqui nos de ba ten do – e isso
não é só nes te exer cí cio, ocor reu nos anos an te ri o res
– num es for ço con cen tra do para aten der à de man da
que vem de to dos os lu ga res: emen das in di vi du a is,
prin ci pal men te as emen das co le ti vas, emen das de
ban ca da, como são cha ma das, um es for ço ex tra or di -
ná rio para ten tar com pa ti bi li zar com o Orça men to. E,
mu i tas ve zes, qual não é a sur pre sa: após anun ci ar -
mos os re sul ta dos, co mu ni car mos aos Mu ni cí pi os ou
às en ti da des que fo ram con tem pla das com isso ou
aqui lo, quan do che ga na hora da con cre ti za ção, da
re a li za ção do Orça men to, as co i sas não acon te cem.
E aí é duro. Pas sa mos por pes so as mais vi vi das que
nos co bram: E a pa la vra do se na dor fu la no, não tem
va li da de? Mas o Mal da ner nos anun ci ou isso! Nós
aqui anun ci a mos na Igre ja, no rá dio, co mu ni ca mos à
co mu ni da de. Isso não é pos sí vel!

Não sei se a tese do Orça men to Impo si ti vo,
numa eco no mia es ta bi li za da, não é im por tan te. Qu -
an do a eco no mia é es ta bi li za da – te mos aí uma in fla -
ção em mé dia de 8%, 10% ao ano – se dés se mos al -
gu ma co i sa de van ta gem, que fos se pelo me nos até
20% de os ci la ção, que se con cre ti zas se pelo me nos
80% dis so. 

Não é pos sí vel, em uma eco no mia equi li bra da,
não po der mos com pa ti bi li zar o Orça men to com os
nos sos nú me ros. Pen so que te ría mos que ter uma
apro xi ma ção, pelo me nos, al gu ma co i sa que che gas -
se a es ses nú me ros. De ba te mos, fi ca mos até de ma -
dru ga da, num es for ço con cen tra do e, mes mo com a
es ta bi li za ção da eco no mia, não ha ven do in fla ção pra -
ti ca men te até o ano que vem, não sei se con se gui re -
mos re a li zar 30, 35% do Orça men to que vo ta re mos
ago ra. Isso nos de i xa mu i to mal pe ran te a opi nião pú -
bli ca; este é um dos fa to res que des pres ti gi am a clas -

se po lí ti ca pe ran te a so ci e da de or ga ni za da, pois fi ca -
mos sem con di ções de co mu ni car aos Mu ni cí pi os, fi -
ca mos vo an do, a ver na vi os. 

Por tan to, Sr. Pre si den te, a mi nha su ges tão é no
sen ti do de que os va lo res se jam até me no res, mas que
seja algo fac tí vel, re a li zá vel, den tro do pon de rá vel.

É essa a pre o cu pa ção que tra go à Casa, Sr.
Pre si den te, sem que rer fe rir prin cí pi os ou ob je ti vos de 
quem quer que seja. Mas de fen do que tra ba lhe mos
com nú me ros pró xi mos do ra zoá vel, do per mis sí vel,
do acre di tá vel pela so ci e da de or ga ni za da na ci o nal. 

Para não me alon gar, Sr. Pre si den te, ten do em
vis ta a ex ten sa pa u ta que te mos, eu gos ta ria de ex ter -
nar es ses sen ti men tos que car re go e que ouço dos
vá ri os seg men tos da so ci e da de. Pen so que, no mí ni -
mo, tí nha mos que ter um pou co de res pe i to para com
aque les que re pre sen ta mos nes te Par la men to.

São es sas, por tan to, Sr. Pre si den te, as pon de -
ra ções que tra go à Casa e ao País.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE)  
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do
PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Se na dor
Lú cio Alcân ta ra, tem V. Exª a pa la vra pela Li de ran ça
do PSDB.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE. 
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.)  – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, nos anos re cen tes, o de ba -
te aca dê mi co e po lí ti co a res pe i to da ex clu são so ci al,
da po bre za e da in di gên cia ga nhou in ten si da de. Re -
sul ta dos de pes qui sas vi e ram a pú bli co, or ga nis mos
do Po der Exe cu ti vo vol ta dos à ques tão apri mo ra ram
suas aná li ses e o Po der Le gis la ti vo, por sua vez,
abriu-se para o de ba te, prin ci pal men te no de cor rer da 
tra mi ta ção da Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal
que cri ou o Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po -
bre za, do qual fui re la tor e au tor do subs ti tu ti vo, afi nal, 
ins cri to na Cons ti tu i ção do País.

Nes se pro ces so, um con jun to de cons ta ta ções
ga nhou o es ta tu to do con sen so. São re co nhe ci das
pela opi nião es pe ci a li za da, pe los ato res do pro ces so
de de ci são po lí ti ca e pe ne tra ram o sen so co mum de
boa par te da po pu la ção. 

A pri me i ra diz res pe i to à mag ni tu de do pro ble ma 
e às con se qüên ci as per ni ci o sas para a so ci e da de
como um todo. To dos re co nhe cem que o Bra sil apre -
sen ta per cen tu a is ex tre ma men te ele va dos de po bres
e de in di gen tes. So ma das, as duas ca te go ri as re pre -
sen tam cer ca de me ta de dos bra si le i ros.

Em se gun do lu gar, há con sen so a res pe i to do
peso que essa si tu a ção im põe à so ci e da de bra si le i ra.



Pri va-se o País, en quan to per du ra a ex clu são, do po -
ten ci al de cri a ção, tra ba lho e con su mo de mi lhões de
ci da dãos que, ali ja dos das con di ções mí ni mas para
uma vida dig na, en con tram-se in ca pa ci ta dos de con -
tri bu ir para o de sen vol vi men to. 

Fi nal men te, apa re ce, de ma ne i ra cada vez mais
cla ra, o es for ço cons ci en te, ma te ri a li za do em di fe ren -
tes po lí ti cas go ver na men ta is, de su pe ra ção des sa si -
tu a ção. 

No en tan to, a meu ver, fal ta um con sen so im por -
tan te na re la ção aqui anun ci a da: a im por tân cia da
con tri bu i ção do Po der Le gis la ti vo na for mu la ção e im -
ple men ta ção des sas po lí ti cas e na de fi ni ção de seus
ins tru men tos. Nes se caso, ao con trá rio, o con sen so,
se exis te al gum, ten de à su bes ti ma ção sis te má ti ca
des sa con tri bu i ção. Estu di o sos e me i os de co mu ni ca -
ção di a lo gam en tre si, como se esse con jun to de po lí -
ti cas bro tas se sem pre, pron to e aca ba do, dos ga bi ne -
tes do Exe cu ti vo, como se fos se pro du to ex clu si vo de
op ções téc ni cas e a po lí ti ca se re du zis se à apro va ção 
do res pon sá vel pela ad mi nis tra ção. 

A ex pe riên cia acu mu la da so lu ci o nou a con tro -
vér sia a res pe i to da ne ces si da de de po lí ti cas pú bli cas 
vol ta das para a in clu são so ci al, para a pro mo ção do
bem-es tar da po pu la ção e para ga ran tia dos cha ma -
dos di re i tos mí ni mos vi ta is.

Po lí ti cas são, por tan to, ne ces sá ri as. E os pa í ses 
que ob ti ve ram su ces so na di mi nu i ção da po bre za in -
di cam qua is são as áre as fun da men ta is a se rem cu i -
da das.

A pro vi são dos me i os para man ter e res ta u rar a
sa ú de por par te do Esta do é ou tro ve tor de po lí ti cas
bá si co. A do en ça di mi nui a pro du ti vi da de do tra ba lho,
quan do não in ca pa ci ta por com ple to o tra ba lha dor. A
po pu la ção po bre de pen de ex clu si va men te de sis te -
mas pú bli cos de sa ú de.

Nes se par ti cu lar, foi aqui nes te Par la men to, gra -
ças a uma te naz e obs ti na da po si ção do en tão Mi nis -
tro Adib Ja te ne*, que se cri ou a CPMF – con tri bu i ção
pro vi só ria so bre mo vi men ta ção fi nan ce i ra, que per -
mi tiu a ele va ção subs tan ci al dos gas tos em sa ú de
num mo men to em que o pró prio Po der Exe cu ti vo va ci -
la va em ace i tar essa nova fon te de re ce i ta.

A ex pe riên cia mos tra tam bém que não é pos sí -
vel ape nas im ple men tar po lí ti cas vol ta das a es ses ob -
je ti vos e es pe rar pe los seus efe i tos. Daí a ne ces si da -
de das cha ma das po lí ti cas ”com pen sa tó ri as“, que
trans fe rem di re ta men te ren da ou ali men to aos ne ces -
si ta dos.

Meu ar gu men to é sim ples. Em to dos es ses con -
jun tos de po lí ti cas, o Bra sil teve avan ço sig ni fi ca ti vo nos

úl ti mos anos, sem pre com de ci si va par ti ci pa ção do Le -
gis la ti vo. Tomo, em pri me i ro lu gar, o caso das po lí ti cas
de re es tru tu ra ção fun diá ria. É co nhe ci do o im pul so que
a re for ma agrá ria to mou no cur so do Go ver no do Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so. As di ver gên ci as em 
tor no dos nú me ros fi na is são me no res.

O fato é que o nú me ro de as sen ta dos nos úl ti -
mos sete anos su pe ra tudo o que ha via sido fe i to an -
tes. Se até o fi nal de 2002 ad mi tir mos o as sen ta men to 
de 500 mil fa mí li as, mais de dois mi lhões de bra si le i -
ros te rão ob ti do a opor tu ni da de de ul tra pas sar a li nha
de po bre za.

Tra ta-se sim ples men te de uma de ci são do Pre -
si den te? Cer ta men te que não. A rá pi da ex pan são das 
de sa pro pri a ções deve-se a um con jun to de nor mas
apro va das pelo Con gres so en tre 1988 e 1994, par ti -
cu lar men te à lei que es ta be le ce a opor tu ni da de e
con di ções do rito su má rio de de sa pro pri a ção.

Mais re cen te men te, o Con gres so foi res pon sá -
vel por ou tra nor ma de im por tân cia para o pro ces so
de re es tru tu ra ção fun diá ria – o Ban co da Ter ra – de
ini ci a ti va do Se na dor Espe ri dião Amin e por mim re la -
ta do, com subs ti tu ti vo que, apro va do pela Câ ma ra e
san ci o na do pelo Pre si den te da Re pú bli ca, se trans -
for mou na Lei Com ple men tar nº 93, de 1998.

Nada mais jus to, na ver da de, que a pro pri e da de
de ter ras ca pa zes, por fer ti li da de e lo ca li za ção, de ge -
rar mon tan tes de ren das ex pres si vos seja paga pelo
as sen ta do e esse re cur so uti li za do no fe cha men to de
ou tras ope ra ções de cré di to fun diá rio, como pre vê o
Ban co da Ter ra.

No caso da sa ú de, ob ser va mos al gum avan ço no
pro ces so de des cen tra li za ção das ações es ta ta is, ca -
ben do ma i o res re cur sos e res pon sa bi li da des a Esta dos
e Mu ni cí pi os. Tam bém aqui, no en tan to, a ini ci a ti va prin -
ci pal cou be ao Le gis la ti vo. Re fi ro-me à al te ra ção no tex -
to da Cons ti tu i ção pro mo vi da pela Emen da nº 29, de
2000, cuja ini ci a ti va pri me i ra cou be ao De pu ta do Edu ar -
do Jor ge, que dis põe so bre a par ti ci pa ção de Esta dos e
Mu ni cí pi os no cus te io da sa ú de.

Era co mum, até en tão, que ad mi nis tra do res es -
ta du a is e mu ni ci pa is des ti nas sem à sa ú de ape nas os
re cur sos re pas sa dos pela União, omi tin do sua con tri -
bu i ção or ça men tá ria. Hoje, com a vin cu la ção da re ce -
i ta, to dos par ti ci pam e a sa ú de ga nhou fon tes adi ci o -
na is de re cur sos.

O gran de fe i to no cam po da edu ca ção foi ine ga -
vel men te a cri a ção do Fun def – Fun do de Ma nu ten -
ção e De sen vol vi men to do Ensi no Fun da men tal e Va -
lo ri za ção do Ma gis té rio. O gas to por alu no au men tou
e au men tou em pro por ção ma i or nas re giões mais po -



bres do País. Para ci tar da dos mais sig ni fi ca ti vos, nas 
Re giões Nor te e Nor des te o gas to por alu no in cre -
men tou-se em 115%, che gan do a R$349 e R$436,
res pec ti va men te, sen do a qua se to ta li da de des se
per cen tu al de vi do à ope ra ção do Fun do.

Os re sul ta dos fo ram ime di a tos. No ano de 2000, 
a meta de in clu ir no sis te ma de en si no 97% da po pu -
la ção en tre 7 e 14 anos foi an te ci pa do. Con for me a
pre vi são ini ci al, em 2003, es ta ría mos che gan do ao
aten di men to es co lar de 94% des sa po pu la ção.

Nes se caso a ini ci a ti va cou be do Po der Exe cu ti -
vo, mas não é pos sí vel omi tir o fato de o Fun def de ver
a sua exis tên cia à emen da cons ti tu ci o nal dis cu ti da e
apro va da no Con gres so Na ci o nal, as sim como acon -
te ceu com a pos te ri or lei de re gu la men ta ção.

No que res pe i ta às po lí ti cas de trans fe rên cia de
ren da – e já es tou con clu in do, Sr. Pre si den te –, o ins -
tru men to de ma i or im pac to é o Pro gra ma de Ren da
Mí ni ma Vin cu la da à Edu ca ção – Bol sa-Esco la. Insti -
tu í do pela Me di da Pro vi só ria nº 2.140, de 2001, foi
trans for ma do pelo Con gres so em Pro je to de Lei de
Con ver são nº 7, de 2001, e apro va do como Lei nº
10.219, de 2001.

Ori gi na da em uma sé rie de ex pe riên ci as efe tu a -
das nos úl ti mos anos em Esta dos e Mu ni cí pi os, a bol -
sa-es co la con di ci o na a trans fe rên cia de ren da à com -
pro va ção da per ma nên cia dos fi lhos dos be ne fi ciá ri os 
no sis te ma es co lar. Não se li mi ta a man ter o po bre
vivo, cria con di ções para a su pe ra ção da po bre za na
ge ra ção pos te ri or.

Mes mo nes se caso em que a ini ci a ti va foi do Po -
der Exe cu ti vo, me di an te me di da pro vi só ria, a par ti ci -
pa ção do Le gis la ti vo ma ni fes tou-se na pres te za com
que a me di da foi apre ci a da.

Os ca sos ci ta dos de mons tram, a meu ver, a re -
le vân cia da con tri bu i ção do Po der Le gis la ti vo na for -
mu la ção e im ple men ta ção das po lí ti cas so ci a is go -
ver na men ta is. O pon to alto des sa con tri bu i ção, con tu -
do, si tua-se, na mi nha opi nião, no pro ces so de dis -
cus são que cul mi nou com a apro va ção da Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 67, de 1999, de au to ria
do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, e de emen da
si mi lar, de au to ria da Co mis são de Com ba te à Po bre -
za, que cri ou o Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da
Po bre za, do qual fui Re la tor e au tor do subs ti tu ti vo
que cons ta da Cons ti tu i ção bra si le i ra.

Esse pro ces so, é ne ces sá rio di zer, está em cur -
so e to dos os pro gra mas – bol sa-es co la, bol sa-ali -
men ta ção, pro je to e obra de sa ne a men to bá si co em
pe que nas co mu ni da des ru ra is – são man ti dos com
re cur sos pro ve ni en tes des se Fun do. E isso para afir -
mar que a cha ma da rede de pro te ção so ci al, da qual

o Go ver no bra si le i ro tan to se or gu lha, foi, de fato, ge -
ra da e pro du zi da a par tir de ini ci a ti vas do Con gres so
Na ci o nal.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – So bre a

mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se -
na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

OF. Nº 185/01

Bra sí lia, 19 de de zem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Indi co, nos ter mos re gi men ta is, o De pu ta do Gi -

val do Ca rim bão (PSB) , em subs ti tu i ção ao De pu ta do
Gon za ga Pa tri o ta (PSB) , como mem bro ti tu lar e o
De pu ta do Gon za ga Pa tri o ta (PSB) , em subs ti tu i ção
ao De pu ta do Gi val do Ca rim bão (PSB)  como su plen -
te da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli -
cos e Fis ca li za ção.

Ao en se jo re no vo a Vos sa Exce lên cia pro tes tos
de ele va da es ti ma. – De pu ta do Iná cio Arru da, Lí der
do Blo co PCdoB, PSB.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Será fe i -
ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

So bre a mesa, pro je tos que se rão li dos pelo Sr.
1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 289, DE 2001-COMPLEMENTAR

Alte ra a Lei Com ple men tar nº 64, de
18 de maio de 1990, para tor nar ine le gí vel
aque le cuja pres ta ção de con tas re la ti va a
cam pa nha ele i to ral te nha sido re je i ta da.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so I do art. 1º da Lei Com ple men tar

nº 64, de 18 de maio de 1990, pas sa a vi go rar acres ci -
do da se guin te alí nea j:

“Art. 1º ..................................................
..............................................................
I — .......................................................
..............................................................
j)  os que te nham sua pres ta ção de

con tas re la ti va a cam pa nha ele i to ral re je i ta -
da pela Jus ti ça Ele i to ral, para a ele i ção na
qual te nham sido di plo ma dos, bem como
para as que se re a li za rem nos 3 (três)  anos 
se guin tes."(AC) 

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



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

Jus ti fi ca ção

O pro je to de lei com ple men tar que ora sub me te -
mos à apre ci a ção dos no bres pa res tem o ob je ti vo de
acres cen tar alí nea j ao in ci so I do art. 1º da Lei Com -
ple men tar nº 64, de 18 de maio de 1990, com o fim de
tor nar ine le gí ve is aque les que te nham re je i ta da a
pres ta ção de con tas re la ti va a cam pa nha ele i to ral.

Para tan to, es ta mos pro pon do a in clu são do dis -
po si ti vo que tor na ine le gí ve is os que te nham re je i ta da 
pres ta ção de con tas re la ti va a cam pa nha ele i to ral
para a ele i ção na qual te nham sido di plo ma dos, bem
como para as que se re a li za rem nos 3 (três)  anos se -
guin tes.

Há de se res sal tar aqui que pena si mi lar cons ta
da alí nea d, do mes mo Inci so I do art. 1º da Lei Com -
ple men tar nº 64/90, no que se re fe re àque les que fo -
rem jul ga dos cul pa dos de abu so do po der eco nô mi co
ou po lí ti co.

A adi ção que ora es ta mos in ten tan do não se
con fun de com o dis pos to na alí nea d, logo aci ma ci ta -
da, uma vez que pres ta ção de con tas ir re gu lar, em bo -
ra às ve zes re la ci o ne-se com abu so do po der eco nô -
mi co, pode tam bém se cons ti tu ir em ilí ci to des vin cu la -
do des te.

Por essa ra zão es ta mos pro pon do o pre sen te
pro je to de lei com ple men tar. A pro pó si to, vale sa li en -
tar que não se tem no tí cia de pu ni ções de can di da tos, 
ele i tos ou não, por ir re gu la ri da des pra ti ca das, cons ta -
ta das em pro ces sos de pres ta ção de con tas re fe ren -
tes a cam pa nhas ele i to ra is.

Des sa for ma, a si tu a ção atu al pode até es tar
ser vin do de es tí mu lo à inob ser vân cia das nor mas
per ti nen tes a pres ta ção de con tas re fe ren tes a re cur -
sos des ti na dos à cam pa nha ele i to ral e, logo, deve ser
mo di fi ca da, com o ob je ti vo de pu nir ade qua da men te
o in fra tor.

Ante o ex pos to so li ci ta mos aos no bres co le gas
o apo io para a apro va ção do pro je to de lei com ple -
men tar que ora apre sen ta mos.

Sala das Ses sões, 19 de de zem bro de 2001. –
Mo re i ra Men des.

  LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 64
DE 18 DE MAIO DE 1990

Esta be le ce, de acor do com o art. 14, 
§ 9º da Cons ti tu i ção Fe de ral, ca sos de

ine le gi bi li da de, pra zos de ces sa ção, e
de ter mi na ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 1º São ine le gí ve is:
I – para qual quer car go:
a) os ina lis tá ve is e os anal fa be tos;
b) os mem bros do Con gres so Na ci o nal, das

Assem bléi as Le gis la ti vas, da Câ ma ra Le gis la ti va e
das Câ ma ras Mu ni ci pa is, que ha jam per di do os res -
pec ti vos man da tos por in frin gên cia do dis pos to nos
in ci sos I e II do art. 55 da Cons ti tu i ção Fe de ral, dos
dis po si ti vos equi va len tes so bre per da de man da to
das Cons ti tu i ções Esta du a is e Leis Orgâ ni cas dos
Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe de ral, para as ele i ções que
se re a li za rem du ran te o pe río do re ma nes cen te do
man da to para o qual fo ram ele i tos e nos oito anos
sub se qüen tes ao tér mi no da le gis la tu ra. (Re da ção
dada pela LCP 81, de 13-4-94) 

c) o Go ver na dor e o Vice-Go ver na dor de Esta do 
e do Dis tri to Fe de ral, o Pre fe i to e o Vice-Pre fe i to que
per de rem seus car gos ele ti vos por in frin gên cia a dis -
po si ti vo da Cons ti tu i ção Esta du al da Lei Orgâ ni ca do
Dis tri to Fe de ral ou da Lei Orgâ ni ca do Mu ni cí pio, para 
as ele i ções que se re a li za rem du ran te o pe río do re -
ma nes cen te e nos 3 (três)  anos sub se qüen tes ao tér -
mi no do man da to para o qual te nham sido ele i tos;

d) os que te nham con tra sua pes soa re pre sen ta -
ção jul ga da pro ce den te pela Jus ti ça Ele i to ral, tran si ta da 
em jul ga do, em pro ces so de apu ra ção de abu so do po -
der eco nô mi co ou po lí ti co, para a ele i ção na qual con -
cor rem ou te nham sido di plo ma dos, bem como para as
que se re a li za rem 3 (três)  anos se guin tes;

e) os que fo rem con de na dos cri mi nal men te,
com sen ten ça tran si ta da em jul ga do, pela prá ti ca de
cri me con tra a eco no mia po pu lar, a fé pú bli ca, a ad mi -
nis tra ção pú bli ca, o pa tri mô nio pú bli co, o mer ca do fi -
nan ce i ro, pelo trá fi co de en tor pe cen tes e por cri mes
ele i to ra is, pelo pra zo de 3 (três)  anos, após o cum pri -
men to da pena;

f) os que fo rem de cla ra dos in dig nos do ofi ci a la -
to, ou com ele in com pa ti ve is, pelo pra zo de 4 (qua tro) 
anos;

g) os que ti ve rem suas con tas re la ti vas ao
exer cí cio de car gos ou fun ções pú bli cas re je i ta das
por ir re gu la ri da de in sa ná vel e por de ci são ir re cor rí -
vel do ór gão com pe ten te, sal vo se a ques tão hou ver 
sido ou es ti ver sen do sub me ti da à apre ci a ção do
Po der Ju di ciá rio, para as ele i ções que se re a li za -



rem nos 5 (cin co)  anos se guin tes, con ta dos a par tir
da data da de ci são;

h) os de ten to res de car go na ad mi nis tra ção pú -
bli ca di re ta, in di re ta ou fun da ci o nal, que be ne fi ci a rem
a si ou a ter ce i ros, pelo abu so do po der eco nô mi co ou
po lí ti co apu ra do em pro ces so, com sen ten ça tran si ta -
da em jul ga do, para as ele i ções que se re a li za rem
nos 3 (três)  anos se guin tes ao tér mi no do seu man -
da to ou do pe río do de sua per ma nên cia no car go;

i)  os que, em es ta be le ci men tos de cré di to, fi -
nan ci a men to ou se gu ro, que te nham sido ou es te jam
sen do ob je to de pro ces so de li qui da ção ju di ci al ou ex -
tra ju di ci al, ha jam exer ci do, nos 12 (doze)  me ses an -
te ri o res à res pec ti va de cre ta ção, car go ou fun ção de
di re ção, ad mi nis tra ção ou re pre sen ta ção, en quan to
não fo rem exo ne ra dos de qual quer res pon sa bi li da de;
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)  

PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 290 DE 2001

Dis põe so bre re gu la men ta ção do
exer cí cio da pro fis são de tu ris mó lo go.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A pro fis são de tu ris mó lo go será exer ci da:
I — pe los di plo ma dos em cur so su pe ri or de Ba -

cha re la do em Tu ris mo, ou em Ho te la ria, mi nis tra dos
por es ta be le ci men tos de en si no su pe ri o res, ofi ci a is
ou re co nhe ci dos em todo ter ri tó rio na ci o nal;

II — pe los di plo ma dos em cur so si mi lar mi nis tra -
do por es ta be le ci men tos equi va len tes no ex te ri or,
após a re va li da ção do di plo ma, de acor do com a le -
gis la ção em vi gor;

III — por aque les que, em bo ra não di plo ma dos
nos ter mos dos in ci sos I e II, ve nham exer cen do, até a 
data da pu bli ca ção des ta Lei, as ati vi da des de tu ris -
mó lo go, elen ca das no ar ti go 2º, com pro va da e inin ter -
rup ta men te há, pelo me nos, cin co anos.

Art. 2º Con si de ram-se ati vi da des es pe ci fi cas do
tu ris mó lo go:

I — pla ne jar, or ga ni zar, di ri gir, con tro lar, ge rir e
ope ra ci o na li zar ins ti tu i ções e es ta be le ci men tos li ga -
dos ao tu ris mo;

II — co or de nar e ori en tar tra ba lhos de se le ção e
clas si fi ca ção de lo ca is e áre as de in te res se tu rís ti co,
vi san do o ade qua do apro ve i ta men to dos re cur sos na -
tu ra is e cul tu ra is, de acor do com sua na tu re za ge o -
grá fi ca, his tó ri ca, ar tís ti ca e cul tu ral, bem como re a li -
zar es tu dos de vi a bi li da de eco nô mi ca ou téc ni ca;

III — atu ar como res pon sá vel téc ni co em em -
pre en di men tos que te nham o tu ris mo e o la zer como
seu ob je ti vo so ci al ou es ta tu tá rio;

IV — di ag nos ti car as po ten ci a li da des e as de fi -
ciên ci as para o de sen vol vi men to do tu ris mo nos mu -
ni cí pi os, re giões e es ta dos da fe de ra ção;

V — for mu lar e im plan tar prog nós ti cos e pro po -
si ções para o de sen vol vi men to do tu ris mo nos mu ni -
cí pi os, re giões e es ta dos da fe de ra ção;

VI — cri ar e im plan tar ro te i ros e ro tas tu rís ti cas;
VII — de sen vol ver e co mer ci a li zar no vos pro du -

tos tu rís ti cos;
VIII — ana li sar es tu dos re la ti vos a le van ta men -

tos só cio-eco nô mi cos e cul tu ra is, na área de tu ris mo
ou em ou tras áre as que te nham in fluên cia so bre as
ati vi da des e ser vi ços de tu ris mo;

IX — pes qui sar, sis te ma ti zar, atu a li zar e di vul -
gar in for ma ções so bre a de man da tu rís ti ca;

X — co or de nar, ori en tar e ela bo rar pla nos e pro -
je tos de mar ke ting tu rís ti co;

XI — iden ti fi car, de sen vol ver e ope ra ci o na li zar 
for mas de di vul ga ção dos pro du tos tu rís ti cos exis ten -
tes;

XII — for mu lar pro gra mas e pro je tos que vi a bil -
zam, per ma nên cia de tu ris tas nos cen tros re cep ti vos;

XIII – or ga ni zar even tos de âm bi to pú bli co e pri -
va do, em di fe ren tes es ca las e ti po lo gi as;

XIV – pla ne jar, or ga ni zar, con tro lar, im plan tar,
ge rir e ope ra ci o na li zar em pre sas tu rís ti cas de to das
as es fe ras, em con jun to com ou tros pro fis si o na is
afins, como agên ci as de vi a gens e tu ris mo, trans por -
ta do ras e ter mi na is tu rís ti cos, or ga ni za do ras de even -
tos, ser vi ços de ani ma ção tu rís ti ca, par ques te má ti -
cos, ho te la ria e de ma is em pre en di men tos do se tor;

XV – pla ne jar, or ga ni zar e apli car pro gra mas de
con tro le de qua li da de dos pro du tos e em pre en di men -
tos tu rís ti cos, con for me nor mas es ta be le ci das pe los
ór gãos com pe ten tes;

XVI – emi tir la u dos e pa re ce res téc ni cos re fe -
ren tes à ca pa ci ta ção ou não de lo ca is e es ta be le ci -
men tos vol ta dos ao aten di men to do tu ris mo re cep ti -
vo, con for me nor mas es ta be le ci das pe los ór gãos
com pe ten tes;

XVII – le ci o nar em es ta be le ci men to de en si no
téc ni co ou su pe ri or;

XVIII – co or de nar e ori en tar le van ta men tos, es -
tu dos e pes qui sas re la ti va men te a ins ti tu i ções, em -
pre sas e es ta be le ci men tos pri va dos que aten dam ao
se tor tu rís ti co;

Art. 3º O exer cí cio da pro fis são de tu ris mó lo go
será exer ci da na for ma do con tra to de tra ba lho, re gi do 



pela Con so li da ção das Leis do Tra ba lho, ou como ati -
vi da de au tô no ma, con for me le gis la ção vi gen te.

Art. 4º O exer cí cio da pro fis são de tu ris mó lo go
re quer re gis tro em ór gão fe de ral com pe ten te me di an -
te apre sen ta ção de:

I – do cu men to com pro ba tó rio da con clu são dos
cur sos pre vis tos nos in ci sos I e II do art. 1º ou com pro -
va ção do exer cí cio das ati vi da des de tu ris mó lo go,
pre vis to no in ci so III do art. 1º;

II – car te i ra de tra ba lho e pre vi dên cia so ci al, ex -
pe di da pelo Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go.

Art. 5º A com pro va ção do exer cí cio da pro fis são
de tu ris mó lo go, de que tra ta o in ci so III do art. 1º,
far-se-á no pra zo de cen to e oi ten ta dias, a con tar da
data de pu bli ca ção des ta lei.

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

Jus ti fi ca ção

A in dús tria do tu ris mo no Bra sil é res pon sá vel,
atu al men te, por seis mi lhões de em pre gos. A ar re ca -
da ção de im pos tos di re tos e in di re tos de cor ren te da
ati vi da de tu rís ti ca gira em tor no de US$7 bi lhões e,
sem dú vi da al gu ma, vem per mi tin do o de sen vol vi men -
to eco nô mi co de cen te nas de mu ni cí pi os bra si le i ros.

O Bra sil ain da ocu pa o mo des to 26º lu gar no
ran king da Orga ni za ção Mun di al de Tu ris mo de des -
ti no tu rís ti co mais pro cu ra do no mun do. Res sal te-se,
po rém, que a vin da de 5,3 mi lhões de tu ris tas es tran -
ge i ros no ano de 2000 ge rou uma re ce i ta de US$4,2
bi lhões em di vi sas.

Os ne gó ci os de tu ris mo re pre sen tam 4% do
PIB, com in fluên cia em 52 seg men tos di fe ren tes da
eco no mia. Se gun do cál cu los mais re cen tes, a in dús -
tria do tu ris mo es ta rá in ves tin do até 2002 cer ca de
US$6 bi lhões na cons tru ção de re sorts, ho téis e pou -
sa das, cri an do, as sim, 140 mil em pre gos di re tos e
420 mil in di re tos no mer ca do de tra ba lho.

Den tro des se con tex to, onde a ati vi da de tu rís ti -
ca exi ge cada vez mais pro fis si o na lis mo e com pe tên -
cia para cres cer e dis pu tar com ou tros mer ca dos tra -
di ci o na is, a pre sen ça es pe ci a li za da do ba cha rel em
tu ris mo e em ho te la ria é de fun da men tal im por tân cia.

A ele com pe te co nhe cer to dos os de gra us de
com ple xi da de da ati vi da de tu rís ti ca e, como con se -
qüên cia, está ple na men te ha bi li ta do para tra ba lhar na 
di re ção de ho téis agên cia de vi a gens ou em pre sas si -
mi la res.

O ba cha re la do em tu ris mo é um cur so su pe ri or
com du ra ção de qua tro anos e con tém em seu cur rí -
cu lo, en tre ou tras, as dis ci pli nas de Admi nis tra ção,

Antro po lo gia, Di re i to, Eco no mia, Esta tís ti ca, Estu dos
Bra si le i ros, Fi lo so fia, Ge o gra fia, Mar ke ting, Con ta bi li -
da de, Lín gua Por tu gue sa e Lín gua Estran ge i ra.

As áre as de es pe ci a li za ção des se pro fis si o nal
abran ge o agen ci a men to, ali men tos e be bi das, even -
tos, hos pe da gem, la zer, meio am bi en te, pla ne ja men -
to e or ga ni za ção de tu ris mo, te o ria ge ral do tu ris mo e
trans por tes.

O téc ni co em ho te la ria é o pro fis si o nal res pon -
sá vel pela ges tão do ho tel, po den do atu ar na área de
ali men tos e be bi das, hos pe da gem ou mar ke ting.

Ape sar do tu ris mo re pre sen tar cada vez mais
um ca mi nho pro mis sor para a eco no mia do País, não
exis te ain da uma pre o cu pa ção ma i or para com os
pro fis si o na is que nele tra ba lham, haja vis ta que até o
mo men to ain da não foi re co nhe ci da e re gu la men ta da
sua pro fis são.

Por isso jul ga mos ser de ex tre ma ur gên cia a re -
gu la men ta ção do exer cí cio da pro fis são de tu ris mó lo -
go, a fim de que es ses pro fis si o na is pos sam atu ar ple -
na men te na área de sua es pe ci a li za ção com o me re -
ci do res pe i to e re co nhe ci men to.

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

Sala das Ses sões, 19 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Mo re i ra Men des.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.) 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Os pro -
je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis -
sões com pe ten tes.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – 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 Car los Wil son.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 57, DE  2001

Aper fe i çoa o Sis te ma Tri bu tá rio Na -
ci o nal e o fi nan ci a men to da Se gu ri da de
So ci al, es ta be le ce nor mas de tran si ção e
dá ou tras pro vi dên ci as.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex -
to cons ti tu ci o nal:



Art. 1º Esta pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal
tem por es co po in tro du zir, no ar ca bou ço fun da men tal
do sis te ma tri bu tá rio na ci o nal, a fi gu ra do im pos to úni -
co fe de ral, in ci den te so bre mo vi men ta ções e tran sa -
ções fi nan ce i ras, sob a du pla for ma ju rí di ca de im pos -
to ar re ca da tó rio ge né ri co e de con tri bu i ção so ci al
para o fi nan ci a men to da se gu ri da de so ci al.

Art. 2º Fi cam al te ra das as re da ções do art.
150,III, b e § 1º, art. 153,III, e §§ 1º, 2º e 3º , art. 159,I,
”a“, ”b“, ”c“, ”d“ e §§ 2º e 3º, art. 195,I,

e acres ci dos os §§ 8º e 9º ao art. 150, §§ 4º, 9º,
12 e 13, ”a“, ”b“ e“c“,ao art.195, no tex to da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, nos se guin tes ter mos:

“Art. 150. ............................................................
...........................................................................
III – ....................................................................
...........................................................................
b) no mes mo exer cí cio fi nan ce i ro em que haja

sido pu bli ca da a Lei que os ins ti tu iu ou au men tou, e
an tes de de cor ri dos cen to e oi ten ta dias da data da
pu bli ca ção.

...........................................................................
§ 1º As ve da ções ex pres sas no in ci so III, ”b“,

não se apli cam aos im pos tos pre vis tos nos ar ti gos
153,I e II, e 154,II.

...........................................................................
§ 8º As ve da ções ex pres sas no in ci so VI, ”b“ a

”d“, não se apli cam ao im pos to pre vis to no ar ti go
153,III.

§ 9º A ins ti tu i ção de ou tros tri bu tos, além dos
dis cri mi na dos nes ta Cons ti tu i ção, bem como a ma jo -
ra ção dos tri bu tos exis ten tes além do li mi te má xi mo
pre vis to no art. 153, § 3º ”a“, fi cam con di ci o na das à
apro va ção pré via por re fe ren do, res sal va dos os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is em con trá rio.

Art. 153. .............................................................
...........................................................................
III – im pos to so bre mo vi men ta ção ou trans mis -

são de va lo res e de cré di tos e di re i tos de na tu re za fi -
nan ce i ra;

§ 1º É fa cul ta do ao Po der Exe cu ti vo, aten di das
as con di ções e os li mi tes es ta be le ci dos em lei com -
ple men tar, al te rar as alí quo tas dos im pos tos enu me -
ra dos nos in ci sos I e II;

§ 2º O im pos to pre vis to no in ci so III será in for -
ma do pe los cri té ri os da ge ne ra li da de e da uni ver sa li -
da de, po den do ser pro gres si vo, na for ma da lei, em
fun ção dos so ma tó ri os agre ga dos pe ri o di ca men te,
por ti tu lar pes soa fí si ca, das mo vi men ta ções ou trans -
mis sões a ele su je i tas;

§ 3º Lei com ple men tar es pe ci fi ca rá, no que se
re fe re ao im pos to pre vis to no in ci so III, bem como à
con tri bu i ção que o acom pa nha, re fe ri da no art. 195,I:

a) as alí quo tas má xi mas;
b) a for ma como, res pe i ta das as nor mas 

de tra ta dos in ter na ci o na is de li vre co mér cio
de que o Bra sil seja sig na tá rio, se rão im ple -
men ta dos os prin cí pi os da de so ne ra ção trí bu -
tá ria das ex por ta ções de bens e ser vi ços e do 
idên ti co tra ta men to do pro du to ou ser vi ço im -
por ta do ao seu si mi lar na ci o nal;

c) os bens de pri me i ra ne ces si da de
cuja ven da, no va re jo, pos sa ser be ne fi ci a da 
com de so ne ra ção trí bu tá ria, im ple men ta da
se gun do me to do lo gia idên ti ca à da hi pó te se 
de ex por ta ção de que tra ta a alí nea an te ri or;

d) as mo vi men ta ções e tran sa ções en -
vol ven do apli ca ções fi nan ce i ras e mo bi liá ri -
as, in clu si ve em ouro como ati vo fi nan ce i ro,
sub me ti das ao prin cí pio do di fe ri men to da
tri bu ta ção, ex clu í das da in ci dên cia des ses
tri bu tos du ran te todo o tem po em que os re -
cur sos cor res pon den tes não re tor na rem,
dos cir cu i tos dos mer ca dos fi nan ce i ros e de
ca pi ta is, para con su mo ou in ves ti men to em
ati vos não fi nan ce i ros ou mo bi liá ri os;

e) o li mi ar, apro xi ma da men te equi va -
len te ao va lor da ren da li qui da mé dia an te ri -
or men te su je i ta ao re vo ga do im pos to so bre
a ren da das pes so as fí si cas, aba i xo do qual
a in ci dên cia des ses tri bu tos, so bre os ren di -
men tos do tra ba lho as sa la ri a do, será as su -
mi da pre vi a men te pelo em pre ga dor, me di -
an te adi ção ao sa lá rio li qui do pago, cre di ta -
do ou pos to à dis po si ção;

f) as res tri ções pre ven ti vas à eva são
tri bu tá ria, den tre as qua is a for ma obri ga to ri -
a men te no mi nal e não en dos sá vel de toda e 
qual quer or dem de pa ga men to ou ti tu lo de
cré di to, bem como as san ções efi ca zes para 
dis su a dir sua bur la;

g) as alí quo tas acres ci das, in ci den tes
so bre sa ques e de pó si tos de nu me rá rio jun -
to ao sis te ma ban cá rio, com o in tu i to de es -
ti mu lar a prá ti ca de tran sa ções su je i tas às
alí quo tas nor ma is;

h) a di vi são da in ci dên cia en tre os dé -
bi tos e os cré di tos ban cá ri os;

i) as res tri ções à va li da de do adim ple -
men to de obri ga ções ju rí di cas one ro sas, se
não for com pro va da a li qui da ção por in ter mé -



dio de con tas cor ren tes à vis ta, de ti tu la ri da de 
dos res pec ti vos in ter ve ni en tes en vol vi dos, em 
ins ti tu i ções do sis te ma ban cá rio na ci o nal,
com a re ten ção dos tri bu tos de vi dos;

j) o pro ce di men to uni fi ca do de ar re ca da -
ção si mul tâ nea de am bos os tri bu tos, me di an -
te apli ca ção de alí quo ta to tal igual à soma das 
alí quo tas sin gu la res de cada um de les, com
re pas se di re to, ime di a to e au to má ti co, pe las
ins ti tu i ções ou ór gãos res pon sá ve is pela ar re -
ca da ção, aos res pec ti vos des ti na tá ri os, na
pro por ção exa ta das alí quo tas re la ti vas ao im -
pos to e à con tri bu i ção so ci al;

k) as sal va guar das im pe di ti vas de que
a par ce la da ar re ca da ção, pre vis ta na alí nea 
pre ce den te, re pre sen ta ti va da con tri bu i ção
so ci al des cri ta no art. 195, I, pos sa ser des -
vi a da para em pre gos alhe i os à sua fi na li da -
de in trín se ca, não es tan do su je i ta às vin cu -
la ções, es tra nhas à sua na tu re za, dos arts.
198, § 2º e 212, nem à par ti lha de que tra -
tam os arts. 158 e 159.

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

Art. 159. .............................................................

I — do pro du to da ar re ca da ção do im pos to pre -
vis to no ar ti go 153, III, qua ren ta e qua tro por cen to na
se guin te for ma:

a) vin te por cen to ao Fun do de Par ti ci pa ção dos
Esta dos e do Dis tri to Fe de ral;

b) vin te por cen to ao Fun do de Par ti ci pa ção dos
Mu ni cí pi os;

c) três por cen to, para apli ca ção em pro gra mas
de fi nan ci a men to ao se tor pro du ti vo das re giões Nor -
te, Nor des te e Cen tro-Oes te, atra vés de suas ins ti tu i -
ções fi nan ce i ras de ca rá ter re gi o nal, de acor do com
os pla nos re gi o na is de de sen vol vi men to, fi can do as -
se gu ra da ao semi-ári do do Nor des te a me ta de dos
re cur sos des ti na dos à re gião, na for ma que a lei es ta -
be le cer;

d) um por cen to aos Esta dos e ao Dis tri to Fe de -
ral, pro por ci o nal men te ao va lor das res pec ti vas ex -
por ta ções de pro du tos in dus tri a li za dos.

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

§ 2º A ne nhu ma uni da de fe de ra da po de rá ser
des ti na da par ce la su pe ri or a vin te por cen to do mon -
tan te a que se re fe re o dis pos to no item d do in ci so I,
de ven do o even tu al ex ce den te ser dis tri bu í do en tre os 
de ma is par ti ci pan tes, man ti do, em re la ção a es ses, o
cri té rio de par ti lha nele es ta be le ci do.

§ 3º Os es ta dos en tre ga rão aos res pec ti vos mu -
ni cí pi os vin te e cin co por cen to dos re cur sos que re -
ce be rem nos ter mos do item d do in ci so I, ob ser va dos 
os cri té ri os es ta be le ci dos no art. 158.

...........................................................................
Art. 195. .............................................................
I – so bre mo vi men ta ção ou trans mis são de va lo -

res e de cré di tos e di re i tos de na tu re za fi nan ce i ra,
acom pa nhan do, me di an te apli ca ção de alí quo ta adi -
ci o nal, a exi gên cia do im pos to pre vis to no art. 153, III,
na for ma da lei e res pe i ta dos os re qui si tos de que tra -
ta o art. 153, § 3º;

...........................................................................
§ 4º As fi na li da des de cus te io, su pri das pela

con tri bu i ção pre vis ta no in ci so I des te ar ti go, abran -
gem tam bém, na for ma da lei:

a) o pro gra ma do se gu ro-de sem pre go pre vis to 
no art. 7º, in ci so II, e o abo no de que tra ta o § 3º do
art. 239;

b) os gas tos pro je ta dos, com o en si no fun da -
men tal pú bli co, an te ri or men te fi nan ci a dos pela ex tin -
ta con tri bu i ção do sa lá rio-edu ca ção;

c) as en ti da des pri va das de ser vi ço so ci al e de
for ma ção pro fis si o nal vin cu la das ao sis te ma sin di cal.

§ 9º A con tri bu i ção so ci al pre vis ta no in ci so I não 
será exi gi da dos se gu ra dos que con tri bu am sob a
mo da li da de pre vis ta no in ci so II des te ar ti go."

Art. 3º A ex pres são fi nal “arts. 150, II, 153, III e
153, § 2º, I”, cons tan te nos arts. 27, § 2º, 29, V, 37, XV, 
49, VII, 95, III, e 128, § 5º, I, c, fica subs ti tu í da por “art.
150, II”.

Art. 4º Fi cam re vo ga dos os in ci sos IV a VII e os
§§ 4º e 5º do art. 153, o in ci so I do art. 157, os in ci sos I
e II do art. 158, o in ci so II e o § 1º do art. 159, o § 7º do
art. 195, o § 5º do art. 212 e o art. 240, da Cons ti tu i ção 
Fe de ral.

Art. 5º Fi cam acres ci dos, ao tex to do Ato das
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, os arts. 84 e 
85, nos se guin tes ter mos:

“Art. 84. O im pos to pre vis to no art. 153, III, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, subs ti tui, para to dos os efe i tos,
des de o ter mo ini ci al de sua exi gi bi li da de, a con tri bu i -
ção de que tra tam os arts. 74, 75 e 80, I, des te Ato.

Art. 85. Lei com ple men tar dis po rá so bre a for ma
como:

I – os fun dos, pro gra mas e pro je tos ali men ta dos
com re cur sos, be ne fí ci os ou re nún ci as, de cor ren tes
dos tri bu tos ex tin tos jun ta men te com a en tra da em vi -
gor do im pos to e da con tri bu i ção pre vis tos, res pec ti -
va men te, no art. 153, III e 195, I, da Cons ti tu i ção Fe -



de ral, te rão suas fon tes de fi nan ci a men to subs ti tu í -
das ou so fre rão so lu ção de con ti nu i da de;

II – se rão ajus ta dos e com pa ti bi li za dos, sem
pre ju í zo para o in te res se pú bli co, os di re i tos e obri ga -
ções pen den tes, de cor ren tes das le gis la ções re la ti -
vas aos tri bu tos ex tin tos, em vir tu de da nova or dem
tri bu tá ria ins ta u ra da com a en tra da em vi gor dos tri bu -
tos re fe ri dos no in ci so an te ri or des te ar ti go; III – será
as se gu ra da, a cada ente po lí ti co be ne fi ciá rio de par ti -
lhas cons ti tu ci o na is de re ce i tas fe de ra is, sem in ter -
rup ção, o flu xo e o vo lu me de re cur sos não in fe ri o res
ao que se ti ver ve ri fi ca do no úl ti mo exer cí cio fi nan ce i -
ro an te ri or ao da en tra da em vi gor dos tri bu tos re fe ri -
dos no in ci so I des te ar ti go.

Art. 6º Esta emen da cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor na data de sua pu bli ca ção e tor na-se efi caz, no
que se re fe re à ex tin ção de tri bu tos e à de fla gra ção de 
no vas re la ções obri ga ci o na is tri bu tá ri as, no pri me i ro
dia do sé ti mo mês sub se qüen te.

Jus ti fi ca ção

IMPOSTO ÚNICO FEDERAL
– RESUMO DO PROJETO

A so ci e da de bra si le i ra mos tra ine quí vo cos si na -
is de pro fun da in sa tis fa ção com o atu al sis te ma tri bu -
tá rio, e aguar da, do Con gres so Na ci o nal, a de fi ni ção
de um novo mo de lo de ar re ca da ção e fi nan ci a men to
pú bli cos no País.

A ex pec ta ti va ge ral so bre os ru mos da Re for ma
Tri bu tá ria apon ta na di re ção de um sis te ma mais sim -
ples, me nos bu ro cra ti za do, me nos one ro so, e so bre -
tu do, que seja ca paz de co i bir a prá ti ca da eva são, da
so ne ga ção, e da cor rup ção fis cal, tão co muns en tre
nós. Há que se bus car for mas de de so ne rar o se tor
for mal da eco no mia, hoje so bre car re ga do com enor -
me car ga fis cal, re dis tri bu in do-se os en car gos de im -
pos tos e con tri bu i ções com os se to res in for ma is e
com os so ne ga do res.

Em ou tras pa la vras, há que se bus car for mas de 
fa zer to dos pa ga rem tri bu tos, pois as sim, os que hoje
pa gam em ex ces so – como os as sa la ri a dos re gis tra -
dos e as em pre sas no se tor for mal da eco no mia – pa -
ga rão me nos; e os que pa gam pou co – como os so ne -
ga do res e os se to res in for ma is – pas sa rão a pa gar
mais, ar can do com sua jus ta par te no cus te io das ati -
vi da des pú bli cas bra si le i ras.

Ini ci al men te, nos so pro je to cir cuns cre ve a Re -
for ma Tri bu tá ria aos tri bu tos do Go ver no Cen tral. Des -
ta for ma, Esta dos, Mu ni cí pi os, e o Dis tri to Fe de ral, se -
rão, numa pri me i ra eta pa, pou pa dos de qual quer al te -
ra ção tri bu tá ria, evi tan do-se, de ime di a to, a po lê mi ca

so bre o pac to fe de ra ti vo, so bre a par ti lha da ar re ca -
da ção en tre União, Esta dos e Mu ni cí pi os, e so bre
suas res pec ti vas com pe tên ci as tri bu tá ri as. Teme-se
que a in ten si da de do ques ti o na men to e das dis cor -
dân ci as que tal dis cus são iria ine vi ta vel men te ge rar,
po de rá in vi a bi li zar qual quer pro gres so ime di a to na
cons tru ção de um sis te ma tri bu tá rio me lhor para o
País.

O pro je to, ape sar de sua con ci são e sim pli ci da -
de, re ve la-se al ta men te ino va dor em seu con te ú do.
Em pou cos ar ti gos abre-se es pa ço para a in tro du ção
de um mo de lo tri bu tá rio sim ples, efi ci en te, ro bus to e
qua se imu ne à so ne ga ção e à eva são. Pre vê-se a in -
tro du ção de uma sis te má ti ca tri bu tá ria que po de rá
evo lu ir para o mo de lo as se me lha do ao da uni ci da de
tri bu tá ria, do Impos to Úni co Na ci o nal, ou ao de um
im pos to bá si co. E isto sem tru cu lên cia ou im po si ções
ra di ca is, mas com um sa u dá vel e ca u te lo so gra du a -
lis mo.

Pro põe-se a cri a ção do Impos to so bre Mo vi -
men ta ções Fi nan ce i ras – IMF, se me lhan te à atu al
CPMF. A ar re ca da ção do IMF subs ti tu i rá a dos de ma -
is tri bu tos da União, e sem qual quer pre ju í zo dos va lo -
res e atu a is cri té ri os de par ti lha tri bu tá ria en tre os en -
tes fe de ra dos.

As qua li da des e van ta gens de tri bu tos in ci den -
tes so bre lan ça men tos ban cá ri os já fo ram am pla men -
te de mons tra das pela ex pe riên cia acu mu la da com a
co bran ça do IPMF e da CPMF. Ha ve rá, con tu do,
como es ta re mos pro pon do, a ne ces si da de de al te ra -
ções ca pa zes de cor ri gir al guns dos in con ve ni en tes e
dis tor ções da atu al for ma de co bran ça so bre mo vi -
men ta ção fi nan ce i ra.

O pro je to vis lum bra a pos si bi li da de de pos te ri or
ado ção, por par te de Esta dos, Mu ni cí pi os e do Dis tri to 
Fe de ral, dos prin cí pi os bá si cos da re for ma ado ta da
pelo Go ver no Cen tral. Acre di ta mos que a ex pe riên cia
acu mu la da na es fe ra da União será im por tan te como
“efe i to de mons tra ção” , pa vi men tan do o ca mi nho para 
a ex ten são vo lun tá ria do mo de lo às de ma is es fe ras
de Go ver no da Fe de ra ção.

Para se evi tar um “sal to no es cu ro” , o IMF fe de -
ral será tes ta do com pru dên cia, subs ti tu in do a ar re ca -
da ção ge ra da pelo sis te ma atu al na es fe ra fe de ral. Ini -
ci al men te con vi ve rão, lado a lado, o IMF fe de ral com o 
atu al sis te ma tri bu tá rio nos de ma is ní ve is de Go ver -
no. Os Esta dos, Mu ni cí pi os, e o Dis tri to Fe de ral, po -
de rão ava li ar a con ve niên cia de ade rir ao sis te ma, de -
sa ti van do seus tri bu tos, no todo ou em par te, em tro -
ca do IMF, que pas sa ria en tão a con ter alí quo tas adi -
ci o na is vin cu la das. Num mo men to opor tu no, o ar re -
ma te fi nal na Re for ma Tri bu tá ria do Impos to Úni co po -
de ria ser re fe ren da do pela von ta de po pu lar. E a par tir



de en tão, ino va ções e ma jo ra ções tri bu tá ri as de pen -
de ri am de apro va ção pré via por re fe ren do.

REVOLUÇÃO DA SIMPLICIDADE

Uma Re vo lu ção Tri bu tá ria está a nos so al can ce. 
Nos so País é jo vem, vi bran te, di nâ mi co. Po de mos
que i mar eta pas e sal tar à pon ta da mo der ni da de.

Não de ve ría mos su cum bir ao peso de tra di ções
que não são nos sas, que acor ren tam ao pas sa do as
po pu la ções de pa í ses mais an ti gos. Não nos con vém
sa cri fi car nos sos in te res ses em re ve rên cia a mo de los 
es tran ge i ros vin cu la dos a re a li da des alhe i as à nos sa.
Não pre ci sa mos des per di çar ener gi as e ta len tos no
mero re ar ran jo de pe ças usa das e de fi gu ras car co mi -
das, que é o que tem pre va le ci do em mais de uma dé -
ca da de de ba tes so bre a re for ma tri bu tá ria.

Urge des per tar a cons ciên cia de que so mos ap -
tos à ino va ção vol ta da para o aten di men to de nos sos
ge nu í nos in te res ses. Qu e re mos ou sar um pa ra dig ma
iné di to de fi nan ci a men to do Esta do, ade qua do à nos -
sa re a li da de.

Po de mos pro mo ver uma mu dan ça ra di cal sem
su o res su pér flu os, sem trom be tas, sem or na men tos.
É uma re vo lu ção da sim pli ci da de. O sá bio chi nês Lao
Tsé en si na va, mi lê ni os atrás, que o me lhor go ver nan -
te é aque le que me nos se faz no tar.

Qu e re mos uma ma triz tri bu tá ria mu i to efi caz,
ex tre ma men te mo der na, ao mes mo tem po pou co
per cep tí vel, su a ve e não in va si va. É sim ples na con -
cep ção e na exe cu ção, em bo ra so fis ti ca da em seus
pres su pos tos tec no ló gi cos. Não pre ci sa mos de me di -
das apa ra to sas. Nos sa PEC, de vas to al can ce, tem
for ma mi ni ma lis ta, como, aliás, re co men da va o sa u -
do so, ex cep ci o nal tri bu ta ris ta, pro fes sor Ge ral do Ata -
li ba. Nada mais que al gu mas pou cas e es bel tas al te -
ra ções cons ti tu ci o na is, des ti na das a in tro du zir, no
Bra sil, uma nova era de eman ci pa ção tri bu tá ria e de
res pe i to am pli a do pelo ci da dão con tri bu in te.

SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA, PRÉ-REQUISITO
DE REFORMAS MAIS AMBICIOSAS

Pro ble mas com ple xos se re sol vem por par tes e
por eta pas. A me lhor ma ne i ra de não re for mar nada é
que rer re sol ver tudo ao mes mo tem po. A re for ma tri -
bu tá ria é um tema por si mes mo de ma si a do com ple xo 
para que pos sa per mi tir-se ins tru men ta li zar por de -
man das es tra nhas. Uma re for ma tri bu tá ria sa tis fa tó ria 
só será fac tí vel se pra ti car mos um pou co de con cen -
tra ção, dis ci pli na e mé to do car te si a no, para di vi dir o
pro ble ma em par tes e en fren tá-las por eta pas su ces -
si vas.

Não é pos sí vel tra tar a sé rio, ao mes mo tem po,
a re for ma do sis te ma tri bu tá rio e a re pac tu a ção do fe -
de ra lis mo, além de re i vin di ca ções se to ri a is dos mais
va ri a das seg men tos de in te res ses. Qu e re mos pro por
um mo de lo de fi nan ci a men to do Esta do, viá vel, sim -
ples e efi caz, ne u tro em re la ção às po si ções re la ti vas
dos en tes fe de ra dos e às suas dis pu tas, que lhes as -
se gu re as mes mas par ti ci pa ções atu a is nas re ce i tas
pú bli cas. É pre ci so ado tar me tas mo des tas para
avan çar. Só numa eta pa pos te ri or será pos sí vel tra tar
da ques tão fis cal fe de ra ti va, de re dis tri bu i ção de en -
car gos e de re cur sos, ques tão mais com ple xa do que
o pro ble ma pré vio da sim pli fi ca ção das téc ni cas tri bu -
tá ri as.

CAOS TRIBUTÁRIO E CONFUSÃO
REFORMISTA

O sis te ma tri bu tá rio bra si le i ro atin giu um es tá gio 
avan ça do de de te ri o ra ção, de ir ra ci o na li da de e ine fi -
ciên cia. A car ga tri bu tá ria é iní qua, mal dis tri bu í da, ex -
ces si va e re bar ba ti va, so bre o res tri to seg men to dos
pa gan tes. One ra em pre sas e tra ba lha do res do se tor
for mal e pre mia um vas to seg men to de eva so res e so -
ne ga do res. Pro li fe ra ção le gis la ti va anár qui ca, re gu la -
men ta ção con fu sa, Fis co de sa pa re lha do, alu ci nam o
con tri bu in te ho nes to e es ti mu lam a de so be diên cia. Su -
per po si ção de tri bu tos mal de se nha dos e de es fe ras
de com pe tên cia con cor ren tes en gen dram um cus to in -
su por tá vel ao pro du tor e pres ta dor de ser vi ços, ao tra -
ba lha dor e ao con su mi dor. Há de man da con sen su al
por mais ra ci o na li da de, sim pli ci da de, des re gu la men ta -
ção, am pli a ção das ba ses tri bu tá ve is com re du ção dos 
en car gos, alí vio dos cus tos de ges tão fis cal. É pre ci so
fa zer face a esse de sa fio cir cuns cri to, sem mis tu rá-lo,
numa pri me i ra eta pa, com pro ble mas de re for ma po lí -
ti ca e de re pac tu a ção fe de ra ti va.

As pro pos tas de re for ma tri bu tá ria atu al men te
em dis cus são as sus tam, de um lado, pela au dá cia te -
me rá ria com que in ter cam bi am com pe tên ci as im po si -
ti vas en tre a União, os Esta dos, e os Mu ni cí pi os, ati -
van do ine vi ta vel men te pre o cu pa ções e dis pu tas en tre 
os en tes fe de ra dos, ao tra zer ao pal co o tema fe de ra -
ti vo que des via, dis tor ce, tu mul tua e até mes mo blo -
que ia o des lin de da ques tão tri bu tá ria. De cep ci o nam,
por ou tro lado, ao li mi tar-se à mera tro ca de car tas
des gas ta das, ao re ma ne ja men to de tri bu tos ine fi ci en -
tes, ana crô ni cos, com pli ca dos e cus to sos, fi can do
lon ge da ino va ção pro fun da que pro pug na mos. A
pos sí vel subs ti tu i ção in te gral dos tri bu tos de ín do le
pre do mi nan te men te ar re ca da tó ria, pelo IMF, é a úni -
ca so lu ção ra di cal men te sim ples, ba ra ta, efi ci en te, e
ne u tra quan to à ques tão fe de ra ti va.



DUPLA IMF-CMF: IMPOSTO
BÁSICO + CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

BÁSICA = IMPOSTO ÚNICO FEDERAL

Nos sa pro pos ta é a mais ra di cal, avan ça mais
lon ge, sen do ao mes mo tem po a mais sim ples, mais
eco nô mi ca em mo di fi ca ções, me nos tra u má ti ca. Pre -
ten de mos uma im plan ta ção pru den te que não mude
nada brus ca men te no sis te ma atu al e que res pe i te as
prer ro ga ti vas dos con tri bu in tes e as ex pec ta ti vas dos
en tes tri bu tan tes. Nos so mo de lo pre gres so do Impos -
to Úni co evo lu iu para sa tis fa zer es ses re qui si tos, dan -
do con ta de pro ver, num pri me i ro pas so, o fi nan ci a -
men to qua se in te gral, com uma exa ção uni fi ca da,
tan to do fi nan ci a men to das fun ções ge né ri cas do
Esta do fe de ral, quan to do fi nan ci a men to da se gu ri da -
de so ci al, o que po de ría mos cha mar de Impos to Úni -
co Fe de ral.

Em pri me i ro lu gar, é pre ci so res pe i tar o prin cí pio 
fe de ra ti vo, a au to no mia tri bu tá ria dos en tes fe de ra dos 
sub na ci o na is. Então, ini ci al men te, nada muda no
elen co de tri bu tos de com pe tên cia de Esta dos, Dis tri -
to Fe de ral e Mu ni cí pi os. De i xe mos a uma eta pa pos -
te ri or a pos si bi li da de de ade são es pon tâ nea des ses
en tes fe de ra dos ao sis te ma do IMF.

Em se gun do lu gar, no âm bi to fe de ral, den tre os
tri bu tos de na tu re za ex tra fis cal ou re gu la tó ria pre do -
mi nan te, de vem per ma ne cer ape nas os es sen ci a is,
os im pos tos so bre o co mér cio ex te ri or. De sa pa re ce o
IOF, que tem fa tos ge ra do res co ne xos com os do IMF,
e o ITR, com ple to fi as co, que ja ma is cor res pon deu a
seus ob je ti vos. Res ta es pa ço, na com pe tên cia re si du -
al da União, para re cri ar im pos tos aná lo gos, se isso
vier a re ve lar-se con ve ni en te, no fu tu ro. So bre vi vem
as ta xas, con tri bu i ções de me lho ria e con tri bu i ções
es pe ci a is, de re le vân cia ar re ca da do ra res tri ta e lo ca -
li za da, den tro de es pa ços cir cuns cri tos de re la ções
ca rac te ri za das pela bi la te ra li da de.

Mas de sa pa re cem, num iní cio tão pru den te
quan to aus pi ci o so, na es fe ra fe de ral, o IR – Impos to
so bre a Ren da, tan to das pes so as fí si cas como das
pes so as ju rí di cas, e o IPI – Impos to so bre Pro du tos
Indus tri a li za dos. A ex pe riên cia com pro vou exa us ti va -
men te que tais im pos tos, mal co pi a dos de ex pe riên ci -
as es tran ge i ras, são im pra ti cá ve is, sem des vi os ne -
fas tos, num país como o nos so, de es tru tu ra po lí ti ca
fe de ra ti va, ex ten são con ti nen tal e acen tu a da he te ro -
ge ne i da de so ci al.

So bre tu do, pro po mos re mo ver tam bém, logo de
iní cio, to das as atu a is con tri bu i ções so ci a is das em -
pre sas para a Se gu ri da de So ci al, que in fer ni zam os
em pre en de do res, en ca re cem o fa tor tra ba lho e one -

ram a pro du ção, dis tor cem o am bi en te em pre sa ri al e
des vir tu am a com pe ti ção por que en se jam so ne ga ção 
in con tro lá vel. Pro po mos a su pres são de to dos os en -
car gos so bre a fo lha de sa lá ri os, o fa tu ra men to e o lu -
cro das em pre sas. Pre co ni za mos a eman ci pa ção do
tra ba lho e da ini ci a ti va em pre en de do ra, que são os
fa to res di nâ mi cos da cons tru ção do fu tu ro, os es te i os
da pros pe ri da de, da ri que za, do or gu lho na ci o nal e da 
so be ra nia. A atu al tri bu ta ção ir ra ci o nal des ses fa to res 
di nâ mi cos vam pi ri za a se i va vi tal de nos so povo e
cons pi ra con tra o aflo ra men to de nos sas pu jan tes po -
ten ci a li da des.

Qu e re mos que o IMF ve nha a tor nar-se o úni co
im pos to de ca rac te rís ti cas es tri ta men te ar re ca da tó ri as, 
a fon te bá si ca de fi nan ci a men to do Esta do e, ao mes mo 
tem po, da se gu ri da de so ci al. Con ce be mos um im pos to
bi fron te, fun ci o nal men te úni co e ju ri di ca men te dú pli ce,
ca paz de pro pi ci ar, numa úni ca in ci dên cia so bre mo vi -
men ta ção fi nan ce i ra, sob alí quo ta agre ga da, numa par -
te, o im pos to des ti na do ao fi nan ci a men to das fun ções
ge né ri cas do Esta do, e, nou tra par te, o fi nan ci a men to
es pe cí fi co da se gu ri da de so ci al.

É o par IMF-CMF. Esta exa ção, que po de mos
ape li dar, num sen ti do lato, de Impos to Úni co Fe de ral,
sen do fun ci o nal e ope ra ci o nal men te úni ca, re ves -
te-se de in du men tá ria ju rí di ca dú pli ce. Fin ca du pla
sede, no art. 153, III e no art. 195, I, da Cons ti tu i ção,
para in se rir-se har mo ni o sa men te, sem atri tos nem
ares tas, no in te ri or da alta tra di ção ju rí di ca da tri bu ta -
rís ti ca na ci o nal. Pois a na tu re za ju rí di ca do tri bu to não 
se qua li fi ca pe las ca rac te rís ti cas de sua téc ni ca de
ex tra ção, e, sim, pelo fato ge ra dor (im pos tos e ta xas)
ou pela des ti na ção (con tri bu i ções). Há uni da de eco -
nô mi ca que se des do bra em du pli ci da de ju rí di ca.

Edi fi ca mos, en tão, uma cons tru ção en ge nho sa,
que, em bo ra es te ja lon ge de ser in te lec tu al men te tri -
vi al, os ten ta ex tre ma fa ci li da de fun ci o nal e for mi dá vel
al can ce prá ti co, de tal sor te que, con su ma da qual -
quer mo vi men ta ção fi nan ce i ra, seu va lor será au to -
ma ti ca men te am pu ta do na pro por ção exa ta da soma
do im pos to com a con tri bu i ção so ci al, cada par te sen -
do ime di a ta e au to ma ti ca men te re pas sa da, uma, ao
Te sou ro Na ci o nal, e ou tra, à Admi nis tra ção da Se gu -
ri da de So ci al. Um sis te ma tri bu tá rio não po de ria ser
mais sim ples.

IMPOSTO SOCIAL. REDENÇÃO DO EMPREGO

Ha vía mos pro pos to, no de cur so dos tra ba lhos
da úl ti ma Co mis são Espe ci al de Re for ma Tri bu tá ria, a 
idéia do IMF como Impos to So ci al, ou seja, uma
CPMF am pli a da, con ver ti da em IMF, des ti na da a
subs ti tu ir os en car gos so ci a is ade ren tes à fo lha de



pa ga men to das em pre sas. A idéia é ten ta do ra, ten do
re per cu ti do, in clu si ve, num es tu do do Ipea.

O que cha má va mos, ali, de “im pos to” so ci al,
pas sa mos a de no mi nar, aque la, de ma ne i ra ju ri di ca -
men te apro pri a da, de “con tri bu i ção so ci al”, a CMF
que vem as so ci a da ao IMF. Como es cla re cem nos sos 
dou tri na do res ju rí di cos, a “con tri bu i ção” nada mais é
do que um im pos to afe ta do a uma fi na li da de, um im -
pos to vin cu la do. Não pode ha ver, en tão, den tro de
nos so ar ca bou ço cons ti tu ci o nal tri bu tá rio, um im pos -
to so ci al, e, sim, uma con tri bu i ção so ci al, ain da que
seu subs tra to eco nô mi co seja o mes mo.

A one ra ção ex ces si va da fo lha de pa ga men to
das em pre sas re pre sen ta co nhe ci do en tra ve à ex pan -
são do em pre go for mal em nos so País. Os en car gos
so ci a is dos em pre ga do res, ade ma is, en ca re cem os
pro du tos e pre ju di cam tan to os con su mi do res in ter -
nos quan to a com pe ti ti vi da de ex ter na.

O des do bra men to do IUF sob a for ma da CMF,
do art. 195, I, que es ta mos pro pon do, subs ti tu i rá os
en car gos so ci a is das em pre sas, a con tri bu i ção pa tro -
nal so bre a fo lha, a Co fins, a con tri bu i ção ao PIS, as
con tri bu i ções ao Sis te ma “S”, a con tri bu i ção do sa lá -
rio-edu ca ção. Não é pre ci so enal te cer o tre men do alí -
vio que isso re pre sen ta para os em pre en de do res, o
es tí mu lo para a ge ra ção de em pre go, a re du ção de
cus to do fa tor tra ba lho, o sa ne a men to do am bi en te
com pe ti ti vo, o au men to do po der de ven da e de ex -
por ta ção.

Sim pli fi ca-se e ra ci o na li za-se a par te pa tro nal
do fi nan ci a men to da se gu ri da de so ci al, sem mu dar o
ar ca bou ço es tru tu ral vi gen te des se fi nan ci a men to, ou 
seja, só muda o fato ge ra dor da con tri bu i ção so ci al
das em pre sas, li be ran do-se a fo lha de sa lá ri os, o fa tu -
ra men to e o lu cro, subs ti tu í dos pe las mo vi men ta ções
fi nan ce i ras, en xu gan do-se o in ci so I do art. 195 da CF.

Per ma ne cem os in ci sos II e III, ou seja, as con -
tri bu i ções dos ser vi do res e de ma is se gu ra dos, e as
re ce i tas de lo te ri as. Obvi a men te, não é pos sí vel sub -
me ter os con tri bu in tes se gu ra dos, que so frem um
ônus bas tan te subs tan ci al, do in ci so II, à in ci dên cia
cu mu la da da CMF, do in ci so I, a qual, na ver da de,
subs ti tui ape nas as con tri bu i ções pa tro na is. Cu i da -
mos, por tan do, de de i xar ex pres sa essa cláu su la, na
al te ra ção pro pos ta ao § 9º do art. 195, evi tan do uma
du pli ci da de eco nô mi ca e ju ri di ca men te in sus ten tá vel.

IMPOSTO ELETRÔNICO

O IMF tem sua prin ci pal ori gi na li da de no fato de
vi ce jar em meio ele trô ni co e de oti mi zar o apro ve i ta -
men to das po ten ci a li da des tra zi das pela evo lu ção
das tec no lo gi as da in for ma ção.

A mo vi men ta ção de mo e da ele trô ni ca es pe lha
toda a ati vi da de eco nô mi ca e en glo ba to dos os fa tos
tri bu tá ve is ade ren tes aos flu xos eco nô mi cos (com ex -
clu são ape nas da de ten ção e fru i ção de es to ques de
ri que za). Assim, to das as for mas co nhe ci das de tri bu -
ta ção ba se a das nos flu xos eco nô mi cos po dem ser
subs ti tu í das com van ta gem pelo IMF. Que pas sa a
uni fi car, numa úni ca base tri bu tá vel, as ba ses clás si -
cas de ren da, cir cu la ção, e fo lha de pa ga men tos, do -
ra van te cap ta das na me di a ção for ça da da mo vi men -
ta ção fi nan ce i ra ele trô ni ca.

A uni fi ca ção das ba ses tri bu tá ve is na mo vi men -
ta ção ele trô ni ca per mi te a fo ca li za ção tri bu tá ria no
mes mo ele men to ele trô ni co, com ga nhos for mi dá ve is
em sim pli ci da de, au to ma ti ci da de, ba i xo cus to e di fi -
cul da de de eva são. Mais que isso, per mi te tam bém
au to ma ti zar a re par ti ção das re ce i tas fis ca is em be -
ne fí cio de seus des ti na tá ri os cons ti tu ci o na is, sem in -
ter me di a ção.

O de clí nio do uso da mo e da ma nu al em fa vor da
mo e da es cri tu ral ele trô ni ca é uma con se qüên cia pro -
pi cia da dis se mi na ção avas sa la do ra das tec no lo gi as
da in for ma ção, tra zi da pela glo ba li za ção, que con vi da 
a apos tar no IMF como o im pos to ele trô ni co mun di al
do fu tu ro pró xi mo.

BRA SIL NA DI AN TE I RA

A vi a bi li da de ime di a ta do IMF, aqui, fun da-se
numa pe cu li a ri da de bra si le i ra. A in for ma ti za ção ban -
cá ria e o de sa pre ço pelo di nhe i ro em es pé cie, ou pre -
fe rên cia pela mo e da es cri tu ral, são dois re qui si tos bá -
si cos para a im ple men ta ção do IMF como im pos to
ele trô ni co. O Bra sil avan çou, nes ses dois re qui si tos,
pro va vel men te mais do que qual quer ou tro país do
mun do, como re a ção de fen si va con tra o fe nô me no da 
in fla ção ga lo pan te que as so lou nos so País nas úl ti -
mas dé ca das.

O Bra sil tor nou-se, re co nhe ci da men te, um dos
pa í ses mais avan ça dos do mun do em tec no lo gia ban -
cá ria im plan ta da e em ge ne ra li za ção do uso de con -
tas ban cá ri as. Na ma i o ria dos pa í ses mais ri cos e de -
sen vol vi dos, de ten to res de mo e das na ci o na is tra di ci -
o na is, for tes e es tá ve is, pre va le ce um ape go cul tu ral
das po pu la ções pela mo e da ma nu al, pelo di nhe i ro
so nan te, pela pou pan ça “de ba i xo do col chão”, que
cons ti tui en tra ve, lá nes ses pa í ses, à ado ção de um
im pos to ele trô ni co so bre tran sa ções ban cá ri as.

Ou tra van ta gem bra si le i ra está em nos sa ex pe -
riên cia, per fe i ta men te con so li da da e bem su ce di da,
da rede ar re ca da do ra ban cá ria de tri bu tos. Em con -
tras te, na ma i o ria dos pa í ses de sen vol vi dos, sub sis te
um for te ape go cul tu ral à prer ro ga ti va tra di ci o nal de o



Esta do re co lher seus tri bu tos por meio de seu pró prio
apa ra to co le tor. Isso ex pli ca por que um im pos to
“ovo-de-co lom bo” como nos so IMF ain da não exis te
em pa í ses avan ça dos, res sal va da a tí mi da ex pe riên -
cia aus tra li a na.

É cla ro que um IMF lan ça do e re co lhi do por me i -
os tra di ci o na is se ria caro e com pli ca do e não apre -
sen ta ria ne nhu ma van ta gem. O gran de trun fo do IMF,
que o faz mu i to sim ples, ba ra to, uni ver sal, in do lor e
qua se in so ne gá vel, está na sua mo da li da de ele trô ni -
ca. O Bra sil é nes te mo men to o País do mun do que
está mais per fe i ta men te pre pa ra do e equi pa do para
ins ti tu ir um IMF ele trô ni co de vas to al can ce, ca paz de
su prir in te gral men te as ne ces si da des de fi nan ci a -
men to do Esta do, dan do uma li ção, ao mun do, de fu -
tu ris mo tri bu tá rio. Não se tra ta mais de uma uto pia,
pois a ex pe riên cia da CPMF está con sa gra da e re co -
nhe ci da, sus ci tan do cu ri o si da de e in te res se cres cen -
tes no mun do.

SIMPLICIDADE MÁXIMA

Para que to dos os flu xos eco nô mi cos ex pres si -
vos pas sem pelo fil tro uni fi ca do das mo vi men ta ções
ban cá ri as, al guns dis su a si vos evi ta rão a de sin ter me -
di a ção ban cá ria. Ele ge mos como fato ge ra dor tri bu tá -
rio uni fi ca do os lan ça men tos ban cá ri os de cré di to e
dé bi to em con ta-cor ren te. Apli ca mos uma alí quo ta di -
vi di da en tre as ope ra ções de cré di to e de dé bi to. O
mes mo im pul so ele trô ni co que efe tua o lan ça men to a
dé bi to do con tri bu in te, trans fe ri rá o tri bu to ar re ca da do 
para as con tas dos Te sou ros mu ni ci pa is, es ta du a is e
na ci o nal, nas pro por ções le ga is, me di an te um pro gra -
ma sim ples, fa cil men te fis ca li zá vel.

De sa pa re cem as obri ga ções aces só ri as, as di fi -
cul da des de iden ti fi ca ção, de de cla ra ção, de lan ça -
men to, de co bran ça, de re vi são, de ca das tro, de do -
cu men ta ção fis cal, de pla ne ja men to e ad mi nis tra ção
fis cal, do con ten ci o so. Fun dem-se to das as múl ti plas
eta pas de mo ra das, com pli ca das e cus to sas, do pro -
ce di men to tri bu tá rio de apu ra ção e li qui da ção do im -
pos to, su bli mam-se no me ca nis mo quân ti co, ele men -
tar, sim plís si mo, di re to, trans pa ren te, que aca ba mos
de des cre ver. Pa re ce má gi ca, em bo ra nada mais seja
que o uso da ra zão, apli ca da com mé to do à so lu ção
de um pro ble ma es tra te gi ca men te de li mi ta do.

CUSTO ÍNFIMO

A sig ni fi ca ti va eco no mia que se ob te ria com a
re ci cla gem, para fi na li da des so ci al men te mais úte is,
dos apa ra tos bu ro crá ti cos bem qua li fi ca dos das
Admi nis tra ções fis ca is, acres ci da ao des mon te dos
cus tos de ad mi nis tra ção fis cal das em pre sas, que se

apro xi mam de 40% das des pe sas ad mi nis tra ti vas, e
ao res ga te da res pec ti va mão-de-obra para fins mais
no bres, tudo isso de ve ria ser adi ci o na do aos re sul ta -
dos do ba lan ço da pro du ti vi da de des se im pos to. Mas
o mé ri to su pre mo es ta ria, sem dú vi da, na eco no mia
dos cus tos da cor rup ção e da so ne ga ção, bas tan te
ele va dos em pa í ses como o nos so.

UNIVERSALIDADE E ALTA PRODUTIVIDADE
COM ALÍQUOTAS MODERADAS

O IMF ca rac te ris ti ca men te gera re ce i tas ro bus -
tas a par tir de alí quo tas su a ves. A di la ta ção das ba -
ses tri bu tá ve is, hoje mu i to res tri tas, com eli mi na ção
da so ne ga ção, hoje ex tre ma men te exu be ran te, po -
dem ex pli car os nú me ros apa ren te men te sur pre en -
den tes que a Re ce i ta Fe de ral di vul gou a par tir da ex -
pe riên cia da CPMF. O IMF é a fi gu ra mo der na de im -
pos to ver da de i ra men te ge né ri co, ca paz de, pela pri -
me i ra vez na his tó ria tri bu tá ria, apro xi mar-se do ide al
da uni ver sa li da de. Sa tis faz o ve lho de sa fio dos tri bu -
ta ris tas, de alar ga men to das ba ses com re du ção do
ônus.

Como o cus to do tri bu to é mu i to ba i xo, não com -
pen sa ma qui nar ma no bras eva si vas ao cir cu i to ban -
cá rio e à in ci dên cia do im pos to. A atra ção da in for ma -
li da de de sa pa re ce. Um nu me ro so con tin gen te de in -
for ma is, mar gi na is, eva so res e so ne ga do res e ci da -
dãos em si tu a ção de le gí ti ma de fe sa con tra o atu al
caos tri bu tá rio são res ga ta dos para o uni ver so da
fron ta li da de, da trans pa rên cia, da ci da da nia ple na.
To dos se sen ti rão me nos per se gui dos, me nos cul pa -
dos, mais ci da dãos, mais par ti ci pan tes.

Pela pri me i ra vez, todo ci da dão que pra ti que ati -
vi da de eco nô mi ca es ta rá, por isso mes mo, au to ma ti -
ca men te e sem ne nhum es for ço, co la bo ran do mo des -
ta men te com o fi nan ci a men to das res pon sa bi li da des
pú bli cas. To dos sem ex ce ções, sem exo ne ra ções, de -
du ções, isen ções, imu ni da des. Tra ta men to iso nô mi -
co, uni ver sal men te igual para to dos. Exce tua-se ex -
clu si va men te, por cer to, a imu ni da de re cí pro ca que
pro te ge os en tes po lí ti cos fe de ra dos, ao abri go do art. 
153, VI, a, da Cons ti tu i ção, re pu ta da cla u su la pé trea,
in sus cep tí vel de emen da, con for me ju ris pru dên cia
pa cí fi ca do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

TRANSPARÊNCIA

Todo agen te eco nô mi co ge ra rá re ce i tas pú bli -
cas, fron tal men te, sem pra ti ca men te po der evi tá-lo,
sem pre ci sar es con der ou dis far çar o que faz e por
quan to faz, sem iden ti fi car, sem de cla rar, sem con fe -
rir, sem exi gir nota fis cal, sem dar re ci bo, sem con sul -
tar es pe ci a lis tas tri bu tá ri os, sem pro cu rar des vi os



eco no mi za do res de im pos to, sem te mer ja ma is o
face-a-face com per qui ri do res do Fis co.

As re la ções eco nô mi cas e o com por ta men to
dos agen tes tor nam-se mais en so la ra dos, mais fran -
cos, mais sim ples. A des re gu la men ta ção tri bu tá ria e o 
de sar me da re pres são fis cal con fe rem novo âni mo à
li ber da de de em pre en der e de ne go ci ar. O es tres se
fis cal se des va ne ce, o sor ri so de sa bro cha na are na
eco nô mi ca, a ati vi da de eco nô mi ca re to ma seu eixo,
re cu pe ra sua es sên cia, de fi ni ti va men te li be ra da dos
cál cu los fis ca is. O IMF é ab so lu ta men te trans pa ren te
para os con tri bu in tes de di re i to (os cor ren tis tas, ou,
como res pon sá ve is, os agen tes do sis te ma fi nan ce i -
ro) . Para os con tri bu in tes de fato, a trans la ção do im -
pos to fica in son dá vel e por tan to de i xa de cons ti tu ir
para eles um pro ble ma, de sa pa re ce de seu ho ri zon te
eco nô mi co.

ALÍVIO DE OBRIGAÇÕES

As as ser ti vas pre ce den tes, so bre sim pli ci da de,
des re gu la men ta ção, cus to ín fi mo ou nulo, au to ma tis -
mo, su a vi da de, uni ver sa li da de, trans pa rên cia, ilu mi -
nam a di men são eco nô mi ca e po lí ti ca, às qua is se
acres ce a di men são sub je ti va do alí vio de obri ga ções. 
Acre di ta mos que os ho mens ten dem a ma xi mi zar o
de sen vol vi men to de suas po ten ci a li da des quan do
con vi vem em meio com pe ti ti vo, com o mí ni mo de res -
tri ções bu ro crá ti cas e o má xi mo de li ber da de pos sí -
vel, para em pre en der e para cri ar va lor.

O ape lo ir re sis tí vel do IMF, mais ain da em sua
ver ten te de Impos to Úni co, re si de pre ci sa men te no
ex tra or di ná rio e com ple to alí vio de obri ga ções tri bu tá -
ri as que se es ten de à gran de mas sa de con tri bu in tes.
No re gi me do IMF, só têm obri ga ções tri bu tá ri as as
ins ti tu i ções ban cá ri as, mas tam bém para elas tais
obri ga ções tor nam-se in com pa ra vel men te mais sim -
ples do que as atu a is, sob re gi me do IR, CSLL, Con -
fins etc., pois de i xa de ser pre ci so de cla rar, iden ti fi car
etc., bas ta lan çar, a dé bi to de quem mo vi men ta, a cré -
di to do Te sou ro, e mais nada! É o fim da as som bra ção 
fis cal! É tam bém o fim de 80% das li des da Jus ti ça Fe -
de ral, que gi ram em tor no de dis pu tas tri bu tá ri as e
pre vi den ciá ri as, li be ran do-a tam bém para fins mais
no bres!

IMPESSOALIDADE

As pes so as fí si cas e ju rí di cas, por cer to, de vem
por tar um nú me ro de iden ti fi ca ção fis cal que po de rá
ser os atu a is CPF e CGC-CNPJ, tal vez sim pli fi ca dos,
ex pur ga dos de in for ma ções des ne ces sá ri as. Fora
isso, ne nhum ou tro cons tran gi men to de na tu re za fis -
cal po de rá per tur bar quem quer que seja. Nin guém

es ta rá su je i to a per qui ri ções fis ca is. Ca rac te rís ti cas
pes so a is, pa tri mo ni a is, eco nô mi co-fi nan ce i ras, de i -
xa rão de ser ofe re ci das às au to ri da des fis ca is. Extin -
guem-se os ca das tros fis ca is. O uni ver so da fis ca li da -
de pas sa a re ger-se pela ab so lu ta im pes so a li da de.

Enten de mos que o me ca nis mo fis cal é ina de -
qua do para tra tar di fe ren ças in di vi du a is, se to ri a is ou
re gi o na is. Os as pec tos di fe ren ci a is da re a li da de po -
de rão in te res sar ao es ta do em ou tras áre as de atu a -
ção es pe cí fi ca, Sa ú de, Edu ca ção, Assis tên cia So ci al, 
Infra es tru tu ra, Po lí ti ca Indus tri al, etc., des de que ex -
clu í do o me ca nis mo tri bu tá rio. O IMF tem na tu re za
es tri ta men te fis cal, ar re ca da tó ria, pro por ci o nal aos
flu xos eco nô mi cos mo vi men ta dos pe los agen tes e in -
di fe ren te a sin gu la ri da des e dis tin ções.

Não obs tan te, para não de for mar des ne ces sa ri -
a men te a ín do le prin ci pi o ló gi ca do gar bo so sis te ma
tri bu tá rio na ci o nal, de que os ju ris tas têm jus to or gu -
lho, po de mos man ter in tac to o prin cí pio ge ral do art.
145, § 1º, mes mo por que ate nu a do, ali, com a con di ci -
o nan te “sem pre que pos sí vel”, e quan to à pro gres si vi -
da de, que no tex to atu al do § 2º do art. 153, é um im -
pe ra ti vo, pro po mos sua ate nu a ção para uma sim ples
pos si bi li da de, o que não pre ju di ca e até en ri que ce o
al can ce do IMF.

RESGATE DA FUNÇÃO FISCAL PURA

A fi na li da de in trín se ca do im pos to é a de fi nan ci -
ar a ope ra ção do Esta do. Apro xi mar o im pos to de sua
es sên cia, eli mi nar os des vi os da fun ção fis cal, é a
me lhor ma ne i ra de ope rá-lo cor re ta men te.

Gran de par te do ”im bro glio“ tri bu tá rio re i nan te
de ri va do fes ti val de tra ta men tos fa vo re ci dos, que dis -
tor cem as re la ções eco nô mi cas. Os be ne fi ciá ri os
des ses tra ta men tos ape gam-se a eles como a uma
dro ga que gera de pen dên cia, e os ab sur dos e tor tu o -
si da des do sis te ma ga nham ri gi dez, pas san do a
cons pi rar con tra re for mas e re a li nha men tos ne ces sá -
ri os.

A fi lo so fia do IMF re co men da a re cu pe ra ção da
fun ção pu ra men te fi nan ce i ra do im pos to, o tra ta men -
to iso nô mi co, im pes so al e in di fe ren ci a do dos agen -
tes, a abo li ção de toda es pé cie de in cen ti vos, be ne fí -
ci os e re nún ci as fis ca is, que de vem re a pa re cer, quan -
do for o caso, do lado da des pe sa, trans pa ren te e de -
mo cra ti ca men te dis cu ti dos e or ça men ta dos.

CONTABILIDADE EXPURGADA
DO VIÉS FISCAL

As de cla ra ções de im pos to cons ti tu em uma fon -
te ba ra ta de es ta tís ti cas e in for ma ções eco nô mi -
co-fis ca is. Mas a pro du ção de da dos para fins fis ca is



so fre uma con ta mi na ção ori gi ná ria, iman ta da por sua
fi na li da de.

Nos sa ino va ção tri bu tá ria ao mes mo tem po ex -
trai a va riá vel fis cal do cál cu lo eco nô mi co e li be ra a
pro du ção de da dos eco nô mi cos da dis tor ção fis cal.
As es ta tís ti cas eco nô mi cas e a con ta bi li da de re cu pe -
ram sua dig ni da de e os res pec ti vos ins ti tu tos re to -
mam sua im por tân cia com a eli mi na ção do fa ci li tá rio
fis cal.

Com o de sa pa re ci men to dos ca das tros fis ca is,
de sa pa re ce tam bém a uti li za ção des vi a da da ins ti tu i -
ção fis cal para fins que lhe são es tra nhos, se não es -
cu sos, de ser vir à po lí cia, a apa re lhos de in te li gên cia,
a re qui si ções ju di ciá ri as. Nos sa pro pos ta con duz tam -
bém à re dig ni fi ca ção da pro fis são con tá bil e do ins tru -
men to con tá bil, do ra van te di re ci o na dos à ex clu si va fi -
na li da de ge ren ci al.

CONTROLE FISCAL SIMPLIFICADO E
CIRCUNSCRITO AO SETOR FINANCEIRO

O al can ce do Fis co fi ca rá res tri to à ve ri fi ca ção
ge né ri ca do vo lu me e va lor das ope ra ções fi nan ce i ras 
su je i tas ao im pos to e à cor re ção do res pec ti vo im pos -
to re ti do e re co lhi do, no âm bi to das ins ti tu i ções fi nan -
ce i ras, que são as con tri bu in tes le ga is. As atri bu i ções
da Admi nis tra ção fis cal sim pli fi cam-se enor me men te
e ca na li zam-se a uma es fe ra bas tan te res tri ta de pro -
ce di men tos. È o lado in ver so da sim pli ci da de má xi ma
e do ali vio de obri ga ções an tes re fe ri dos. Ina u gu ra-se
um novo uni ver so de li ber da de, de onde terá sido ba -
ni da a oni pre sen ça da re pres são fis cal e o con se -
qüen te es tres se fis cal.

EQÜIDADE

O IMF, ao atin gir to das as mo vi men ta ções fi nan -
ce i ras, sem ex ce ção, me di an te alí quo ta fixa pro por ci -
o nal, é de lon ge o tri bu to que me lhor sa tis faz o cri té rio 
da equi da de ho ri zon tal. Não exis te na prá ti ca, e não
se pode con ce ber em te o ria, ne nhum ou tro im pos to
com abran gên cia tão am pla. Nin guém es ca pa ao IMF, 
ou me lhor di zen do, é mu i to di fí cil es ca par, e o cus to
da eva são, cus to de tran sa ci o nar às es cu ras, fora do
sis te ma ban cá rio, não com pen sa a in sig ni fi can te eco -
no mia de im pos to. O IMF é o úni co tri bu to de per fil
ver da de i ra men te uni ver sal.

Des te pon to de vis ta, o IMF é re al men te eqüi ta ti -
vo, se gun do o mote ”im pos to jus to é aque le que se
con se gue co brar“, da la vra do emi nen te Prof. Má rio
Hen ri que Si mon sen. A pro por ci o na li da de de um im -
pos to efe ti va men te uni ver sal é mais pro gres si va do
que a su pos ta pro gres si vi da de de um im pos to de
abran gên cia res tri ta e de efe ti vi da de ir re gu lar, como

apon ta do com bri lhan tis mo pela Profª. Ma ria da Con -
ce i ção Ta va res.

REGRESSIVIDADE

Embo ra a es tru tu ra do IMF não seja ade qua da à 
exi gên cia de eqüi da de ver ti cal, tra ta-se de um im pos -
to su fi ci en te men te fle xí vel para po der ser do ta do de
uma ra zoá vel pro gres si vi da de, se as sim for de se ja do, 
seja me di an te isen ção de ope ra ções de va lor me nor
que de ter mi na do piso em de ter mi na do pe río do, seja
me di an te a atri bu i ção, ao em pre ga dor, de que as su -
ma o ônus do im pos to re la ti va men te aos sa lá ri os
mais mo des tos (como es ta mos pro pon do) , ou até
mes mo me di an te ta be la de alí quo tas di fe ren ci a das
por fa i xas de va lo res agre ga dos pe rió di cos de mo vi -
men ta ções. Ain da es sas pos si bi li da des pos sam não
con tar com nos sa sim pa tia, é fa cil men te exe qüí vel.

To das as pes qui sas co nhe ci das so bre dis tri bu i -
ção da car ga tri bu tá ria bra si le i ra por seg men tos de
po der aqui si ti vo re ve lam o per fil ex tre ma men te re -
gres si vo de nos so sis te ma tri bu tá rio. De nada adi an ta
ter im pos to de ren da su pos ta men te pro gres si vo se
ele só atin ge ren di men tos do tra ba lho as sa la ri a do
das clas ses mé di as do seg men to for mal e não con se -
gue al can çar ou tras ma ni fes ta ções da ren da. O IMF,
ao atin gir ine xo ra vel men te, pelo fil tro das mo vi men ta -
ções fi nan ce i ras, to das as ma ni fes ta ções da ren da,
aca ba sen do efe ti va men te mais eqüi ta ti vo e mais pro -
gres si vo do que nos so tor tu o so im pos to de ren da.

Qu an to ao im pos to que se in cor po ra aos pre -
ços, si mu la ções re la ta das ates tam que, sob con di -
ções de com pe ti ção im per fe i ta, isto é, sob con di ções
re a is, o IMF não é mais re gres si vo e in duz me nos dis -
tor ções alo ca ti vas do que os sis te mas usu a is de tri bu -
ta ção do con su mo. Insis ti mos em des men tir o pre con -
ce i to que im pu ta ao IMF ví ci os re gres si vos os qua is,
na ver da de, são mo de ra dos sob o IMF e são efe ti va -
men te mais gra ves sob o sis te ma vi gen te.

CUMULATIVIDADE

O IMF é ine ga vel men te um im pos to cu mu la ti vo,
in ci din do su ces si va men te em cada eta pa do pro ces -
so eco nô mi co que se tra du za numa mo vi men ta ção fi -
nan ce i ra. Mas isso em nada o des cre den cia como
bom im pos to.

Em ver da de, a exi gên cia da não cu mu la ti vi da de
é ape nas um fe ti che tolo. Não exis te im pos to per fe i ta -
men te não cu mu la ti vo, a não ser na ima gi na ção teó ri -
ca des co la da da re a li da de, ou no Diá rio Ofi ci al. Os im -
pos tos so bre va lor adi ci o na do se ri am im pra ti cá ve is
se não com por tas sem, como de fato com por tam em
to dos os lu ga res do mun do em que são pra ti ca dos, as 



mais di ver sas ex ce ções e re gi mes es pe ci a is que lhes
con fe rem gra us apre ciá ve is de cu mu la ti vi da de.

O Bra sil tem uma pa ra fer ná lia de tri bu tos cu mu -
la ti vos, den tre os qua is, cu ri o sa men te, al guns são
exe cra dos (PIS-COFINS) , ou tros to le ra dos (ISS, par -
te do ICMS e do lPI) , ou tros ain da apre ci a dos, como
se não fos sem igual men te cu mu la ti vos (IRPJ pre su -
mi do, SIMPLES) . O IMF não é di fe ren te de les sob
esse as pec to, mas exi be as van ta gens no tá ve is des -
cri tas aci ma, é sim ples, ba ra to, su a ve etc.

Ade ma is, os co nhe ci dos pos tu la dos da te o ria
do ”se cond best“ e as con clu sões da mo der na te o ria
da tri bu ta ção óti ma mos tram que não se pode afir mar
a pri o ri que um im pos to cu mu la ti vo seja me nos efi ci -
en te que os não cu mu la ti vos. O mais pro vá vel é que,
para um dado va lor de ar re ca da ção, um im pos to cu -
mu la ti vo com uma alí quo ta ba i xa seja pre fe rí vel a um
tri bu to so bre va lor agre ga do com alí quo ta alta. Estu do 
re cen te men te pu bli ca do pela Re ce i ta Fe de ral, a res -
pe i to da CPMF, re ve la ade são a este nos so pon to de
vis ta.

INCENTIVO À VERTICALIZAÇÃO,
DISTORÇOES ALOCATIVAS

A pre sen ça do IMF na com po si ção dos pre ços
fi na is va ria ob vi a men te na ra zão di re ta do nú me ro de
eta pas pro du ti vas e in ver sa men te ao va lor adi ci o na do 
em cada uma des sas eta pas. De mons tra-se, no en -
tan to, que essa ca rac te rís ti ca ope ra me nos in ten sa -
men te no uni ver so do IMF do que no mun do dos tri bu -
tos atu al men te exis ten tes. Mes mo por que, sen do ba i -
xa sua alí quo ta, sua par ti ci pa ção no pre ço de cres ce à 
me di da que as eta pas da ca de ia pro du ti va se su ce -
dem, tor nan do-se des pre zí vel já a par tir da ter ce i ra
eta pa.

O in cen ti vo à ver ti ca li za ção é mar gi nal, num sis -
te ma de IMF a alí quo tas su a ves, me nor do que o que
de cor re da pe sa da car ga cu mu la ti va hoje ve ri fi ca da.
Tam bém as dis tor ções dos pre ços re la ti vos pro vo ca -
da pelo IMF re ve la-se, em si mu la ções pu bli ca das, in -
fe ri or à do sis te ma vi gen te (vide Zott mann, L. pp.
299-315, e de Albu quer que, M.C.C. pp. 203-245, in M.
Cin tra, “Tri bu ta ção no Bra sil e o Impos to Úni co” , Mak -
ron Bo oks ,1994) . Na ver da de, o pro ces so de ci só rio
pen de a ra zões pre pon de ran tes de na tu re za tec no ló -
gi ca, como ga nhos de es pe ci a li za ção e de es ca la, em 
re la ção às qua is o peso do IMF é pou co sig ni fi ca ti vo.

INDUÇÃO À IMPORTAÇÃO

Argu men ta-se que os pro du tos im por ta dos se ri am
pos tos à dis po si ção do con su mi dor em uma ou duas eta -

pas, in cor po ran do va lor de IMF me nor do que aque le
que so bre car re ga ria os pro du tos na ci o na is.

Cabe re tru car que, de um lado, em qual quer
caso a car ga fi nal do IMF se ria bas tan te su a ve, de
sor te a só in flu en ci ar na de ci são em ca sos ex tre ma -
men te com pe ti ti vos, e, de ou tro lado, quan do ne ces -
sá rio, o efe i to pode ser con tra ba lan ça do por me di das
de po lí ti ca adu a ne i ra, in clu si ve me di an te a im po si ção
de im pos tos com pen sa tó ri os na im por ta ção, ad mi ti -
dos nos es ta tu tos in ter na ci o na is que re gem o co mér -
cio mun di al.

EXPORTAÇÃO DE IMPOSTO

É cer to que a de so ne ra ção na ex por ta ção é
mais fá cil no re gi me dos im pos tos so bre va lor agre ga -
do, mas tam bém é fac tí vel no re gi me do IMF, em bo ra
mais tra ba lho so. Te ria de ser cal cu la da me di an te
acom pa nha men to em pí ri co das ca de i as pro du ti vas,
ou com ex plo ra ção de ma tri zes de in su mo-pro du to, e
ope ra ci o na li za da me di an te cré di tos de im pos to, re ba -
tes, de vo lu ções, ou sub sí di os equi va len tes, não mu i to 
di fe ren tes do que já se pra ti ca hoje, como pode ser
ve ri fi ca do em tra ba lho em pí ri co de mi nha au to ria, em
Cin tra, M. op. cit. pp. 216-221.

EMBARAÇOS À HARMONIZAÇÃO

Se a gran de ma i o ria dos pa í ses, in clu si ve dos
nos sos par ce i ros co mer ci a is, com ex ce ção do ma i or,
os Esta dos Uni dos, ado tam o IVA, ten den do a re je i tar
exo ne ra ções à ex por ta ção es tra nhas a seus pró pri os
re gi mes, como sub sí di os ex plí ci tos, cabe es tu dar fór -
mu las de equi va lên cia ace i tá ve is por to dos, den tre as
mo da li da des ad mi ti das no con tex to da re gu la ção in -
ter na ci o nal do co mér cio.

É fal so que o IMF en cer re um ine ren te viés
anti-ex por ta dor. O que pre ju di ca a ex por ta ção não é a 
exis tên cia do im pos to; é o des cu i do em de so ne rá-lo
na ex por ta ção.

Por ou tro lado, não pro ce de a su po si ção de que o
IMF se ria de tal ma ne i ra dis so nan te, em re la ção ao sis -
te mas dos par ce i ros, a pon to de com pro me ter apro xi -
ma ções co mer ci a is, e as po lí ti cas de for ma ção de blo -
cos re gi o na is. Como já vi mos, o IMF não é ne nhum me -
ca nis mo de ou tro pla ne ta, apa ren ta-se aos co nhe ci dos
tri bu tos so bre fa tu ra men to que se en con tram por toda
par te, sua es tra nhe za é ape nas apa ren te.

Por fim, é pre ci so con vir que a ob ses são pela
har mo ni za ção, vis ta como ho mo ge ne i za ção, é um
pou co mi to ló gi ca. Na re a li da de os sis te mas tri bu tá ri -
os dos di ver sos pa í ses são pro fun da men te he te ro gê -
ne os por ra zões tra di ci o na is, cul tu ra is, po lí ti cas, eco -



nô mi cas, ge o grá fi cas, sem que isso im pe ça o co mér -
cio ex tra mu ros de ex pan dir-se ce le re men te.

ESTÍMULO À DESINTERMEDIAÇÃO BANCÁRIA

Já vi mos que, a um ní vel su a ve de ta xa ção, a
eco no mia de im pos to ob ti da com a con su ma ção de
ne gó ci os à mar gem do sis te ma ban cá rio não com -
pen sa o cus to do ar ma ze na men to e trans por te de nu -
me rá rio, a in se gu ran ça, ris cos de fal si da de, ile ga li da -
de de tran sa ções em mo e da es tran ge i ra etc. A isso
acres cen ta re mos me di das como a so bre ta xa ção de
sa ques e de pó si tos em di nhe i ro vivo e ou tras pre ca u -
ções dis su a si vas, de li ne a das logo aba i xo.

INJUSTIÇA SOCIAL

Pelo me nos trin ta mi lhões de pes so as, se não
mais, par ti ci pan tes da for ça de tra ba lho ati va, não mo -
vi men tam con tas ban cá ri as, por que não pre en chem
re qui si tos, são anal fa be tas, não têm fon te es tá vel de
ren da, en de re ço fixo, pro pri e da de, ren da su fi ci en te
etc. Essas pes so as se ri am pre ju di ca das pela so bre -
ta xa ção ou ou tra qual quer me di da ape na do ra das
tran sa ções em di nhe i ro vivo

A essa ob je ção re pli ca mos em duas li nhas. Pri -
me i ro, é pos sí vel uni ver sa li zar o aces so ao uso do di -
nhe i ro ele trô ni co me di an te car tões de dé bi to, ain da
que a uti li za ção de che ques so fra res tri ções. Se gun -
do, o pú bli co em ques tão pa de ce sob uma so bre car ga 
fis cal que di mi nu i ria com o re gi me do IMF. Uma vez
que têm alta pro pen são a con su mir, são ví ti mas, no
sis te ma atu al, de uma car ga in di re ta de tri bu tos em -
bu ti dos nos pre ços bas tan te bru tal, que fi ca ria cer ta -
men te me nor quan do o IMF ti ves se subs ti tu í do os
atu a is tri bu tos so bre o con su mo.

COMPONENTE TRIBUTÁRIO DOS
PREÇOS AO CONSUMIDOR

No sis te ma atu al de tri bu ta ção do con su mo, su -
je i to a so ne ga ção exu be ran te, a par te subs tan ci al do
pre ço que os con su mi do res pa gam e que cor res pon -
de no mi nal men te a tri bu tos, não se trans for ma em tri -
bu to efe ti va men te ar re ca da do pelo Te sou ro, mas,
sim, em gran de par te, é apro pri a da por so ne ga do res.

Com a subs ti tu i ção in te gral dos atu a is tri bu tos
pelo IMF de sa pa re ce a so ne ga ção e a car ga real do
tri bu to, em bu ti da no pre ço, pul ve ri za-se e se su a vi za.
Espe ra-se, com isso, um efe i to de pri mi dor do ní vel de
pre ços, o que be ne fi ci a rá, an tes de tudo, os seg men -
tos mais des fa vo re ci dos da po pu la ção, que gas tam
tudo o que ga nham em con su mo.

ESVAZIAMENTO DA POLÍTICA FISCAL

É cer to que o sis te ma pro pos to im pli ca o aban -
do no do ins tru men to fis cal de in ter ven ção eco nô mi -
ca, de sor te que as po lí ti cas de pre ços, de ren das, po -
lí ti cas con jun tu ra is e an ti cí cli cas, de pen de rão em ma -
i or grau da uti li za ção de ins tru men tos não fis ca is, mo -
ne tá ri os, cre di tí ci os, de re gu la ção das re la ções de
con su mo e do po der eco nô mi co, e das po lí ti cas de
sub sí di os di re tos, que são mais trans pa ren tes, mais
su je i tas do con tro le so ci al, do que os obs cu ros be ne -
fí ci os tri bu tá ri os.

RIGIDEZ PREJUDICIAL À TOMADA
DE MEDIDAS EMERGENCIAIS

A per da do ins tru men to fis cal não imo bi li za a po -
lí ti ca eco nô mi ca, ape nas a faz me nos tor tu o sa. Cabe
aos for mu la do res adap ta rem-se a um novo pa ra dig -
ma de po lí ti ca eco nô mi ca, ago ra des pro vi do da cu nha 
tri bu tá ria para in ter vir na ren da, no con su mo e no in -
ves ti men to. Mas não pre ten de mos abo lir o ins tru men -
to tri bu tá rio na po lí ti ca adu a ne i ra. Em al guns pa í ses,
os im pos tos so bre o co mér cio ex te ri or cha mam-se de
di re i tos adu a ne i ros, e a ad mi nis tra ção adu a ne i ra é
se pa ra da da ad mi nis tra ção dos im pos tos in ter nos. E
nes te con tex to de ra ci o cí nio que o IMF pode cha -
mar-se de Impos to Úni co. Mas é cla ro que não abo li -
re mos a ta xa ção do co mér cio ex te ri or.

Qu an to ao cons tran gi men to à ação go ver na -
men tal que re pre sen ta o con di ci o na men to do au men -
to de alí quo tas de tri bu tos à atu a ção do Con gres so,
tra ta-se de pro te ção ne ces sá ria ao ci da dão con tri bu -
in te, ele men to bá si co da ci vi li za ção de mo crá ti ca. Isso 
não ex clui nem pre ju di ca atu a ções ur gen tes ou emer -
gen ci a is. Ou, se pre ju di ca, será por ra zões de na tu re -
za po lí ti ca, alhe i as à mo de la gem tri bu tá ria, que é o
es tri to ob je to da re for ma pro pos ta.

BASE TRIBUTÁRIA PARCIAL AVANTAJA
OS PROPRIETÁRIOS

O IMF uni fi ca as ba ses Ren da-Con su mo, mas de -
i xa es ca par a base Pro pri e da de. Os pro pri e tá ri os es ca -
pa ri am com ma i or fa ci li da de ao im pos to do que aque les 
cu jas pou pan ças se con cen tram no mer ca do fi nan ce i ro, 
ou os que não têm pou pan ça. E tam bém es ca pa ri am ao 
im pos to evi tan do mo vi men ta ções fi nan ce i ras, pra ti can -
do per mu tas.

Re tru ca mos ob ser van do que, pri me i ro, o uni ver so 
das per mu tas, ou do es cam bo, é li mi ta do e di fí cil de
ope rar. Se gun do, que a tri bu ta ção da pro pri e da de é de -
cli nan te no mun do in te i ro. Ter ce i ro, não des co nhe ce -
mos que ela é mu i to me nor no Bra sil do que as mé di as



in ter na ci o na is, isto por que é uma mo da li da de tri bu tá ria
cus to sa, pou co pro du ti va e di fí cil de ad mi nis trar. É fato
que as ins tân ci as tri bu tan tes, no Bra sil, sem pre ti ve ram
aver são à tri bu ta ção da pro pri e da de. Não é es co po do
IMF mu dar esse qua dro. Mas po de mos man ter as com -
pe tên ci as tri bu tá ri as in ci den tes so bre a base-pro pri e da -
de, e o ente po lí ti co que achar fa vo rá vel sua re la ção
cus to-be ne fí cio não es ta rá im pe di do de pra ti cá- las.
Acre di ta mos que, as sim fa zen do, isto é, man ten do vir -
tu al men te com pe tên ci as tri bu tá ri as ap tas a se rem atu a -
li za das, po de mos tam bém su plan tar a ob je ção fe de ra ti -
va, de lon ge a mais de li ca da.

VULNERAÇÃO DO PRINCÍPIO FEDERATIVO

A subs ti tu i ção dos tri bu tos de com pe tên cia mu -
ni ci pal e es ta du al pelo IMF le van ta ine vi ta vel men te
ques ti o na men tos so bre o cri té rio pé treo do prin cí pio
fe de ra ti vo, eri gi do por nos sa Cons ti tu i ção como re qui -
si to de ad mis si bi li da de de emen das cons ti tu ci o na is. E 
que o IMF não po de ria fun ci o nar so bre ba ses ge o grá -
fi cas, sob pena de pri vi le gi ar as pra ças do ta das de
alta con cen tra ção ban cá ria. Isso ex clui a pos si bi li da -
de de en tre gar o IMF às com pe tên ci as dos en tes fe -
de ra dos sub na ci o na is.

O IMF só pode ser fe de ral e sua re par ti ção deve
dar-se se gun do cri té ri os pre do mi nan te men te po lí ti cos.
Na ver ten te gra da ti va de nos sa pro pos ta, com a subs ti -
tu i ção ope ran do, no iní cio, ape nas na área fe de ral, o
pro ble ma fi ca ria re por ta do para o mo men to pos te ri or,
em que o con jun to dos Esta dos e Mu ni cí pi os ma ni fes -
tas se in te res se pela subs ti tu i ção. Mas numa ver ten te de 
subs ti tu i ção ime di a ta, não ha ve ria como fu gir a este
pro ble ma de na tu re za ju rí di co-ins ti tu ci o nal cujo des lin -
de, em úl ti ma ins tân cia, des bor da do al can ce dos re for -
ma do res, po den do de fla grar o cha ma men to à mais alta
Cor te ju ris di ci o nal do País.

Há mu i tos mo de los de fe de ra lis mo, com gra us
ma i o res ou me no res de au to no mia dos en tes po lí ti cos
des cen tra li za dos. De um pon to de vis ta es tri ta men te fi -
nan ce i ro, pa re ce-nos que uma ga ran tia cons ti tu ci o nal
de re par ti ção de re ce i tas, en tre os vá ri os en tes fe de ra -
dos, se gun do uma ma triz pro por ci o nal in dis pu tá vel, se -
ria su fi ci en te para as se gu rar a ins ti tu ci o na li da de fe de ra -
ti va. No en tan to, não po de mos ig no rar que, se gun do
uma res pe i tá vel cor ren te de ju ris tas, o mo de lo fe de ra ti -
vo bra si le i ro se ria in se pa rá vel de uma au to no mia tri bu -
tá ria re la ti va dos en tes fe de ra dos, im pli can do com pe -
tên ci as tri bu tá ri as pró pri as, en vol ven do o po der de ma -
ni pu lar as va riá ve is que com põem seus tri bu tos pró pri -
os e sua ad mi nis tra ção. Isso pos to, não te mos a ve le i da -
de de que rer pi so te ar a ins ti tu ci o na li da de ju rí di co-po lí ti -
ca an co ra da em nos sa tra di ção his tó ri ca. Por isso que,

na dú vi da, pre fe ri mos a via gra da ti va e a subs ti tu i ção
por eta pas, ini ci an do ex clu si va men te na es fe ra fe de ral
e adi an do o en fren ta men to da di fi cul da de fe de ra ti va.

A so lu ção que ofe re ce mos, e que nos pa re ce sen -
sa ta, con sis te em abs ter mo-nos de su pri mir com pe tên -
ci as tri bu tá ri as es ta du a is e mu ni ci pa is. A pre vi são cons -
ti tu ci o nal des sas com pe tên ci as per ma ne ce rá in to ca da.
Os go ver nan tes e os le gis la do res re gi o na is e lo ca is,
aten den do aos re cla mos das res pec ti vas po pu la ções, é 
que de ci di rão se que rem usar es sas com pe tên ci as, ou
se pre fe rem abs ter-se de usá-las, de i xá-las re pou sar na 
vir tu a li da de, ade rin do ao mo de lo fe de ral do IMF. Nes se
caso, a re nún cia vo lun tá ria ao uso de uma com pe tên cia
que não de sa pa re ce, que pode ser re a ti va da a qual quer 
mo men to, isso tudo co man da do pela von ta de do povo
de mo cra ti ca men te apu ra da, pa re ce-nos que se ria per -
fe i ta men te le gí ti ma e não po de ria, nem re mo ta men te,
ser in qui na da de me di da ten den te a abo lir a for ma fe de -
ra ti va de Esta do. Com esse mo de lo, cons tru í do se gun -
do os mais ele va dos cu i da dos para com os prin cí pi os
ins ti tu ci o na is que cons ti tu em as cláu su las pé tre as de
nos so sis te ma cons ti tu ci o nal, pa re ce-nos pos sí vel es -
ten der a am pli ar a re vo lu ção tri bu tá ria que pro po mos,
sem o mais leve res quí cio de ofen sa à nos sa tra di ção
fe de ra ti va.

ADESÃO DOS ENTES FEDERADOS
E MECANISMO DE PARTILHA

Uma emen da cons ti tu ci o nal não po de ria for çar os
en tes fe de ra dos a aban do nar as prer ro ga ti vas de sua
au to no mia tri bu tá ria. Se apro va da, tal emen da con fi gu -
ra ria o caso co nhe ci do da “dis po si ção cons ti tu ci o nal in -
cons ti tu ci o nal” ar ris can do-se a de sa bar ante o ju í zo de
cons ti tu ci o na li da de que in cum be, em úl ti ma ins tân cia,
ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Essa di fi cul da de, a nos so
ver, po de ria ser con tor na da me di an te ade são vo lun tá ria 
dos en tes fe de ra dos, con va li da da pe las res pec ti vas po -
pu la ções de mo cra ti ca men te con sul ta das. Os en tes fe -
de ra dos, em blo co, re nun ci a ri am ao exer cí cio de suas
com pe tên ci as tri bu tá ri as es pe cí fi cas, no todo ou em
par te (por exem plo, na par te to can te à tri bu ta ção do
con su mo, guar dan do a tri bu ta ção da pro pri e da de e as
ta xas de ser vi ços), ade rin do ao sis te ma do IMF fe de ral,
me di an te in cre men to equi va len te da alí quo ta do IMF. O
re sul ta do, equi va len te às ar re ca da ções re nun ci a das,
se ria re par ti do en tre os en tes fe de ra dos se gun do pro -
por ções idên ti cas às par ti ci pa ções re la ti vas que es ses
en tes ti nham an tes na car ga tri bu tá ria bru ta do País. Os
cri té ri os de re par ti ção, para não fi ca rem ex ces si va men -
te en ges sa dos ou con ge la dos, po de ri am aten der a va -
riá ve is eco nô mi cas, ge o grá fi cas e po pu la ci o na is, de -
ven do ex pli ci tar-se em lei com ple men tar es pe cí fi ca, eis



que a ma té ria é fi nan ce i ra e não tri bu tá ria. Mas a ade -
são te ria que ser co le ti va e si mul tâ nea, sob pena de en -
gen dra rem-se de se qui lí bri os, com uma par te dos en tes
fe de ra dos fi nan ci an do ou tras.

PRECAUÇÕES DISSUASIVAS
DA DESINTERMEDIAÇÃO BANCÁRIA

A já alu di da so bre ta xa ção de sa ques e de pó si tos
em di nhe i ro vivo, me di an te, di ga mos, uma alí quo ta du -
pli ca da, pu ni ria, sem dú vi da, a de ten ção de li qui dez em
es pé cie e os mer ca dos mar gi na is ao sis te ma ban cá rio,
re pre sen tan do um sen sí vel es ti mu lo à mo vi men ta ção
ele trô ni ca de fun dos.

Ou tras me di das de ve rão re for çar o cer co à clan -
des ti ni da de, como a obri ga to ri e da de de emis são de
che que no mi nal, cru za do e não en dos sá vel, cuja bur la
de ve ra ser de ses ti mu la da me di an te o es ta be le ci men to
de san ções efi ca zes, como, por exem plo, a apli ca ção de 
uma mul ta ao emi ten te de che que ao por ta dor apre sen -
ta do por qual quer pes soa a quem se pa ga ria au to ma ti -
ca men te um prê mio. O le gis la dor com ple men tar deve
ela bo rar um re gra men to que, evi den te men te, res pe i te
os qua dros vi gen tes do Di re i to Co mer ci al e da Con ven -
ção de Ge ne bra.

Po de ría mos tam bém, na me di da do pos sí vel, fa -
zer con di ci o nar o po der li be ra tó rio e a va li da de ple na de
tran sa ções à res pec ti va qui ta ção por meio ele trô ni co via 
sis te ma ban cá rio for mal. São me di das de du plo im pac -
to, tri bu tá rio, as se gu ra do ras da uni ver sa li da de do im -
pos to, e ao mes mo tem po, ro bus te ce do ras do nos so
sis te ma fi nan ce i ro ins ti tu ci o nal.

MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS
PRINCÍPIO DO DIFERIMENTO DA TRIBUTAÇÃO

A in ci dên cia do IMF de ve rá res guar dar toda e
qual quer tran sa ção que sig ni fi que alu guel de di nhe i ro,
qual quer apli ca ção fi nan ce i ra, in clu si ve ope ra ções de
Bol sa, já que a tri bu ta ção cu mu la ti va do mer ca do fi nan -
ce i ro re pre sen ta en ca re ci men to ne fas to do cus to do di -
nhe i ro. Essas ope ra ções de vem es ca par, por tan to, à in -
ci dên cia cu mu la ti va do IMF, pro pi ci an do uma ca pi ta li za -
ção mais ro bus ta.

Ima gi na mos a cri a ção de uma con ta-de-trân si to,
des do bra men to de toda con ta cor ren te, por onde tran si -
ta ri am re cur sos mi gran do das con tas cor ren tes para apli -
ca ções fi nan ce i ras, sen do não tri bu tá ve is as mo vi men ta -
ções efe tu a das por in ter mé dio des sas con tas-es pe lho e
das con tas cor ren tes em di re ção a es sas con tas.

Já a sa í da des sas con tas em re tor no às con tas
cor ren tes, para em pre go em con su mo ou em in ves ti -
men tos não mo bi liá ri os, acar re ta ria a re ten ção do im -
pos to, so bre os va lo res no mi na is to ta is, não im por ta

se acres ci dos de lu cros ou di mi nu í dos por pre ju í zos.
E o co nhe ci do prin cí pio do di fe ri men to da tri bu ta ção
da pou pan ça ou do in ves ti men to fi nan ce i ros ou mo bi -
liá ri os. O prin cí pio não será pri vi lé gio dos fun dos de
pen são, mas deve be ne fi ci ar, iso no mi ca men te, to das
as va ri e da des con cor ren tes de apli ca ção fi nan ce i ra
ou mo bi liá ria.

As tran sa ções en tre es sas con tas e qua is quer
apli ca ções fi nan ce i ras ocor re ri am li vres de im pos to.
Mi gra ções en tre fun dos de in ves ti men to, tro cas de
po si ção en tre ati vos mo bi liá ri os, não de vem so frer ini -
bi ções tri bu tá ri as. Tam bém as mo vi men ta ções pu ra -
men te ”téc ni cas“ de di nhe i ro, en tre ins ti tu i ções fi nan -
ce i ras, ope ra ções in ter ban cá ri as que não en vol vam
ga nhos, não de vem so frer tri bu ta ção.

MANUTENÇÃO DAS VINCULAÇÕES
E REPARTIÇÕES EM VIGOR

Du ran te a fase de im plan ta ção do IMF, per ma -
ne ce tal e qual o sis te ma tri bu tá rio atu al para os de -
ma is en tes fe de ra dos, o mes mo acon te cen do com as
res pec ti vas vin cu la ções e com a dis cri mi na ção de
ren das em vi gor. A con ti nu i da de do flu xo das trans fe -
rên ci as cons ti tu ci o na is es ta rá ex pres sa men te as se -
gu ra da e re gu la da em Lei Com ple men tar.

Ca be rá ao le gis la dor com ple men tar, tam bém,
cu i dar, no âm bi to fe de ral, do ajus te dos di re i tos e obri -
ga ções pen den tes no mo men to em que a ins ta u ra ção 
da du pla IMF-CMF de sa lo jar os tri bu tos por ela subs -
ti tu í dos, in clu si ve pro mo ven do a subs ti tu i ção de fon -
tes de fi nan ci a men to (ou a so lu ção de con ti nu i da de) 
de fun dos, pro gra mas e pro je tos ali men ta dos com re -
cur sos, be ne fí ci os ou re nún ci as de cor ren tes dos tri -
bu tos re vo ga dos.

PROTEÇÃO REFORÇADA ÀS PRERROGATIVAS
DO CONTRIBUINTE

O sis te ma que pro po mos pre ten de li be rar o con -
tri bu in te das dis tor ções da pres são fis cal atu al men te
vi go ran te e dos abu sos dos po de res tri bu tan tes e de
seus apa re lhos re pres si vos.

Antes da apro va ção da Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 32, pre co ni zá va mos a al te ra ção ao art. 62, ex clu in -
do a pos si bi li da de de edi ção de Me di da Pro vi só ria
para efe i to de ins ti tu i ção ou ma jo ra ção de tri bu tos, o
que en ten de mos que se tor nou des ne ces sá rio, já que 
o emen da men to re cen te men te apro va do re gu la ri za o
uso das Me di das Pro vi só ri as e co lo ca um pon to fi nal
na era de abu sos pra ti ca dos pe los go ver nan tes por
esse in ter mé dio.

Esta mos apre sen tan do, pa ra le la men te, Pro je to
de Lei Com ple men tar que es ta tui um novo Có di go de



De fe sa do Con tri bu in te. Evi ta mos dis per sar o foco
des ta Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal com a in -
tro du ção, des lo ca da, de no vos su pos tos be ne fí ci os
para os con tri bu in tes, em co e rên cia com o que ar gu -
men ta mos em toda essa jus ti fi ca ção, uma vez que o
foco se con cen tra, aqui, numa pro pos ta lim pa e en xu -
ta do Impos to Úni co Fe de ral.

Ape nas não de i xa mos de pro por, na re gra da
an te ri o ri da de, um re qui si to adi ci o nal de se mes tra li da -
de, por que vis lum bra mos, no in ters tí cio mí ni mo se -
mes tral, uma ma ni fes ta ção de le al da de e res pe i to
para com o con tri bu in te, que que re mos con ce ber
como com po nen te es sen ci al da fi gu ra do IUF. A lei
que crie ou au men te im pos to, além de ser pu bli ca da
no exer cí cio an te ri or ao da apli ca ção, não po de rá apli -
car-se an tes de 6 me ses de cor ri dos da data da pu bli -
ca ção.

Mas a pro po si ção está di men si o na da com pru -
dên cia. Gos ta ría mos de es ten der a abran gên cia da
se mes tra li da de a to dos os tri bu tos, com ex ce ção dos
me ra men te re gu la tó ri os, mas pre fe ri mos de i xá-la res -
tri ta aos im pos tos, res pe i tan do o pa drão ado ta do no
tex to vi gen te da Cons ti tu i ção, para não cri ar em ba ra -
ços em re la ção a pe que nos tri bu tos que, por te rem
na tu re za con tra pres ta ci o nal, não pre ci sam sub me -
ter-se a tal exi gên cia. De i xa mos tam bém de pro por a
al te ra ção do in ters tí cio no na ge si mal vi gen te para as
con tri bu i ções so ci a is, já bem ab sor vi do pela so ci e da -
de, por idên ti ca ra zão.

Por fim, re fe ren do po pu lar será re co men da do
para va li dar o novo sis te ma tri bu tá rio cons ti tu ci o nal
que su ce de rá ao pre sen te, e des de en tão, sem pre
que for pro pos ta cri a ção ou ma jo ra ção de tri bu tos.
Esta re mos, as sim, as se gu ran do o cum pri men to do
re qui si to bá si co de con vi vên cia par ti ci pa ti va, numa
so ci e da de sa dia, em re gi me de Esta do De mo crá ti co
de Di re i to.

FINALIZAÇÃO

Tra ta-se de uma pro pos ta au da ci o sa, ino va do ra, 
mas tam bém ine ga vel men te viá vel e re a lis ta, cujo rico 
ba lan ço de be ne fí ci os su pe ra am pla men te os pou cos
efe i tos se cun dá ri os even tu al men te su je i tos a crí ti cas,
pelo que es pe ra mos con tar com o apo io ne ces sá rio
dos no bres Co le gas Par la men ta res.

Sala das Ses sões, 19 de de zem bro de 2001. –
Lind berg Cury – Ju vên cio da Fon se ca – Alber to
Sil va – Ro meu Tuma – José Fo ga ça – Ma u ro Mi -
ran da – Anto nio Car los Va la da res – Pa u lo Har tung 
– Ro meu Jucá – Ge ral do Cân di do – Ro ber to Sa tur -
ni no – Gil ber to Mes tri nho – José Co e lho – La u ro

Cam pos – Car los Pa tro cí nio – Pa u lo Sou to – Ro bi -
son Vi a na – Osmar Dias – Pe dro Si mon – Wal deck
Orné las – Jef fer son Pé res – Mo za ril do Ca val can ti
– Bel lo Par ga – José Agri pi no – Lú dio Co e lho –
Álva ro Dias – Edi son Lo bão – Ri car do San tos.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 150. Sem pre ju í zo de ou tras ga ran ti as as se -
gu ra das ao con tri bu in te, é ve da do à União, aos Esta -
dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os:

I – exi gir ou au men tar tri bu to sem lei que o es ta -
be le ça;

II – ins ti tu ir tra ta men to de si gual en tre con tri bu in -
tes que se en con trem em si tu a ção equi va len te, pro i bi -
da qual quer dis tin ção em ra zão de ocu pa ção pro fis si -
o nal ou fun ção por eles exer ci da, in de pen den te men te 
da de no mi na ção ju rí di ca dos ren di men tos, tí tu los ou
di re i tos;

III – co brar tri bu tos:
a) em re la ção a fa tos ge ra do res ocor ri dos an tes

do iní cio da vi gên cia da lei que os hou ver ins ti tu í do ou
au men ta do;

b) no mes mo exer cí cio fi nan ce i ro em que haja
sido pu bli ca da a lei que os ins ti tu iu ou au men tou; 

IV – uti li zar tri bu to com efe i to de con fis co;
V – es ta be le cer li mi ta ções ao trá fe go de pes so -

as ou bens, por meio de tri bu tos in te res ta du a is ou in -
ter mu ni ci pa is, res sal va da a co bran ça de pe dá gio pela 
uti li za ção de vias con ser va das pelo Po der Pú bli co;

VI – ins ti tu ir im pos tos so bre:
a) pa tri mô nio, ren da ou ser vi ços, uns dos ou -

tros;
b) tem plos de qual quer cul to;
c) pa tri mô nio, ren da ou ser vi ços dos par ti dos

po lí ti cos, in clu si ve suas fun da ções, das en ti da des
sin di ca is dos tra ba lha do res, das ins ti tu i ções de edu -
ca ção e de as sis tên cia so ci al, sem fins lu cra ti vos,
aten di dos os re qui si tos da lei;

d) li vros, jor na is, pe rió di cos e o pa pel des ti na do
a sua im pres são.

§ 1º A ve da ção do in ci so III, b, não se apli ca aos
im pos tos pre vis tos nos arts. 153, I, II, IV e V, e 154, II. 

§ 2º A ve da ção do in ci so VI, a, é ex ten si va às au -
tar qui as e às fun da ções ins ti tu í das e man ti das pelo
Po der Pú bli co, no que se re fe re ao pa tri mô nio, à ren -
da e aos ser vi ços, vin cu la dos a suas fi na li da des es -
sen ci a is ou ás de las de cor ren tes.



§ 3º As ve da ções do in ci so VI, a, e do pa rá gra fo
an te ri or não se apli cam ao pa tri mô nio, à ren da e aos
ser vi ços, re la ci o na dos com ex plo ra ção de ati vi da des
eco nô mi cas re gi das pe las nor mas apli cá ve is a em -
pre en di men tos pri va dos, ou em que haja con tra pres -
ta ção ou pa ga men to de pre ços ou ta ri fas pelo usuá -
rio, nem exo ne ra o pro mi ten te com pra dor da obri ga -
ção de pa gar im pos to re la ti va men te ao bem imó vel.

§ 4º As ve da ções ex pres sas no in ci so VI, alí ne -
as b e c, com pre en dem so men te o pa tri mô nio, a ren -
da e os ser vi ços, re la ci o na dos com as fi na li da des es -
sen ci a is das en ti da des ne las men ci o na das.

§ 5º A lei de ter mi na rá me di das para que os con -
su mi do res se jam es cla re ci dos acer ca dos im pos tos
que in ci dam so bre mer ca do ri as e ser vi ços.

(*) § 6º Qu al quer anis tia ou re mis são, que en vol -
va ma té ria tri bu tá ria ou pre vi den ciá ria, só po de rá ser
con ce di da atra vés de lei es pe cí fi ca, fe de ral, es ta du al
ou mu ni ci pal.

(*)Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 3, de 17-3-93:
“§ 6º Qu al quer sub sí dio ou isen ção, re du ção de base de cál cu lo,
con ces são de cré di to pre su mi do, anis tia ou re mis são, re la ti vas a
im pos tos, ta xas ou con tri bu i ções, só po de rá ser con ce di do me di -
an te lei es pe cí fi ca, fe de ral, es ta du al ou mu ni ci pal, que re gu le ex -
clu si va men te as ma té ri as aci ma enu me ra das ou o cor res pon den -
te tri bu to ou con tri bu i ção, sem pre ju í zo do dis pos to no ar ti go 155, 
§ 2º, XII, g.“

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 3, de 17-3-93:

“§ 7º A lei po de rá atri bu ir a su je i to pas si vo de
obri ga ção tri bu tá ria a con di ção de res pon sá vel pelo
pa ga men to de im pos tos ou con tri bu i ção, cujo fato ge -
ra dor deva ocor rer pos te ri or men te, as se gu ra do a
ime di a ta e pre fe ren ci al res ti tu i ção da quan tia paga,
caso não se re a li ze o fato ge ra dor pnsu mi do.”

SEÇÃO III
Dos Impos tos da União

Art. 153. Com pe te à União ins ti tu ir im pos tos so -
bre:

I – im por ta ção de pro du tos es tran ge i ros;

II – ex por ta ção, para o ex te ri or, de pro du tos na -
ci o na is ou na ci o na li za dos;

III – ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za;

IV – pro du tos in dus tri a li za dos;

V – ope ra ções de cré di to, câm bio e se gu ro, ou
re la ti vas a tí tu los ou va lo res mo bi liá ri os;

VI – pro pri e da de ter ri to ri al ru ral;

VII – gran des for tu nas, nos ter mos de lei com -
ple men tar.

§ 1º É fa cul ta do ao Po der Exe cu ti vo, aten di das
as con di ções e os li mi tes es ta be le ci dos em lei, al te rar
as alí i quo tas dos im pos tos enu me ra dos nos in ci sos I,
II, IV e V.

§ 2º O im pos to pre vis to no in ci so III:
I – será in for ma do pe los cri té ri os da ge ne ra li da -

de, da uni ver sa li da de e da pro gres si vi da de, na for ma
da lei;

II – não in ci di rá, nos ter mos e li mi tes fi xa dos em
lei ren di men tos pro ve ni en tes de apo sen ta do ria e pen -
são, pa gos pela pre vi dên cia so ci al da União, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, a pes -
soa com ida de su pe ri or a ses sen ta e cin co anos, cuja
ren da to tal seja cons ti tu í da, ex clu si va men te, de ren di -
men tos do tra ba lho. Re vo ga do pela Emen da Cons ti -
tu ci o nal nº 20, de 15-12-98.

§ 3º – o im pos to pre vis to no in ci so IV:

I – será se le ti vo, em fun ção da es sen ci a li da de
do pro du to;

II – será não-cu mu la ti vo, com pen san do-se o
que for de vi do em cada ope ra ção com o mon tan te co -
bra do nas an te ri o res;

III – não in ci di rá so bre pro du tos in dus tri a li za dos
des ti na dos ao ex te ri or.

§ 4º O im pos to pre vis to no in ci so VI terá suas
alí i quo tas fi xa das de for ma a de ses ti mu lar a ma nu -
ten ção de pro pri e da des im pro du ti vas e não in ci di rá
so bre pe que nas gle bas ru ra is, de fi ni das em lei, quan -
do as ex plo re, só ou com sua fa mí lia, o pro pri e tá rio
que não pos sua ou tro imó vel.

§ 5º O ouro, quan do de fi ni do em lei como ati vo
fi nan ce i ro ou ins tru men to cam bi al, su je i ta-se ex clu si -
va men te à in ci dên cia do im pos to de que tra ta o in ci so
V do ca put des te ar ti go, de vi do na ope ra ção de ori -
gem; a alí quo ta mí ni ma será de um por cen to, as se -
gu ra da a trans fe rên cia do mon tan te da ar re ca da ção
nos se guin tes ter mos:

I – trin ta por cen to para o Esta do, o Dis tri to Fe -
de ral ou o Ter ri tó rio, con for me a ori gem;

II – se ten ta por cen to para o Mu ni cí pio de ori -
gem.

Art. 154. A União po de rá ins ti tu ir:
I – me di an te lei com ple men tar, im pos tos não

pre vis tos no ar ti go an te ri or, des de que se jam nã- cu -
mu la ti vos e não te nham fato ge ra dor ou base de cál -
cu lo pró pri os dos dis cri mi na dos nes ta Cons ti tu i ção;



II – na imi nên cia ou no caso de guer ra ex ter na,
im pos tos ex tra or di ná ri os, com pre en di dos ou não em
sua com pe tên cia tri bu tá ria, os qua is se rão su pri mi -
dos, gra da ti va men te, ces sa das as ca u sas de sua cri -
a ção.

Art. 157. Per ten cem aos Esta dos e ao Dis tri to
Fe de ral:

I – o pro du to da ar re ca da ção do im pos to da
União so bre ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za,
in ci den te na fon te, so bre ren di men tos pa gos, a qual -
quer tí tu lo, por eles, suas au tar qui as e pe las fun da -
ções que ins ti tu í rem e man ti ve rem;

II – vin te por cen to do pro du to da ar re ca da ção
do im pos to que a União ins ti tu ir no exer cí cio da com -
pe tên cia que lhe é atri bu í da pelo art. 154, I.

Art. 158. Per ten cem aos Mu ni cí pi os:
I – o pro du to da ar re ca da ção do im pos to da

União so bre ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za,
in ci den te na fon te, so bre ren di men tos pa gos, a qual -
quer tí tu lo, por eles, suas au tar qui as e pe las fun da -
ções que ins ti tu í rem e man ti ve rem;

II – cin qüen ta por cen to do pro du to da ar re ca da -
ção do im pos to da União so bre a pro pri e da de ter ri to ri -
al ru ral, re la ti va men te aos imó ve is ne les si tu a dos;

III – cin qüen ta por cen to do pro du to da ar re ca -
da ção do im pos to do Esta do so bre a pro pri e da de de
ve í cu los au to mo to res li cen ci a dos em seus ter ri tó ri os;

IV – vin te e cin co por cen to do pro du to da ar re -
ca da ção do im pos to do Esta do so bre ope ra ções re la -
ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as e so bre pres ta ções
de ser vi ços de trans por te in te res ta du al e in ter mu ni ci -
pal e de co mu ni ca ção.

Pa rá gra fo úni co. As par ce las de re ce i ta per ten -
cen tes aos Mu ni cí pi os, men ci o na das no in ci so IV, se -
rão cre di ta das con for me os se guin tes cri té ri os:

I – três quar tos, no mí ni mo, na pro por ção do va -
lor adi ci o na do nas ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção
de mer ca do ri as e nas pres ta ções de ser vi ços, re a li za -
das em seus ter ri tó ri os;

II – até um quar to, de acor do com o que dis pu -
ser lei es ta du al ou, no caso dos Ter ri tó ri os, lei fe de ral.

Art. 159. A União en tre ga rá:
I – do pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos so -

bre ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za e so bre
pro du tos in dus tri a li za dos, qua ren ta e sete por cen to
na se guin te for ma:

a) vin te e um in te i ros e cin co dé ci mos por cen to
ao Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral;

b) vin te e dois in te i ros e cin co dé ci mos por cen to 
ao Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os;

c) três por cen to, para apli ca ção em pro gra mas
de fi nan ci a men to ao se tor pro du ti vo das Re giões Nor -
te, Nor des te e Cen tro-Oes te, atra vés de suas ins ti tu i -
ções fi nan ce i ras de ca rá ter re gi o nal, de acor do com
os pla nos re gi o na is de de sen vol vi men to, fi can do as -
se gu ra da ao semi-ári do do Nor des te a me ta de dos
re cur sos des ti na dos á Re gião, na for ma que a lei es -
ta be le cer;

II – do pro du to da ar re ca da ção do im pos to so bre 
pro du tos in dus tri a li za dos, dez por cen to aos Esta dos
e ao Dis tri to Fe de ral, pro por ci o nal men te ao va lor das
res pec ti vas ex por ta ções de pro du tos in dus tri a li za -
dos.

§ 1º – Para efe i to de cál cu lo da en tre ga a ser
efe tu a da de acor do com o pre vis to no in ci so I, ex clu -
ir-se-á a par ce la da ar re ca da ção do im pos to de ren da
e pro ven tos de qual quer na tu re za per ten cen te aos
Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os, nos ter -
mos do dis pos to nos arts. 157, I, e 158, I.

§ 2º – A ne nhu ma uni da de fe de ra da po de rá ser
des ti na da par ce la su pe ri or a vin te por cen to do mon -
tan te a que se re fe re o in ci so II, de ven do o even tu al
ex ce den te ser dis tri bu í do en tre os de ma is par ti ci pan -
tes, man ti do, em re la ção a es ses, o cri té rio de par ti lha 
nele es ta be le ci do.

§ 3º – Os Esta dos en tre ga rão aos res pec ti vos
Mu ni cí pi os vin te e cin co por cen to dos re cur sos que
re ce be rem nos ter mos do in ci so II, ob ser va dos os cri -
té ri os es ta be le ci dos no art. 158, pa rá gra fo úni co, I e II.

Art. 195. A se gu ri da de so ci al será fi nan ci a da por
toda a so ci e da de, de for ma di re ta e in di re ta, nos ter -
mos da lei, me di an te re cur sos pro ve ni en tes dos or ça -
men tos da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos Mu ni cí pi os, e das se guin tes con tri bu i ções so ci a is:

(*) I – dos em pre ga do res, in ci den te so bre a fo lha de sa lá ri os, o
fa tu ra men to e o lu cro;
(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20, de
15-12-98:
“I – do em pre ga dor, da em pre sa e da en ti da de a ela equi pa ra da
na for ma da lei, in ci den tes so bre:
a) a fo lha de sa lá ri os e de ma is ren di men tos do tra ba lho pa gos ou 
cre di ta dos, a qual quer tí tu lo, à pes soa fí si ca que lhe pres te ser vi -
ço, mes mo sem vín cu lo em pre ga tí cio;
b) a re ce i ta ou o fa tu ra men to;
c) o lu cro;’
(*) II – dos tra ba lha do res;
(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20, de
15-12-98:
”II – do tra ba lha dor e dos de ma is se gu ra dos da pre vi dên cia so ci -
al, não in ci din do con tri bu i ção so bre apo sen ta do ria e pen são con -
ce di das pelo re gi me ge ral de pre vi dên cia so ci al de que tra ta o art. 
201;“
III – so bre a re ce i ta de con cur sos de prog nós ti cos.



§ 1º – As re ce i tas dos Esta dos, do Dis tri to Fe de -
ral e dos Mu ni cí pi os des ti na das à se gu ri da de so ci al
cons ta rão dos res pec ti vos or ça men tos, não in te gran -
do o or ça men to da União.

§ 2º – A pro pos ta de or ça men to da se gu ri da de
so ci al será ela bo ra da de for ma in te gra da pe los ór -
gãos res pon sá ve is pela sa ú de, pre vi dên cia so ci al e
as sis tên cia so ci al, ten do em vis ta as me tas e pri o ri da -
des es ta be le ci das na lei de di re tri zes or ça men tá ri as,
as se gu ra da a cada área a ges tão de seus re cur sos.

§ 3º – A pes soa ju rí di ca em dé bi to com o sis te -
ma da se gu ri da de so ci al, como es ta be le ci do em lei,
não po de rá con tra tar com o Po der Pú bli co nem dele
re ce ber be ne fí ci os ou in cen ti vos fis ca is ou cre di tí ci os.

§ 4º – A lei po de rá ins ti tu ir ou tras fon tes des ti na -
das a ga ran tir a ma nu ten ção ou ex pan são da se gu ri -
da de so ci al, obe de ci do o dis pos to no art. 154,1.

§ 5º – Ne nhum be ne fí cio ou ser vi ço da se gu ri -
da de so ci al po de rá ser cri a do, ma jo ra do ou es ten di do 
sem a cor res pon den te fon te de cus te io to tal.

§ 6º – As con tri bu i ções so ci a is de que tra ta este
ar ti go só po de rão ser exi gi das após de cor ri dos no -
ven ta dias da data da pu bli ca ção da lei que as hou ver
ins ti tu í do ou mo di fi ca do, não se lhes apli can do o dis -
pos to no art. 150,III, ”b“.

§ 7º – São isen tas de con tri bu i ção para a se gu ri -
da de so ci al as en ti da des be ne fi cen tes de as sis tên cia
so ci al que aten dam às exi gên ci as es ta be le ci das em
lei.

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 20, de 15-12-98

(*) § 8º – O pro du tor, o par ce i ro, o me e i ro e o ar -
ren da tá rio ru ra is, o ga rim pe i ro e o pes ca dor ar te za -
nal, bem como os res pec ti vos côn ju ges, que exer çam
suas ati vi da des em re gi me de eco no mia fa mi li ar, sem
em pre ga dos per ma nen tes, con tri bu i rão para a se gu -
ri da de so ci al me di an te a apli ca ção de uma alí quo ta
so bre o re sul ta do da co mer ci a li za cão da pro du cão e
fa rão jus aos be ne fí ci os nos ter mos da lei."

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20, de
15/12/98:
“§ 8º O pro du tor, o par ce i ro, o me e i ro e o ar ren da tá rio ru ral e o
pes ca dor ar te sa nal, bem como os res pec ti vos côn ju ges, que
exer çam suas ati vi da des em re gi me de eco no mia fa mi li ar, sem
em pre ga dos per ma nen tes, con tri bu i rão para a se gu ri da de so ci al
me di an te a apli ca ção de uma alí quo ta so bre o re sul ta do da co -
mer ci a li za ção da pro du ção e fa rão jus aos be ne fí ci os nos ter mos
da lei.”

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 20, de 15-12-98:

“§ 9º As con tri bu i ções so ci a is pre vis tas no in ci so 
I des te ar ti go po de rão ter alí quo tas ou ba ses de cál -
cu lo di fe ren ci a das, em ra zão da ati vi da de eco nô mi ca
ou da uti li za ção in ten si va de mão-de- obra.”

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 20, de 15-12-98:

”§ 10. A lei de fi ni rá os cri té ri os de trans fe rên cia
de re cur sos para o sis te ma úni co de sa ú de e ações
de as sis tên cia so ci al da União para os Esta dos, o Dis -
tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os, e dos Esta dos para os
Mu ni cí pi os, ob ser va da a res pec ti va con tra par ti da de
re cur sos.“

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 20, de 15-12-98:

§ 11. É ve da da a con ces são de re mis são ou
anis tia das con tri bu i ções so ci a is de que tra tam os in -
ci sos I, a, e II des te ar ti go, para dé bi tos em mon tan te
su pe ri or ao fi xa do em lei com ple men tar.“

Art. 198. As ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de
in te gram uma rede re gi o na li za da e hi e rar qui za da e
cons ti tu em um sis te ma úni co, or ga ni za do de acor do
com as se guin tes di re tri zes:

I – des cen tra li za ção, com di re ção úni ca em
cada es fe ra de go ver no;

II – aten di men to in te gral, com pri o ri da de para as 
ati vi da des pre ven ti vas, sem pre ju í zo dos ser vi ços as -
sis ten ci a is;

III – par ti ci pa ção da co mu ni da de.
(*) § 1º Pa rá gra fo úni co. O sis te ma úni co de sa ú -

de será fi nan ci a do, nos ter mos do art. 195, com re cur -
sos do or ça men to da se gu ri da de so ci al, da União,
dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os,
além de ou tras fon tes. (*) Pa rá gra fo úni co mo di fi ca do
para § 1º pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29, de
13-9-00:

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 29, de 13-9-00:

”§ 2º A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os 
Mu ni cí pi os apli ca rão, anu al men te, em ações e ser vi -
ços pú bli cos de sa ú de re cur sos mí ni mos de ri va dos
da apli ca ção de per cen tu a is cal cu la dos so bre:“ (AC)

I — no caso da União, na for ma de fi ni da nos ter -
mos da lei com ple men tar pre vis ta no § 3º," (AC)

“II — no caso dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral,
o pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos a que se re fe -
re o art. 155 e dos re cur sos de que tra tam os arts. 157
e 159, in ci so I, alí nea a, e in ci so II, de du zi das as par -
ce las que fo rem trans fe ri das aos res pec ti vos Mu ni cí -
pi os;" (AC)

“III — no caso dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe de -
ral, o pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos a que se



re fe re o art. 156 e dos re cur sos de que tra tam os arts.
158 e 159, in ci so I, alí nea b e § 3º,”(AC)

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 29, de 13-9-00:

“§ 3º Lei com ple men tar, que será re a va li a da
pelo me nos a cada cin co anos, es ta be le ce rá:” (AC)

“I — os per cen tu a is de que tra ta o § 2º,” (AC)
“II — os cri té rio de ra te io dos re cur sos da União

vin cu la dos à sa ú de des ti na dos aos Esta dos, ao Dis -
tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os, e dos Esta dos des ti na -
dos a seus res pec ti vos Mu ni cí pi os, ob je ti van do a pro -
gres si va re du ção das dis pa ri da des re gi o na is;” (AC)

“III — as nor mas de fis ca li za ção, ava li a ção e
con tro le das des pe sas com sa ú de nas es fe ras fe de -
ral, es ta du al, dis tri tal e mu ni ci pal;” (AC)

“IV – as nor ma, de cál cu lo do mon tan te a ser
apli ca do pela União” (AC)

Art. 212. A União apli ca rá, anu al men te, nun ca
me nos de de zo i to, e os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e
os Mu ni cí pi os vin te e cin co por cen to, no mí ni mo, da
re ce i ta re sul tan te de im pos tos, com pre en di da a pro -
ve ni en te de trans fe rên ci as, na ma nu ten ção e de sen -
vol vi men to do en si no.

§ 1º A par ce la da ar re ca da ção de im pos tos
trans fe ri da pela União aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de -
ral e aos Mu ni cí pi os, ou pe los Esta dos aos res pec ti -
vos Mu ni cí pi os, não é con si de ra da, para efe i to do cál -
cu lo pre vis to nes te ar ti go, re ce i ta do go ver no que a
trans fe rir.

§ 2º Para efe i to do cum pri men to do dis pos to no
ca put des te ar ti go, se rão con si de ra dos os sis te mas
de en si no fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal e os re cur sos
apli ca dos na for ma do art. 213.

§ 3º A dis tri bu i ção dos re cur sos pú bli cos as se -
gu ra rá pri o ri da de ao aten di men to das ne ces si da des
do en si no obri ga tó rio, nos ter mos do pla no na ci o nal
de edu ca ção.

§ 4º Os pro gra mas su ple men ta res de ali men ta -
ção e as sis tên cia à sa ú de pre vis tos no art. 208, VII,
se rão fi nan ci a dos com re cur sos pro ve ni en tes de con -
tri bu i ções so ci a is e ou tros re cur sos or ça men tá ri os.

(*) § 5º O en si no fun da men tal pú bli co terá como
fon te adi ci o nal de fi nan ci a men to a con tri bu i ção so ci al
do sa lá rio edu ca ção, re co lhi da, na for ma da lei, pe las
em pre sas, que dela po de rão de du zir a apli ca ção re a -
li za da no en si no fun da men tal de seus em pre ga dos e
de pen den tes.

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 14, de 13-9-96:
“§  5º De en si no fun da men tal pú bli co terá como fon te adi ci o nal de

fi nan ci a men to a con tri bu i ção so ci al do sa lá rio-edu ca ção, re co lhi -
da pe las em pre sas, na for ma da lei.”

Art. 239. A ar re ca da ção de cor ren te das con tri -
bu i ções para o Pro gra ma de Inte gra ção So ci al, cri a do 
pela Lei Com ple men tar nº 7, de 7 de se tem bro de
1970, e para o Pro gra ma de For ma ção do Pa tri mô nio
do Ser vi dor Pú bli co, cri a do pela Lei Com ple men tar nº
8, de 3 de de zem bro de 1970, pas sa, a par tir da pro -
mul ga ção des ta Cons ti tu i ção, a fi nan ci ar, nos ter mos
que a lei dis pu ser, o pro gra ma do se gu ro-de sem pre -
go e o abo no de que tra ta o § 3º des te ar ti go.

§ 1º Dos re cur sos men ci o na dos no ca put des te
ar ti go, pelo me nos qua ren ta por cen to se rão des ti na -
dos a fi nan ci ar pro gra mas de de sen vol vi men to eco -
nô mi co, atra vés do Ban co Na ci o nal de De sen vol vi -
men to Eco nô mi co e So ci al, com cri té ri os de re mu ne -
ra ção que lhes pre ser vem o va lor.

§ 2º Os pa tri mô ni os acu mu la dos do Pro gra ma de
Inte gra ção So ci al e do Pro gra ma de For ma ção do Pa tri -
mô nio do Ser vi dor Pú bli co são pre ser va dos, man ten -
do-se os cri té ri os de sa que nas si tu a ções pre vis tas nas
leis es pe cí fi cas, com ex ce ção da re ti ra da por mo ti vo de
ca sa men to, fi can do ve da da a dis tri bu i ção da ar re ca da -
ção de que tra ta o ca put des te ar ti go, para de pó si to nas 
con tas in di vi du a is dos par ti ci pan tes.

§ 3º Aos em pre ga dos que per ce bam de em pre -
ga do res que con tri bu em para o Pro gra ma de Inte gra -
ção So ci al ou para o Pro gra ma de For ma ção do Pa tri -
mô nio do Ser vi dor Pú bli co, até dois sa lá ri os mí ni mos
de re mu ne ra ção men sal, é as se gu ra do o pa ga men to
de um sa lá rio mí ni mo anu al, com pu ta do nes te va lor o
ren di men to das con tas in di vi du a is, no caso da que les
que já par ti ci pa vam dos re fe ri dos pro gra mas, até a
data da pro mul ga ção des ta Cons ti tu i ção.

§ 4º O fi nan ci a men to do se gu ro-de sem pre go re -
ce be rá uma con tri bu i ção adi ci o nal da em pre sa cujo
ín di ce de ro ta ti vi da de da for ça de tra ba lho su pe rar o
ín di ce mé dio da ro ta ti vi da de do se tor, na for ma es ta -
be le ci da por lei.

Art. 240. Fi cam res sal va das do dis pos to no art.
195 as atu a is con tri bu i ções com pul só ri as dos em pre -
ga do res so bre a fo lha de sa lá ri os, des ti na das às en ti -
da des pri va das de ser vi ço so ci al e de for ma ção pro -
fis si o nal vin cu la das ao sis te ma sin di cal.

Art. 27. O nú me ro de De pu ta dos à Assem bléia
Le gis la ti va cor res pon de rá ao tri plo da re pre sen ta ção
do Esta do na Câ ma ra dos De pu ta dos e, atin gi do o nú -
me ro de trin ta e seis, será acres ci do de tan tos quan -
tos fo rem os De pu ta dos Fe de ra is aci ma de doze.

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 4-6-98:
“§ 2º O sub sí dio dos De pu ta dos Esta du a is será fi xa do por lei de
ini ci a ti va da Assem bléia Le gis la ti va, na ra zão de, no má xi mo, se -



ten ta e cin co por cen to da que le es ta be le ci do, em es pé cie, para
os De pu ta dos Fe de ra is, ob ser va do o que dis põem os arts. 39, §
4º, 57 § 7º 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I”.

Art. 29. O Mu ni cí pio re ger-se-á por lei or gâ ni ca, 
vo ta da em dois tur nos, com o in ters tí cio mí ni mo de
dez dias, e apro va da por dois ter ços dos mem bros
da Câ ma ra Mu ni ci pal, que a pro mul ga rá, aten di dos
os prin cí pi os es ta be le ci dos nes ta Cons ti tu i ção, na
Cons ti tu i ção do res pec ti vo Esta do e os se guin tes
pre ce i tos:

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 4-6-98:
“V – sub sí di os do Pre fe i to, do Vice-Pre fe i to e dos Se cre tá ri os Mu -
ni ci pa is fi xa dos por lei de ini ci a ti va da Câ ma ra Mu ni ci pal, ob ser -
va do o que dis põem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e
153, § 2º, 1º”.
(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 4-6-98:
“Art. 37. A ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta e in di re ta de qual quer
dos Po de res da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Mu ni cí pi os obe de ce rá aos prin cí pi os de le ga li da de, im pes so a li -
da de, mo ra li da de, pu bli ci da de e efi ciên cia e, tam bém, ao se -
guin te:”
(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 4-6-98:
“XV – e sub sí dio e os ven ci men tos dos ocu pan tes de car gos e
em pre gos pú bli cos são ir re du tí ve is, res sal va do o dis pos to nos in -
ci sos XI e XIV des te ar ti go e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e
153, § 2º, I;”

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

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 4-6-98:
“VII – fi xar idên ti co sub sí dio para os De pu ta dos Fe de ra is e os Se -
na do res, ob ser va do o que dis põem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150,
II, 153, III, e 153, § 2º, I”

Art. 95. Os ju í zes go zam das se guin tes ga ran -
ti as:

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 4-6-98:

“III – ir re du ti bi li da de de sub sí dio, res sal va do o dis pos to nos arts.

37, X e XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.”

Art. 128. O Mi nis té rio Pú bli co abran ge:

§ 5º Leis com ple men ta res da União e dos Esta -
dos, cuja ini ci a ti va é fa cul ta da aos res pec ti vos Pro cu -
ra do res-Ge ra is, es ta be le ce rão a or ga ni za ção, as atri -
bu i ções e o es ta tu to de cada Mi nis té rio Pú bli co, ob -
ser va das, re la ti va men te a seus mem bros:

I – as se guin tes ga ran ti as:

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 4-6-98:
“c) ir re du ti bi li da de de sub sí dio, fi xa do na for ma do art. 39, § 4º, e
res sal va do o dis pos to nos arts. 37, X e XI, 150, II, 153, III, 153, §
2º, I;”

Art. 74. Os Po de res Le gis la ti vo, Exe cu ti vo e Ju -
di ciá rio man te rão, de for ma in te gra da, sis te ma de
con tro le in ter no com a fi na li da de de:

I – ava li ar o cum pri men to das me tas pre vis tas
no pla no plu ri a nu al, a exe cu ção dos pro gra mas de
go ver no e dos or ça men tos da União;

II – com pro var a le ga li da de e ava li ar os re sul ta -
dos, quan to à efi cá cia e efi ciên cia, da ges tão or ça -
men tá ria, fi nan ce i ra e pa tri mo ni al nos ór gãos e en ti -
da des da ad mi nis tra ção fe de ral, bem como da apli ca -
ção de re cur sos pú bli cos por en ti da des de di re i to pri -
va do;

III – exer cer o con tro le das ope ra ções de cré di to, 
ava is e ga ran ti as, bem como dos di re i tos e ha ve res da 
União;

IV – apo i ar o con tro le ex ter no no exer cí cio de
sua mis são ins ti tu ci o nal.

§ 1º Os res pon sá ve is pelo con tro le in ter no, ao
to ma rem co nhe ci men to de qual quer ir re gu la ri da de ou 
ile ga li da de, dela da rão ciên cia ao Tri bu nal de Con tas
da União, sob pena de res pon sa bi li da de so li dá ria.

§ 2º Qu al quer ci da dão, par ti do po lí ti co, as so ci a -
ção ou sin di ca to é par te le gi ti ma para, na for ma da lei, 
de nun ci ar ir re gu la ri da des ou ile ga li da des pe ran te o
Tri bu nal de Con tas da União.

Art. 75. As nor mas es ta be le ci das nes ta se ção
apli cam-se, no que cou ber, à or ga ni za ção, com po si -
ção e fis ca li za ção dos Tri bu na is de Con tas dos Esta -
dos e do Dis tri to Fe de ral, bem como dos Tri bu na is e
Con se lhos de Con tas dos Mu ni cí pi os.

Pa rá gra fo úni co. As Cons ti tu i ções es ta du a is dis -
po rão so bre os Tri bu na is de Con tas res pec ti vos, que
se rão in te gra dos por sete Con se lhe i ros.

Art. 80. Em caso de im pe di men to do Pre si den te
e do Vice-Pre si den te, ou va cân cia dos res pec ti vos
car gos, se rão su ces si va men te cha ma dos ao exer cí -
cio da Pre si dên cia o Pre si den te da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, o do Se na do Fe de ral e o do Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral.

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

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – A pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção que aca ba de ser
lida está su je i ta às dis po si ções cons tan tes do art. 354 
e se guin tes do Re gi men to Inter no.



A ma té ria será des pa cha da à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – A Pre si -
dên cia co mu ni ca à Casa que cons ta tou a exis tên cia
de in co e rên cia nos au tó gra fos do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 141, de 2001 (nº 3.804/2000, na Casa de
ori gem) , que cria e dis ci pli na a car re i ra de Espe ci a lis -
ta em Meio Ambi en te, es pe ci fi ca men te no Ane xo IIII – 
ven ci men tos bá si cos do car go de Au xi li ar Admi nis tra -
ti vo.

Uma vez que o re fe ri do Pro je to foi apro va do em
ses são re a li za da on tem e que se tra ta de in co e rên cia
que não im por ta em al te ra ção de mé ri to, a Pre si dên -
cia de ter mi nou a re ti fi ca ção do men ci o na do Ane xo IIII 
no tex to dos au tó gra fos a se rem en ca mi nha dos à
san ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que cons ta tou a exis -
tên cia de equí vo co no Pa re cer nº 1.401, de 2001, da
Co mis são Di re to ra, que ofe re ceu a re da ção do ven ci -
do do Subs ti tu ti vo do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 105, de 1996, apro va do pelo Ple ná rio, em tur -
no su ple men tar, na ses são do dia 27 de no vem bro úl -
ti mo, no qual de i xou de cons tar a Su be men da nº
1-CCJ, tam bém apro va da pela Casa na que la opor tu -
ni da de.

Nes se sen ti do, vi san do sa nar o equí vo co, a Pre -
si dên cia de ter mi nou a re ti fi ca ção do re fe ri do Pa re cer
para fa zer cons tar a men ci o na da Su be men da, bem
como de ter mi nou a re mes sa de no vos au tó gra fos à
Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Faço um
ape lo às Srªs e aos Srs. Se na do res para que com pa -
re çam ao ple ná rio, pois va mos dar iní cio à Ordem do
Dia, cu jas ma té ri as es tão em dis cus são. So li ci to aos
Srs. Lí de res que nos aju dem nes sa con vo ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 2A, DE 1995

(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos dos Re que ri -
men tos n.ºs 758 e 768, de 2001

– art. 281 do Re gi men to Inter no) 
(Vo ta ção no mi nal) 

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus -
são, em se gun do tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 2A, de 1995 (nº
610/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos) , que

dá nova re da ção ao ar ti go 53 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral (Dis põe so bre imu ni da de par -
la men tar) , ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.461, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor José Fo ga ça.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 363 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te
três ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as em fase de dis -
cus são, em se gun do tur no, quan do po de rão ser ofe -
re ci das emen das que não en vol vam o mé ri to. 

Trans cor re, hoje, a ter ce i ra e úl ti ma ses são de
dis cus são. 

Em dis cus são a pro pos ta.
A Mesa con vi da os Srs. Se na do res a com pa re -

ce rem ao ple ná rio para que pos sa mos dar iní cio à vo -
ta ção que ain da não está ini ci a da.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT)  – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela
or dem. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Con ce do 
a pa la vra ao Se na dor Ante ro Paes de Bar ro.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) 
– Sr. Pre si den te, como sou da Co mis são Mis ta de
Orça men to e aca bei de ser con vo ca do pelo te le fo ne
para es tar pre sen te na que la Co mis são, que está fun -
ci o nan do e ten tan do vo tar, gos ta ria que V. Exª so li ci -
tas se à as ses so ria que en tras se em con ta to com a
Co mis são no sen ti do de sus pen der os tra ba lhos para
que pos sa mos ter uma ma i or pre sen ça nes ta vo ta -
ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros, a Mesa aca bou de in for mar
ao Se na dor Car los Be zer ra que es ta mos em pro ces -
so de dis cus são, e que va mos abrir a vo ta ção no mo -
men to em que as Li de ran ças da Casa en ten de rem,
jun to com a Mesa, que te mos ga ran tia de nú me ro
nes ta vo ta ção cons ti tu ci o nal, por que to dos que re mos 
apro var esta ma té ria, mas não po de mos cor rer ris co.
Há uma von ta de da Casa de vo tar, já es ta mos com
um bom nú me ro aqui...

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE)  –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Tem V.
Exª a pa la vra.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.)  – Sr. Pre si den te, 
acre di to que se po de ria fa zer tran qüi la men te uma ve -



ri fi ca ção de quo rum. Há nú me ro para con ti nu ar, mas
com uma ve ri fi ca ção abri ría mos a vo ta ção. Não po -
de mos pe dir uma ve ri fi ca ção para sa ber se há quo -
rum?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Se na dor
Ro ber to Fre i re, as Srªs e os Srs. Se na do res já es tão
che gan do.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE)  –
De i xa ria em aber to para ver se atin gi mos o quo rum. 

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR)  – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Tem V.
Exª a pa la vra.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.)  – Sr. Pre si den te, se -
gun do a pro pos ta do Se na dor Ro ber to Fre i re, po de -
ría mos in ver ter a pa u ta e vo tar ou tra ma té ria que exi -
ge vo ta ção no mi nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Acho
me lhor con se guir mos nú me ro para vo tar essa ma té -
ria, que exi ge quo rum qua li fi ca do, três quin tos. Pre ci -
sa mos de 49 vo tos. As ou tras ma té ri as exi gem ma i o -
ria sim ples.

Aten den do ao ape lo dos Srs. Se na do res, vou
abrir o pa i nel.

Va mos pas sar ao pro ces so de vo ta ção.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN)  – Sr. Pre si -

den te, o PFL re co men da o voto ”sim“ e con vi da os
Srs. Se na do res da sua le gen da para com pa re ce rem
ao ple ná rio a fim de vo ta rem a PEC que tra ta da imu -
ni da de par la men tar.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR)  –
Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o
voto fa vo rá vel, o voto ”sim“.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP)  – Sr. Pre si -
den te, se ria bom avi sar os Srs. Se na do res que se en -
con tram na Co mis são de Orça men to, pois eles es ta -
vam na ex pec ta ti va des sa vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Os Se -
na do res que lá se en con tram já fo ram avi sa dos.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN)  –
Sr. Pre si den te, na opor tu ni da de em que re i te ra o en ca -
mi nha men to fe i to na vo ta ção em pri me i ro tur no, o Blo co
PSDB/PPB re co men da o voto ”sim“. Apro ve i to para so li -
ci tar aos com pa nhe i ros que in te gram as Ban ca das do
PSDB e do PPB, para que se di ri jam ao ple ná rio, a fim
de vo tar esta emen da cons ti tu ci o nal que mo di fi ca as re -
gras da imu ni da de par la men tar no Bra sil.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ)  –
Sr. Pre si den te, o PSB, em fun ção das ra zões já apre -

sen ta das em abun dân cia, por oca sião do pri me i ro tur -
no, vota fa vo ra vel men te. Já es ta mos con vo can do o
Se na dor Ade mir Andra de, que está na Co mis são de
Orça men to, para com ple tar a nos sa Ban ca da.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO)  – Sr.
Pre si den te, o Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro ra ti fi ca
tudo o que já dis se, por oca sião da dis cus são des sa
ma té ria, que já ga nhou toda a im pren sa na ci o nal, e
con cla ma, por tan to, a to dos os seus mem bros que
com pa re çam ime di a ta men te em Ple ná rio, para que
pos sa mos vo tar em se gun do tur no e apro var, por
una ni mi da de, essa ma té ria.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL)  – Sr.
Pre si den te, da mes ma for ma , gos ta ria de con cla mar
a to dos os mem bros da Ban ca da do PMDB para que
com pa re çam a essa im por tan tís si ma vo ta ção e re co -
men do, a exem plo do que fi ze mos on tem, o voto fa vo -
rá vel.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.)  – Sr. Pre si den te, ini ci al men te, gos ta ria de agra -
de cer às ma ni fes ta ções de so li da ri e da de que fo ram
apre sen ta das nes te Ple ná rio, por oca sião da mor te
de meu pai. Tive opor tu ni da de de as sis tir à ses são e
fi quei bas tan te sen si bi li za do com as ma ni fes ta ções
de di ver sos co le gas que en ca mi nha ram fa vo ra vel -
men te ao re que ri men to de pe sar.

Com re la ção a essa ma té ria, as sim como vo ta -
mos fa vo ra vel men te no pri me i ro tur no, nos so voto é
”sim“, a fa vor des ta Emen da Cons ti tu ci o nal.

Mu i to obri ga do.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) 
– Sr. Pre si den te, quan do do en ca mi nha men to e da
dis cus são des sa ma té ria, ten tou-se fa zer um cer to
res ga te his tó ri co para o Se na do. Lem bra mos que a
ini ci a ti va des sa emen da cons ti tu ci o nal ti nha sur gi do
dos Se na do res Ro nal do Cu nha Lima, Pe dro Si mon e
Ney Su as su na, mas gos ta ria de lem brar, em nome da 
Ban ca da do PPS, com pos ta por dois Se na do res, que
tal vez pos sa mos res ga tar mais ain da da Assem bléia
Na ci o nal Cons ti tu in te. 

Essa pro pos ta, evi den te men te, com al gu mas di -
fe ren ças no pro ces sa do, foi por nós apre sen ta da na
Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te. Lá, não fo mos vi to -
ri o sos, em bo ra ali ti vés se mos ne ces si da de ape nas
de ma i o ria sim ples, que era o quo rum exi gi do na
Cons ti tu in te. Esta mos res ga tan do mais ain da, por que 
ago ra es ta mos com quo rum qua li fi ca do, apro van do
exa ta men te aqui lo que se ria, tal vez, a con ce i tu a ção
cor re ta da imu ni da de par la men tar, mas que, por uma



lei de inér cia e pelo es pí ri to de cor po, tí nha mos trans -
for ma do qua se numa im pu ni da de.

Esta mos ago ra de fi nin do bem e con cre ta men te
a imu ni da de par la men tar na qui lo que é fun da men tal
para o exer cí cio da fun ção: na pa la vra, no voto e na
opi nião; mas, evi den te men te, res guar da da a ne ces si -
da de de ser mos ci da dãos e ci da dãs co muns na qui lo
que se tra ta de cri me co mum. 

Por tan to, o PPS quer fa zer esse res ga te his tó ri -
co e di zer do seu voto fa vo rá vel. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Com a
pa la vra a Se na do ra Ma ri na Sil va. 

A SRª MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.)  – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, cre io que já fo ram
es ta be le ci dos os de ba tes e mu i to já foi dito a res pe i to
des sa con quis ta que a so ci e da de bra si le i ra e o Con -
gres so Na ci o nal es tão ago ra a con se guir ou res ga tar. 

Como bem co lo cou o Se na dor Ro ber to Fre i re,
essa dis cus são já ha via sido pos ta na ela bo ra ção da
nos sa Car ta Mag na. Ago ra, se nós ob ser var mos o art. 
53, con clu i re mos que ele não nos apon ta com tan ta
ên fa se para o ins tru men to da im pu ni da de. Só que a
lei é fe i ta sem pre no sen ti do de que aque les que que -
rem abu sar do po der, que que rem usu fru ir dos pri vi lé -
gi os que têm por pos su í rem uma con di ção pri vi le gi a -
da e ex tra po lar o que está no tex to da lei, a fim de con -
quis tar mais e mais pri vi lé gi os, en con trem me i os de
con se guir seus ob je ti vos. Com cer te za, na lei que es -
ta mos apro van do ago ra exis tem me ca nis mos que po -
de rão le var à dis tor ção, as sim como o art. 53 le vou à
dis tor ção que hoje es ta mos ten tan do cor ri gir. 

É mu i to bom que fa ça mos uma ava li a ção, até
para po der mos dar o cré di to à so ci e da de bra si le i ra.
Esse ar ti go exis te des de 1988 e, em ne nhum mo men -
to, se con se guiu der ru bá-lo. So men te ago ra con se -
gui mos essa una ni mi da de, que é mu i to boa, em tor no
do art. 53, no sen ti do de que ele re al men te fere o prin -
cí pio da igual da de, por que es ta be le ce pri vi lé gi os para 
igua is, no que con cer ne a cri mes co muns ou cri mes
que de ve ri am ser in ves ti ga dos pela Jus ti ça, já que
aque les que fa zem a lei de ve ri am ob ser vá-la com ma -
i or ri gor, como diz o ve lho di ta do: ”Qu an to mais ami go
do rei, mais alta deve ser a for ca“. Na ver da de, nes te
caso, hou ve abu so de po der, por que aque les que têm
o po der de ela bo rar a lei, que será cum pri da pe los ou -
tros, fi ze ram uma lei bem ame na, no sen ti do do seu
cum pri men to, quan do se tra ta de les pró pri os. 

Então, Sr. Pre si den te, que ro fa zer este re gis tro,
por que essa mu dan ça ocor re no es pa ço e no tem po
de mu i tas pres sões so ci a is, de uma alta vi si bi li da de
das ma ze las que o Con gres so Na ci o nal vem atra ves -
san do, as qua is a so ci e da de bra si le i ra tem acom pa -
nha do, co bran do uma nova pos tu ra. Por tan to, a tese

co lo ca da na fe i tu ra da Cons ti tu i ção só ago ra ob te ve o 
su ces so que está ten do, em fun ção da pres são e da
ru í na dos ve lhos pri vi lé gi os. Ago ra, sim, con se gui mos 
uma ma i o ria para apro var aqui lo que já de ve ría mos
ter apro va do no iní cio, quan do, in clu si ve, tal vez pre ci -
sás se mos de um quo rum mu i to me nor do que este
que ne ces si ta mos ago ra. 

Sr. Pre si den te, para con clu ir, a apro va ção des sa 
mu dan ça no es ta tu to da imu ni da de par la men tar,
além de evi tar a con ti nu i da de das ma ze las, des vi os e
abu so de po der, tam bém irá fa zer com que mu i tos de -
i xem de pro cu rar na po lí ti ca o re fú gio para os cri mes
pra ti ca dos. Exis tem pes so as que in ves tem ver da de i -
ras for tu nas – al guns, for tu nas ilí ci tas, gra ças a me ca -
nis mos es pú ri os – a fim de con se guir um man da to
par la men tar para po de rem se re fu gi ar no man to da
im pu ni da de, gra ças à dis tor ção da imu ni da de par la -
men tar.

Que os ho mens e as mu lhe res de bem con ti nu -
em na po lí ti ca, por que, gra ças a Deus, hoje es ta mos
der ru ban do um dos re fú gi os pro cu ra dos, com mu i ta
ên fa se, por aque les que acha vam que, com um man -
da to par la men tar, po de ri am fu gir das pe nas pe los cri -
mes pra ti ca dos.

Está de pa ra béns o Con gres so Na ci o nal. E está
de pa ra béns o Se na do Fe de ral por ter ini ci a do essa
dis cus são com o pro je to do Se na dor Pe dro Si mon, do 
Se na dor Ro nal do Cu nha Lima e com a re la to ria do
Se na dor José Fo ga ça, que apre sen tou uma sé rie de
su ges tões.

De pa ra béns está tam bém, Sr. Pre si den te, a so -
ci e da de bra si le i ra, que exer ci ta a pres são ne ces sá ria
para que acon te ça o que hoje está acon te cen do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – A Pre si -
dên cia, mais uma vez, con vi da as Srªs e os Srs. Se na -
do res que não se en con tram pre sen tes para que ve -
nham a ple ná rio a fim de vo tar esta im por tan te pro -
pos ta de emen da cons ti tu ci o nal que ob je ti va pôr fim à 
imu ni da de par la men tar no caso de cri mes co muns. Já 
vo ta ram 60 Srs. Se na do res, mas, na Casa, o pa i nel
re gis tra va a pre sen ça de mais de 70 Srs. Se na do res,
daí por que a Pre si dên cia con ti nua ape lan do aos Se -
na do res que ain da não vo ta ram. (Pa u sa.) 

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC)  – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Con ce do 
a pa la vra a V. Exª, pela or dem.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or dem. 
Sem re vi são do ora dor.)  – Sr. Pre si den te, te nho uma
pre o cu pa ção a ex ter nar a V. Exª e ao Ple ná rio. O art.
107, pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no do Se na -
do Fe de ral im põe a sus pen são de re u nião de qual -
quer Co mis são quan do es ti ver mos na Ordem do Dia.

V. Exª aci o nou a cam pa i nha, con vo can do os Srs. 
Se na do res, no mo men to em que con clu ía seu pro -



nun ci a men to o Se na dor Ca sil do Mal da ner, mas o as -
sun to foi tra ta do na Co mis são de Orça men to do Se -
na do Fe de ral com in di fe ren ça por par te do Se na dor
Car los Be zer ra. De po is de pro cla ma da a Ordem do
Dia, o Se na dor Se bas tião Ro cha pe diu a pa la vra, co -
mu ni cou a en tra da da Ordem do Dia na ses são do
Se na do Fe de ral e foi tra ta do com in di fe ren ça e des -
ca so pelo Pre si den te Car los Be zer ra. 

Pe di ria a V. Exª o res pe i to ao Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral em re la ção a essa ques tão.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Se na dor
Tião Vi a na, V. Exª e o Ple ná rio são tes te mu nhas de
que es ta mos en vi dan do o ma i or es for ço pos sí vel para 
com pa ti bi li zar os nos sos tra ba lhos. Qu e ro até in for -
mar que, por te le fo ne, fa lei di re ta men te com o Se na -
dor Car los Be zer ra.

A Pre si dên cia está pro cu ran do or de nar os tra -
ba lhos da me lhor ma ne i ra e con ti nua ape lan do aos
Srs. Se na do res no sen ti do de que com pa re çam ao
ple ná rio do Se na do para vo ta rem essa im por tan te
ma té ria.

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)  – 
Sr. Pre si den te, per gun to a V. Exª se po de ria fa zer al -
gu mas ob ser va ções so bre o pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Esta mos 
em pro ces so de vo ta ção. Se V. Exª pe dir a pa la vra
pela or dem, vai fa lar so bre o pro je to?

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)  – 
Peço a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Con ce -
do-lhe a pa la vra, pela or dem, numa to le rân cia da
Mesa, para tra tar da ma té ria que está sen do vo ta da.

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.)  – Esta mos
aguar dan do tal vez mais dez Se na do res e Se na do ras
que se en con tram em ou tras de pen dên ci as da Casa. 

Esta mos vo tan do um pro je to que, sem dú vi da, é 
re sul ta do de uma gran de dis cus são, pro vo ca da não
ape nas pe los acon te ci men tos ha vi dos den tro des ta
Casa nos úl ti mos tem pos, como tam bém por uma exi -
gên cia da so ci e da de bra si le i ra, que sem pre ques ti o -
nou o tra ta men to di fe ren ci a do para os Par la men ta res.

Sa be mos que o di re i to à pa la vra, à opi nião, ao
voto, a idéi as e prin cí pi os deve ser res guar da do aos
Par la men ta res. Te mos vi sões e ide o lo gi as di fe ren tes
e, por tan to, di fe ren tes for mas de fa zer mos a le i tu ra
dos acon te ci men tos, das po lí ti cas pú bli cas, da des ti -
na ção de re cur sos, da re la ção en tre os go ver nos no
cam po in ter na ci o nal e na ci o nal. 

Ha via uma gran de dis cus são. Imu ni da de se ria si -
nô ni mo de im pu ni da de? A in vi o la bi li da de de De pu ta -
dos e Se na do res por suas opi niões, pa la vras e vo tos
de ve ria se res trin gir à es fe ra pe nal ou tam bém à es fe ra 
ci vil? Está va mos como que numa gran de con fu são, o
que, de cer ta for ma, vi nha pre ju di can do mu i to a ima -

gem dos Par la men ta res. Par la men ta res acu sa dos de
rou bos, de des vio de re cur sos, de abu so de au to ri da -
de, en fim, de uma sé rie de ati tu des pro fun da men te ne -
ga ti vas eram aco ber ta dos pelo seu man da to.

O povo, por sua vez, ques ti o na va esse di re i to.
Quer di zer, o po lí ti co pode ma tar, pode rou bar, mas é
in vi o lá vel, nin guém pode tocá-lo, não pode ser jul ga -
do? O Po der Ju di ciá rio tem que ter li cen ça da Casa
para po der abrir um pro ces so con tra um par la men -
tar? Por que so mos di fe ren tes dos ci da dãos co muns,
de ho mens e de mu lhe res que por ven tu ra tam bém
ve nham a co me ter al gum tipo de cri me ou al gum ato
no ci vo à so ci e da de bra si le i ra?

Então, com essa pro pos ta de emen da cons ti tu -
ci o nal bus ca-se cor ri gir essa dis tor ção e mos trar ao
povo bra si le i ro que nós, Par la men ta res, que re mos,
sim, ter o di re i to de emi tir as nos sas opi niões e ter a
ga ran tia das nos sas pa la vras, con for me os prin cí pi os
e a ide o lo gia que nos nor te ia. Mas, qual quer ato de
im pro bi da de ad mi nis tra ti va, de abu so de po der, de
des man do, de cor rup ção, de des vio, de co ni vên cia ou 
de omis são de ve rá ser jul ga do.

Por isso, Sr. Pre si den te, vem em boa hora esta
ma té ria. É a ra zão pela qual re gis tro a im por tân cia de
o Se na do re fe ren dar uma vo ta ção já ocor ri da em pri -
me i ro tur no e que cer ta men te se dará nes ta tar de em
se gun do tur no, por una ni mi da de, fa vo ra vel men te à
ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Srªs e
Srs. Se na do res, es ta mos aguar dan do, para en cer rar
a vo ta ção, a che ga da de al guns Se na do res que es ta -
vam pre sen tes na Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção e es tão se di ri gin do
ao Ple ná rio do Se na do para vo ta rem.

Por tan to, aguar da re mos mais al guns mo men -
tos. O Pre si den te da Co mis são Mis ta de Orça men to,
Se na dor Car los Be zer ra, já exer ci tou o di re i to de voto.
(Pa u sa.) 

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR)  – Sr.
Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Tem a
pa la vra V. Exª. 

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR)  – Sr.
Pre si den te, cre io que to dos os Srs. Se na do res pre -
sen tes à Casa já com pa re ce ram. Alguns vi a ja ram de -
po is de as si na la rem a sua pre sen ça no pa i nel. Assim,
en ten do ser o mo men to de pro cla mar mos o re sul ta -
do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Se na dor
Álva ro Dias, a Mesa foi avi sa da de que há dois Srs.
Se na do res en ca mi nhan do-se para o ple ná rio, e, em
con si de ra ção, a Mesa os aguar da rá por mais al guns
mo men tos. (Pa u sa.) 

(Pro ce de-se a vo ta ção.) 





O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Srªs e
Srs. Se na do res, va mos en cer rar o pro ces so de vo ta -
ção. (Pa u sa.) 

De cla ro en cer ra do o pro ces so de vo ta ção.
O re sul ta do está no pa i nel.
Por una ni mi da de, vo ta ram 67 Srs. Se na do res.
Vo ta ram ”sim“ 67 Srs. Se na do res, re pe tiu-se a

una ni mi da de de on tem.
Apro va da.
A ma té ria vai à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -

ça e Ci da da nia para a re da ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia ofe re cen do re da ção fi nal da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção n.º 2A, de 1995, da ma té ria,
que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los
Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.533, DE 2001
(Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia)

Re da ção fi nal da Pro pos ta de Emen -
da à Cons ti tu i ção nº 2-A, de 1995 (nº 610,
de 1998, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia apre sen ta a re da ção fi nal da Pro pos ta de Emen da 
à Cons ti tu i ção nº 2-A, de 1995 (nº 610, de 1998, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que dá nova re da ção ao art. 
53 da Cons ti tu i ção Fe de ral, na re da ção dada pela Câ -
ma ra dos De pu ta dos, apro va da pelo Ple ná rio.

ANEXO AO PARECER Nº 1.533, DE 2001

Re da ção fi nal da Pro pos ta de Emen -
da à Cons ti tu i ção nº 2-A, de 1995 (nº 610,
de 1998, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº , DE 2001

Dá nova re da ção ao art. 53 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos
e do Se na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do 
art. 60 da Cons ti tu i ção Fe de ral, pro mul gam
a se guin te emen da ao tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O art. 53 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a
vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 53. Os de pu ta dos e se na do res
são in vi o lá ve is, ci vil e pe nal men te, por qua -
is quer de suas opi niões, pa la vras e vo tos.

§ 1º Os de pu ta dos e se na do res, des de 
a ex pe di ção do di plo ma, se rão sub me ti dos
a jul ga men to pe ran te o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral.

§ 2º Des de a ex pe di ção do di plo ma, os
mem bros do Con gres so Na ci o nal não po de -
rão ser pre sos, sal vo em fla gran te de cri me
ina fi an çá vel. Nes se caso, os au tos se rão re -
me ti dos den tro de vin te e qua tro ho ras à
Casa res pec ti va, para que, pelo voto da ma i o -
ria de seus mem bros, re sol va so bre a pri são.

§ 3º Re ce bi da a de nún cia con tra se na -
dor ou de pu ta do, por cri me ocor ri do após a
di plo ma ção, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
dará ciên cia à Casa res pec ti va, que, por ini -
ci a ti va de par ti do po lí ti co nela re pre sen ta do
e pelo voto da ma i o ria de seus mem bros,
po de rá, até a de ci são fi nal, sus tar o an da -
men to da ação.

§ 4º O pe di do de sus ta ção será apre ci -
a do pela Casa res pec ti va no pra zo im pror ro -
gá vel de qua ren ta e cin co dias do seu re ce -
bi men to pela Mesa Di re to ra.

§ 5º A sus ta ção do pro ces so sus pen de 
a pres cri ção, en quan to du rar o man da to.

§ 6º Os de pu ta dos e se na do res não
se rão obri ga dos a tes te mu nhar so bre in for -
ma ções re ce bi das ou pres ta das em ra zão
do exer cí cio do man da to, nem so bre as pes -
so as que lhes con fi a ram ou de les re ce be -
ram in for ma ções.

§ 7º A in cor po ra ção às For ças Arma das
de de pu ta dos e se na do res, em bo ra mi li ta res
e ain da que em tem po de guer ra, de pen de rá
de pré via li cen ça da Casa res pec ti va.

§ 8º As imu ni da des de de pu ta dos ou
se na do res sub sis ti rão du ran te o es ta do de
sí tio, só po den do ser sus pen sas me di an te o 



voto de dois ter ços dos mem bros da Casa
res pec ti va, nos ca sos de atos pra ti ca dos
fora do re cin to do Con gres so Na ci o nal, que
se jam in com pa tí ve is com a exe cu ção da
me di da." (NR)

Art. 2º Esta emen da cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.) 

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção. (Pa u sa.) 

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.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Acre di to
que o Se na do está de pa ra béns. Peço vê nia aos Co -
le gas, por que des de que as su mi a Pre si dên cia não
des ci ne nhu ma vez para fa zer uso da pa la vra na tri bu -
na. Peço ape nas para ma ni fes tar meu re go zi jo com o
Se na do da Re pú bli ca, com um com pa nhe i ro, um Se -
na dor como Ro nal do Cu nha Lima, como Pe dro Si -
mon, que fi ze ram com que a ma té ria des lan chas se no 
Se na do, acom pa nha dos de ou tros Se na do res, o Re -
la tor da ma té ria, o Se na dor José Fo ga ça. A una ni mi -
da de des ta Casa e da Câ ma ra dos De pu ta dos apro -
va ram essa PEC, que era uma exi gên cia da so ci e da -
de e um im pe ra ti vo éti co nos dias de hoje.

De sor te que, es tan do na Pre si dên cia, com um
re sul ta do des sa na tu re za, por una ni mi da de, não pos -
so de i xar de abra çar o Se na do, a Câ ma ra dos De pu -
ta dos. Não pos so de i xar de cum pri men tar, prin ci pal -
men te, as Co mis sões, a Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, na pes soa de seu Pre si den te, o
Se na dor Ber nar do Ca bral, e di zer da nos sa ale gria,
do nos so con ten ta men to.

É hora de fa lar, sim, com o co ra ção, por que a
ma té ria, do pon to de vis ta da subs tân cia, da es sên -
cia, foi am pla men te dis cu ti da. Vo ta da nes ta Casa, há
mais de três anos; fi cou na Câ ma ra dos De pu ta dos,
que ofe re ceu, como to dos sa li en ta ram, uma ex ce len -
te con tri bu i ção a to dos nós. E aqui no Se na do da Re -
pú bli ca, em bo ra os Se na do res en ten des sem que o

pro je to do Se na do era o me lhor, to dos de ci di ram
aten der aos re cla mos da so ci e da de bra si le i ra.

Assim, es ta mos mar can do com cha ve de ouro o
fe cho éti co dos tra ba lhos do Con gres so Na ci o nal.
Res sal to aqui, es pe ci al men te, o tra ba lho do Se na do
da Re pú bli ca.

Da rei con ti nu i da de aos nos sos tra ba lhos, pe din -
do es cu sas por esse de sa ba fo.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ)  –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Tem a
pa la vra V. Exª, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.)  – Sr. Pre si den te, o re -
go zi jo que V. Exª ex ter na é com par ti lha do por toda a
Casa, pelo Con gres so e pela Na ção bra si le i ra. Entre -
tan to, é jus to que nós, Se na do res, re co nhe ça mos e
pas se mos para a Na ção bra si le i ra o pa pel fun da men -
tal que teve V. Exª na apro va ção des sa ma té ria este
ano; a de ter mi na ção, a von ta de po lí ti ca de V. Exª, que
se ex pres sou numa li de ran ça aca ta da por todo o Se -
na do e por todo o Con gres so, re sul tou nes te me mo rá -
vel ato de apro va ção des ta emen da, que é re al men te
uma re vo lu ção em ter mos de cul tu ra po lí ti ca no Bra sil
e pro mo ve o re en con tro da ati vi da de po lí ti ca com a
éti ca, como quer a po pu la ção bra si le i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Agra de -
ço a V.Exª, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, pela ge ne ro -
si da de das pa la vras.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Apro ve i -
to para con vo car ses são so le ne do Con gres so Na ci o -
nal, des ti na da à pro mul ga ção des ta emen da cons ti tu -
ci o nal, ama nhã, quin ta-fe i ra, às 11 ho ras.

Nes te mo men to, tam bém es tou as si nan do cor -
res pon dên cia di ri gi da ao De pu ta do Aé cio Ne ves, para 
que S. Exª e to dos os Par la men ta res da que la Casa
es te jam pre sen tes a esse im por tan te ato, que será re -
a li za do no ple ná rio do Se na do Fe de ral.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO)  – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Con ce do 
a pa la vra ao no bre Se na dor Amir Lan do.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.)  – Sr. Pre si den te, Amir Lan do
vota ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – A Ata re -
gis tra rá a ma ni fes ta ção de V. Exª.



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Item 2:

PARECER N.º 1.517, DE 2001
(Esco lha de Au to ri da de) 

(Vo ta ção se cre ta) 

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
n.º 1.517, de 2001, da Co mis são de Ser vi -
ços de Infra-Estru tu ra, Re la tor: Se na dor Le -
o mar Qu in ta ni lha, so bre a Men sa gem n.º
276, de 2001 (n.º 1.319/2001, na ori gem) ,
de 5 de de zem bro do cor ren te ano, pela
qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
de li be ra ção do Se na do a es co lha do Se nhor 
Fran cis co de Pa u la Ma ga lhães Go mes, para 
exer cer o car go de Di re tor-Ge ral do De par -
ta men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra da
Agên cia Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de
Trans por tes – DNIT.

Em dis cus são o pa re cer, em tur no úni co. (Pa u sa.) 
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Pas sa-se à vo ta ção que, de acor do com o dis -

pos to no art. 383, in ci so VII, com bi na do com o art.
291, in ci so I, alí nea “e”, do Re gi men to Inter no, deve
ser pro ce di da por es cru tí nio se cre to.

(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta e por
so bre car tas.) 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Item 3:

PARECER N.º 1.518, DE 2001
(Esco lha de Au to ri da de) 

(Vo ta ção se cre ta) 

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer
nº 1.518, de 2001, da Co mis são de Ser vi ços 
de Infra-Estru tu ra, Re la tor: Se na dor Jo nas
Pi nhe i ro, so bre a Men sa gem nº 277, de
2001 (nº 1.320/2001, na ori gem) , de 5 de
de zem bro do cor ren te ano, pela qual o Pre -
si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção 
do Se na do a es co lha do Se nhor Lu zi el Re -
gi nal do de Sou za, para exer cer o car go de
Di re tor do De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estru tu ra da Agên cia Na ci o nal de
Infra-Estru tu ra de Trans por tes – DNIT.

Em dis cus são o pa re cer, em tur no úni co. (Pa u sa.) 
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Pas sa-se à vo ta ção que, de acor do com o dis -

pos to no art. 383, in ci so VII, com bi na do com o art.

291, in ci so I, alí nea “e”, do Re gi men to Inter no, deve
ser pro ce di da por es cru tí nio se cre to.

(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta e por
so bre car tas.) 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Item 4:

PARECER N.º 1.519, DE 2001
(Esco lha de Au to ri da de) 

(Vo ta ção se cre ta) 

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
nº 1.519, de 2001, da Co mis são de Ser vi ços 
de Infra-Estru tu ra, Re la tor: Se na dor Ro meu
Tuma, so bre a Men sa gem nº 278, de 2001
(nº 1.321/2001, na ori gem) , de 5 de de zem -
bro do cor ren te ano, pela qual o Pre si den te
da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do Se -
na do a es co lha do Se nhor Ro gé rio Gon za -
les Alves, para exer cer o car go de Di re tor do 
De par ta men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra
da Agên cia Na ci o nal de Infra-es tru tu ra de
Trans por tes – DNIT.

Em dis cus são o pa re cer, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Pas sa-se à vo ta ção que, de acor do com o dis -

pos to no art. 383, in ci so VII, com bi na do com o art.
291, in ci so I, alí nea “e”, do Re gi men to Inter no, deve
ser pro ce di da por es cru tí nio se cre to.

(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta e por
so bre car tas.) 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Item 5:

PARECER N.º 1.520, DE 2001
(Esco lha de Au to ri da de) 

(Vo ta ção se cre ta) 

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
nº 1.520, de 2001, da Co mis são de Ser vi ços 
de Infra-Estru tu ra, Re la tor: Se na dor Ma u ro
Mi ran da, so bre a Men sa gem nº 279, de
2001 (nº 1.323/2001, na ori gem) , pela qual
o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li -
be ra ção do Se na do o nome do Se nhor
Antô nio Ma cha do Bas tos, para exer cer o
car go de Di re tor da Agên cia Na ci o nal de
Infra-Estru tu ra de Trans por tes – DNIT.

Em dis cus são o pa re cer, em tur no úni co. (Pa u -
sa.) 

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.



Em vo ta ção o pa re cer.

(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta e por
so bre car tas.) 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Fa re mos 
a vo ta ção si mul tâ nea dos qua tro pa re ce res.

Os vo tos e as so bre car tas en con tram-se à dis -
po si ção das Srªs e dos Srs. Se na do res na ca bi na in -
de vas sá vel, e há ur nas, em fren te à mesa, iden ti fi ca -
das com o nome dos in di ca dos, onde as mes mas de -
ve rão ser de po si ta das.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP) 

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Lem bro

ao Se na dor Se bas tião Ro cha que es ta mos em pro -
ces so de vo ta ção.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.)  – É ape nas um
es cla re ci men to, Sr. Pre si den te, se V. Exa me per mi tir.
V. Exa anun ci ou que a ses são do Con gres so será no
Se na do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Ama nhã, 
às 11h, para pro mul gar essa emen da cons ti tu ci o nal.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)  –
Co in ci den te men te com a ses são or di ná ria do Se na do?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Não ha -
ve rá ses são do Se na do. O Se na do está en cer ran do
hoje, com cha ve de ouro, gra ças a Deus. Ama nhã o dia 
será de di ca do ao Con gres so Na ci o nal. Va mos fa zer
for ça, to dos os Par ti dos po lí ti cos, para vo tar o Orça -
men to. Va mos ver se há acor do para essa vo ta ção. To -
dos es ta mos em pe nha dos para que isso ocor ra.

A in ter ven ção do Se na dor Se bas tião Ro cha
per mi te à Mesa di zer que, para a ses são do Con gres -
so Na ci o nal, a mar ca ção da pre sen ça dos Srs. Se na -
do res será fe i ta pelo nos so pa i nel a par tir das 9 ho ras.

O SR. BELO PARGA (PFL – MA)  – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Se na dor
Bel lo Par ga, já es ta mos em pro ces so de vo ta ção. (Pa -
u sa.) 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Srªs e
Srs. Se na do res, lem bram-me a Mesa e o Lí der do Go -
ver no, Se na dor Artur da Tá vo la, que é ne ces sá rio
me lhor es cla re ci men to à Casa. Va mos ao nos so ca -
len dá rio: vo ta das es sas qua tro ma té ri as, es tão en cer -
ra dos os tra ba lhos do Se na do Fe de ral. Há uma ses -
são do Con gres so Na ci o nal mar ca da para hoje logo
após o tér mi no da nos sa ses são com a fi na li da de de
vo tar ma té ri as or ça men tá ri as, cré di tos já apro va dos

pela Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli -
cos e Fis ca li za ção.

Ama nhã, às 11 ho ras da ma nhã, ha ve rá ses são
so le ne do Con gres so Na ci o nal com a fi na li da de de
pro mul gar mos a emen da que aca ba mos de vo tar,
pon do fim à imu ni da de par la men tar para os cri mes
co muns. Além dis so, o dia de ama nhã no Con gres so
Na ci o nal está re ser va do para a ten ta ti va – que es pe ro 
se con cre ti ze, é de se jo nos so, a so ci e da de está es pe -
ran do – de vo ta ção do Orça men to. Fe cha ría mos com
cha ve de ouro se hou ves se o en ten di men to para vo -
tar mos o Orça men to ama nhã. É uma exi gên cia tam -
bém da so ci e da de. O Con gres so Na ci o nal foi au to -
con vo ca do mais por essa ra zão, e es pe ro que re al -
men te ocor ra, mas está de pen den do de acor do dos
Srs. Lí de res. Mas o dia de ama nhã, de po is de pro mul -
ga da nos sa emen da cons ti tu ci o nal, é des ti na do à ten -
ta ti va de apro va ção, pelo Con gres so Na ci o nal, do
Orça men to. Acho que ago ra fi cou bem ex pli ci ta da a
ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son)  – A Mesa
con vi da os Srs. Se na do res que se en con tram em
seus ga bi ne tes a com pa re ce rem ao ple ná rio. Nós es -
ta mos em pro ces so de vo ta ção. (Pa u sa.) 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Inda go
se to dos os Srs. Se na do res já vo ta ram por que a Mesa 
pre ten de en cer rar o pro ces so de vo ta ção e ini ci ar a
con ta gem dos vo tos. (Pa u sa.) 

De cla ro en cer ra do o pro ces so de vo ta ção.
Con vi do os Srs. Se cre tá ri os para pro ce de rem à

de vi da apu ra ção dos vo tos.
O Se na dor Mo re i ra Men des se dis pôs a nos aju -

dar. Con vi do tam bém o Se na dor Be ní cio Sam pa io
para nos aju dar.

(Pro ce de-se à apu ra ção dos vo tos.) 

O Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio.

O Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Vou
pro cla mar o re sul ta do, re fe ren te à es co lha do Sr.
Fran cis co de Pa u la Ma ga lhães Go mes.

De um to tal de 63 vo tos, S. Sª ob te ve a apro va -
ção de 46 Srs. Se na do res.

Vo ta ram NÃO 13.
Hou ve 04 abs ten ções.
Vou re pe tir.



Vo ta ram fa vo ra vel men te ao Sr. Fran cis co de Pa -
u la Ma ga lhães Go mes 46 Srs. Se na do res. Vo ta ram
NÃO 13 e abs ti ve ram-se 4, num to tal de 63 vo tan tes.

O nome de S. Sª foi apro va do. 
Em con se qüên cia, será fe i ta a de vi da co mu ni ca -

ção ao Exce len tís si mo Sr. Pre si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Com re -

fe rên cia à es co lha do Sr. Lu zi el Re gi nal do de Sou za,
vo ta ram 62 Se na do res. 

S. Sª ob te ve 45 vo tos SIM, 12 NÃO e hou ve 5
abs ten ções no to tal de 62 vo tos. 

O nome do Sr. Lu zi el Re gi nal do de Sou za foi
apro va do. Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor 
Pre si den te da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – O Sr. Ro -
gé rio Gon za les Alves ob te ve 45 vo tos SIM, 13 vo tos
NÃO e hou ve 4 abs ten ções no to tal de 62 vo tos. 

Por tan to, o nome de S. S.ª foi apro va do.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Sr. Pre si -

den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – O Sr.

Antô nio Ma cha do Bas tos ob te ve 45 vo tos SIM; vo ta -
ram NÃO 14 Srs. Se na do res e hou ve 04 abs ten ções
no to tal de 63 vo tos. O nome do Sr. Antô nio Ma cha do
Bas tos foi apro va do.

Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -
si den te da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

So bre a mesa pa re ce res que se rão li dos pelo Sr. 
1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

PARECER Nº 1.534, DE 2001

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 689, de 2001.

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

I – Re la tó rio

Tra ta-se de exa mi nar o Re que ri men to nº 689, de 
2001, de au to ria da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le do Se na do Fe de ral, que re quer ao Mi nis tro de
Esta do da Sa ú de es cla re ci men tos so bre pro ce di men -
tos ado ta dos para os fa tos ve i cu la dos pela Impren sa,
so bre su pos tas in ter me di a ções e co bran ças de pro pi -
nas para a aqui si ção do me di ca men to Gli vec, bem
como, ao Se cre tá rio Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria,
re fe ren tes a par ti ci pa ções da Anvi sa.

O re que ri men to so li ci ta tam bém que o Mi nis tro
de Esta do de Sa ú de de ter mi ne ao Se cre tá rio Na ci o -

nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (sic), es cla re ci men tos
com ple men ta res re fe ren tes a even tu a is par ti ci pa ções 
da Anvi sa nos la men tá ve is epi só di os di vul ga dos pela
mí dia.

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

II – Aná li se

A Cons ti tu i ção Fe de ral pre vê em seu art. 50, §
2º, que o pe di do es cri to de in for ma ção de ve rá ser di ri -
gi do a Mi nis tro de Esta do ou a ti tu lar de ór gão di re ta -
men te su bor di na do ao Pre si den te da Re pú bli ca, nor -
ma esta re pro du zi da no art. 1º do Ato da Mesa nº 1, de 
2001, do Se na do Fe de ral.

Des se modo, o pre sen te re que ri men to ob je ti va
ob ter es cla re ci men tos não só do Mi nis tro de Esta do
da Sa ú de, mas tam bém do ti tu lar da Anvi sa, au tar -
quia sob su per vi são do re fe ri do Mi nis tro. Des se
modo, o pe di do está cor re ta men te en ca mi nha do ao
Mi nis tro da Sa ú de de modo que este de ter mi ne ao di -
ri gen te da Anvi sa que, por seu in ter mé dio, aten da à
so li ci ta ção da Mesa do Se na do Fe de ral.

III – Voto

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

Sala de Re u niões, – Ra mez Te bet, Pre si den te – 
Mo za ril do Ca val can ti, Re la tor – Antô nio Car los Va -
la da res – Ante ro Paes de Bar ros – Ro nal do Cu nha
Lima.

PARECER Nº 1.535, DE 2001

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 690, de 2001.

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

I – Re la tó rio

Tra ta-se de exa mi nar o Re que ri men to nº 690, de 
2001, de au to ria da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, que re quer ao Mi nis tro de Esta do da Pre vi dên -
cia e Assis tên cia So ci al có pi as do re la tó rio de au di to -
ria e dos con tra tos de alu guel ce le bra dos en tre a Da -
ta prev e a em pre sa Unisys, para apu ra ção de de nún -
ci as de ir re gu la ri da des.



O re fe ri do re que ri men to veio a esta Co mis são
Di re to ra, com fun da men to no § 2º do art. 50 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, no art. 216, I, do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral e no Ato da Mesa nº 1, de 2001.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
es ta be le ci das pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, ra zão
pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men te à sua
apro va ção. – Ra mez Te bet, Pre si den te – Mo za ril do
Ca val can ti, Re la tor – Antô nio Car los Va la da res –
Ante ro Paes de Bar ros – Ro nal do Cu nha Lima.

PARECER Nº 1.536, DE 2001

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 699, de 2001.

Re la tor: Se na dor Edi son Lo bão

I – Re la tó rio

Tra ta-se de exa mi nar o Re que ri men to nº 699, de 
2001, de au to ria do Se na dor Ade mir Andra de, que re -
quer ao Mi nis tro de Esta do da De fe sa in for ma ções
so bre a pre ten são de de sa ti var o Par que de Ma te ri al
Ae ro náu ti co de Be lém (PAME-BE).

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

II – Voto

A Cons ti tu i ção Fe de ral pre vê em seu art. 50, §
2º, que o pe di do es cri to de in for ma ção de ve rá ser di ri -
gi do a Mi nis tro de Esta do ou a ti tu lar de ór gão di re ta -
men te su bor di na do ao Pre si den te da Re pú bli ca, nor -
ma esta re pro du zi da no art. 1º do Ato da Mesa nº 1, de 
2001, do Se na do Fe de ral.

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

Sala de Re u niões,                . –  Ra mez Te bet, Pre -
si den te – Edi son Lo bão, Re la tor – Mo za ril do Ca val -
can ti – Anto nio Car los Va la da res – Ante ro Paes de 
Bar ros – Ro nal do Cu nha Lima.

PARECER Nº 1.537, DE 2001

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 701, de 2001.

Re la tor: Se na dor Edi son Lo bão

I – Re la tó rio

Tra ta-se de exa mi nar o Re que ri men to nº 701, de 
2001, de au to ria do Se na dor Osmar Dias, que re quer
ao Mi nis tro das Co mu ni ca ções in for ma ções so bre as
obras de re for ma ou cons tru ção das se des re gi o na is
e do Espa ço Cul tu ral da Agên cia Na ci o nal de Te le co -
mu ni ca ções — ANATEL.

Assim, o re que ri men to ob je ti va ob ter in for ma -
ções da Ana tel so bre o re fe ri do as sun to por in ter mé -
dio do Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

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

II – Aná li se

A Cons ti tu i ção Fe de ral pre vê em seu art. 50, §
2º, que o pe di do es cri to de in for ma ção de ve rá ser di ri -
gi do a Mi nis tro de Esta do ou a ti tu lar de ór gão di re ta -
men te su bor di na do ao Pre si den te da Re pú bli ca, nor -
ma esta re pro du zi da no art. 1º do Ato da Mesa nº 1, de 
2001, do Se na do Fe de ral.

Enten de mos que o pe di do está cor re ta men te
en ca mi nha do ao Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca -
ções para que, por seu in ter mé dio, a Ana tel aten da à
so li ci ta ção da Mesa do Se na do Fe de ral, ten do em
vis ta tra tar-se de au tar quia sob su per vi são do re fe ri do 
Mi nis té rio.

III — Voto

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

Sala de Re u niões,              .  –  Ra mez Te bet, Pre -
si den te – Edi son Lo bão, Re la tor – Mo za ril do Ca val -
can ti – Anto nio Car los Va la da res – Ante ro Paes de 
Bar ros – Ro nal do Cu nha Lima.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a Mesa apro vou os
Re que ri men tos nºs 689, 690, 699 e 701, de 2001, de



au to ria da Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le e dos 
Se na do res Ade mir Andra de e Osmar Dias, so li ci tan -
do in for ma ções a Mi nis tros de Esta do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se -
na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

OF. Nº 067/2001-FBEZ

Bra sí lia-DF, 19 de de zem bro de 2001

Ao Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor Ra mez Te bet
Pre si den te do Se na do Fe de ral

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia, para as pro vi -

dên ci as re gi men ta is ca bí ve is, que ape sar de ter com -
pa re ci do à ses são de li li be ra ti va or di ná ria de hoje,
quar ta-fe i ra, 19 de de zem bro, não par ti ci pei das res -
pec ti vas vo ta ções no mi na is, por es tar pre si din do re u -
nião na Con fe de ra ção Na ci o nal da Indús tria – CNI.
Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a Vos sa Exce -
lên cia vo tos de dis tin to apre ço e con si de ra ção.

Aten ci o sa men te, – Fer nan do Be zer ra.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – O ex pe -

di en te lido vai à pu bli ca ção.
Re tor na mos à lis ta de ora do res.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA)  – Peço

a pa la vra como Lí der, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Se na dor

Ade mir Andra de, há dois Se na do res ins cri tos pela Li -
de ran ça na fren te de V. Exª: Se na do res Ber nar do Ca -
bral e He lo í sa He le na.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA)  –
Inscre va-me em ter ce i ro lu gar, por ob sé quio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Sim, Exª.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA)  –

Aguar da rei a opor tu ni da de.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Tem a

pa la vra o emi nen te Se na dor Be ní cio Sam pa io.
O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.)  – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ao tér -
mi no des te ano le gis la ti vo, na úl ti ma se ma na, ocu po
pela pri me i ra vez a tri bu na des ta Casa, 28 dias após a 
mi nha pos se.

Su pre mo tri bu nal da opi nião pú bli ca na ci o nal e
úl ti ma ins tân cia dos seus des ti nos, o Se na do Fe de ral
se fez res pe i tar ao lon go dos anos. No Impé rio, quan -
do pro pug na va os seus ide a is por li ber da de e pela Fe -

de ra ção, nas lu tas abo li ci o nis tas pela li ber ta ção dos
es cra vos e na Pro cla ma ção da Re pú bli ca, man ten -
do-se, ain da hoje, como guar dião da uni da de na ci o -
nal.

Sin to-me hon ra do por per ten cer aos seus qua -
dros e ocu par a tri bu na que já foi de Rui Bar bo sa, ar tí -
fi ce da pri me i ra Cons ti tu i ção re pu bli ca na. Ele vo, por
con se qüên cia, meu es pí ri to pú bli co e os ide a is de
ser vir ao meu Esta do e ao meu País.

Afon so Ari nos de Mel lo Fran co, que dá nome à
Ala do meu ga bi ne te, já em 1951, oca sião em que eu
nas cia, pon ti fi ca va:

Vejo aqui com pa nhe i ros dos Esta dos
nor des ti nos e pen so na que las re giões so fre -
do ras e adus tas; pen so no co lo ri do da que la
ci vi li za ção tão che ia de ca rá ter po pu lar, na -
que la ter ra da gran de mú si ca, da gran de
dan ça, da gran de po e sia. Pen so no Nor des -
te, nos gi bões de cou ro, nas va que ja das,
nas ca a tin gas e nos lu a res. 

Vejo aqui re pre sen tan tes de to dos os Esta dos.
Sou nor des ti no, e com or gu lho, da ter ra dos car na u -
ba is.

Ve nho da ter ra de Pe trô nio Por tel la, que mar cou
in de le vel men te sua pas sa gem nes ta Casa da Fe de -
ra ção como mes tre da ar ti cu la ção, do en ten di men to e 
do con sen so.

Su ce do Hugo Na po leão, tam bém mes tre na
arte da con vi vên cia e na ele gân cia po lí ti ca, que lhe
as se gu ra ram a ma i or per ma nên cia em car gos ele ti -
vos do meu Esta do, nos dias de hoje.

Nas ci em Te re si na. Em 1974, con cluí o cur so
mé di co e, em 1977, es ta va qua li fi ca do, no Rio de Ja -
ne i ro, para o exer cí cio do aten di men to clí ni co e car di -
o ló gi co, ra zão ma i or do meu exer cí cio pro fis si o nal. 

Na vida pú bli ca, tive a hon ra de di ri gir a sa ú de
no Mu ni cí pio de Te re si na. As ações de con tro le da tu -
ber cu lo se, han se nía se, do en ças se xu al men te trans -
mis sí ve is, além do pro gra ma in te gra do de sa ú de es -
co lar do De par ta men to de Ações Espe ci a is da Se cre -
ta ria de Sa ú de do Esta do. Tam bém os des ti nos da sa -
ú de pú bli ca do meu Esta do, num pe río do di fí cil, de
lon ga es ti a gem e fome, no go ver no do no bre e ope ro -
so Se na dor Fre i tas Neto.

Afe to aos de sa fi os e per se gui dor de re sul ta dos,
con tri buí para a re du ção da mor ta li da de in fan til no
Esta do, com en fo que pri o ri tá rio na imu ni za ção e no
con tro le das do en ças di ar réi cas.

Na opor tu ni da de, pre si di, por dois man da tos
con se cu ti vos, o Con se lho Na ci o nal de Se cre tá ri os
Esta du a is de Sa ú de, co la bo ran do de ci si va men te



para a uni da de e des cen tra li za ção do Sis te ma Úni co
de Sa ú de, no iní cio da sua im ple men ta ção.

Pre si den te e cri a dor do Con se lho Esta du al de
Sa ú de do Pi a uí, mem bro per ma nen te da Co mis são
Inter ges to ra Tri par ti te, fui ain da ti tu lar do Con se lho
Na ci o nal de Sa ú de.

Ao che gar a esta Casa, bus quei as co mis sões
de as sun tos so ci a is e de edu ca ção, pois, des de 1977, 
exer ço as ati vi da des de pro fes sor uni ver si tá rio do cur -
so de Me di ci na da Uni ver si da de Fe de ral do Pi a uí. Já
pre si di a So ci e da de de Car di o lo gia do meu Esta do e
ocu po a ca de i ra nú me ro 18 da Aca de mia de Me di ci na 
do Pi a uí.

Devo cen trar o foco do meu exer cí cio le gis la ti vo
na bus ca de so lu ções para os gra ves pro ble mas so ci -
a is do meu Esta do e do meu País.

É, por tan to, per ti nen te, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, tra tar hoje, aqui, das di fi cul da des cir -
cuns tan ci a is do Pólo de Sa ú de de Te re si na, ca pi tal do 
meu Esta do. 

Com 250 mil km², o Pi a uí está in crus ta do no
semi-ári do nor des ti no, com seus 2.840.000 ha bi tan -
tes con vi ven do fre qüen te men te com as ad ver si da des
cli má ti cas e ques tões ge o po lí ti cas, que im pe dem o
seu de sen vol vi men to.

O Sr. Fre i tas Neto (Blo co/PSDB – PI)  – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI)  –
Pois não, Se na dor Fre i tas Neto.

O Sr. Fre i tas Neto (Blo co/PSDB – PI)  – Se na -
dor Be ní cio, eu que ria me con gra tu lar com o Esta do
do PI – que, como V. Exª, te nho a hon ra de re pre sen -
tar nes ta Casa des de 1995 – pela sua vin da para esta
Casa. Co nhe ço V. Exª e sua fa mí lia, das mais des ta -
ca das do Esta do do Pi a uí pelo pa drão de ho nes ti da -
de, a par tir de seu pai, Alu í sio Sam pa io, re co nhe ci do
e fes te ja do em to das as ro das de Te re si na e do in te ri -
or do Pi a uí por ser um ho mem tra ba lha dor, um pai de
fa mí lia exem plar e aque le que le gou a seus fi lhos isto
que lhe é pe cu li ar: a re ti dão em to dos os seus atos, a
ho nes ti da de, a ca pa ci da de de ser ami go dos ami gos
e, prin ci pal men te, um pro fis si o nal com pe ten te. Qu e ro 
fa lar a V. Exª tam bém como aque le que teve a hon ra
de tê-lo como Su pe rin ten den te da Fun da ção Mu ni ci -
pal de Sa ú de quan do fui pre fe i to de Te re si na, e V. Exª, 
ao lado de Ro bert Me de i ros, to cou to das aque las
ações so bre as qua is já dis cor reu ra pi da men te. Lem -
bro que, no pe río do em que V. Exª es te ve à fren te da
Fun da ção de Sa ú de do Mu ni cí pio de Te re si na, tri pli -
cou-se o aten di men to àque les que bus ca vam aten di -
men to na rede mu ni ci pal de sa ú de da ca pi tal do Esta -

do do Pi a uí. De po is, tam bém tive a hon ra de ter V. Exª 
como Se cre tá rio de Esta do da Sa ú de quan do go ver -
nei, de 1991 a 1994, o Esta do do Pi a uí. Mais uma vez, 
V. Exª de sen vol veu um tra ba lho com pe ten te, um tra -
ba lho ho nes to, que de i xou a to dos ad mi ra dos e fez
com que o nú me ro das pes so as que pas sou a apre ci -
ar a con du ta e a ma ne i ra de tra ba lhar de V. Exª au -
men tas se mu i to. Lem bro-me de que as li de ran ças po -
lí ti cas, na que le mo men to, es ta vam qua se con vo can -
do V. Exª para ser De pu ta do Fe de ral, e se V. Exª ti -
ves se op ta do por con ti nu ar na vida pú bli ca, te ria sido, 
na que la ele i ção, o De pu ta do Fe de ral mais vo ta do do
Pi a uí. Ace i tou a in di ca ção do seu par ti do para ser su -
plen te de Se na dor e, como tal, che ga ao Se na do Fe -
de ral. Qu e ro ain da lem brar que V. Exª foi quem im -
plan tou, no Pi a uí, os Agen tes Co mu ni tá ri os de Sa ú -
de, que, ao lado de to das aque las ações de me di ci na
pre ven ti va, ins ta la das e le va das a efe i to na sua ges -
tão na Se cre ta ria de Sa ú de, re du ziu bas tan te a taxa
de mor ta li da de in fan til em um pe río do di fí cil, por que
ti ve mos um pe río do de seca du ran te qua se todo o
nos so go ver no. Foi tam bém um pe río do de có le ra, e
os Esta dos vi zi nhos fo ram atin gi dos de ma ne i ra bas -
tan te in ten sa. Lem bro-me de que o Mi nis té rio da Sa ú -
de che gou a man dar uma equi pe ao Pi a uí para sa ber
o que es ta va ocor ren do, uma vez que, ape sar de o
Ma ra nhão e o Ce a rá es ta rem con vi ven do na que le
mo men to com a có le ra, o Pi a uí não es ta va pas san do
pelo pro ble ma em fun ção de suas ações. Por tudo
isso, como pi a u i en se, como seu ami go, que ro di zer
que o Pi a uí ga nha, sem dú vi da ne nhu ma, um Se na -
dor à al tu ra de suas tra di ções. Falo de to dos aque les
pi a u i en ses que já pas sa ram por aqui e hon ra ram o
nos so Esta do. Mu i tas fe li ci da des. Te nho cer te za de
que, no man da to de Se na dor da Re pú bli ca, V. Exª
fará o que fez até hoje ao lon go de sua vida pro fis si o -
nal. Devo di zer que, ape sar de jo vem, V. Exª é um dos 
car di o lo gis tas mais com pe ten tes e mais pro cu ra dos
no Esta do do Pi a uí. Meus pa ra béns por sua pre sen ça 
nes ta Casa. Per mi to-me fa zer com que mi nhas con -
gra tu la ções se jam am pli a das para todo o povo do Pi -
a uí. Mu i to obri ga do pelo apar te que V. Exª me con ce -
deu.

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI)  –
Eu é que agra de ço, ilus tre Se na dor Fre i tas Neto. O
exa ge ro de suas con si de ra ções cer ta men te de cor re
do fato de ser mos ami gos fra ter nos. Sou seu gran de
ad mi ra dor.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP)  –
Con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI)  –
Pois não, Se na dor Se bas tião Ro cha. 



O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP)  –
Qu e ro tam bém me con gra tu lar com V. Exª e com o
povo do Pi a uí. Nes ses pou co mais de 20 dias que V.
Exª está aqui, pude es tar ao seu lado, con ver san do,
tro can do idéi as so bre o Se na do, so bre o Bra sil, so bre
a sa ú de do povo bra si le i ro. Sou tes te mu nha do in te -
res se de V. Exª em con tri bu ir para o apri mo ra men to
da ci da da nia, para o de sen vol vi men to do País e para
a re cu pe ra ção da nos sa sa ú de pú bli ca. Por isso que ro 
sa u dá-lo, Se na dor Be ní cio Dias, na cer te za de que
che ga ao Se na do um téc ni co com pe ten te, com cur rí -
cu lo in ve já vel, e que traz a ex pe riên cia do exer cí cio da 
po lí ti ca, ten do sido se cre tá rio mu ni ci pal e exer ci do
tam bém ou tros car gos, o que é mu i to im por tan te para
o Se na do. V. Exª tem aqui ali a dos nas ca u sas em que
to dos te mos o com pro mis so de ser so li dá ri os com o
povo bra si le i ro, na bus ca de me lho res con di ções de
vida. Pa ra béns a V. Exª pelo exer cí cio des te man da to,
seja bem-vin do ao Se na do. Ao povo do Pi a uí, mais
uma vez, as mi nhas con gra tu la ções.

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI)  –
Mu i to obri ga do, Se na dor Se bas tião Ro cha. Te nho ob -
ser va do os Se na do res da área mé di ca e ve ri fi ca do ser
V. Exª dos mais par ti ci pa ti vos, dos mais pre sen tes nas
dis cus sões que di zem res pe i to às ques tões so ci a is.

Incor po ro a sua fala ao meu dis cur so.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI)  – Se na dor Be -
ní cio Sam pa io, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI)  –
Pois não, Se na dor Alber to Sil va.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI)  – Meu caro
Se na dor Be ní cio Sam pa io, eu não po dia de i xar de
cum pri men tá-lo no mo men to em que V. Exª as so ma à
tri bu na pela pri me i ra vez, com a res pon sa bi li da de de
subs ti tu ir o Se na dor Hugo Na po leão, que, du ran te
mu i tos anos, foi um lí der nes ta Casa e atu al men te go -
ver na o Esta do do Pi a uí. Nos sa Ban ca da aqui cons ti -
tu í da por mim, pelo Se na dor Fre i tas Neto e por V. Exª
ago ra, tem gran de res pon sa bi li da de em re la ção ao
nos so Esta do. As es ta tís ti cas mos tram o Pi a uí em úl ti -
mo lu gar em ma té ria de de sen vol vi men to. A Fun da -
ção Ge tú lio Var gas diz que nos sa po bre za é tal que
cer ca de 50% dela ga nha me nos de R$50,00 por
mês, si tu an do-a na li nha de mi sé ria, prin ci pal men te
na nos sa Ca pi tal. O que de ve mos fa zer? Con ver sa -
mos há pou co e V. Exª, como pro fis si o nal da sa ú de,
de fen de que se re or ga ni ze a sa ú de no Pi a uí, que está 
meio es fa ce la da, com hos pi ta is de ven do — na tu ral -
men te, V. Exª terá nos so apo io para que se con si ga
me lho rar a si tu a ção — e tam bém con cla ma no sen ti -
do de, jun tos, en con trar mos aque la fór mu la ca paz de

ge rar em pre gos na ca pi tal e, prin ci pal men te, con si de -
ran do que o rio Par na í ba é nos so gran de eixo de de -
sen vol vi men to, pre ci sa mos li gar o cer ra do pi a u i en se
à nos sa Ca pi tal para que Te re si na se trans for me em
um cen tro agro in dus tri al de pri me i ra li nha, com a
opor tu ni da de de ex por tar pe los por tos de Ita qui, de
Mu cu ri pe e Luiz Cor re ia, fu tu ra men te, to dos por es -
tra da de fer ro. Te mos obri ga ção de tra zer para Te re -
si na a ri que za do cer ra do para dar mos opor tu ni da de
de tra ba lho para aque le povo, mas, so bre tu do, que as 
in dús tri as se ins ta lem em Te re si na, onde mu i tas já
es tão ins ta la das, mas que, por fal ta de ma té ria-pri ma, 
po dem di mi nu ir o ren di men to. Pa ra be ni zo V. Exª e
digo que es ta mos ao seu lado para aju dá-lo na sua ta -
re fa de subs ti tu ir o Se na dor Hugo Na po leão, no Con -
gres so Na ci o nal.

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI)  –
Mu i to obri ga do, Se na dor Alber to Sil va, cer ta men te
es ta re mos jun tos nes se mis ter.

Con ti nuo, Sr. Pre si den te.
No in te ri or do Esta do, às mar gens dos Rios Par -

na í ba e Poty, está a ci da de de Te re si na, sua ca pi tal.
Úni ca no Nor des te fora do li to ral, é gran de o en tro ca -
men to ro do viá rio de ori gi ná ri os dos Esta dos do Ma ra -
nhão, Pará, To can tins, Ce a rá e Per nam bu co. 

Com 770 mil ha bi tan tes, num raio de 100 qui lô -
me tros es ten de sua po pu la ção para 1 mi lhão 350 mil
pes so as e tem in fluên cia mé di ca em sete Esta dos,
atin gin do uma po pu la ção de apro xi ma da men te cin co
mi lhões. Tem hoje, tal vez, a ma i or con cen tra ção de
uni da de as sis ten ci a is de sa ú de das ci da des do Nor -
des te, ao lado de Re ci fe, e a ma i or pro cu ra pro por ci o -
nal por ser vi ços de sa ú de do País por pes so as de ou -
tras lo ca li da des; in for ma-me o seu ges tor mu ni ci pal,
com da dos re cen tes do Mi nis té rio da Sa ú de.

Te re si na é, ine ga vel men te, um pólo de sa ú de
im por tan te no Nor des te.

O iní cio des sa aglo me ra ção e re fe rên cia data de 
1941, com a cons tru ção do Hos pi tal Ge tú lio Var gas, à 
épo ca um dos ma i o res do País. Ini cia-se o pro ces so
de qua li fi ca ção téc ni ca dos pro fis si o na is e a re fe rên -
cia de Esta dos ge o gra fi ca men te pró xi mos.

Na dé ca da de 70 a cri a ção da Uni ver si da de Fe -
de ral do Pi a uí, do cur so de Me di ci na e de ou tros de
Ciên ci as da Sa ú de exi gi ram gran de apri mo ra men to
téc ni co, ex pan din do a ofer ta de bons pro fis si o na is,
ago ra for mal men te qua li fi ca dos como es pe ci a lis tas,
mes tres ou dou to res, ge ra do res de mão-de-obra qua -
li fi ca da.

Nos anos de 1983 e 1984, a de ci são de ra ci o na -
li zar o aten di men to am bu la to ri al em Te re si na e, pos -



te ri or men te, a ex pe riên cia de uni ver sa li zar de for ma
gra tu i ta o aten di men to mé di co-hos pi ta lar pelo
Inamps e Mi nis té rio da Pre vi dên cia So ci al fo ram fa to -
res de ci si vos para a con so li da ção do gran de flu xo de
pa ci en tes, egres sos de Esta dos pró xi mos e dis tan tes, 
não ne ces sa ri a men te vi zi nhos.

Re gis tre-se o seu pi o ne i ris mo, pois, à épo ca, o
en tão Inamps aten dia ape nas os seus con tri bu in tes.

O ad ven to da es ta bi li za ção mo ne tá ria, pos si bi li -
ta do pelo real, há seis anos, vi a bi li zou a ex pan são de
uni da des as sis ten ci a is, no vas cons tru ções e a cons -
tan te bus ca pela me lho ria no aten di men to, vi san do a
qua li da de to tal e seus in di ca do res, in clu si ve in ter na ci -
o na is.

A pres ta ção de ser vi ços de sa ú de em Te re si na é 
hoje uma im por tan te ati vi da de eco nô mi ca que gera
15 mil em pre gos di re tos e faz cir cu lar algo ma i or que
20 mi lhões de re a is/mês. Exis tem 633 em pre sas li ga -
das ao se tor, sen do 390 di re ta e 243 in di re ta men te,
re pre sen tan do 6% do PIB da ci da de.

A ofer ta é de 3.800 le i tos, em 33 hos pi ta is, sen do
47% des tes pri va dos e 53% pú bli cos. Há 1.243 le i tos
uni ver si tá ri os, um dos ma i o res ín di ces do Nor des te.

Três áre as ge o grá fi cas da ci da de con cen tram
as uni da des as sis ten ci a is, ha ven do 512 na área 02,
as sim de no mi na da Po lí go no da Sa ú de, pela Pre fe i tu -
ra Mu ni ci pal de Te re si na.

As ati vi da des pri má ri as, a aten ção se cun dá ria e 
a ati vi da de mé di ca ter ciá ria, jun ta men te com a alta
com ple xi da de são am pla men te ofe re ci das aos que
bus cam os ser vi ços de sa ú de.

A pro por ção do tra ba lho mé di co, que sur pre en -
de àque les que nos vi si tam, pode ser afe ri da pe los in -
di ca do res aba i xo:

Cin co ci rur gi as car día cas por dia, qua tro ci rur gi -
as ne u ro ló gi cas avan ça das, dez es tu dos he mo di nâ -
mi cos por ca te te ris mo (20.000 já fo ram re a li za dos) ,
im plan tes diá ri os de mar ca pas sos, cor re ção de de fe i -
tos de re fra ção por ex ci mer la ser, fa co e mul si fi ca ção
de ca ta ra ta, trans plan tes de cór ne as, trans plan tes re -
na is ao rit mo de dois ao mês, re cen te trans plan te car -
día co bem-su ce di do e a ha bi li ta ção para re a li za ção
de trans plan tes de fí ga do.

Ci rur gi as en dos có pi cas e por ví deo, he mo di nâ -
mi ca in ter ven ci o nis ta em pro ble mas cé re bro, vas cu -
la res e ar te ri a is, três res so nân ci as mag né ti cas e 13
to mó gra fos com pu ta do ri za dos he li co i da is. Mi cro ci rur -
gi as ce re bra is, la ser para tra ta men to de do en ças da
re ti na, me di ci na nu cle ar, mé to dos di ag nós ti cos não
in va si vos em car di o lo gia e es tu dos da ele tro fi si o lo gia
para di ag nós ti co e tra ta men to. Ci rur gia-ge ral e gi ne -

co ló gi ca, rá dio, qui mi o te ra pia e to dos os tra ta men tos
on co ló gi cos, ne fro lo gia e te ra pia subs ti tu ti va re nal, ci -
rur gi as de tó rax, ci rur gi as de obe si da de e uni da des
de tra ta men to in ten si vo.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO)  – Se na dor
Be ní cio Sam pa io, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI)  –
Ouço V. Exª, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO)  – No bre
Se na dor Be ní cio Sam pa io, eu não po de ria per der a
opor tu ni da de de sa u dar essa pri me i ra apre sen ta ção
de V. Exª, na tri bu na do Se na do Fe de ral. V. Exª tem a
in cum bên cia, a mis são di fi cí li ma de subs ti tu ir o nos so
que ri do Se na dor, hoje Go ver na dor do Esta do do Pi a -
uí, Hugo Na po leão, que foi um dos lu mi na res des ta
Casa. E, cer ta men te, ain da o será, por que te nho a
con vic ção de que ele, após go ver nar o Pi a uí por essa
vez, e tal vez mais uma vez, ha ve rá de re tor nar a esta
Casa. Eu gos ta ria de tes te mu nhar a as ser ti va, a ve ra -
ci da de des ses nú me ros que V. Exª está ex pon do,
nes se exa to mo men to. Te mos o pri vi lé gio de ter uma
pe que na di vi sa com o Esta do do Pi a uí, que, em bo ra
pe que na, nos hon ra – a nós to can ti nen ses – so bre -
ma ne i ra. E, ago ra, com o as fal ta men to da BR-235,
es ta re mos pró xi mos de Cor ren tes, Alto Par na í ba, no
Ma ra nhão. Cer ta men te, ha ve rá o en tro sa men to ma i or 
en tre os nos sos Esta dos, que têm uns dos pi o res in di -
ca do res so ci a is do nos so País. Eu que ria me con gra -
tu lar com V. Exª, por que V. Exª, como Se cre tá rio de
Sa ú de – cre io que mu ni ci pal, de Te re si na e tam bém
do Esta do, se es tou cer to – im plan tou um ver da de i ro
cen tro de re fe rên cia de aten di men to mé di co-hos pi ta -
lar. Tam bém a mi nha ci da de de Ara gua í na, no nor te
do Esta do do To can tins, é um pólo de re fe rên cia mé -
di ca, já com fa cul da de de Me di ci na ins ta la da e tal vez
com mais de 170 mé di cos. Mas, mes mo as sim, ain da
ex por ta mos mu i tos do en tes para a sua ca pi tal, Te re -
si na, por que lá, efe ti va men te, se pra ti ca uma me di ci -
na de Pri me i ro Mun do, como V. Exª aca ba de ci tar,
com trans plan tes car día cos, re na is, de cór nea. Sei
que V. Exª mu i to co la bo rou para a im plan ta ção des se
ser vi ço, con tem plan do o Nor te e o Nor des te do País.
Por tan to, con gra tu lo-me com a pre sen ça de V. Exª no
Se na do Fe de ral, subs ti tu in do o nos so pre za do Hugo
Na po leão. Às ve zes, sa í mos da qui frus tra dos por que,
em bo ra haja tan to o que fa zer pe los nos sos Esta dos,
de ten to res dos me no res in di ca do res so ci a is e eco nô -
mi cos do País, con se gui mos re a li zar pou cas co i sas.
Entre tan to, es tou con vic to de que V. Exª ha ve rá de
car re ar tan tos be ne fí ci os de que o seu ama do Pi a uí
ne ces si ta e, cer ta men te, ha ve rá de aju dar mu i to na



ad mi nis tra ção do nos so que ri do Go ver na dor Hugo
Na po leão.

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI)  –
Mu i to obri ga do, emi nen te Se na dor Car los Pa tro cí nio,
pelo seu apar te. O povo de To can tins será sem pre
bem-vin do ao Pi a uí e à ci da de de Te re si na.

São par te do tra ba lho mé di co no nú cleo em ex -
pan são, na ci da de de Te re si na, não obs tan te os seus
elos frá ge is que se rão ob je to da nos sa aná li se.

O Sis te ma Úni co de Sa ú de e seus da dos do Da -
ta sus ates tam a re fe rên cia do pólo de sa ú de. Em
2000, 32% dos pa ci en tes hos pi ta li za dos não eram da
ci da de, 17% de ou tros Esta dos, a ma i o ria do Ma ra -
nhão, mas ain da do Pará, de To can tins, do Ce a rá e
até do Ama pá. Há um gas to men sal de, apro xi ma da -
men te, R$1,2 mi lhão com es ses pa ci en tes.

O Hos pi tal São Mar cos, o ma i or da ci da de, de
ja ne i ro a agos to de 2001, re a li zou 52% da ra di o te ra -
pia com pa ci en tes de ou tros Esta dos, 42% da qui mi o -
te ra pia, 44% das ci rur gi as car día cas e 46% das ne u -
ro ci rur gi as.

O Sis te ma Úni co de Sa ú de, jun ta men te com
pla nos e se gu ros de sa ú de, além da pe que na pro por -
ção de pa ci en tes par ti cu la res, vi a bi li za eco no mi ca -
men te esse seg men to de pres ta ção de ser vi ços à po -
pu la ção.

A idéia de um cen tro de re fe rên cia na área mé di -
ca foi co lo ca da em do cu men to pú bli co, pela pri me i ra
vez, em 1998. No ano se guin te, o Ban co do Nor des te
es tu dou o se tor de ser vi ços de sa ú de dos Esta dos do
Pi a uí e Per nam bu co como ati vi da de eco nô mi ca. Em
2000, ins ti tu i ções pú bli cas es ta du a is e mu ni ci pa is,
en ti da des mé di cas...“

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet. Fa zen do
soar a cam pa i nha.)  – Se na dor, eu pe di ria a V. Exª –
sei que é a pri me i ra vez e V. Exª está sen do ou vi do
aten ta men te pelo Ple ná rio – que con clu ís se o mais
ra pi da men te pos sí vel o seu pro nun ci a men to, em vir -
tu de do pra zo re gi men tal ter sido ul tra pas sa do.

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI)  –
Pois não, Sr. Pre si den te.

”... en ti da des mé di cas e cor re la tas, em pre sas
do se tor, uni ver si da des es ta du al e fe de ral, Se brae e
BNB se re u ni ram para ana li sar o se tor como opor tu ni -
da de de ati vi da de eco nô mi ca e ne gó ci os.

Este ano, es ta be le ceu-se a in ten ção de tra ba -
lhar o Pólo de Sa ú de de Te re si na com vis tas à for ma -
ção de um clus ter. Con ce i tu al men te, se ria um con -
jun to de fir mas con cen tra das que atu am com alto
grau de in te ra ção en tre si e com ou tras or ga ni za ções
que lhes dão su por te.

Nes se sen ti do, é ne ces sá ria a união de es for ços 
en tre go ver nos, em pre sá ri os, agen tes fi nan ce i ros e
ou tros seg men tos re pre sen ta ti vos com o ob je ti vo de
pro mo ver o de sen vol vi men to loco re gi o nal, es ta be le -
cen do, de ime di a to, um pla no de ação.

Há na es tru tu ra do Pólo de Sa ú de as pec tos fa -
vo rá ve is para sua ma nu ten ção: a am pli tu de do raio do 
mer ca do con su mi dor ao abran ger Esta dos como Ma -
ra nhão, Pará, To can tins, Ama pá e Ce a rá; a si tu a ção
ge o grá fi ca in te ri o ri za da de Te re si na; o con jun to de
es ta be le ci men tos de sa ú de pri va dos e pú bli cos que
já in cor po ra ram avan ços tec no ló gi cos que pos si bi li -
tam man ter o nú cleo em ba ses com pe ti ti vas; ra zoá vel
su por te de for ma ção de re cur sos hu ma nos no cam po
mé di co e áre as cor re la tas, com po ten ci al para su prir
de man das exi gi das pelo de sen vol vi men to; há um for -
te sen ti men to de auto-es ti ma quan do se re fe re às
con quis tas lo ca is da me di ci na, com exal ta ção de
seus pon tos po si ti vos. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há, no en -
tan to, elos frá ge is nes sa ca de ia que tor nam vul ne rá -
vel toda a es tru tu ra mon ta da ao lon go de ses sen ta
anos e que pre ci sam da par ti ci pa ção real dos po de -
res ins ti tu ci o na is em ní ve is fe de ral, es ta du al e mu ni ci -
pal. Esse é o pon to cen tral da nos sa lo cu ção.

Exis tem di fi cul da des atu a is im por tan tes que po -
dem in vi a bi li zar a pró pria so bre vi vên cia da rede hos -
pi ta lar e nes tas se in clui o ba i xo po der aqui si ti vo dos
seus usuá ri os.

Par ti ci pei, se ma na pas sa da, de re u nião com os
di re to res de to dos os hos pi ta is pú bli cos de en si no,
com o ges tor mu ni ci pal, a di re ção do Cen tro de Ciên -
ci as da Sa ú de e a Se cre ta ria de Sa ú de do Esta do. A
si tu a ção de to dos é fa li men tar. A má ge rên cia crô ni ca, 
a uti li za ção de re cur sos de cus te io para pa ga men to
de pes so al e o in cre men to dos in su mos, sem a con -
tra par ti da de re ce i ta por es ta be le ci men to de teto fi -
nan ce i ro pelo SUS, são fa to res ca u sa is de di fí cil so lu -
ção.

Sem in ves ti men tos de cur to pra zo não há pos si -
bi li da de de re ver são do qua dro. No pú bli co, o Re for -
sus se ria uma al ter na ti va. Na ini ci a ti va pri va da a si tu -
a ção, em bo ra me lhor, é por de ma is pre o cu pan te.
Gas tos cres cen tes com fun ci o ná ri os, obri ga ções pa -
tro na is, im pos tos, ele va ção do cus te io dos in su mos
ne ces sá ri os à pres ta ção de ser vi ços e a obri ga to ri e -
da de de in cor po ra ção tec no ló gi ca pela rá pi da ob so -
les cên cia dos equi pa men tos mé di cos, le va ram ao en -
di vi da men to pro gres si vo.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA)  – Con ce -
de-me V. Exª um apar te? 



O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI)  –
Ouço V. Exª com pra zer. 

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA)  – Se na dor
Be ní cio Sam pa io, fico mu i to fe liz por vê-lo hoje, da tri -
bu na, fa lan do so bre o tra ba lho re a li za do na área da
sa ú de no Esta do do Pi a uí, es pe ci al men te na ca pi tal
Te re si na. Dou meu tes te mu nho. Sou Se na dor do vi zi -
nho Esta do do Pará. É mu i to co mum as pes so as do
sul do Pará des lo ca rem-se a Te re si na para tra tar da
sa ú de, e de gra ça, sem ne nhu ma bu ro cra cia, ne nhu -
ma di fi cul da de. O que o Pi a uí cons tru iu nes se cam po
de ve ria ser vir de exem plo, quem sabe, até mes mo
para o Bra sil. Não co nhe ço pro fun da men te o as sun to
– o dis cur so de V. Exª está-me in for man do so bre a
ma té ria –, mas, como tes te mu nha, como Se na dor re -
pre sen tan te do Esta do do Pará, devo di zer que in ve jo
o Pi a uí no que se re fe re ao aten di men to da sa ú de. V.
Exª nos in for mou que o seu Esta do re a li zou 52% de
suas ope ra ções em pes so as de fora do Pi a uí, o que é
a mais ab so lu ta ver da de. Como dis se, os pa ra en ses
pre fe rem des lo car-se para Te re si na a se tra ta rem em
nos so Esta do. É la men tá vel que, sen do mé di co S.
Exª, o nos so Go ver na dor não te nha con se gui do dar
ao Pará o mes mo ní vel de sa ú de do Pi a uí, con si de ra -
do um Esta do nor des ti no po bre, com di fi cul da des de
toda or dem, que, no en tan to, deu li ções para nós do
Pará e, qui çá, para o Bra sil no que se re fe re à sa ú de.
Se na dor Be ní cio Sam pa io, es pe ro ter a opor tu ni da de
de, no exa to mo men to, en ten der como os se nho res
con se gui ram or ga ni zar tudo, tor nan do o Esta do re fe -
rên cia não por meio de pro pa gan das de te le vi são ou
de men ti ras, mas pela vida do povo, por que Te re si na
é, hoje, uma re fe rên cia em ter mos de sa ú de nas Re -
giões Nor te e Nor des te do País. Pa ra béns a V. Exª.
Fico fe liz ao vê-lo na tri bu na. V. Exª deve or gu lhar-se,
pois es tou tes te mu nhan do aqui o que o povo do Pará
diz a res pe i to da ca pi tal do Pi a uí.

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI)  –
Mu i to obri ga do, emi nen te Se na dor Ade mir Andra de,
pelo seu apar te. Des de já, con vi do V. Exª a co nhe cer
o Pi a uí.

Sr. Pre si den te, con clu i rei o meu pro nun ci a men -
to em dois mi nu tos.

Aque les que re cor re ram ao BNDES ti ve ram
seus pas si vos do bra dos em qua tro anos. Os que se
aven tu ra ram na pa ri da de do dó lar fo ram sur pre en di -
dos com sua as cen são cam bi al. Há que se en con trar
uma so lu ção.

Pa re ce pou co exi gir re du ções no ISS, ITBI, la u -
dê mi os e IPTU. É tam bém im por tan te hi gi e ni zar a
área do po lí go no da sa ú de, me lho ran do seu trá fe go e

sua se gu ran ça. É o mí ni mo re que rer des ti no ade qua -
do ao lixo hos pi ta lar pro du zi do to dos os dias. É ne -
ces sá rio que se pro mo vam even tos téc ni cos ci en tí fi -
cos com ma i or fre qüên cia e qua li da de.

No en tan to, é fun da men tal que haja uma po lí ti ca 
de sa ú de com um pla no de ação es tra té gi ca de fi ni do
para o se tor. Nes te, a in clu são de in cen ti vos à fa bri ca -
ção de me di ca men tos, ga ses e des car tá ve is é im -
pres cin dí vel.

O Go ver no Fe de ral des ti nou, no Orça men to de
2002, R$61,00 per ca pi ta para o Nor des te e R$89,00 
para o Sul e o Su des te, como se os pa ci en tes fos sem
dis tin tos, com per da anu al de R$275 mi lhões na Re -
gião Nor des te.

A dis tri bu i ção dos re cur sos por cri té ri os po pu la -
ci o na is, em bo ra jus ta, não ser ve aos Mu ni cí pi os com
ele va da con cen tra ção de aten di men tos ori gi ná ri os de 
ou tros Esta dos, como é o caso de Te re si na.

É ne ces sá rio uma mu dan ça nes se qua dro. É
ina ce i tá vel que os ór gãos fe de ra is de fi nan ci a men to,
ao exi gi rem 1,3 de ga ran ti as re a is, não ace i tem mó ve -
is e ma te ri a is ad qui ri dos pe los hos pi ta is e clí ni cas sob 
o ar gu men to de que re so lu ções de di re ção nes se
sen ti do fun ci o nam como leis im pe di ti vas.

É in dis pen sá vel en con trar uma so lu ção para o
en di vi da men to em dó lar, tal vez trans for man do-o em
real e am pli an do seu pra zo de pa ga men to. Os agen -
tes fi nan ce i ros do Pro fat, do Pro tra ba lho, do BNDES,
do Fi nep e do Fi na me pre ci sam de bru çar-se so bre o
pro ble ma e pos si bi li tar sua so lu ção.

Urgem me di das efe ti vas para pre ser var e de -
sen vol ver o pólo de sa ú de de Te re si na. Re i te ro a mi -
nha dis po si ção de lu tar pelo de sen vol vi men to das
ações so ci a is do meu Esta do, aten den do aos an se i os 
e re cla mos de sua po pu la ção, hon ran do este man da -
to pelo bem do povo do Pi a uí.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Con ce do 

a pa la vra, pela Li de ran ça do PFL, ao Se na dor Ber nar -
do Ca bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Como 
Lí der. Sem re vi são do ora dor.)  – Sr. Pre si den te, Srªs e 
Srs. Se na do res, tal vez seja co in ci dên cia de i xar a tri -
bu na um mé di co – ou vi mos o Se na dor Be ní cio Sam -
pa io – e, logo após, dela fa zer uso um pro fis si o nal do
Di re i to. Tal vez, quem sabe, por que o ad vo ga do é, sem 
dú vi da al gu ma, o ci rur gião plás ti co do fato. Obser ve
como há uma co in ci dên cia no que pre ten do ex por
numa fala des pre ten si o sa so bre o dis cur so que re sol -
vi in ti tu lar ”A de mo cra ti za ção do Po der Ju di ciá rio“.
Qu e ro fazê-lo no ins tan te em que, la men ta vel men te,



não se con se guiu con clu ir a aná li se e vo ta ção da re -
for ma do Po der Ju di ciá rio na Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, mas isso de fi ne a po si ção
de quem re co nhe ce a im por tân cia do Po der Ju di ciá rio 
numa de mo cra cia.

Qu e ro fazê-lo, Sr. Pre si den te, não em ter mos de 
quem vai ana li sar ques tões po lê mi cas, como a ”sú -
mu la vin cu lan te“, como o Con se lho Na ci o nal de Jus ti -
ça. Por isso peço a aten ção dos emi nen tes co le gas
por que de se jo, em ver da de, mo ti var uma re fle xão que 
deve pre ce der o de ba te dos tó pi cos pon tu a is, que é
aque la so bre o pa pel do Ju di ciá rio no Bra sil e sua vin -
cu la ção com os avan ços e re tro ces sos no pro ces so
de mo crá ti co em mo men tos his tó ri cos re le van tes.

Embo ra dis pos to a em pre en der o de sa fio, te nho 
cons ciên cia das li mi ta ções que um pro nun ci a men to
des ta na tu re za im põe à ta re fa e con to, para tan to,
com a be ne vo lên cia dos co le gas que me con ce dem a
hon ra de ou vir-me.

No Bra sil, após o pe río do de do mi na ção me tro po -
li ta na, quan do o po der mo nár qui co re i na va ab so lu to,
com a ma lo gra da con vo ca ção de uma Assem bléia
Cons ti tu in te, em 1823, foi ou tor ga da pelo Impe ra dor a
pri me i ra Cons ti tu i ção Bra si le i ra, em 25 de mar ço de
1824, dan do iní cio à nos sa ins ti tu ci o na li za ção po lí ti ca.

Na Cons ti tu i ção Bra si le i ra do Impé rio, a ati vi da -
de ju ris di ci o nal não era mo no pó lio do Po der Ju di ci al,
mas o exer cí cio era di vi di do com o Con se lho de Esta -
do, a quem com pe tia o con ten ci o so ad mi nis tra ti vo, e
com o Po der Mo de ra dor, por meio dos atri bu tos cons -
ti tu ci o na is.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Se na dor
Ber nar do Ca bral, como se tra ta de as sun to mu i to im -
por tan te, per mi to-me in ter rom per o seu bri lhan te pro -
nun ci a men to so bre ma té ria pela qual V. Exª está lu -
tan do mu i to, para pe dir ao Se na dor Edi son Lo bão que 
as su ma a Pre si dên cia dos tra ba lhos, en quan to vou
re u nir-me com as Li de ran ças da Câ ma ra dos De pu ta -
dos. Peço es cu sas a V. Exª.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM)  –
Agra de ço a V. Exª e es pe ro que con ti nue fir me nas
cha ma das co a ções afe ti vas que pos sam sur gir.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ)  –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM)  –
Con ce do o apar te ao Se na dor Artur da Tá vo la.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ)  – Se -
na dor Ber nar do Ca bral, pelo iní cio do seu dis cur so –
in ter rom pi do, acre di to, que em boa hora por que uma
mis são da Câ ma ra dos De pu ta dos veio tra zer a esta
Casa e ao Pre si den te ques tões re la ci o na das com a

apro va ção do Orça men to, ma té ria sig ni fi ca ti va –, te -
nho a pre ten são – des cul pe-me – de ha ver atin gi do o
cer ne da qui lo que V. Exª pre ten de di zer. Qu an do se
re fe re à de mo cra ti za ção do Po der Ju di ciá rio, a meu
ju í zo, V. Exª está a fa lar na de mo cra cia. Por quê?
Por que, na me di da em que um País tem o Po der Ju di -
ciá rio or ga ni za do, é só por in ter mé dio dele que se es -
ta be le ce o equi lí brio dos po de res har mô ni cos e in de -
pen den tes. Re pa re V. Exª em um fato cu ri o so da vida
bra si le i ra. Hoje em dia, qual quer for ma de re i vin di ca -
ção em re la ção a au to ri da des, a Go ver no, ao que
seja, é fe i ta com pas se a tas para o Po der Exe cu ti vo
re sol ver, ou não, ou pe los me i os de co mu ni ca ção.
Por quê? Por que não se faz por in ter mé dio do Po der
Ju di ciá rio. O Po der Ju di ciá rio, em pa í ses em que a
de mo cra ti za ção aven ta da por V. Exª fun ci o na bem, é
quem di ri me e re sol ve pro ble mas pra ti ca men te em to -
dos os ní ve is da ati vi da de hu ma na. Assim, o fa tor de
equi lí brio da de mo cra cia tal vez não seja, como se
pen sa, ape nas o Con gres so Na ci o nal aber to e li vre a
de ba ter. Ele im pli ca, ne ces sa ri a men te, uma pre sen -
ça atu an te do Po der Ju di ciá rio para di ri mir to das as
for mas de con fli to. E o que é uma so ci e da de se não
um cal de i rão de con fli tos? Des de os con fli tos na área
pri va da, en tre pes so as; des de os con fli tos en tre pes -
so as e o Po der Pú bli co; des de os con fli tos na ci o na is,
in ter na ci o na is, en tre ins ti tu i ções; até os com pli ca dís -
si mos con fli tos do Di re i to Inter na ci o nal Pri va do, que,
em úl ti ma aná li se, aca bam sen do re sol vi dos pela lei
de um dos pa í ses li ti gan tes. Por essa ra zão, gos ta ria
de sa u dar o dis cur so de V. Exª. Apro ve i tei-me do mo -
men to de in ter rup ção para que V. Exª de po is não per -
ca o fio da me a da. V. Exª está a to car no cer ne da
ques tão de mo crá ti ca. Isso é mu i to pou co lem bra do,
Se na dor Ber nar do Ca bral. V. Exª está con se guin do
essa lem bran ça. A idéia que se tem de de mo cra cia é
a de to dos di zen do o que que rem no Par la men to. Cla -
ro que é. Tan to quan to é um Po der Ju di ciá rio que se
de mo cra ti za in ter na men te, tam bém ele, em suas de li -
be ra ções, em seus pro ces sos, e es tan do ele or ga ni -
za do, pre sen te, vivo, no dia-a-dia da so ci e da de, e
não ex clu si va men te nos mo men tos de gran des li tí gi -
os, como nor mal men te se cos tu ma cha mar. Por isso,
eu que ria sa u dar esse dis cur so. Sou tes te mu nha,
com pa nhe i ro seu de man da tos des de 1987, quan do
co me ça mos a Cons ti tu in te – por tan to já há 14 anos –, 
da di li gên cia de V. Exª, da luta in dor mi da de V. Exª
nes sas ques tões li ga das ao Po der Ju di ciá rio, e não
ape nas como ex-Pre si den te da Ordem dos Advo ga -
dos do Bra sil, que V. Exª foi, como Re la tor-Ge ral da
Cons ti tu i ção e, ao mes mo tem po, nes ses úl ti mos sete 
anos, como Se na dor aqui nes ta Casa. É o tes te mu -



nho que eu que ria lhe dar. Con si de ro da mais alta re -
le vân cia o que V. Exª está a enu me rar. E des cul pe in -
ter rom pê-lo, ape nas me apro ve i tei da in ter rup ção
even tu al para de i xar que V. Exª pos sa pros se guir
nes sa li nha de ra ci o cí nio.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM)  – Se -
na dor Artur da Tá vo la, eu di ria uma in ter rup ção sob
as bên çãos da Pro vi dên cia Di vi na. 

Tal vez, Se na dor, nes te mo men to, nes ta Casa,
pos sa mos dar um tes te mu nho jun tos, V. Exª e eu, do
que é um Po der Ju di ciá rio en fra que ci do, sem as suas
ga ran ti as cons ti tu ci o na is. V. Exª e eu, por que am bos
fo mos cas sa dos. Qu an do V. Exª foi cas sa do, era o
meu ami go Pa u lo Alber to Mon te i ro de Bar ros. 

Hoje – nós dois éra mos De pu ta dos –, aque la
diás po ra que mo ti vou a nos sa cas sa ção, sus pen são
dos di re i tos po lí ti cos, ce deu lu gar ao en con tro nes te
Se na do. 

Nes te Se na do, V. Exª, que foi da Assem bléia Na -
ci o nal Cons ti tu in te uma das fi gu ras mais im por tan tes, 
que tan to aju dou o Re la tor–Ge ral, lem bra-me que
am bos so mos da épo ca do ci ne ma pre to e bran co.
De po is é que veio o ci ne ma co lo ri do. A ju ven tu de de
hoje tal vez não sa i ba o que era o pre to e bran co, mas
pos so lhe di zer que, se o meu dis cur so ago ra é de
pre to e bran co, o apar te de V. Exª é um apar te co lo ri -
do, que dá a ele nu an ças que tal vez não ti ves se, por -
que até se an te ci pa no que vou di zer, como ho mem
que tem o dom da pre vi são e, sem dú vi da ne nhu ma,
con se gue, num apar te bri lhan te, como sem pre acon -
te ce, pe gar o con te ú do fi lo só fi co do que que ro aqui
tra zer. 

Tan to as sim o é que tive o cu i da do de fazê-lo por
es cri to. Qu e ro que isso fi que re gis tra do nos Ana is do
Se na do. Dá-se pou ca im por tân cia ao Po der Ju di ciá rio, e 
como bem dis se V. Exª, é um tri pé, sem o qual não exis -
te de mo cra cia. Por isso, fiz o re gis tro his tó ri co.

Re to mo, sa ben do que V. Exª, even tu al men te, já
fez a mol du ra de um qua dro, de uma pin tu ra que tal -
vez não me re ces se o bri lho da mol du ra. Mas fico fe liz
em ter re ce bi do o apar te de um com pa nhe i ro, como
Artur da Tá vo la, eu o re gis tro e o in cor po ro ao meu
pro nun ci a men to.

Sr. Pre si den te, o mo de lo cons ti tu ci o nal im pe ri al, 
acen tu a da men te cen tra lis ta e au to ri tá rio, di fi cul ta va
qual quer re a ção por par te do Po der Ju di ci al, que não
con se guia su pe rar a sua pró pria fra gi li da de. Os ex -
ces si vos ins tru men tos le ga is, pro du zi dos an tes e de -
po is da Cons ti tu i ção im pe ri al – re vo gan do, mo di fi can -
do ou ino van do em re la ção ao Po der Ju di ci al – ates -
tam sua luta pela con quis ta do mo no pó lio ju ris di ci o nal 

e o des gas te que a cen tra li za ção po lí ti ca re pre sen ta -
va na con du ção de as sun tos ju ris di ci o na is e ad mi nis -
tra ti vos, evi den ci an do a ne ces si da de de se con cre ti -
zar, ní ti da e de fi ni ti va men te, a op ção pela se pa ra ção
dos po de res, de for ma a re ti rar do Po der Ju di ci al o ca -
rá ter de po der pros cri to.

A in ten sa sub mis são im pos ta ao Po der Ju di ci al
na vi gên cia da Cons ti tu i ção im pe ri al não so men te di fi -
cul tou os mo vi men tos par la men ta res con tra a sua es -
tru tu ra ar ca i ca, como tam bém in vi a bi li zou a apli ca ção 
dos dis po si ti vos que dis pu nham so bre as ga ran ti as
dos di re i tos ci vis e po lí ti cos dos ci da dãos bra si le i ros. 

Isso nos per mi te an te ci par que as con quis tas do 
Po der Ju di ciá rio fo ram, na ver da de, ob ti das na Re pú -
bli ca, pois o le ga do im pe ri al foi tão-so men te de sub -
mis são.

A Cons ti tu i ção de 1891, que mar ca o fim do
Impé rio, per mi te-nos des ta car a con so li da ção da fe -
de ra ção e da re pú bli ca e o for ta le ci men to do Po der
Ju di ciá rio. A re or ga ni za ção do Po der Ju di ciá rio, to da -
via, não pro du ziu efe i tos sig ni fi ca ti vos, mas a sua in -
de pen dên cia foi, com cer te za, a ma i or con tri bu i ção
da Cons ti tu i ção de 1891 para a His tó ria do Bra sil Re -
pú bli ca.

À re for ma cons ti tu ci o nal de 1926, an te ci pa da
pe los mo vi men tos re vo lu ci o ná ri os de 1922 e 1924,
su ce deu o mo vi men to re vo lu ci o ná rio de 1930, que
for ta le ceu o Po der Exe cu ti vo, ins ta lan do um re gi me
cen tra li za do e au to ri tá rio, sus pen deu as ga ran ti as
cons ti tu ci o na is, ex clu iu da apre ci a ção ju di ci al os de -
cre tos e atos do go ver no pro vi só rio e de seus agen -
tes, e re ti rou do âm bi to de al can ce do ha be as cor pus
os cri mes su je i tos à com pe tên cia de tri bu na is es pe ci -
a is su bor di na dos ao Po der Exe cu ti vo.

A Cons ti tu i ção de 1934, que sus pen deu a or -
dem re vo lu ci o ná ria, ori gi nou-se de Assem bléia Cons -
ti tu in te e ina u gu rou nova fase na or ga ni za ção po lí ti ca
do Bra sil. Não obs tan te a sua apa rên cia cen tra li za do -
ra, vi sí vel, prin ci pal men te, por meio do sis te ma de co -
or de na ção dos po de res e da res tri ção im pos ta ao Ju -
di ciá rio para jul gar ques tões ex clu si va men te po lí ti -
cas, em es pe ci al os fun da men tos po lí ti cos dos atos
do Po der Pú bli co, foi, cer ta men te, um mar co re fe ren -
ci al na his tó ria ju di ciá ria bra si le i ra, em par ti cu lar pe -
los se guin tes fa to res: a re or ga ni za ção do Po der Ju di -
ciá rio; o aper fe i ço a men to do sis te ma de con tro le de
cons ti tu ci o na li da de das leis; a cri a ção da Jus ti ça Ele i -
to ral; a ab sor ção das ten dên ci as ju ris pru den ci a is an -
te ri o res.

Ape sar das sig ni fi ca ti vas con quis tas da Cons ti -
tu i ção de 1934, com pa rá ve is, no tem po, ape nas aos



avan ços da Cons ti tu i ção de 1988, as re sis tên ci as ao
seu mo de lo fo ram pro fun das, prin ci pal men te em de -
cor rên cia do for ta le ci men to das oli gar qui as re pu bli ca -
nas, der ro ta das em 1930 e re com pos tas po li ti ca men -
te a par tir de 1934, da in ten si fi ca ção dos mo vi men tos
de re i vin di ca ção ope rá ria e so ci a lis ta, e do avan ço
dos mo vi men tos na ci o na lis tas ra di ca is de mo de lo
fas cis ta. Esses mo vi men tos ter mi na ram por le var a
Cons ti tu i ção de 1934 ao fra cas so e fo ram res pon sá -
ve is, con se qüen te men te, pela Cons ti tu i ção ou tor ga -
da de 1937.

O tex to da Cons ti tu in te de 1937 ex pli ci tou a sua
ide o lo gia e per mi tiu que um po der úni co, ou seja, a
for ça pes so al do Che fe de Esta do, per me as se toda a
Na ção, in ter fe rin do no pro ces so de con so li da ção de -
mo crá ti ca, en fra que cen do o Po der Ju di ciá rio e der ru -
in do to dos os di re i tos de ci da da nia con quis ta dos com
o ad ven to da Re pú bli ca.

Entre tan to, o fra cas so dos mo vi men tos fas cis tas 
e cor po ra ti vis tas que con du zi ram à Se gun da Gu er ra
Mun di al in vi a bi li zou a so bre vi vên cia, no Bra sil, do mo -
de lo au to ri tá rio e cen tra li za dor de 1937. Os pro pó si -
tos cons ti tu ci o na is de 1937, na ver da de, não es ta -
vam, ob je ti va men te, in flu en ci a dos pelo con jun to de
va lo res ide o ló gi cos que al can ça ram sua ex pres são
má xi ma na Itá lia e Ale ma nha, mas a es tru tu ra for mal
do Esta do era au to ri tá ria e vol ta da para a re pres são
dos di re i tos in di vi du a is, ob je to es sen ci al da pro te ção
ju di ciá ria.

Srªs e Srs. Se na do res, o im por tan te a ob ser var
é que, nos mo men tos de re flu xo da his tó ria cons ti tu ci -
o nal bra si le i ra, em que se res trin gi ram os di re i tos in di -
vi du a is, o Po der Ju di ciá rio se fra gi li zou. Um Po der Ju -
di ciá rio fra gi li za do é sem pre uma ame a ça às ga ran ti -
as fun da men ta is ins ti tu ci o na li za das. A pro te ção dos
di re i tos fun da men ta is exi ge um Po der Ju di ciá rio au tô -
no mo e in de pen den te.

Evi den cia-se, por tan to, que a au to no mia e in de -
pen dên cia do Po der Ju di ciá rio re fle tem os flu xos e re -
flu xos da po lí ti ca bra si le i ra. Nos mo de los uni tá ri os e
cen tra lis tas que do mi na ram os pe río dos ini ci a dos em
1824 e 1937, ve ri fi cou-se a per da de au to no mia do
Ju di ciá rio, as sim como os pro pó si tos cons ti tu ci o na is
de 1891 e 1934 in di cam o for ta le ci men to e a ex pan -
são das suas com pe tên ci as.

Des sa for ma, o re gi me li be ral de 1946 ins ta -
lou-se so bre os es com bros de 1937, dan do iní cio ao
pro ces so de re de mo cra ti za ção do País, ten do como
égi de o Po der Ju di ciá rio.

No pe río do cons ti tu ci o nal de 1946, o Po der Ju -
di ciá rio re ve lou-se im por tan te ór gão, não so men te
por seu pa pel ju ris di ci o nal, dan do efi cá cia aos di re i tos 
de ci da da nia, mas tam bém por sua par ti ci pa ção no
pro ces so de res ta u ra ção de mo crá ti ca. Os flu xos e re -
flu xos da vida po lí ti ca bra si le i ra per mi tem-nos iden ti fi -
car que a Cons ti tu i ção de 1946, ape sar de ter so bre vi -
vi do 18 anos, su cum biu atro pe la da pelo re gi me de
1964, prin ci pal men te pelo Ato Insti tu ci o nal nº 1, de 9
de abril de 1964, que sus pen deu não só as ga ran ti as
in di vi du a is, como tam bém as da ma gis tra tu ra.

Nes se con tex to, o Ato Insti tu ci o nal nº 2 ins ta lou
um ver da de i ro es ta do de ex ce ção, mar can do o iní cio
do pe río do de in ter ven ções au to ri tá ri as so bre o Po der 
Ju di ciá rio, que, do auge de sua par ti ci pa ção no re gi -
me de mo crá ti co de 1946, sub mer giu ante a Jus ti ça
Mi li tar – for ta le ci da na sua es tru tu ra para que pu des -
se re pri mir ações po lí ti cas e ide o ló gi cas –, sen do pri -
va do de suas tra di ci o na is atri bu i ções na pro te ção dos 
di re i tos in di vi du a is.

O re gi me po lí ti co que teve iní cio em 1964 su fo -
cou o Po der Ju di ciá rio, que viu su pri mi das as suas
ga ran ti as e res trin gi da a sua au to no mia para o exer cí -
cio das fun ções ju ris di ci o na is, prin ci pal men te no que
se re fe re aos as sun tos re la ci o na dos com os di re i tos
fun da men ta is. As res tri ções im pos tas ao Po der Ju di -
ciá rio acen tu a ram-se com mais evi dên cia com as atri -
bu i ções con ce di das à Jus ti ça Mi li tar para jul gar os cri -
mes de na tu re za po lí ti ca ou que con tra ri as sem a Lei
de Se gu ran ça Na ci o nal. 

No que se re fe re ao Po der Ju di ciá rio, esse mo -
de lo de Esta do re ve lou uma op ção mais aca ba da na
Emen da nº 7, de 1977, que pre ten deu dar uma nova
or dem ju di ciá ria para o Bra sil.

Os exa ge ros po lí ti cos do Exe cu ti vo pa u ta ram as 
pro pos tas de re for mu la ção do Po der Ju di ciá rio, con -
tri bu in do de ci si va men te para a cri se ins ti tu ci o nal do
Esta do de Se gu ran ça Na ci o nal. Entre tan to, o es go ta -
men to do re gi me au to ri tá rio só se de fi niu a par tir da
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 25, de 1985, se gui da pela
de nº 26 do mes mo ano, que, fi nal men te, con so li dou o 
pac to da Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te e pre viu a
sua ins ta la ção pelo Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral. 

Nes sa fase, ini cia-se novo ci clo de as cen são do
Po der Ju di ciá rio, que viu sua au to ri da de efe ti va men te 
res ta u ra da com a pro mul ga ção da Cons ti tu i ção de
1988. 



Por essa bre ve pa no râ mi ca da his tó ria cons ti tu -
ci o nal bra si le i ra pode-se con clu ir que os fa to res de or -
dem po lí ti ca sem pre di lu í ram a iden ti da de do Po der
Ju di ciá rio, ora por meio de emen das ou atos ins ti tu ci -
o na is que res trin gem os seus po de res e com pe tên ci -
as, ora por in ter mé dio da ela bo ra ção de nova Cons ti -
tu i ção, que lhe trans mu da or ga ni za ção ou pro cu ra
res ga tar os mo men tos de re flu xo da Cons ti tu i ção
ime di a ta men te an te ri or.

Entre tan to, é for ço so ad mi tir que, mes mo num
con tex to de flu xo e re flu xo, os po de res e a au to no mia
do Po der Ju di ciá rio têm-se am pli a do. Os efe i tos de le -
té ri os das ações po lí ti cas au to ri tá ri as so bre o Po der
Ju di ciá rio são, na ver da de, re si du a is, de mons tran do
que a sua vo ca ção para ab sor ver os pa râ me tros de -
mo crá ti cos do Esta do e as ga ran ti as fun da men ta is da 
ci da da nia são de ter mi nan tes na sua or ga ni za ção e
for ma ção.

A Cons ti tu i ção de 1988 con tem plou não ape nas
os in te res ses li be ra is ino va do res dos seg men tos tra -
di ci o na is de ten dên cia de ses ta ti zan te, como tam bém
aque les das ca te go ri as pro fis si o na is e po lí ti cas que
com ba te ram o Esta do au to ri tá rio e, ain da, os in te res -
ses co le ti vos de gru pos, ou os di fu sos, ori gi ná ri os de
im por tan tes seg men tos da so ci e da de bra si le i ra atu al.

A vi a bi li za ção ju di ci al dos ins tru men tos pro ces -
su a is, es sen ci a is à sus ten ta ção ju rí di ca da vida so ci al 
mo der na, é o novo de sa fio à clás si ca or ga ni za ção do
Po der Ju di ciá rio. A ques tão que ago ra se co lo ca re fe -
re-se não ape nas aos ins tru men tos pro ces su a is, mas 
tam bém à or ga ni za ção ju di ciá ria, que pre ci sa su pe rar 
os li mi tes de pro te ção dos in te res ses in di vi du a is e
iden ti fi car for mas pró pri as para vi a bi li zar a pro te ção
dos in te res ses co le ti vos e di fu sos nos pa râ me tros de
agi li da de das ex pec ta ti vas so ci a is.

O Po der Ju di ciá rio pre ci sa re de fi nir as suas con -
di ções de fun ci o na men to para ab sor ver e de ci dir as
de man das de na tu re za com ple xa, in ti ma men te vin cu -
la das ao pro ces so de trans for ma ção so ci al e eco nô -
mi ca, de cor ren tes, in clu si ve, do novo Esta do e da
nova ci da da nia im plan ta dos a par tir da Cons ti tu i ção
de 1988. Este é o atu al de sa fio. O Po der Ju di ciá rio
terá de se adap tar aos pro ces sos de mu dan ça, ori en -
tan do-se por no vos pa râ me tros de fun ci o na li da de bu -
ro crá ti ca.

A aná li se das mo di fi ca ções pro pos tas para a es -
tru tu ra do Po der Ju di ciá rio, tal como es tão sis te ma ti -
za das na Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29,
de 2000, a cha ma da Re for ma do Po der Ju di ciá rio,

não de mons tra exa ta men te uma pre o cu pa ção em
am pli ar a in fra-es tru tu ra bu ro crá ti ca do Po der Ju di ciá -
rio, de ma ne i ra que ele pos sa fa vo re cer as no vas si tu -
a ções so ci a is: ab sor ver não ape nas con fli tos sim ples, 
mas tam bém os mais com ple xos.

As al te ra ções su ge ri das es tão vol ta das para as
ques tões ad mi nis tra ti vas e mais se des ti nam ao con -
tro le dos atos ju di ci a is do que pro pri a men te do aces -
so à Jus ti ça e da vi a bi li za ção do flu xo de de man das, o 
que, de cer ta ma ne i ra, de mons tra que os mo vi men tos 
para am pli a ção ou adap ta ção dos ins tru men tos pro -
ces su a is vol ta dos para a nos sa ci da da nia são in ci pi -
en tes e que as no vas con quis tas co le ti vas e di fu sas
ain da não se trans for ma ram em pro pó si tos de or ga ni -
za ção ju di ciá ria. 

Eu que ro, emi nen tes co le gas, de mons trar que,
de fato, os ver da de i ros pro ble mas do Ju di ciá rio não
são ape nas a fal ta de ver bas, de pré di os, de fun ci o ná -
ri os etc, e, sim, es tar o Ju di ciá rio for ma do em uma
cul tu ra in ca paz de en ten der a so ci e da de e seus con -
fli tos, além de es tar blo que a do para in ter na men te dis -
cu tir e per mi tir que se to res e gru pos so ci a is li vre men -
te dis cu tam a efe ti va de mo cra ti za ção des se ramo do
Esta do.

A nova or ga ni za ção mun di al das re la ções hu -
ma nas exi ge do Po der Ju di ciá rio o re di men si o na men -
to do seu pró prio pa pel, com pro me ten do-se de fi ni ti -
va men te como res pon sá vel por pres ta ção ju ris di ci o -
nal mais am pla e efi ci en te, mais afi na da com uma re -
a li da de afe i ta a ver ti gi no sas mu dan ças.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA)  – Se na dor, V.
Exª me per mi te um apar te? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM)  – Se
V. Exª me per mi te, Se na dor Edi son Lo bão, vou con ce -
der o apar te ao Se na dor Lind berg Cury, que já o ha via 
pe di do, e, logo de po is, te rei a hon ra de ouvi-lo com a
aten ção de sem pre.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti)  –
Se na dor Ber nar do Ca bral, con si de ran do que V. Exª
ul tra pas sou o tem po re gu la men tar e há, ain da, dois
Lí de res ins cri tos, a Mesa gos ta ria de fa zer um ape lo
aos apar te an tes para que se jam bre ve.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA)  – Pro me to a V.
Exª que se rei mu i to bre ve, por que des ci da Pre si dên -
cia para ter o pri vi lé gio des te apar te.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF)  – Sr. Pre si den -
te, da mes ma for ma se rei bre ve. Se na dor Ber nar do
Ca bral, tive a opor tu ni da de de co nhe cê-lo quan do V.



Exª era Pre si den te da Ordem dos Advo ga dos do Bra -
sil, aliás, em uma be lís si ma cam pa nha. Pos te ri or -
men te, acom pa nhei o seu de sem pe nho po lí ti co por
oca sião da gran de Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te, 
quan do V. Exª era Re la tor da Co mis são de Jus ti ça. O
que es ta mos pre sen ci an do hoje é uma ver da de i ra
aula de Di re i to. Re me mo ro meus tem pos de es tu dan -
te ao ou vir sua abor da gem dos fa tos his tó ri cos da
Cons ti tu in te de 1947, numa sín te se bri lhan te, es plen -
do ro sa, além de tudo o que ocor reu na re de mo cra ti -
za ção do nos so País e na de mo cra ti za ção do Po der
Ju di ciá rio. No Esta do de Exce ção de 1964, quan do a
nos sa ge ra ção teve uma vi vên cia mu i to ma i or, hou ve, 
na ver da de, um su fo co no que diz res pe i to ao re gi me
de mo crá ti co, e V. Exª dis cor re, com se ri e da de, me di -
ta ção e re fle xão, so bre essa fase im por tan te. Não
que ro me pro lon gar mais em ra zão de ou tros apar tes, 
mas cum pri men to-o pelo bri lhan tis mo da sua ex po si -
ção. Re gis tro aqui o meu con ten ta men to em ou vir
essa aula de V. Exª.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM)  – Mu -
i to obri ga do, Se na dor Lind berg Cury. Fi que cer to V.
Exª de que me re ser vei para con ce der-lhe o apar te
nes se ins tan te, por que te nho o ma i or pra zer em
ouvi-lo.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA)  – Per mi te-me
V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor Ber nar do Ca -
bral?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM)  – Re -
ve ren cio o emi nen te Se na dor Edi son Lo bão, que des -
ce da Pre si dên cia para apar te ar este seu Co le ga.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA)  – Se na dor
Ber nar do Ca bral, es ta mos en cer ran do esta Ses são
Le gis la ti va com o aper fe i ço a men to de al gu mas das
Insti tu i ções que com põem o re gi me de mo crá ti co e
com o dis cur so de V. Exª, pelo qual este Ple ná rio ho -
me na ge ia o Po der Ju di ciá rio bra si le i ro. Ha bi tu ei-me a
ou vir os seus dis cur sos im pro vi sa dos, mas per ce bo
que o sim ples fato de tê-lo es cri to, des ta vez, já sig ni fi -
ca uma ho me na gem a mais que de se jou pres tar ao
nos so Po der Ju di ciá rio. Se na dor Ber nar do Ca bral,
nós to dos sa be mos que quan do se en fra que ce o Po -
der Ju di ciá rio, como ocor reu de fato em 1937, em ver -
da de, o que se está fa zen do é dis sol ver exa ta men te
aque le Po der que ga ran te a de mo cra cia e as li ber da -
des fun da men ta is. Não fos se o Po der Ju di ciá rio for ta -
le ci do, en tão não te ría mos li ber da de de na tu re za ne -
nhu ma. Em 1969, quan do Pe dro Ale i xo con ven ceu o
Pre si den te da Re pú bli ca Cos ta e Sil va a edi tar a

Emen da nº 1 da Cons ti tu i ção, para que, por meio
dela, pu des se o Con gres so Na ci o nal ser re a ber to –
es ta va em re ces so com pul só rio – e tam bém para que
a de mo cra cia pu des se ser re to ma da, o que se viu foi
qua se um aten ta do ao Po der Ju di ciá rio e ao Po der
Le gis la ti vo. As atas da que le pe río do em que fun ci o -
nou uma co mis são, no Pa lá cio do Pla nal to, e a que
te mos aces so ago ra de mons tram que um Mi nis tro da
Jus ti ça, o ju ris ta Gama e Sil va, che gou a pro por que o 
Po der Exe cu ti vo fos se ele va do às al tu ras e os Po de -
res Ju di ciá rio e Le gis la ti vo in fe ri o ri za dos. Ele teve a
au dá cia de pro por isso àque la épo ca. Não fos se a fir -
me za do gran de ju ris ta, po lí ti co e de mo cra ta Pe dro
Ale i xo, tal vez es ti vés se mos as sis tin do àque le aten ta -
do sen do em bu ti do na Cons ti tu i ção Bra si le i ra. O Po -
der Ju di ciá rio é o bas tião das li ber da des. Ah, como eu 
gos ta ria de, nes te fi nal de tar de, de ba ter com V. Exª e
di zer das qua li da des ex cel sas do Po der Ju di ciá rio, do 
que ti ve mos e do que te mos hoje, dos qua is, o de on -
tem e o de hoje, de ve mos nos or gu lhar tan to! E fa lar
so bre as li ber da des, o que elas sig ni fi cam, quan do
nas ce ram, para que ser vem, quan tas elas são e, afi -
nal, de que modo elas têm sido uti li za das. Cum pri -
men to V. Exª. Não devo me alon gar, o Pre si den te
cha ma a mi nha aten ção, e de fato há al guns Lí de res
que ain da pre ci sam fa lar, nes te fi nal de tar de. Cum -
pri men to V. Exª pela ini ci a ti va no bre, ele gan te, ele va -
da de ho me na ge ar o Po der Ju di ciá rio bra si le i ro.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM)  – Se -
na dor Edi son Lo bão, fi que cer to de que, quan do o
Pre si den te lhe cha ma a aten ção – e ele é pai de uma
ju í za, por tan to, que mi li ta no ramo –, não o faz por ad -
ver tên cia do tem po. Ele o faz por in ve ja de não es tar
nes ta tri bu na e ser apar te a do por V. Exª, tem de fi car
em si lên cio. Veja como me sito re go zi ja do por que V.
Exª con tri bu iu com mais esse dado his tó ri co, lem -
bran do Pe dro Ale i xo. E re al men te é ver da de. É uma
pena que eu ti ves se, nes se ins tan te, to ma do um pou -
co do tem po dos Lí de res que vão me su ce der nes ta
tri bu na. A Lí der He lo í sa He le na, o Lí der Ade mir
Andra de e pen so que o Lí der Mo re i ra Men des dis cur -
sa rão. Mas que eles não fi quem pre o cu pa dos, Sr. Pre -
si den te, o tem po que tomo é como o da que les ba te -
do res que, de mo to ci cle ta, avi sam que a au to ri da de
vem de po is. Eu es tou fa zen do isso. 

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP)  – Se na dor Ber -
nar do Ca bral, me con ce de um apar te?



O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM)  –
Per do em-me se me per mi to ou vir ain da ago ra o Se -
na dor Ro meu Tuma.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP)  – Se na dor Ber -
nar do Ca bral, gos ta ria de ser a si re ne da sua moto –
já fui si re ne an te ri or men te, quan do V. Exª era Mi nis tro
da Jus ti ça. Não me atre ve ria a usar este mi cro fo ne
para de ba ter qual quer as sun to que diga res pe i to ao
Po der Ju di ciá rio, à or dem, ao or de na men to ju rí di co
des te País com V. Exª, que tem uma his tó ria bo ni ta,
bri lhan te e res pe i ta da. Ain da me vêm à me mó ria os
dias em que eu pe dia li cen ça para en trar em sua sala, 
meu Mi nis tro, cujo tra ba lho acom pa nhei de per to; tive
esta gló ria – pro va vel men te, mu i tos Co le gas não a ti -
ve ram –: ser vi sob seu co man do. Ne nhum ou tro Se -
na dor po de ria re la tar a PEC da Re for ma do Ju di ciá -
rio, pois V. Exª co nhe ce a Ordem dos Advo ga dos, mi li -
tou na Advo ca cia e tem um re la ci o na men to pro fun do
com todo o Po der Ju di ciá rio. Acom pa nhei o his tó ri co
de V. Exª so bre o pe río do di fí cil des ta Re pú bli ca – o
Se na dor Lind berg Cury tam bém fez re fe rên cia ao as -
sun to –, des de a ini ci a ção da pri me i ra Cons ti tu i ção.
Pe di rei có pi as do seu dis cur so para ser mote de pa -
les tra, quan do ti ver de mi nis trar au las em al gu ma Fa -
cul da de de Di re i to. No pe río do di fí cil da Aber tu ra, V.
Exª era Mi nis tro da Jus ti ça. Cris to tem as cha gas por
ter sido pre ga do na cruz. Ou tros têm cha gas nos pés
por ter se gui do o ca mi nho di fí cil das pe dras. V. Exª
deve ter cha gas nos pés pela di fi cul da de em sua ca -
mi nha da até al can çar hoje a tri bu na e nos dar uma
aula a res pe i to do Po der Ju di ciá rio. Angus ti ou-me a
CPI do Ju di ciá rio. Ai da que les que não têm uma Jus ti -
ça lim pa, so be ra na e res pe i ta da nem po dem exer cer
com toda a li ber da de o po der que lhes dá o or de na -
men to ju rí di co. Infe li zes dos po vos que não têm uma
Jus ti ça cor re ta men te es ta be le ci da e com o po der que
V. Exª pro põe a todo esse ema ra nha do da his tó ria
aqui apre sen ta da. Cris to foi mé di co, es cri tor, fi ló so fo e 
juiz. Deve ter sido do lo ro so para Ele jul gar os fal sos
pre ga do res do tem plo e ex pul sá-los a chi co ta das.
Este é o pa pel do juiz: ter co ra gem de en fren tar e de
exer cer com al ti vez o po der que tão bem V. Exª elen ca 
em seu dis cur so. Pa ra béns, Se na dor Ber nar do Ca -
bral. Ape sar de es tar sen do re pe ti ti vo, res sal to toda a
elo qüên cia de V. Exª ao tra zer à tri bu na es ses as sun -
tos, com a tran qüi li da de e com a har mo nia das pa la -
vras que nos fa zem, sem dú vi da ne nhu ma, fi car aten -
tos per ma nen te men te ao seus pro nun ci a men tos.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM)  – Se -
na dor Ro meu Tuma, a úni ca ma ne i ra de lhe agra de -
cer o apar te é fa zer o re gis tro para que cons te dos
Ana is da Casa.

Qu an do eu era Pre si den te da Ordem dos Advo -
ga dos do Bra sil, ain da jo vem, num ins tan te em que
es tá va mos mer gu lha dos numa pro fun da dis cri ci o na -
ri e da de. Não foi fá cil sair des se lado ins ti tu ci o nal para
um re or de na men to cons ti tu ci o nal sem que vís se mos
pas sar pela Ordem dos Advo ga dos do Bra sil a sua
for ça.

V. Exª era de le ga do e, ao lon go des ses anos –
qua tro se gui dos, dois como Se cre tá rio-Ge ral e dois
como Pre si den te –, ja ma is co me teu uma ar bi tra ri e da -
de e nun ca o vi por tar um re vól ver nas mãos ou na
cin tu ra. Este País, quan do se fi zer a his tó ria da que le
mo men to ne gro, vai pres tar-lhe a ho me na gem de vi -
da, Se na dor Ro meu Tuma.

É mu i to fá cil atu al men te lem brar, na har mo nia e
no es plen dor da de mo cra cia – al guns até com ares de 
co ra jo sos –, o que ocor reu no pas sa do, o que mu i tos
de nós vi ve mos, o que per de mos e, ape sar de tudo, a
con tri bu i ção que pres ta mos para que es te ja mos aqui.

V. Exª fez re fe rên cia aos pés fe ri dos na ca mi -
nha da. Eu só con se gui ven cer, por que, ain da jo vem,
re ce bi um con se lho va li o so de meu pai, que, ape sar
de ser um ho mem for te e de es tar no es plen dor da
sua ca pa ci da de in te lec tu al, fa le ceu aos 50 anos. Ele
me dis se: ”Meu fi lho, se em al gum dia en con tra res em 
teu ca mi nho pe dras que te fe ri rão os pés, não de sis -
tas da ca mi nha da, por que ou tros por ele pas sa ram e
não se aco var da ram“. 

Qu e ro ren der ho me na gens a V. Exª e a to dos
que, como eu, pas sa ram pelo ca mi nho, fe ri ram os
pés, mas não de sis ti ram.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC)  – Con -
ce de-me V. Ex.ª um apar te? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM)  –
Pois não, ouço V. Exª.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC)  – Se na -
dor Ber nar do Ca bral, apar te ar V. Exª já é uma hon ra.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM)  – A
hon ra é mi nha de ouvi-lo.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC)  – Eu di -
ria que, ins ta do até por al guns te le fo ne mas do meu
Esta do, des lo quei-me até aqui para trans mi tir esse
sen ti men to, eu di ria, não só dos ca ta ri nen ses, mas
tam bém dos bra si le i ros. Ain da me re cor da va, em um



te le fo ne ma, um ca ta ri nen se: ”Olha, há o Ca bral que
des co briu o Bra sil. Esse é o Ca bral que con ti nua des -
co brin do ca mi nhos, no vos ca mi nhos" – já se fa lou em
ca mi nhos aqui – “do co nhe ci men to, para di fun di-lo, e
está di fun din do-os”. V. Exª, na ver da de, con ti nua a
des co brir no vas ma ne i ras, no vos mé to dos, prin ci pal -
men te den tro des sa área do Ju di ciá rio, acom pa nhan -
do toda a evo lu ção des se Po der. Por fim, quan do
pres ta ho me na gem a ele, cul mi na com as exi gên ci as
da Na ção de que ele tam bém evo lua. V. Exª, com au -
to ri da de, su ge re novo re di men si o na men to do Ju di -
ciá rio. É por isso que eu ti nha de vir a este ple ná rio,
nes te mo men to, para di zer que o Bra sil está as sis tin -
do a uma gran de aula no dia de hoje. Mu i to obri ga do.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM)  – Se -
na dor Ca sil do Mal da ner, co nhe ci V. Exª quan do era
Go ver na dor de San ta Ca ta ri na e eu, Re la tor da
Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te. De lá até cá, o que
te nho com pro va do é que V. Exª é um de fen sor do seu
povo, do seu Esta do. Sei que faz esse re gis tro com o
co ra ção. Sei tam bém que vem tim bra da de enor me
ge ne ro si da de a sua pa la vra. Por isso mes mo que ro
agra de cer a V. Exª o apar te. 

Sr. Pre si den te, vou pe dir a V. Exª que de ter mi ne
a pu bli ca ção do meu dis cur so na ín te gra, uma vez
que não te rei con di ções de ler todo ele e nem o fa ria,
por que se ria um des res pe i to aos co le gas que ain da
pre ten dem usar da tri bu na; mu i to em bo ra esta seja
uma con tri bu i ção que vale para to dos.

Já sal tei di ver sas fo lhas, mas peço per mis são a
V. Exª e aos emi nen tes co le gas para ler a úl ti ma fo lha, 
como con clu são.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM)  – No -
bre Se na dor Ber nar do Ca bral, V. Exª per mi te-me bre -
ve apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM)  –
Com mu i ta hon ra, Se na dor Gil ber to Mes tri nho, V. Exª
foi um dos que fo ram pu ni dos na hora em que o Po der
Ju di ciá rio es ta va na es cu ri dão.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM)  – Se -
na dor Ber nar do Ca bral, V. Exª dá uma aula so bre a
his tó ria do Po der Ju di ciá rio Bra si le i ro, ou so bre a apli -
ca ção da jus ti ça no Bra sil, des de o Impé rio até hoje.
Para quem co nhe ce V. Exª, isso não é de se ad mi rar.
Toda a vida de V. Exª foi vol ta da para a Jus ti ça. V. Exª
foi ad vo ga do mi li tan te, Pre si den te da OAB, De pu ta do
Fe de ral, De pu ta do Esta du al, Se na dor e Se cre tá rio de 
Esta do; sem pre atu ou na área de pres tar jus ti ça e,

mais do que isso, deu a con tri bu i ção de sua gran de
in te li gên cia na for mu la ção de idéi as, de pen sa men -
tos, na bus ca do aper fe i ço a men to do apa ra to ju di ci al,
de for ma a aper fe i çoá-lo e fa zer com que seja mais
res pe i ta do. Como Se na dor do Ama zo nas, que ro di zer 
a V. Exª que me sin to or gu lho so – acre di to que o
Ama zo nas te nha o mes mo sen ti men to – da pre sen ça
de V. Exª no Se na do. V. Exª tem mais um ano do
man da to atu al e, com cer te za, terá mais oito anos,
pos te ri or men te, de novo man da to.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM)  – Se -
na dor Gil ber to Mes tri nho, pe di rei per mis são ao Pre si -
den te para agra de cer a V. Exª o apar te e, tal vez mais
do que agra de cer, fa zer tam bém um re gis tro his tó ri co.

O Se na dor Gil ber to Mes tri nho, por três ve zes,
foi ele i to Go ver na dor do Esta do. Na pri me i ra vez, S.
Exª ti nha trin ta anos, ele i to no li mi te da pos si bi li da de
que en tão se exi gia, e con vi dou al guns jo vens para
irem ao seu ga bi ne te. Três pelo me nos qua se da mes -
ma ida de: José Car los Cor de i ro da Cos ta, Luiz Cos ta
– o pri me i ro já con vi ven do com Deus, o se gun do, até
hoje, fiel ao Go ver na dor Gil ber to Mes tri nho – e eu. De 
modo que pos so dar o de po i men to de que nos três
man da tos de S. Exª, o Po der Ju di ciá rio sem pre teve
do Che fe do Po der Exe cu ti vo a ma i or con vi vên cia e
um es tre i to re la ci o na men to para que ti ves se o res pe i -
to que a ele lhe é de di ca do e ne nhum juiz do nos so
Esta do, ne nhum de sem bar ga dor, até hoje, faz qual -
quer res tri ção ao exer cí cio do Go ver na dor Gil ber to
Mes tri nho.

Ao fi nal, Sr. Pre si den te, es pe ro que S. Exª, como 
bom po lí ti co – e como um pro fe ta po lí ti co es pe ro que
sua pro fe cia se cum pra, a fim de que pos sa mos es tar
jun tos um pou co mais aqui no Se na do Fe de ral.

Sr. Pre si den te, vou en cer rar len do a úl ti ma pá gi -
na do meu dis cur so:

”A pe que na jor na da que per cor re mos na his tó -
ria do Po der Ju di ciá rio no Bra sil – cujo per cur so é ex -
tre ma men te tor men to so e au to ri tá rio, em de cor rên cia 
da ins ta bi li da de e da fra gi li da de das nos sas ins ti tu i -
ções po lí ti cas, as sim como do ba i xo grau de as so ci a -
ti vis mo da so ci e da de ci vil – re ve lou-se fun da men tal
para a com pre en são da ne ces si da de de de mo cra ti za -
ção do Po der Ju di ciá rio no País, bem como para re ve -
lar-nos a ine vi ta bi li da de des sa con quis ta, a co ra gem
e a pre ca u ção ne ces sá ri as para con so li dá-la, sem
pre ju í zo da or dem de mo crá ti ca.

A es sên cia do re gi me de mo crá ti co – e V. Exª re -
gis trou isso com pro pri e da de – re pou sa na exis tên cia



de uma Jus ti ça for te, in de pen den te e li vre. Não há re -
gis tro em nos sa his tó ria que diga o con trá rio. O en fra -
que ci men to do Po der Ju di ciá rio, sem dú vi da, so men -
te es ti mu la o ar bí trio e a in jus ti ça.

Por tudo isso, é pos sí vel afir mar-se que, a par tir
da Cons ti tu i ção de 1988, o povo bra si le i ro vol tou a
acre di tar na De mo cra cia. É hora de acre di tar mos na
Jus ti ça, pois, como to das as di vin da des, ela só se ma -
ni fes ta àque les que nela crê em“. 

Sr. Pre si den te, ao en cer rar meu dis cur so, que ro
agra de cer a V. Exª por ter sa í do da Pre si dên cia e ago -
ra a ela re tor na do, numa de mons tra ção cla ra do seu
amor e res pe i to ao Po der Ju di ciá rio, o que fi cou evi -
den ci a do nas pa la vras que pro fe riu e que tan to me
en che ram de or gu lho, por que com ple ta ram as la cu -
nas que, even tu al men te, ti ves se a mi nha ma ni fes ta -
ção.

Enca mi nho a V. Exª, Sr. Pre si den te, para a de -
ter mi na ção da pu bli ca ção na ín te gra des ta peça, que
é toda ela par ti da do co ra ção, mas tam bém da ra zão
de quem sou be ser sem pre só ad vo ga do.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUN–
CIAMENTO DO SENADOR BERNARDO
CABRAL.

”A De mo cra ti za ção do Po der Ju di ciá rio“

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM)  – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, no mo men to em
que o Se na do Fe de ral re to ma as dis cus sões da pro -
pos ta de emen da cons ti tu ci o nal de re for ma do Po der
Ju di ciá rio, e que ma ni fes ta dis po si ção de co lo car o
pro je to em pa u ta, apro ve i to a opor tu ni da de para re to -
mar as con si de ra ções que te nho fe i to a pro pó si to da
im por tân cia do Po der Ju di ciá rio numa De mo cra cia.

Não pre ten do, con tu do, an te ci par-me na aná li se 
dos te mas da re for ma. Assim, não que ro abor dar
ques tões po lê mi cas, como a ”sú mu la vin cu lan te“ ou a 
cri a ção do Con se lho Na ci o nal de Jus ti ça. Na ver da de, 
que ro mo ti var uma re fle xão que deve pre ce der o de -
ba te dos tó pi cos pon tu a is, que é aque la so bre o pa pel 
do Ju di ciá rio no Bra sil e sua vin cu la ção com os avan -
ços e re tro ces sos do pro ces so de mo crá ti co em mo -
men tos his tó ri cos re le van tes.

Embo ra dis pos to a em pre en der o de sa fio, te nho 
cons ciên cia das li mi ta ções que um pro nun ci a men to
des ta na tu re za im põe à ta re fa, e con to, para tan to,
com a be ne vo lên cia das se nho ras e dos se nho res.

No Bra sil, após o pe río do de do mi na ção me tro po -
li ta na, quan do o po der mo nár qui co re i na va ab so lu to,
com a ma lo gra da con vo ca ção de uma Assem bléia

Cons ti tu in te em 1823, foi ou tor ga da pelo im pe ra dor a
pri me i ra Cons ti tu i ção bra si le i ra, em 25 de mar ço de
1824, dan do iní cio à nos sa ins ti tu ci o na li za ção po lí ti ca.

Na Cons ti tu i ção bra si le i ra do Impé rio, a ati vi da -
de ju ris di ci o nal não era mo no pó lio do Po der Ju di ci al,
mas um exer cí cio di vi di do com o Con se lho de Esta do, 
a quem com pe tia o con ten ci o so ad mi nis tra ti vo, e com
o po der Mo de ra dor, por meio dos atri bu tos cons ti tu ci -
o na is.

O mo de lo cons ti tu ci o nal im pe ri al, acen tu a da -
men te cen tra lis ta e au to ri tá rio, di fi cul ta va qual quer re -
a ção por par te do Po der Ju di ci al, que não con se guia
su pe rar a sua pró pria fra gi li da de. Os su ces si vos ins -
tru men tos le ga is, pro du zi dos an tes e de po is da Cons -
ti tu i ção im pe ri al – re vo gan do, mo di fi can do ou ino van -
do em re la ção ao Po der Ju di ci al – ates tam sua luta
pela con quis ta do mo no pó lio ju ris di ci o nal e o des gas -
te que a cen tra li za ção po lí ti ca re pre sen ta va na con -
du ção de as sun tos ju ris di ci o na is e ad mi nis tra ti vos,
evi den ci an do a ne ces si da de de se con cre ti zar, ní ti da
e de fi ni ti va men te, a op ção pela se pa ra ção dos po de -
res, de for ma a re ti rar do Po der Ju di ci al o ca rá ter de
po der pros cri to.

A in ten sa sub mis são im pos ta ao Po der Ju di ci al
na vi gên cia da Cons ti tu i ção im pe ri al não so men te di fi -
cul tou os mo vi men tos par la men ta res con tra a sua es -
tru tu ra ar ca i ca, como tam bém in vi a bi li zou a apli ca ção 
dos dis po si ti vos que dis pu nham so bre as ga ran ti as
dos di re i tos ci vis e po lí ti cos dos ci da dãos bra si le i ros. 

Isso nos per mi te an te ci par que as con quis tas do 
Po der Ju di ciá rio fo ram, na ver da de, ob ti das na Re pú -
bli ca, pois o le ga do im pe ri al foi tão-so men te de sub -
mis são.

A Cons ti tu i ção de 1891, que mar ca o fim do
Impé rio, per mi te-nos des ta car a con so li da ção da fe -
de ra ção e da re pú bli ca e o for ta le ci men to do Po der
Ju di ciá rio. A re or ga ni za ção do Po der Ju di ciá rio, to da -
via, não pro du ziu efe i tos sig ni fi ca ti vos, mas a sua in -
de pen dên cia foi, com cer te za, a ma i or con tri bu i ção
da Cons ti tu i ção de 1891 para a his tó ria do Bra sil Re -
pú bli ca.

À re for ma cons ti tu ci o nal de 1926, an te ci pa da
pe los mo vi men tos re vo lu ci o ná ri os de 1922 e 1924,
su ce deu o mo vi men to re vo lu ci o ná rio de 1930, que
for ta le ceu o Po der Exe cu ti vo, ins ta lan do um re gi me
cen tra li za do e au to ri tá rio, sus pen deu as ga ran ti as
cons ti tu ci o na is, ex clu iu da apre ci a ção ju di ci al os de -
cre tos e atos do go ver no pro vi só rio e de seus agen -
tes, e re ti rou do âm bi to de al can ce do ha be as cor pus
os cri mes su je i tos à com pe tên cia de tri bu na is es pe ci -
a is su bor di na dos ao Po der Exe cu ti vo.



A Cons ti tu i ção de 1934, que sus pen deu a or -
dem re vo lu ci o ná ria, ori gi nou-se de Assem bléia Cons -
ti tu in te e ina u gu rou nova fase na or ga ni za ção po lí ti ca
do Bra sil. Não obs tan te a sua apa rên cia cen tra li za do -
ra, vi sí vel, prin ci pal men te, por meio do sis te ma de co -
or de na ção dos po de res e da res tri ção im pos ta ao Ju -
di ciá rio para jul gar ques tões ex clu si va men te po lí ti -
cas, em es pe ci al os fun da men tos po lí ti cos dos atos
do po der pú bli co, foi, cer ta men te, um mar co re fe ren ci -
al na his tó ria ju di ciá ria bra si le i ra, em par ti cu lar pe los
se guin tes fa to res: a re or ga ni za ção do Po der Ju di ciá -
rio; o aper fe i ço a men to do sis te ma de con tro le de
cons ti tu ci o na li da de das leis; a cri a ção da Jus ti ça Ele i -
to ral; a ab sor ção das ten dên ci as ju ris pru den ci a is an -
te ri o res.

Ape sar das sig ni fi ca ti vas con quis tas da Cons ti -
tu i ção de 1934, com pa rá ve is, no tem po, ape nas aos
avan ços da Cons ti tu i ção de 1988, as re sis tên ci as ao
seu mo de lo fo ram pro fun das, prin ci pal men te em de -
cor rên cia do for ta le ci men to das oli gar qui as re pu bli ca -
nas, der ro ta das em 1930 e re com pos tas po li ti ca men -
te a par tir de 1934, da in ten si fi ca ção dos mo vi men tos
de re i vin di ca ção ope rá ria e so ci a lis ta, e do avan ço
dos mo vi men tos na ci o na lis tas ra di ca is de mo de lo fas -
cis ta. Esses mo vi men tos ter mi na ram por le var a
Cons ti tu i ção de 1934 ao fra cas so e fo ram res pon sá -
ve is, con se qüen te men te, pela Cons ti tu i ção ou tor ga -
da de 1937.

O tex to da Cons ti tu i ção de 1937 ex pli ci tou a sua
ide o lo gia e per mi tiu que um po der úni co, ou seja, a
for ça pes so al do che fe de Esta do, per me as se toda a
na ção, in ter fe rin do no pro ces so de con so li da ção de -
mo crá ti ca, en fra que cen do o Po der Ju di ciá rio e der ru -
in do to dos os di re i tos de ci da da nia con quis ta dos com
o ad ven to da Re pú bli ca.

Entre tan to, o fra cas so dos mo vi men tos fas cis tas 
e cor po ra ti vis tas que con du zi ram à Se gun da Gu er ra
Mun di al in vi a bi li zou a so bre vi vên cia, no Bra sil, do mo -
de lo au to ri tá rio e cen tra li za dor de 1937. Os pro pó si -
tos cons ti tu ci o na is de 1937, na ver da de, não es ta -
vam, ob je ti va men te, in flu en ci a dos pelo con jun to de
va lo res ide o ló gi cos que al can ça ram sua ex pres são
má xi ma na Itá lia e Ale ma nha, mas a es tru tu ra for mal
do Esta do era au to ri tá ria e vol ta da para a re pres são
dos di re i tos in di vi du a is, ob je to es sen ci al da pro te ção
ju di ciá ria.

O im por tan te a ob ser var é que, nos mo men tos
de re flu xo da his tó ria cons ti tu ci o nal bra si le i ra, em que 
se res trin gi ram os di re i tos in di vi du a is, o Po der Ju di -
ciá rio se fra gi li zou. Um Po der Ju di ciá rio fra gi li za do é
sem pre uma ame a ça às ga ran ti as fun da men ta is ins ti -

tu ci o na li za das. A pro te ção dos di re i tos fun da men ta is
exi ge um Po der Ju di ciá rio au tô no mo e in de pen den te.

Evi den cia-se, por tan to, que a au to no mia e in de -
pen dên cia do Po der Ju di ciá rio re fle tem os flu xos e re -
flu xos da vida po lí ti ca bra si le i ra. Nos mo de los uni tá ri -
os e cen tra lis tas que do mi na ram os pe río dos ini ci a -
dos em 1824 e 1937, ve ri fi cou-se a per da de au to no -
mia do ju di ciá rio, as sim como os pro pó si tos cons ti tu -
ci o na is de 1891 e 1934 in di cam o for ta le ci men to e a
ex pan são das suas com pe tên ci as.

Des sa for ma, o re gi me li be ral de 1946, ins ta -
lou-se so bre os es com bros de 1937, dan do iní cio ao
pro ces so de re de mo cra ti za ção do País, ten do como
égi de o Po der Ju di ciá rio.

No pe río do cons ti tu ci o nal de 1946, o Po der Ju -
di ciá rio se re ve lou um im por tan te ór gão, não so men te 
por seu pa pel ju ris di ci o nal, dan do efi cá cia aos di re i tos 
de ci da da nia, mas tam bém por sua par ti ci pa ção no
pro ces so de res ta u ra ção de mo crá ti ca. Os flu xos e re -
flu xos da vida po lí ti ca bra si le i ra nos per mi tem iden ti fi -
car que a Cons ti tu i ção de 1946, ape sar de ter so bre vi -
vi do de zo i to anos, su cum biu atro pe la da pelo re gi me
de 1964, prin ci pal men te pelo Ato Insti tu ci o nal n.º 1,
de 9 de abril de 1964, que sus pen deu não só as ga -
ran ti as in di vi du a is, como tam bém as da ma gis tra tu ra.

Nes se con tex to, o Ato Insti tu ci o nal n.º 2 ins ta lou
um ver da de i ro es ta do de ex ce ção, mar can do o iní cio
do pe río do de in ter ven ções au to ri tá ri as so bre o Po der 
Ju di ciá rio que, do auge de sua par ti ci pa ção no re gi me 
de mo crá ti co de 1946, sub mer giu ante a Jus ti ça Mi li tar 
– for ta le ci da na sua es tru tu ra para que pu des se re pri -
mir ações po lí ti cas e ide o ló gi cas –, sen do pri va do de
suas tra di ci o na is atri bu i ções na pro te ção dos di re i tos
in di vi du a is.

O re gi me po lí ti co que teve iní cio em 1964 su fo -
cou o Po der Ju di ciá rio, que viu su pri mi das as suas
ga ran ti as e res trin gi da a sua au to no mia para o exer cí -
cio das fun ções ju ris di ci o na is, prin ci pal men te no que
se re fe re aos as sun tos re la ci o na dos com os di re i tos
fun da men ta is. As res tri ções im pos tas aos Po der Ju di -
ciá rio se acen tu a ram com mais evi dên cia com as atri -
bu i ções con ce di das à Jus ti ça Mi li tar para jul gar os cri -
mes de na tu re za po lí ti ca ou que con tra ri as sem a Lei
de Se gu ran ça Na ci o nal.

No que se re fe re ao Po der Ju di ciá rio, esse mo -
de lo de Esta do re ve lou uma op ção mais aca ba da na
emen da n.º 7/77, que pre ten deu dar uma nova or dem
ju di ciá ria para o Bra sil.

Os exa ge ros po lí ti cos do Exe cu ti vo pa u ta ram as 
pro pos tas de re for mu la ção do Po der Ju di ciá rio, con -
tri bu in do, de ci si va men te, para a cri se ins ti tu ci o nal do



Esta do de Se gu ran ça Na ci o nal. Entre tan to, o es go ta -
men to do re gi me au to ri tá rio só se de fi niu a par tir da
Emen da Cons ti tu ci o nal n.º 25/85, se gui da pela de n.º
26 do mes mo ano, que, fi nal men te, con so li dou o pac -
to da Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te e pre viu a sua 
ins ta la ção pelo pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral.

Nes sa fase, ini cia-se novo ci clo de as cen são do
Po der Ju di ciá rio, que viu sua au to ri da de efe ti va men te 
res ta u ra da com a pro mul ga ção da Cons ti tu i ção de
1988.

Por esta bre ve pa no râ mi ca da his tó ria cons ti tu -
ci o nal bra si le i ra, pode-se con clu ir, que os fa to res de
or dem po lí ti ca sem pre di lu í ram a iden ti da de do Po der
Ju di ciá rio, ora por meio de emen das ou atos ins ti tu ci -
o na is que res trin gem os seus po de res e com pe tên ci -
as, ora por in ter mé dio da ela bo ra ção de nova Cons ti -
tu i ção, que lhe trans mu da a or ga ni za ção ou pro cu ra
res ga tar os mo men tos de re flu xo da Cons ti tu i ção
ime di a ta men te an te ri or.

Entre tan to, é for ço so ad mi tir que, mes mo num
con tex to de flu xos e re flu xos, os po de res e a au to no -
mia do Po der Ju di ciá rio têm se am pli a do. Os efe i tos
de le té ri os das ações po lí ti cas au to ri tá ri as so bre o Po -
der Ju di ciá rio são, na ver da de, re si du a is, de mons -
tran do que a sua vo ca ção para ab sor ver os pa râ me -
tros de mo crá ti cos do Esta do e as ga ran ti as fun da -
men ta is da ci da da nia são de ter mi nan tes na sua or ga -
ni za ção e for ma ção.

A Cons ti tu i ção de 1988 con tem plou não ape nas
os in te res ses li be ra is ino va do res dos seg men tos tra -
di ci o na is de ten dên cia de ses ta ti zan te, como tam bém
aque les das ca te go ri as pro fis si o na is e po lí ti cas que
com ba te ram o Esta do au to ri tá rio e, ain da, os in te res -
ses co le ti vos de gru pos, ou os di fu sos, ori gi ná ri os de
im por tan tes seg men tos da so ci e da de bra si le i ra atu al.

A vi a bi li za ção ju di ci al dos ins tru men tos pro ces -
su a is, es sen ci a is à sus ten ta ção ju rí di ca da vida so ci al 
mo der na, é o novo de sa fio à clás si ca or ga ni za ção do
Po der Ju di ciá rio. A ques tão que ago ra se co lo ca se
re fe re não ape nas aos ins tru men tos pro ces su a is,
mas tam bém à or ga ni za ção ju di ciá ria, que pre ci sa su -
pe rar os li mi tes de pro te ção aos in te res ses in di vi du a -
is, e iden ti fi car for mas pró pri as para vi a bi li zar a pro te -
ção dos in te res ses co le ti vos e di fu sos, nos pa râ me -
tros de agi li da de das ex pec ta ti vas so ci a is. 

O Po der Ju di ciá rio pre ci sa re de fi nir as suas con -
di ções de fun ci o na men to para ab sor ver e de ci dir as
de man das de na tu re za com ple xa, in ti ma men te vin cu -
la das ao pro ces so de trans for ma ção so ci al e eco nô -
mi ca, de cor ren tes, in clu si ve, do novo Esta do e da
nova ci da da nia im plan ta dos a par tir da Cons ti tu i ção

de 1988. Este é Se nho ras e Se nho res, o atu al de sa -
fio: o Po der Ju di ciá rio terá de se adap tar aos pro ces -
sos de mu dan ça ori en tan do-se por no vos pa râ me tros 
de fun ci o na li da de bu ro crá ti ca.

A aná li se das mo di fi ca ções pro pos tas para a es -
tru tu ra do Po der Ju di ciá rio, tal como es tão sis te ma ti -
za das na PEC n.º 29, de 2000, não de mons tra, exa ta -
men te, uma pre o cu pa ção em am pli ar a in fra-es tru tu ra 
bu ro crá ti ca do Po der Ju di ciá rio, de ma ne i ra que ele
pos sa fa vo re cer as no vas si tu a ções so ci a is: ab sor ver
não ape nas con fli tos sim ples mas, tam bém, os mais
com ple xos.

As al te ra ções su ge ri das es tão vol ta das para as
ques tões ad mi nis tra ti vas e mais se des ti nam ao con -
tro le dos atos ju di ci a is do que pro pri a men te do aces -
so à jus ti ça e da vi a bi li za ção do flu xo de de man das, o
que, de cer ta ma ne i ra, de mons tra que os mo vi men tos 
para am pli a ção ou adap ta ção dos ins tru men tos pro -
ces su a is vol ta dos para a nova ci da da nia são in ci pi en -
tes, e que as no vas con quis tas co le ti vas e di fu sas ain -
da não se trans for ma ram em pro pó si tos de or ga ni za -
ção ju di ciá ria.

Os ver da de i ros pro ble mas do Ju di ciá rio não são 
ape nas a fal ta de ver bas, de pré di os, de fun ci o ná ri os
etc., e sim es tar o Ju di ciá rio for ma do numa cul tu ra in -
ca paz de en ten der a so ci e da de e seus con fli tos, além
de es tar blo que a do para in ter na men te dis cu tir e per -
mi tir que se to res e gru pos so ci a is li vre men te dis cu -
tam a efe ti va de mo cra ti za ção des se ramo do Esta do.

A nova or ga ni za ção mun di al das re la ções hu -
ma nas exi ge do Po der Ju di ciá rio o re di men si o na men -
to de seu pró prio pa pel, com pro me ten do-se de fi ni ti -
va men te como res pon sá vel por pres ta ção ju ris di ci o -
nal mais am pla e efi ci en te, mais afi na da com uma re -
a li da de afe i ta a ver ti gi no sas mu dan ças.

A esta al tu ra, a nin guém se per mi te ig no rar que,
prin cí pio bá si co ele men tar, sem o qual não so bre vi ve
a mais in ci pi en te de mo cra cia, a jus ti ça deve ser aces -
sí vel a to dos. Mas a ga ran tia de aces so e de exer cí cio
de di re i tos é res pon sa bi li da de tam bém do Exe cu ti vo e 
do Le gis la ti vo. É tem po, as sim, de con tar-se com o
Esta do su fi ci en te men te es tru tu ra do e apa re lha do
para tan to; é tem po de pro por ci o nar-se aos me nos
afor tu na dos, de ma ne i ra efi caz, a as sis tên cia ju rí di ca
in te gral e gra tu i ta; é tem po, en fim, de as ga ran ti as
cons ti tu ci o na is sa í rem do pa pel, re ve lan do-se como
ins tru men tos con cre tos e ao al can ce de todo e qual -
quer ci da dão. Ao Po der Ju di ciá rio cum pre, por sua
vez, ao in ter pre tar a lei, ato de von ta de, as su mir a
cota de res pon sa bi li da de que lhe cabe na pro mo ção
da ci da da nia e da jus ti ça so ci al.



Con vém es ti mu lar a mu dan ça de ati tu de do Po -
der Ju di ciá rio que, em pa ra le lo com a or ga ni za ção da
so ci e da de ci vil, deve com pre en der a de mo cra cia par -
ti ci pa ti va como o me lhor e mais ade qua do meio para
de fi ni ção de no vas di re tri zes. Impõe-se a re o ri en ta -
ção do Ju di ciá rio na ci o nal para exer cer ati va men te
atri bu i ções que pos si bi li tem a re a li za ção do ob je ti vo
prin ci pal e úl ti mo: a con cre ti za ção in ques ti o ná vel, e
não ape nas teó ri ca, vir tu al, da ga ran tia de aces so à
Jus ti ça a to dos, in dis tin ta e efi caz men te, sem o que
qual quer de mo cra cia não pas sa de ca ri ca to ar re me -
do ou mera uto pia.

Des sa for ma, a de mo cra ti za ção do Po der Ju di -
ciá rio é pres su pos to fun da men tal para que o mes mo
seja re co nhe ci do efe ti va men te pela so ci e da de ci vil
como um efi ci en te dis tri bu i dor de jus ti ça e, por tan to,
Po der Esta tal.

O pro ces so de de mo cra ti za ção do Po der Ju di -
ciá rio não se in se re, por tan to, so men te na cri a ção de
con tro les de mo crá ti cos das ati vi da des que não se jam 
ju ris di ci o na is; ao con trá rio, vai mais além, já que se
tra ta tam bém de um pro ces so de des mis ti fi ca ção do
sis te ma ju di ci al, logo, de trans pa rên cia e sim pli fi ca -
ção das suas ati vi da des.

No caso bra si le i ro, a di vul ga ção da in for ma ção
crí ti ca acu mu la da a res pe i to do Po der Ju di ciá rio, por
meio de pro gra mas que in for mem a so ci e da de ci vil
so bre o fun ci o na men to dos ór gãos do ju di ciá rio, bem
como a con fec ção e dis tri bu i ção de jor na is e car ti lhas
para fins de cons ci en ti za ção so bre pro ce di men tos
para re i vin di ca ção de di re i tos, são re le van tes para a
efi ciên cia da ati vi da de ju ris di ci o nal. Afi nal, não há
exer cí cio de di re i to sem a cons ciên cia do di re i to; não
so mos ci da dãos se ig no ra mos a nos sa ci da da nia.

Como se vê, Se nho ras e Se nho res, não é pos sí -
vel ba na li zar a dis cus são a pro pó si to da Re for ma do
Ju di ciá rio, tão re le van tes e abran gen tes são as ques -
tões nela im plí ci tas. Mes mo o afã de pro mo ver a tão
de man da da agi li za ção não jus ti fi ca a su pres são e a
ig no rân cia de te mas vi ta is para a ver da de i ra de mo -
cra ti za ção. Da mes ma for ma, o pon to can den te que é
o do con tro le do Ju di ciá rio pela so ci e da de não se
pode res trin gir tão so men te à cri a ção de um ór gão
para tal fim, sob pena de se em po bre cer, enor me -
men te, a pos si bi li da de de con cre ti za ção de for mas
de mo crá ti cas de par ti ci pa ção po pu lar na ad mi nis tra -
ção da Jus ti ça.

CONCLUSÃO

A pe que na jor na da que per cor re mos na his tó ria
do Po der Ju di ciá rio no Bra sil – cujo per cur so é ex tre -

ma men te tor men to so e au to ri tá rio, em de cor rên cia da 
ins ta bi li da de e da fra gi li da de das nos sas ins ti tu i ções
po lí ti cas, as sim como do ba i xo grau de as so ci a ti vis -
mo da so ci e da de ci vil – re ve lou-se fun da men tal para
a com pre en são da ne ces si da de de de mo cra ti za ção
do Po der Ju di ciá rio no País; bem como para re ve -
lar-nos a ine vi ta bi li da de des sa con quis ta e a co ra gem 
e pre ca u ção ne ces sá ri as para con so li dá-la, sem pre -
ju í zo da or dem de mo crá ti ca.

A es sên cia do re gi me de mo crá ti co re pou sa na
exis tên cia de uma Jus ti ça for te, in de pen den te e li vre.
Não há re gis tro em nos sa his tó ria que diga o con trá -
rio. O en fra que ci men to do Po der Ju di ciá rio, sem dú vi -
da, so men te es ti mu la o ar bí trio e a in jus ti ça.

Por tudo isso, é pos sí vel afir mar-se que, a par tir
da Cons ti tu i ção de 1988, o povo bra si le i ro vol tou a
acre di tar na De mo cra cia. É hora de acre di tar mos na
Jus ti ça, pois, como to das as di vin da des, ela só se ma -
ni fes ta àque les que nela crê em.

Mu i to obri ga do.

Se na dor BERNARDO CABRAL

Pre si den te do Con se lho Fe de ral da OAB.
(1981/83) , 

Re la tor Ge ral da Cons ti tu in te (1987/88) , 
Mi nis tro da Jus ti ça (1990)  e Pre si den te da Co -

mis são de Cons ti tu i ção Jus ti ça e Ci da da nia do Se na -
do Fe de ral (1997/98)  e (2001/02) .

Du ran te o dis cur so do Sr. Ber nar do
Ca bral, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ber nar do
Ca bral, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si -
den te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é 
ocu pa da pelo Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º
Se cre tá rio.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ber nar do
Ca bral, o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre -
tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre -
si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão)  – A Pre -
si dên cia aten de V. Exª, de ter mi nan do a pu bli ca ção
na ín te gra de seu dis cur so, seja por que se tra ta de
um re que ri men to re gi men tal, seja pela im por tân cia
trans cen den tal des ta peça que V. Exª nos en tre ga.

Pror ro go a ses são por 20 mi nu tos, para con ce -
der a pa la vra aos Srs. Lí de res He lo í sa He le na, Ade -
mir Andra de, Mo re i ra Men des e Anto nio Car los Va la -



da res, por cin co mi nu tos a cada um dos Srs. Se na do -
res.

Tem a pa la vra a Se na do ra He lo í sa He le na.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Como Lí der. Sem re vi são da ora do ra.)  – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, com par ti lho com a Casa
pre o cu pa ção gi gan tes ca – ló gi co que no Bra sil todo,
mas de uma for ma mu i to es pe ci al em Ala go as – com
os pro ble mas re la ci o na dos à cha ma da Com pa nhia
Na ci o nal de Abas te ci men to – Co nab.

A Co nab é uma es ta tal cri a da em 1991, a par tir
da fu são da Ci bra zem, da Com pa nhia de Fi nan ci a -
men to da Pro du ção e da Com pa nhia Bra si le i ra de Ali -
men ta ção, e é res pon sá vel pela ad mi nis tra ção, es to -
que, co mer ci a li za ção e fi xa ção de pre ços mí ni mos
dos pro du tos agrí co las. Além dis so, ela tem sido a
res pon sá vel pela dis tri bu i ção de ces tas bá si cas dos
pro gra mas emer gen ci a is do Go ver no Fe de ral de
com ba te à fome, pro gra mas es ses que fo ram subs ti -
tu í dos, mas sem efi cá cia ne nhu ma. Bas ta ver que
mais de 400 mil fa mí li as não re ce be ram a ces ta bá si -
ca, nem a bol sa-ali men ta ção.

To dos sa be mos da im por tân cia de uma es tru tu -
ra es ta tal que as su ma o pa pel es tra té gi co para qual -
quer na ção so be ra na, de re gu lar o es to que de ali -
men tos. Ne nhum go ver no sé rio e com pro mis sa do
com seu povo pode de i xar a sua po pu la ção à mer cê
do in su ces so de sa fras em fun ção das in tem pé ri es e
dos pre ços dos ali men tos di ta dos pelo mer ca do in ter -
na ci o nal. Man ter o es to que re gu la dor, prin ci pal men te
dos ali men tos da ces ta bá si ca, é fun da men tal para
ga ran tir a ofer ta de ali men tos no País.

Sa be mos tam bém que os es to ques re gu la do res 
de ali men tos, quan do bem ad mi nis tra dos, ali a dos à
con du ção es ta tal da co mer ci a li za ção dos pro du tos
agrí co las, têm um im por tan te pa pel na de fi ni ção de
pre ços mí ni mos jus tos des ses pro du tos, o que es ti -
mu la e ga ran te a pro du ção agrí co la na ci o nal.

Infe liz men te, Sr. Pre si den te, a ir res pon sa bi li -
da de tem con du zi do a ges tão da Co nab du ran te
mu i tos anos. To das as pes so as de bom sen so con -
cor dam que deve ha ver uma re es tru tu ra ção na Co -
nab que su pe re suas de fi ciên ci as, que a co lo que a
ser vi ço da pro du ção agrí co la na ci o nal, que a co lo -
que em con di ções de es tar a ser vi ço de uma po lí ti -
ca de se gu ran ça ali men tar, de um go ver no que a
que i ra im ple men tar. Mas não po de mos ace i tar que
o su pos to com ba te aos pro ble mas sig ni fi que a de -
ses tru tu ra ção de uma ins ti tu i ção pú bli ca, im pon do

per das aos tra ba lha do res do se tor sem que ne nhu -
ma pu ni ção seja dada aos ver da de i ros res pon sá ve -
is pelo pa ra si tis mo po lí ti co que têm sido ví ti mas es -
sas ins ti tu i ções.

É evi den te que te mos acom pa nha do o que
tem sig ni fi ca do a res tru tu ra ção do se tor pú bli co do
Go ver no Fer nan do Hen ri que. A re a li za ção des sa
res tru tu ra ção tem sido, nada mais nada me nos, do
que a im po si ção do mo de lo ne o li be ral, do en xu ga -
men to da má qui na es ta tal com a ven da dos ar ma -
zéns da em pre sa, que pas sa rá a ter de con tra tar
ain da mais os ser vi ços de ar ma zéns pri va dos. A de -
mis são de ser vi do res da em pre sa é me di da que
não ga ran te a efi ciên cia da Co nab e que pune mi -
lha res de ser vi do res pú bli cos, o se tor pro du ti vo e a
po pu la ção po bre des te País, que pre ci sa de uma
po lí ti ca de se gu ran ça ali men tar.

A Ban ca da Fe de ral teve a opor tu ni da de de en -
ca mi nhar um do cu men to ao Mi nis tro da Agri cul tu ra,
fa zen do um ape lo para bus car uma so lu ção para a
Co nab, na ci o nal men te e no Esta do de Ala go as.
Como a gran de ma i o ria da Ban ca da dá sus ten ta ção
ao Go ver no Fe de ral, e para fi car com pa tí vel com o ve -
lho di ta do po pu lar que ”ilha con quis ta da não me re ce
gua ri da“, a res pos ta do Mi nis tro da Agri cul tu ra foi sim -
ples men te a ex tin ção da uni da de da Co nab no Esta do 
de Ala go as, o que tem pro vo ca do ver da de i ro de ses -
pe ro nos fun ci o ná ri os da Co nab, os qua is têm ida de
mí ni ma de 47 anos. Sim ples men te, o Go ver no Fe de -
ral não fez nada. Qu e ro de i xar aqui esse pro tes to e di -
zer que ain da es ta mos ten tan do que o Go ver no Fe de -
ral re vi se tal me di da dra má ti ca.

Não po de ria de i xar tam bém de re gis trar, Sr. Pre -
si den te, o nos so re pú dio, mais uma vez, ao Go ver no
Fe de ral, que nada fez em re la ção à ro la gem da dí vi da
do se tor pro du ti vo, es pe ci al men te dos fun dos cons ti -
tu ci o na is. Há pro je tos tra mi tan do na Casa, do Se na -
dor Anto nio Car los Va la da res e de mi nha au to ria, que
ten tam fa zer a re vi são do fi nan ci a men to do se tor agrí -
co la, a re vi são do es to que da dí vi da, que, in fe liz men -
te, ain da se en con tra nos mar cos da TJLP, e o Go ver -
no Fe de ral não fez ab so lu ta men te nada. Ago ra, en ca -
mi nhou a dis cus são da me di da pro vi só ria, in tro du zin -
do, é ver da de, uma re i vin di ca ção nos sa do Pro naf e
do Pro ce ra, mas não faz nada em re la ção aos fun dos
cons ti tu ci o na is e ao se tor pro du ti vo agrí co la, atin gi do
por uma seca de mais de três anos – por tan to, aqui lo
que de ve ria ser a nos sa obri ga ção, pois fa ze mos par -
te de uma Casa que re pre sen ta a Fe de ra ção.

Os fun dos cons ti tu ci o na is fo ram cri a dos para
su pe rar as de si gual da des re gi o na is exis ten tes en tre



as re giões mais po bres do País, mas jus ta men te es -
tas re giões, que têm o se tor agrí co la fi nan ci a do pe los
fun dos cons ti tu ci o na is, fi ca ram de fora da ro la gem da
dí vi da que está sen do fe i ta pelo Go ver no Fe de ral.
Na que les Esta dos onde o se tor pro du ti vo foi que bra -
do em fun ção de três anos con se cu ti vos de seca –
jus ta men te nas sa fras de 1997 e 1998 – tam bém o
Go ver no Fe de ral, mais uma vez, nada fez em re la ção
ao se tor pro du ti vo.

Sr. Pre si den te, de i xo re gis tra do meu re pú dio e,
mais uma vez, faço um ape lo para que o Go ver no Fe -
de ral te nha a sen si bi li da de – que tem a obri ga ção de
ter – em re la ção à Co nab e às re giões mais po bres do
nos so País.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão)  – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de, por cin co
mi nu tos.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.)  – Sr. Pre si den te, Srªs e 
Srs. Se na do res, esta é a ul ti ma ses são do Se na do
Fe de ral este ano. Qu e ro trans cre ver nos Ana is do Se -
na do um ofí cio di ri gi do ao Pre si den te da Re pú bli ca
que con si de ro da ma i or im por tân cia. Gos ta ria, tam -
bém, de fa zer al guns co men tá ri os a res pe i to dele.

Se nhor Pre si den te,
A Fe de ra ção e o Cen tro das Indús tri as 

do Pará, a Fe de ra ção do Co mér cio do Esta -
do do Pará, a Fe de ra ção da Agri cul tu ra do
Esta do do Pará e a Fe de ra ção das Asso ci a -
ções Co mer ci a is, Indus tri a is e Agro pas to ris
do Esta do do Pará, in ter pre tan do to dos os
seg men tos pro du ti vos des te Esta do, ape lam 
para Vos sa Exce lên cia não per mi tir seja
pos ter ga da uma obra da mais ab so lu ta ur -
gên cia para o de sen vol vi men to eco nô mi co
pa ra en se, que são as eclu sas de Tu cu ruí.
Des ne ces sá rio en fa ti zar a pro fun da má goa
ori un da do es tran gu la men to so fri do pelo Rio 
To can tins des de a cons tru ção da hi dre lé tri -
ca, cu jos no tó ri os be ne fí ci os não di mi nu em
a enor me per da que de cor re da fal ta des sa
tri lha para o Bra sil Cen tral.

Há 17 anos nos sas en ti da des de clas se
lu tam obs ti na da men te para res ta be le cer
aque la in subs ti tu í vel na ve ga ção flu vi al. Nos -
sas es pe ran ças fo ram es ti mu la das pelo com -
pro mis so de Vos sa Exce lên cia de cons tru ir as 
eclu sas du ran te o seu man da to. Com pro mis -
so que de cer to se cum pri rá, caso man ti da a
ver ba de 180 mi lhões so li ci ta da pela Admi nis -

tra ção das Hi dro vi as da Ama zô nia Ori en tal
jun to ao Mi nis té rio dos Trans por tes. Entre tan -
to, fo mos sur pre en di dos pelo cor te para 70
mi lhões na pro pos ta or ça men tá ria en vi a da ao 
Con gres so Na ci o nal. Se isso for man ti do, sig -
ni fi ca rá que as eclu sas não se con cre ti za rão
an tes de 2004.

To dos com pre en de mos, Se nhor Pre si -
den te, a con tin gên cia de res trin gir o mu i to
que o Go ver no de se ja ria re a li zar pe los li mi -
ta dos re cur sos dis po ní ve is. To da via, es ta -
mos cer tos que Vos sa Exce lên cia, com au -
xí lio dos nos sos con gres sis tas, en con tra rá
al ter na ti vas para re por na lei or ça men tá ria
do pró xi mo ano os 110 mi lhões ines pe ra da -
men te re du zi dos e im pres cin dí ve is para
man ter o cro no gra ma an te ri or. Como apor te
fi nan ce i ro, pa re ce pou co ex pres si vo. Este ja,
po rém, cer to de re pre sen tar um dos mais
unâ ni mes an se i os da po pu la ção pa ra en se,
que sem pre en con trou em Vos sa Exce lên cia 
apo io para as suas mais fir mes as pi ra ções.
Mais uma vez, es ta mos cer tos, ele não nos
fal ta rá.

Mu i to aten ci o sa men te,
Da ni lo Re mor, Pre si den te da Fe de ra ção 

e Cen tro das Indús tri as do Pará; He ri vel to Ja -
mer son da Sil va Bas tos, Pre si den te em Exer -
cí cio da Fe de ra ção do Co mér cio do Esta do
do Pará; Car los Fer nan des Xa vi er, Pre si den te 
da Fe de ra ção da Agri cul tu ra do Esta do do
Pará; e Eli as Sa la me, Pre si den te da Fe de ra -
ção das Asso ci a ções Co mer ci a is, Indus tri a is
e Agro pas to ris do Esta do do Pará.

Sr. Pre si den te, la men ta vel men te, os em pre sá -
ri os da nos sa Re gião se rão de cep ci o na dos mais
uma vez. O Pre si den te Fer nan do Hen ri que in clu iu
ape nas R$70 mi lhões no Orça men to e não con se -
gui mos au men tar um cen ta vo.

Di an te de tan ta de nún cia de ir re gu la ri da de que
está ocor ren do na apro va ção do Orça men to de 2002,
cre io que ele não será apro va do ago ra, mas ape nas
em fe ve re i ro ou mar ço de 2002. Mais uma vez, o Con -
gres so Na ci o nal de i xa rá para o ano se guin te a apro -
va ção do Orça men to do pró prio ano.

Cre io que seja pos sí vel que to dos unam for ças
para ga ran tir a mo di fi ca ção do re cur so des ti na do às
eclu sas da Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí.

Na se gun da-fe i ra des ta se ma na, os Par la men -
ta res da Ban ca da pa ra en se fo ram con vo ca dos por



es ses di ri gen tes em pre sa ri a is do Esta do do Pará
para uma con ver sa so bre essa ques tão e ou tras
duas: a da Hi dro via de Belo Mon te, cu jos es tu dos es -
tão im pe di dos de ter con ti nu i da de, por que de ter mi na -
dos ju í zes e pro cu ra do res cri a ram pro ble mas para
que o es tu do fos se re a li za do. Enfim, pro ble mas que
es tão acon te cen do no Esta do do Pará. Na re u nião,
eu dis se às li de ran ças em pre sa ri a is do meu Esta do
que, la men ta vel men te, o Pará não tem Go ver na dor.
É um Esta do sem Go ver na dor, é um Esta do de um
ho mem que atua ab so lu ta men te iso la do, sem diá lo go 
com a so ci e da de, com a clas se em pre sa ri al, com a
clas se po lí ti ca, sem diá lo go com ab so lu ta men te nin -
guém. É um ho mem ab so lu ta men te iso la do no Go -
ver no do Esta do.

Qu an do o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so, em 1998, es te ve na ci da de de Tu cu ruí, abra ça -
do com o Go ver na dor Almir Ga bri el e com o ex-Se na -
dor Ja der Bar ba lho – eram am bos ali a dos do Pre si -
den te, am bos seus can di da tos ao Go ver no do Esta do 
do Pará –, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so
pro me teu que as eclu sas de Tu cu ruí se con clu i ri am
con co mi tan te men te com a se gun da fase da Hi dre lé -
tri ca de Tu cu ruí. Sua Exce lên cia não cum priu o seu
com pro mis so, como não tem cum pri do inú me ros
com pro mis sos que faz.

Se hou ves se uni da de po lí ti ca no Esta do do
Pará, se hou ves se a pre sen ça do au sen te Go ver na -
dor jun to aos em pre sá ri os da que le Esta do, jun to à
clas se po lí ti ca do Esta do do Pará, nos sa for ça, nos sa
uni da de se ria ir re sis tí vel na con cre ti za ção des se so -
nho do povo pa ra en se. Mas, in fe liz men te, a de su nião,
a au sên cia, a ino pe rân cia, a in com pe tên cia do Go ver -
na dor do Esta do faz com que es te ja mos pas san do
por essa di fi cul da de.

Sou obri ga do a di zer isso, em bo ra diga, Sr. Pre -
si den te, que gos ta ria de es tar ao lado do Go ver na dor, 
sob o seu co man do na luta pe los in te res ses do nos so
Esta do. Mas como S. Exª é um ho mem que não tem
diá lo go, o Pará so fre as con se qüên ci as da sua ma ne i -
ra de ser. La men ta vel men te, esse é o re gis tro que ti -
nha que fa zer.

Mas ain da res ta a es pe ran ça de que, como o
Orça men to não será apro va do este ano, pos sa mos
to dos, de uma for ma ou de ou tra, nos unir mos para
ga ran tir os re cur sos para a cons tru ção das eclu sas da 
Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão)  – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men des, por cin co
mi nu tos.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.)  – Sr.
Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, es ta mos che gan do 
ao fi nal de mais um ano de tra ba lho in ten so, de mu i tas 
lu tas e de mu i tas re a li za ções, em que esta Casa deu
um exem plo ao Bra sil. Por aqui, nes te ano, tra mi ta ram 
im por tan tes pro je tos e a Casa deu uma de mons tra -
ção ine quí vo ca da sua res pon sa bi li da de com to dos
os fa tos que aqui ocor re ram.

Qu e ro, nes te fi nal de ano, pra ti ca men te sen do
um dos úl ti mos Se na do res a usar des ta tri bu na, fa zer
um re gis tro e uma ho me na gem à po pu la ção do meu
Esta do, di zer que eu pro cu rei, na me di da das mi nhas
mo des tas pos si bi li da des, na me di da da mi nha ca pa -
ci da de fí si ca e in te lec tu al, tra ba lhar e aqui de fen der
com de ter mi na ção e com de no do o povo do meu
Esta do.

Lu tei in can sa vel men te para mo di fi car a Me di da
Pro vi só ria nº 2.166, que no meu Esta do ain da é co -
nhe ci da como Me di da Pro vi só ria 2.080, aque la que
pro põe mo di fi ca ções no Có di go Flo res tal. Avan ça -
mos mu i to na ne go ci a ção, mas ain da não con se gui -
mos ven cer essa ba ta lha. Con tu do, te nho mu i ta es pe -
ran ça de que logo, na aber tu ra dos tra ba lhos do pró xi -
mo ano, pos sa mos fazê-lo.

Lu ta mos pela ga so du to Uru cum-Por to Ve lho;
bri ga mos in ten sa men te pela cons tru ção de duas im -
por tan te pon tes no Esta do, am bas so bre o rio Ma de i -
ra, uma em Por to Ve lho, li gan do a BR-319 e ou tra,
so bre o rio Ma de i ra, li gan do a BR-364 ao Esta do o
Acre.

Aju da mos de ci si va men te, par ti ci pan do da re ne -
go ci a ção das dí vi das do se tor agrí co la e agro pe cuá -
rio do País. Infe liz men te, só não con se gui mos, como
dis se a Se na do ra He lo í sa He le na, avan çar um pou co
mais, por que se avan çou bas tan te, na ques tão dos
Fun dos Cons ti tu ci o na is.

Bri ga mos, de for ma tam bém in ten sa, na ques -
tão do Orça men to, das emen das para o Esta do e das
emen das para os Mu ni cí pi os.

Por tan to, en cer ro este ano com a cer te za do de -
ver cum pri do, Sr. Pre si den te. Mas que ro apro ve i tar
esse úl ti mo mo men to para di zer que no pró xi mo dia
22, sá ba do, o Esta do de Ron dô nia com ple ta rá 20
anos de exis tên cia. Cri a do pela Lei Com ple men tar nº
41, de 22 de de zem bro de 1981, é hora de se fa zer
aqui uma jus ta ho me na gem ao en tão Pre si den te
João Fi gue i re do, ao Mi nis tro da Jus ti ça Ibra him
Abi-Ackel, ao Mi nis tro Má rio Andre az za, um gran de
bra si le i ro que lu tou mu i to pelo Esta do e, so bre tu do,



ho me na ge ar o ex-Go ver na dor, já fa le ci do, Jor ge Te i -
xe i ra de Oli ve i ra, gran de bra si le i ro, que foi o pri me i ro
Go ver na dor do Esta do de Ron dô nia.

Qu e ro, en tão, nes te fi nal, fa zer esse re gis tro
pelo Esta do de Ron dô nia e tam bém de se jar a to dos
os ron do ni en ses, as sim como a to dos os Se na do res e 
suas fa mí li as, a to dos os fun ci o ná ri os des ta Casa, um 
fe liz Na tal e um Ano–Novo mu i to prós pe ro, mu i to che -
io de re a li za ções, e que con si ga mos cada vez mais
nos su pe rar nes sa di fí cil mis são de le gis lar e de cons -
tru ir um Bra sil me lhor.

Sr. Pre si den te, era o que eu ti nha a re gis trar.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA)  – Sr.
Pre si den te, peço para fa zer uso da pa la vra pela or -
dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão)  – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª pela or dem.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.)  – Sr. Pre si den te, no dia
2 de fe ve re i ro de 2001, eu apre sen tei um Re que ri -
men to de Infor ma ção a esta Casa, o de nº 5, de 2001,
que tra ta jus ta men te das eclu sas de Tu cu ruí. 

Veja V. Exª que pela data, to dos os pra zos já fo -
ram ex tra po la dos e o Mi nis té rio dos Trans por tes até
hoje não man dou as in for ma ções so li ci ta das.

Eu ape lo a V. Exª para que re i te re ao Mi nis té rio
dos Trans por tes cum prir as de ter mi na ções cons ti tu ci -
o na is e en vi ar a esta Casa a res pos ta a esse Re que ri -
men to de Infor ma ção, por que isso vai dar a for ma de
tra ba lhar para re a li zar mos um de se jo de todo o povo
do Esta do do Pará.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão)  – A Mesa
di li gen ci a rá nes se sen ti do.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL)  –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão)  – Tem a
pa la vra V. Exª pela or dem.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL. Pela
or dem. Sem re vi são da ora do ra.)  – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, eu não po de ria de i xar de fa zer
um re gis tro. Como eu não com par ti lho do pen sa men -
to, que na mi nha opi nião é fal so mo ra lis ta e de ma gó -
gi co, de que o pro ble ma das ins ti tu i ções des te País
são os ser vi do res pú bli cos, eu não po de ria de i xar de
fa zer um re gis tro em re la ção a duas ques tões que
esta Casa não dis cu tiu.

Uma das ques tões, que in fe liz men te fi cou pre sa
no Pa lá cio do Pla nal to, re fe re-se ao au men to dos ser -
vi do res pú bli cos da Sa ú de e dos Trans por tes, ou tra
área do tra ba lho que ti nha sido ne go ci a da com o Go -
ver no Fe de ral e não veio a tem po para que nós pu -
dés se mos fa zer o seu de ba te.

A ou tra ques tão é em re la ção aos ser vi do res pú -
bli cos da Casa. Eu sei do es for ço fe i to por V. Exª e do
es for ço fe i to pelo Se na dor Car los Wil son. Se al guém
iden ti fi cou pro ble mas, dis tor ções e ir re gu la ri da des na 
Pro pos ta de Pla no de Car gos e Sa lá ri os, de ve ria ter
tido a co ra gem de pro mo ver o de ba te aqui na Casa,
para que pu dés se mos cor ri gi-los e com ba tê-los de
for ma aber ta, pú bli ca, como se fez com o Pla no de
Car gos de ou tros se to res.

Sr. Pre si den te, digo isso com tran qüi li da de, por
dois mo ti vos: pri me i ro, por que não com par ti lho do fal -
so mo ra lis mo e da de ma go gia que atri bui aos ser vi -
do res pú bli cos os pro ble mas das ins ti tu i ções bra si le i -
ras, pois pa ra si tis mo po lí ti co ad vém da eli te po lí ti ca e
eco nô mi ca, não do ser vi dor; se gun do, por que os ta -
pe tes azu is do Se na do Fe de ral já es con dem mu i tas
co i sas para que não te nha mos a co ra gem de fa zer
um de ba te am plo, fra ter no, pú bli co e crí ti co, se ne ces -
sá rio, como nos cabe fa zer.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão)  – Agra de -
ço-lhe a men ção ao meu nome, mas devo acres cen -
tar que os mem bros da Mesa se in te res sa ram por
essa so lu ção, as sim como to dos os Srs. Se na do res.
Logo no iní cio do pró xi mo ano, es pe ro em Deus que
isso pos sa ser re sol vi do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão)  – Con ce -
do a pa la vra, como Lí der, por cin co mi nu tos, ao emi -
nen te Se na dor Anto nio Car los Va la da res, úl ti mo ora -
dor ins cri to.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.)  – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fui de sig na do este
ano, por una ni mi da de, pela Ban ca da Fe de ral do meu
Esta do, por De pu ta dos e Se na do res, para co or de nar
a nos sa Ban ca da jun to à Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Nes sa con di ção, eu dis se aos Par la men ta res
que me in di ca ram por una ni mi da de que so men te ace -
i ta ria a in cum bên cia sob um pris ma de diá lo go per -
ma nen te, de ne go ci a ção e de trans pa rên cia.

Assim, as su mi, ape sar das mi nhas fun ções no
Se na do Fe de ral, esta ta re fa que con si de ro da mais
alta im por tân cia, por que acre di to que o Orça men to



Fe de ral – ape sar de ser uma peça um tan to de sa cre -
di ta da, prin ci pal men te pe los con tin gen ci a men tos, pe -
las que bras de re cur sos, pela li mi ta ção nas trans fe -
rên ci as para os Esta dos e Mu ni cí pi os – pode sin te ti -
zar as as pi ra ções de um povo.

Se o Se na do Fe de ral e a Câ ma ra dos De pu ta -
dos trans for ma rem o Orça men to Fe de ral em uma
peça im po si ti va, obri ga tó ria, aí, sim, te re mos a pos -
si bi li da de de ver o Bra sil cres cen do, com a pers pec -
ti va de que tudo aqui lo que foi pla ne ja do será exe -
cu ta do.

Infe liz men te, Sr. Pre si den te, tra go à Casa, nes ta 
úl ti ma ses são, um as sun to que con si de ro da mais alta 
im por tân cia e se ri e da de, pois tor nou-se di fí cil para
nós, que fa ze mos par te da Ban ca da de Ser gi pe, con -
ti nu ar a exer cer, jun to àque la Co mis são, os nos sos
ple i tos, uma vez que, as sim como vá ri as li de ran ças
de ou tros Esta dos, tam bém os Par la men ta res do
Esta do de Ser gi pe fo mos des con si de ra dos nos nos -
sos ple i tos.

Aqui está, Sr. Pre si den te, uma pro va do que es -
tou di zen do. Enquan to a Ban ca da Fe de ral de Ser gi pe
apro vou acrés ci mos ao Orça men to da União por in -
ter mé dio do seu Re la tor-Ge ral, este do cu men to foi
en tre gue a ele – te mos a com pro va ção do seu re ce bi -
men to –, e o que se viu, de po is de pu bli ca do o re la tó -
rio fi nal, foi uma sur pre sa para to dos nós, pois o que
es ta va acer ta do en tre o Re la tor e a Ban ca da Fe de ral
foi aban do na do pelo Re la tor Sam pa io Dó ria. Ao in vés
de o aten di men to se fa zer por este do cu men to, de ter -
mi na das emen das fo ram in fla das, su bi ram sem o
nos so con sen ti men to, sem a nos sa apro va ção, sem
uma re u nião pré via en tre o Re la tor e a Ban ca da.

Isso con fi gu ra, no mí ni mo, um ato de des con si -
de ra ção, para não di zer de fal ta de res pon sa bi li da de,
de um ho mem que tem a mis são de in ter pre tar a von -
ta de dos De pu ta dos Fe de ra is e dos Se na do res e não
agir ao seu ta lan te, ao seu de se jo, de acor do com o
seu ju í zo.

Sr. Pre si den te, ex pli ca ram-me hoje que o ple i to
da Ban ca da de Ser gi pe não foi aten di do, foi de i xa do
de lado, por que li de ran ças ou tras – e que ro sa ber que 
li de ran ças fo ram es sas – en car re ga ram-se de in flar
as emen das do Esta do de Ser gi pe, sem uma re u nião
pré via, sem um con sen ti men to pré vio, o que con si de -
ro mu i to gra ve. 

Vim de uma re u nião com o Pre si den te do Con -
gres so Na ci o nal, Se na dor Ra mez Te bet, que re ce beu 
uma Co mis são de De pu ta dos Fe de ra is que foi pe -
remp tó ria na pre o cu pa ção com os ru mos que está to -
man do a Co mis são de Orça men to da União, uma vez
que as de ci sões são to ma das de for ma mu i to fe cha da 
no que se re fe re à Re la to ria-Ge ral. Não pos so di zer o

mes mo em re la ção aos Sub-Re la to res, por que es ta -
ria sen do in jus to, pois não agi ram com mais efi ciên cia 
por que fo ram co lo ca dos pou cos re cur sos à sua dis -
po si ção. Re fi ro-me ao re la tó rio fi nal, já di vul ga do, que 
ge rou uma in sa tis fa ção ge ne ra li za da tan to na Câ ma -
ra dos De pu ta dos como no Se na do Fe de ral.

Sr. Pre si den te, so men te des can sa re mos quan -
do as emen das de Ser gi pe fo rem ela bo ra das com a
nos sa apro va ção e com o nos so con sen ti men to, o
que não ocor reu.

Faço este re gis tro, pois te nho res pon sa bi li da de.
Fui de sig na do Re la tor, por que, te nho cer te za, os De -
pu ta dos e Se na do res meus co es ta du a nos con fi am
na mi nha mis são, na mi nha se ri e da de e na mi nha
trans pa rên cia.

Por tan to, es pe ro que, no caso de Ser gi pe, se
ou tro fato gra ve não ocor rer, qual seja a nu li da de de
to das as emen das apre sen ta das até ago ra – que foi a
pro pos ta da Co mis são da Câ ma ra dos De pu ta dos –,
seja aten di do o nos so ple i to e que a dis tri bu i ção des -
ses re cur sos seja fe i ta, úni ca e ex clu si va men te, com
a par ti ci pa ção de De pu ta dos e Se na do res, não de li -
de ran ças de ou tros Esta dos, como eu sou be hoje,
que não co nhe cem os nos sos pro ble mas.

Sr. Pre si den te, so li ci to a V. Exª a pu bli ca ção nos
Ana is des ta Casa des te do cu men to, que com pro va a
li su ra do pro ces so de ela bo ra ção de emen das na
Ban ca da de Ser gi pe, em que De pu ta dos e Se na do -
res to ma ram suas de ci sões, mas, in fe liz men te, ou tras 
for ças che ga ram e de ci di ram por nós.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALA– 
DARES EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do Re gi -
men to Inter no.) 

OF. GSVP Nº 111/01

Bra sí lia, 12 de de zem bro de 2001

Pre za do De pu ta do Sam pa io Dó ria,
Re la tor-Ge ral do OGU,
De acor do com os úl ti mos en ten di men tos que

man ti ve mos na tar de de hoje com Vos sa Exce lên cia,
a Ban ca da Fe de ral do Esta do de Ser gi pe, in de pen -
den te men te dos des ta ques que ire mos apre sen tar na 
Co mis são de Orça men to em be ne fí cio de ou tras
emen das, su ge re os acrés ci mos cons tan tes na ta be la 
em ane xo.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a Vos sa
Exce lên cia os pro tes tos de es ti ma e con si de ra ção.  –
Anto nio Car los Va la da res, Co or de na dor da Ban ca -
da de Ser gi pe.





O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão)  – V. Exª
será aten di do na for ma re gi men tal.

Não há mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res Pe dro Piva, Fran ce li no Pe re -

i ra, Sér gio Ma cha do, Mo za ril do Ca val can ti, Car los
Wil son, Ro me ro Jucá, Emi lia Fer nan des, Ri car do
San tos e Iris Re zen de en vi a ram dis cur sos à Mesa
para se rem pu bli ca dos, na for ma do dis pos to no art.
203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP)  – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po a tri bu na
hoje para fa lar da so le ni da de de co la ção de grau dos
alu nos de Enge nha ria da Uni ver si da de de São Car los 
no úl ti mo fim de se ma na. Tive a hon ra de ter sido con -
vi da do para ser o pa tro no da tur ma de 150 jo vens. O
dis cur so que fiz e que ago ra trans mi to aos se nho res
fala da mi nha fé na for ça cri a do ra da ju ven tu de.

Au to ri da des pre sen tes,
Meus ca ros for man dos,
Pais e fa mi li a res,

Se nho ras e Se nho res,
”Uns plan tam a se men te da cou ve para o pra to

de ama nhã, ou tros a se men te do car va lho para o abri -
go do fu tu ro. Aque les ca vam para si mes mos. Estes
la vram para o seu país, para a fe li ci da de dos seus
des cen den tes, para o be ne fí cio do gê ne ro hu ma no“,
Rui Bar bo sa

É esta dis po si ção que o Bra sil es pe ra de vo cês.
E é por acre di tar na dis po si ção de vo cês de tra ba lhar
nes te ca mi nho que mu i to me dis tin gue ter sido es co -
lhi do pe los for man dos para par ti ci par des ta so le ni da -
de fes ti va na qua li da de de pa tro no; pelo pres tí gio da
Esco la, pela qua li da de da tur ma que se for ma e pelo
mo men to tão ple no de sig ni fi ca dos.

É uma oca sião de afe tu o si da des, de emo ção. E
tam bém, de ra zão ava li a do ra, de re tros pec to das lu -
tas pas sa das e de pre pa ra ção para es for ços fu tu ros.

Afe tos e emo ções bem re pre sen ta dos nos tex -
tos que in te gram o con vi te à for ma tu ra, que abre com
um ape lo à de ter mi na ção, à pa i xão, a dar um sig ni fi -
ca do à vida; que se gue com uma re ve rên cia a Deus,
res sal tan do, mu i to apro pri a da men te, a gra ça de se -
rem os for man do se res em cres ci men to, e agra de -
cen do pelo dom da vida, o qual exi ge cor res pon den te
res pon sa bi li da de.

Con vi te que se gue ho me na ge an do os pais, pelo 
apo io e por sa ber per mi tir ao jo vem ca mi nhar so zi nho, 
quan do isso é mais sá bio e ade qua do. Afe to e emo -
ção pre sen tes tam bém no abra ço fra ter no aos ami -

gos, na mo ra dos e en tes que ri dos, pela so li da ri e da de
e es tí mu lo.

E mais: o ges to afe tu o so aos co le gas, com pa -
nhe i ros de jor na da e, quem sabe, com pa nhe i ros ain -
da no fu tu ro; o agra de ci men to aos mes tres, com uma
bela ci ta ção de Ga li lei, que di zia que en si nar a al -
guém é fazê-lo en con trar as co i sas den tro de si; a ho -
me na gem aos fun ci o ná ri os, pela ami za de e de di ca -
ção; a opor tu na men ção ao ape lo de Eins te in para
que se jun te o sen so prá ti co ao que é belo e mo ral -
men te cor re to. E a re fe rên cia fi nal à sa u da de que de i -
xa a vida de es tu dan te.

Tam bém é este um mo men to de ava li a ção ra ci o -
nal. Antes de mais nada, pelo re co nhe ci men to de que
se vi veu uma ba ta lha di fí cil e vi to ri o sa. Uma ca mi nha -
da ár dua, im pli can do obs tá cu los, que fo ram su pe ra -
dos com ga lhar dia. Fi nal de uma jor na da e iní cio de
ou tra, que exi gi rá, igual men te, es for ço, gar ra e com -
pe tên cia.

Mas en fren tem a ca mi nha da e os obs tá cu los
com con fi an ça e cer tos de que o amor de seus fa mi li -
a res e ami gos le a is que hoje es tão aqui – e os even tu -
al men te au sen tes – con ti nu a rão com vo cês. Mes mo
quan do dis cor da rem de suas es co lhas. 

Ago ra é a vida pro fis si o nal que se ini cia. Arqui te -
tos e ur ba nis tas vão con ce ber e de se nhar a união da
fun ci o na li da de, da es té ti ca e da qua li da de de vida.
Enge nhe i ros se rão os cons tru to res e os lí de res da
con cre ti za ção dos ob je tos que nos cer cam e que
com põem nos sa com ple xa ci vi li za ção. To dos se de -
pa ra rão com uma gama va ri a dís si ma de op ções pro -
fis si o na is, nem sem pre aque las que es tão no nú cleo
clás si co das pro fis sões es co lhi das. E to dos te rão de
en fren tar a face nova des sas pro fis sões no sé cu lo
que se ini cia.

Uma gi gan tes ca em pre sa mul ti na ci o nal, não faz 
mu i to, de se nhou o per fil do en ge nhe i ro apto a tra ba -
lhar para ela: boa base em ciên ci as da en ge nha ria;
en ten di men to de pro ces sos e pro je tos; en ten di men to
do con tex to so ci al, eco nô mi co e po lí ti co; ca pa ci da de
de co mu ni ca ção; ha bi li da des em cri a ti vi da de, sen so
crí ti co, au to no mia e co o pe ra ção; fle xi bi li da de, au to -
con fi an ça, adap ta bi li da de; cu ri o si da de e de se jo de
apren der por toda a vida e ca pa ci da de de tra ba lhar
em equi pe.

Ora, in te res san te é que isso de fi ne tam bém o
per fil pro fis si o nal de quem ti ver de tra ba lhar em uma
pe que na pre fe i tu ra. O que não va ria é que o hoje jo -
vem pro fis si o nal es ta rá em pro ces so de for ma ção
per ma nen te, ao lon go de toda sua vida. Ele será
agen te de trans for ma ção da so ci e da de; ao mes mo



tem po, sa be rá se adap tar a essa di nâ mi ca de ine vi tá -
ve is mu ta ções.

Ingres sa rá em um mer ca do de tra ba lho de um
Bra sil em evo lu ção rá pi da, que, ao mes mo tem po em
que deve con quis tar avan ços tec no ló gi cos, pre ci sa rá
aten der às mas sas po bres que vão gal gan do me lho -
res pa ta ma res de con di ção de vida. Isso im pli ca do mi -
nar tec no lo gia de pon ta, mas tam bém sa ber ofe re cer
mo ra dia, pro du tos in dus tri a is e ser vi ços pú bi cos de
qua li da de, po rém aces sí ve is à bol sa po pu lar.

Não se in ti mi dem com a du re za e o ra ci o na lis mo 
des sa so ci e da de exi gen te e in fle xí vel. Te nham sem -
pre em men te as pa la vras de Orte ga Y Gas set so bre
a dis po si ção de vo cês para en fren tar a vida e suas di -
fi cul da des: ”O jo vem não pre ci sa de ra zões para vi ver; 
pre ci sa só de pre tex tos“.

Os for man dos irão tra ba lhar num Bra sil que se
pre pa ra para in ten si fi car sua luta pela con quis ta da
com pe ti ti vi da de in ter na ci o nal. Te re mos que en fren tar, 
com pru dên cia e com pe tên cia, ne go ci a ções de in te -
gra ção ao co mér cio mun di al, no âm bi to do Mer co sul,
da ALCA, de acor dos com a União Eu ro péia. A glo ba -
li za ção é ine vi tá vel, mas tem que ser con du zi da com
sa be do ria, sem in ge nu i da de.

E, quan do pen sa mos em mer ca do de tra ba lho,
fa ça mos vo tos de que, nos pró xi mos anos, nos sa
eco no mia pos sa con ser var al gu mas das con quis tas
dos úl ti mos anos, e se li vrar de al guns ví ci os, como
por exem plo, o dos ju ros es tra tos fé ri cos, que se cons -
ti tu em num fre io do lo ro so ao ím pe to de nos sos em -
pre en de do res. E que o Bra sil pos sa avan çar ain da
mais na su pe ra ção da po bre za e de toda sor te de ma -
ze las so ci a is.

Ca ros for man dos, sei que vo cês par tem para o
fu tu ro com o com pro mis so de con tri bu ir para o de sen -
vol vi men to de nos sa so ci e da de, de vi da men te ar ma -
dos com as ne ces sá ri as ha bi li da des hu ma nas e pro -
fis si o na is, bem como com os al tos va lo res da éti ca e
da boa ci da da nia. Que sa be rão bem exer cer o co nhe -
ci men to e o cor re to jul ga men to, pon de ran do as al ter -
na ti vas e es co lhen do sem pre, tan to na so lu ção téc ni -
ca como no ca mi nho pro fis si o nal, a me lhor via e o de -
sem pe nho ade qua do.

Que Deus os aben çoe e lhes dê sa ú de e for ças
para os de sa fi os que te rão pela fren te. A par tir des ses 
de sa fi os, vo cês fa rão um Bra sil me lhor para as fu tu -
ras ge ra ções.

Mi nha cer te za se ba se ia em uma ci ta ção de
Oscar Wil de di ri gi da di re ta men te a vo cês, jo vens que
guar dam nos olhos esta ina pa gá vel luz de es pe ran ça
e cren ça: ”Os ve lhos crê em em tudo; as pes so as de

meia-ida de sus pe i tam de tudo; os jo vens sa bem
tudo“.

Mu i to obri ga do.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG)  –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes ta quin ta fe -
i ra es ta re mos na ci da de mi ne i ra de Três Ma ri as, no
Km 274 da BR-040, no tre cho Bra sí lia-Belo Ho ri zon te, 
par ti ci pan do da so le ni da de de apre sen ta ção do Pro -
gra ma Fe de ral de Con ser va ção de Ro do vi as, jun ta -
men te com o Mi nis tro in te ri no dos Trans por tes, Alde -
ri co Lima.

Tra ta-se do efe ti vo iní cio do Pro gra ma Nos sa
Estra da, que pre ten de re cu pe rar 22 mil qui lô me tros
de ro do vi as em todo o País, in ves tin do 700 mi lhões
de dó la res, fi nan ci a dos pelo Ban co Mun di al e pelo
BID, dos qua is 270 mi lhões de dó la res se rão apli ca -
dos já na pri me i ra eta pa, quan do se pre vê a re cu pe ra -
ção de 5.793 qui lô me tros.

Os pri me i ros con tra tos do Nos sa Estra da fo ram
as si na dos no úl ti mo dia 11, e a apre sen ta ção do pro -
je to de re cu pe ra ção do tre cho de 424 qui lô me tros da
BR-040 em ter ri tó rio mi ne i ro, é uma boa no tí cia não
ape nas para os mi lha res de tu ris tas e vi a jan tes que
uti li zam essa ro do via na li ga ção de Bra sí lia com Belo
Ho ri zon te, Rio de Ja ne i ro e São Pa u lo.

É uma boa nova so bre tu do para o se tor pro du ti -
vo. Com a re cu pe ra ção da ro do via, as car gas che ga -
rão mais cedo e em ma i or se gu ran ça ao seu des ti no,
re du zin do os cus tos do trans por te e, em con se qüên -
cia, a pres são so bre os pre ços dos pro du tos ao con -
su mi dor fi nal.

Os con tra tos fir ma dos em 11 do cor ren te abran -
gem cin co lo tes: o pri me i ro lote con tem pla 533,6 qui -
lô me tros de di ver sas ro do vi as no Esta do de Go iás e
178,5 qui lô me tros no Dis tri to Fe de ral.

O se gun do lote en vol ve 395,4 qui lô me tros em
To can tins; o ter ce i ro lote, 424 qui lô me tros em Mi nas
Ge ra is; o ter ce i ro lote, 206,7 qui lô me tros no Ma ra -
nhão e o quin to lote, 300 qui lô me tros tam bém no
Esta do do Ma ra nhão, até a di vi sa com o Pi a uí, numa
ex ten são to tal de 2.038 qui lô me tros.

Po rém o Pro gra ma Nos sa Estra da vai ino var a
for ma de ge rir a ma lha ro do viá ria. Ele con sis te na
exe cu ção in te gra da de ser vi ços de res ta u ra ção e ma -
nu ten ção de tre chos ro do viá ri os fe de ra is con tí nu os,
com ex ten são mé dia de 300 qui lô me tros cada um.

Os con tra tos te rão pre ços fi xos, ava li a dos e pa -
gos de acor do com o de sem pe nho das em pre sas
con tra ta das para sua exe cu ção. O ob je ti vo é re di re ci -
o nar o ge ren ci a men to das ro do vi as, dan do pri o ri da de 
à res ta u ra ção das es tra das já exis ten tes.



Essa for ma de pa ga men to me di an te a ava li a ção 
do ser vi ço exe cu ta do, ga ran te um alto grau de qua li -
da de da obra, prin ci pal men te por que a ma nu ten ção
da ro do via res ta u ra da fi ca rá sob a res pon sa bi li da de
da mes ma em pre sa pelo pra zo de cin co anos.

Ora, se a em pre sa con tra ta da não fi zer um bom
ser vi ço, terá de re cu pe rar a ro do via com re cur sos
pró pri os e não do go ver no, pelo pra zo de cin co anos,
além de sub me ter-se a pe sa das mul tas.

E o mais im por tan te: além da fis ca li za ção do go -
ver no, o usuá rio da ro do via será o gran de fis cal do de -
sem pe nho das em pre sas con tra ta das. 

Atra vés da in ter net e de li nhas te le fô ni cas 0800
que se rão dis po ni bi li za das ao lon go das ro do vi as, o
usuá rio po de rá apre sen tar sua re cla ma ção di re ta -
men te à au to ri da de, e opi nar so bre o ser vi ço da em -
pre sa con tra ta da.

A se le ção dos tre chos que fa rão par te do pro -
gra ma, e que cons ti tu em qua se a me ta de da ma lha
ro do viá ria bra si le i ra, le va rá em con ta não só a re a li da -
de so ci o e co nô mi ca das re giões, mas as ro do vi as que
se en con tram em pior es ta do de con ser va ção en tre
as que apre sen tam ma i or vo lu me de trá fe go.

Ou tra ino va ção im por tan te na exe cu ção do pro -
gra ma: o Nos sa Estra da terá cada tre cho apre sen ta -
do à co mu ni da de, an tes do iní cio das obras, para,
des de logo, en vol ver o usuá rio em sua fis ca li za ção.

A apre sen ta ção de ama nhã, em Três Ma ri as, do
tre cho mi ne i ro da BR-040, será se gui da da apre sen -
ta ção dos ou tros tre chos nos Esta dos do To can tins,
Ma ra nhão, Go iás e no Dis tri to Fe de ral.

Os ser vi ços se rão exe cu ta dos em qua tro eta -
pas. Ini ci al men te ha ve rá a re cu pe ra ção do tre cho
para re sol ver e mi ni mi zar ra pi da men te pro ble mas de
ma nu ten ção que com pro me tem a se gu ran ça da ro do -
via.

Em se gui da será ela bo ra do um pro je to exe cu ti -
vo de res ta u ra ção da ro do via, in clu in do me lho ra men -
tos ope ra ci o na is, de se gu ran ça e re cu pe ra ção am bi -
en tal.

A fase se guin te é a lim pe za da pis ta, acos ta -
men to e da fa i xa de do mí nio, além da con ser va ção da 
ve ge ta ção das la te ra is, e dos dis po si ti vos de dre na -
gem, se guin do-se a si na li za ção ho ri zon tal e ver ti cal.

As em pre sas con tra ta das re ce be rão a cada
mês o va lor cor res pon den te ao con tra to, de po is de
me di dos e ava li a dos seus ín di ces de de sem pe nho e
des con ta das even tu a is mul tas con tra tu a is por atra so
ou des cum pri men to. As mul tas po dem che gar a 50
mil re a is, de acor do com o tipo de in fra ção.

Essas ino va ções con tra tu a is, em es pe ci al a
pos si bi li da de do pró prio usuá rio fis ca li zar a exe cu ção
da obra, du ran te a sua re a li za ção, sig ni fi cam que a ci -
da da nia co me ça a ter voz nos con tra tos pú bli cos, ma -
ni fes ta da pela ação e pelo po der de fis ca li za ção, as -
se gu ra dos aos que uti li zam a ro do via.

Estou cer to, Sr. Pre si den te, de que es ta mos ina -
u gu ran do uma nova era nas re la ções con tra tu a is en -
tre o se tor pri va do e o po der pú bli co. O Pro gra ma
Nos sa Estra da será uma cla ra de mons tra ção des sa
nova re a li da de.

Mu i to obri ga do. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PMDB – CE)  – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, este foi um ano
que, com cer te za, vai fi car mar ca do em nos sas me -
mó ri as pe los fa tos que re gis trou. De uma nova guer ra, 
pas san do por mu dan ças na or dem mun di al, iné di tas
cri ses po lí ti cas in ter nas e mu dan ças eco nô mi cas, pu -
de mos ser tes te mu nhas de epi só di os que es ta rão
nos li vros de his tó ria de ama nhã.

Se o Bra sil con se guiu su pe rar as cri ses in ter na -
ci o na is – e tam bém as in ter nas, como o ra ci o na men to 
de ener gia – foi de vi do, cer ta men te, ao tra ba lho do
Con gres so Na ci o nal. Não fu gi mos de nos sas res pon -
sa bi li da des e man ti ve mos a pa u ta le gis la ti va sin to ni -
za da e em dia com os an se i os da so ci e da de. 

Te mos de man ter este rit mo, com oti mis mo su fi -
ci en te para con ti nu ar efe ti van do as mu dan ças e aper -
fe i ço a men tos es tru tu ra is que o País ne ces si ta.

Ape sar de to das as tur bu lên ci as, devo di zer que
de mos pas sos im por tan tes no lon go pro ces so de de -
sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al. Dis cu ti mos e de li -
be ra mos so bre im por tan tes itens da pa u ta le gis la ti va,
mes mo di an te de de nún ci as con tra par la men ta res –
to das, por si nal, apu ra das den tro dos mais le gí ti mos
ca na is de mo crá ti cos do es ta do de di re i to.

O ba lan ço ge ral é po si ti vo. O Con gres so Na ci o -
nal pro mo veu pelo me nos 80 mo di fi ca ções na le gis la -
ção in fra cons ti tu ci o nal des de o iní cio da ses são le gis -
la ti va des te ano. 

Fo ram san ci o na das duas leis com ple men ta res,
de fi nin do re gras para os fun dos de pen são; a re gu la -
men ta ção do Fun do de Com ba te à Po bre za; a re po si -
ção das per das do FGTS em ra zão de pla nos eco nô -
mi cos; a mo di fi ca ção na Lei das S.As.; a cri a ção da
Agên cia Na ci o nal de Trans por tes e a de so ne ra ção do 
PIS e da Co fins das ex por ta ções, além de ou tras nor -
mas le ga is. 

Entre as ma té ri as re le van tes que ti ve mos opor -
tu ni da de de ana li sar, devo des ta car a emen da cons ti -



tu ci o nal que dis ci pli na o uso de me di das pro vi só ri as e 
as no vas re gras da imu ni da de par la men tar.

Mas, sem dú vi da al gu ma, um dos tra ba lhos
mais lon gos e ár du os foi a con clu são, de po is de mais
de 5 anos, da Re for ma Po lí ti co-Par ti dá ria no Se na do,
da qual fui re la tor, com a apro va ção de fi ni ti va, nes ta
Casa, da fi de li da de par ti dá ria pelo pra zo de fi li a ção e
do fi nan ci a men to pú bli co das cam pa nhas ele i to ra is.

Ou tros as sun tos po lê mi cos, como a re gu la men -
ta ção do sis te ma fi nan ce i ro, a re for ma do Ju di ciá rio e
a par ti ci pa ção do ca pi tal es tran ge i ro nas em pre sas
jor na lís ti cas, ti ve ram avan ços sig ni fi ca ti vos. E, ain da,
fo ram con clu í das as vo ta ções de ma té ri as que tra mi -
ta vam há dé ca das, como a re for ma do Có di go Ci vil e
a cri a ção do Con se lho de Éti ca da Câ ma ra.

Isto tudo sem es que cer da cor re ção da ta be la
do Impos to de Ren da em 17,5%, apro va da nes ta se -
ma na.

Fa lan do es pe ci fi ca men te do Se na do Fe de ral,
apro va mos de ze nas de emen das, leis com ple men ta -
res, leis or di ná ri as e pro je tos de lei. Envi a mos mais de 
100 ma té ri as à Câ ma ra. Ana li sa mos cer ca de 400 de -
cre tos que apro vam ou re no vam con ces sões para a
ex plo ra ção de ser vi ços de ra di o di fu são. E vo ta mos
mais de 80 de cre tos, ho mo lo ga ções, re so lu ções, in di -
ca ções e no me a ções de au to ri da des, acor dos, con -
vê ni os, ope ra ções de cré di to e con ven ções in ter na ci -
o na is.

Con si de ro que, en tre as di ver sas ati vi da des par -
la men ta res, o de ba te é uma das mais im por tan tes.
Das dis cus sões com ou tros par la men ta res de di fe -
ren tes cor ren tes ide o ló gi cas so bre te mas va ri a dos é
que saem, mu i tas ve zes, as so lu ções para os gran des 
pro ble mas na ci o na is.

Nes te pa pel fun da men tal, não fu gi mos à res -
pon sa bi li da de de sen si bi li zar a mas sa crí ti ca da po -
pu la ção com pro nun ci a men tos so bre os mais va ri a -
dos te mas.

Lan cei a idéia da Trans po si ção do Rio To can -
tins, como uma al ter na ti va mais viá vel ao pro je to de
mu dan ça das águas do São Fran cis co. Este pro je to,
que be ne fi ci a ria di ver sos Esta dos nor des ti nos, atin gi -
dos ano após ano por se cas de vas ta do ras, está nas
mãos do Pre si den te Fer nan do Hen ri que e es pe ro que 
seja le va do em con si de ra ção.

Te mos, ain da, pela fren te, di ver sos de sa fi os.
Algu mas ma té ri as es tão pron tas para se rem vo ta das,
como a que es ta be le ce li mi tes de en di vi da men to do
se tor pú bli co: uma nor ma com ple men tar à Lei de
Res pon sa bi li da de So ci al, na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

Ou tra pro pos ta que me re ce des ta que é a PEC
42/2001, que tra ta do Impos to so bre pe tró leo e de ri -
va dos, já apro va da em pri me i ro tur no. Há, ain da, o po -
lê mi co PLS 32/2001, que ex clui o se tor elé tri co do
pro gra ma de pri va ti za ção, na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos. 

No cam po da Re for ma Po lí ti ca, te mos a pro po si -
ção, de mi nha au to ria, que pre vê per da de man da to
quan do hou ver mu dan ça de par ti do ou vi o la ção da
dis ci pli na par ti dá ria, na co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça. Tam bém na CCJ, se en con tra a PEC
47/1999, que ins ti tui o sis te ma ele i to ral mis to nas ele i -
ções para a Câ ma ra, ve dan do a co li ga ção par ti dá ria
nas ele i ções le gis la ti vas e dis pon do so bre a su plên -
cia dos de pu ta dos.

Des ta co, ain da, a PEC 22/2000, que tor na obri -
ga tó ria a exe cu ção or ça men tá ria anu al e a mais que
ne ces sá ria Re for ma do Ju di ciá rio – am bas na Co mis -
são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça. 

Aguar da mos ou tras pro po si ções que es tão na
Câ ma ra dos De pu ta dos, como a que al te ra o ins ti tu to
da Imu ni da de Par la men tar, a cor re ção da ta be la do
Impos to de Ren da e a cha ma da fle xi bi li za ção de al gu -
mas nor mas da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, 2001 foi
um ano mar can te em mi nha me mó ria po lí ti ca pes so -
al. De po is de pas sar anos no PSDB, de me apo i ar to -
das as ban de i ras de mo crá ti cas dos tu ca nos, de ocu -
par, por 6 anos, a Li de ran ça do par ti do no Se na do,
com mu i to or gu lho, me vi obri ga do a to mar no vos ru -
mos.

No dia 3 de ou tu bro, in gres sei no PMDB. Tal fato
foi am pla men te di vul ga do e meus mo ti vos para tal
mu dan ça tam bém. Mas con si de ro que um dos gran -
des ges tos que um ho mem pú bli co pode ter é o de
pres tar con tas a seu ele i to ra do, a cada ci da dão, sem -
pre que pos sí vel.

Vou aqui, ra pi da men te, re lem brar as ra zões que 
me le va ram a to mar tal de ci são. De i xei um par ti do
quan do ele ain da não es ta va no po der. Entrei em um
novo par ti do que não está no po der, por uma ques tão
de cons ciên cia e de fa zer jus ti ça co mi go mes mo.

A ex pe riên cia me en si nou a não re pe tir os mes -
mos er ros que co me ti no pas sa do. Par ti ci pei de um
pro je to, cujo ob je ti vo prin ci pal era aca bar com as in -
jus ti ças so ci a is, com a mi sé ria. De i xei este mes mo
pro je to, já há vá ri os anos por que ele aban do nou suas
pro pos tas ori gi na is.

Como ad ver tiu o sem pre sa u do so Ulysses Gu i -
ma rães: ”Qu an do as eli tes po lí ti cas pen sam ape nas
na so bre vi vên cia do po der oli gár qui co, co lo cam em



ris co a so be ra nia na ci o nal.“ E esta re a li da de já dura
16 anos no Ce a rá, No bres Co le gas!

Nun ca fiz po lí ti ca por con ve niên cia! Ca vei trin -
che i ras sem pre com o ob je ti vo de ge rar mu dan ças.
Esta é a mi nha his tó ria. Te nho fe i to – e não é de ago ra
– mu i tas crí ti cas ao rumo das co i sas em meu es ta do,
ao mo de lo equi vo ca do de de sen vol vi men to im ple -
men ta do até hoje. Já pro pus vá ri as sa í das e ain da te -
nho mu i to a su ge rir. 

Nos so ob je ti vo ma i or deve ser o com ba te à mi -
sé ria. Para com ba ter esta cru el ex pres são da po bre -
za, é pre ci so ir mos onde es tão os po bres do Ce a rá.
Te mos que apre sen tar pro pos tas para essa po pu la -
ção e é isso que te nho pro cu ra do fa zer.

No meu Esta do, as di fi cul da des nes te ano de
2001 fo ram imen sas. Te nho in ten si fi ca do mi nhas an -
dan ças pelo in te ri or, aos mu ni cí pi os mais po bres. De -
po is de di ver sas vi si tas a qua se to das as re giões do
es ta do, pude re a fir mar uma cer te za que tra go co mi go 
já há al gum tem po.

Como é im por tan te im ple men tar pro gra mas que 
ge rem ati vi da des per ma nen tes no in te ri or! Como é
pre ci so dar o mí ni mo de opor tu ni da des às pes so as! 

E quan to mais po bres fo rem es tes ci da dãos,
ma i or a nos sa res pon sa bi li da de em en con trar sa í das
para os pro ble mas da mi sé ria e em ge rar ações que
re du zam as de si gual da des so ci a is.

É cer to que não exis te ilha de pros pe ri da de num 
oce a no de mi se rá ve is. Se a op ção con ti nu ar sen do a
de si gual da de, per ma ne ce re mos vi ven do com medo,
den tro de nos sos mun dos.

O Ce a rá tem uma es tru tu ra vi ci a da que man têm 
a po pu la ção ce a ren se apri si o na da na mi sé ria. 

Por isso, que ro con ti nu ar algo que te nho in can -
sa vel men te fe i to já há al guns anos: mi nha pre ga ção
por um pro je to para o Ce a rá. Estou in te res sa do em
ques tões que afe tam a vida das pes so as. A dis cus são 
fu la ni za da não co lo ca fe i jão na pa ne la, não gera em -
pre go e nem ga ran te a se gu ran ça da po pu la ção.

Sei que não é fá cil su pe rar os pro ble mas de um
es ta do gran de, com ple xo e de um po ten ci al eco nô mi -
co como o nos so. É pre ci so mu i ta mo bi li za ção. O que
pre ten do, da qui por di an te, uti li zan do mi nhas ar mas
como par la men tar e ci da dão, é in cen ti var e mo bi li zar
a mas sa crí ti ca do Ce a rá. 

A po pu la ção – digo de ma ne i ra di re ta – está
can sa da de pe que nas ques tões, de pi cu i nhas. Te mos 
de fa zer o de ba te das idéi as. E cre io que a ques tão da
fome e da mi sé ria – seja nos cen tros ur ba nos, seja no
in te ri or – é pri o ri tá ria.

Sa be mos que 2002 será um ano de ci si vo e de
enor mes de sa fi os. As ele i ções de ou tu bro – tal vez as
mais dis pu ta das da re cen te his tó ria bra si le i ra – po -
dem re de se nhar o qua dro das for ças po lí ti cas. E se -
rão cru ci a is para a con ti nu i da de ou não das mu dan -
ças efe tu a das até ago ra. 

Será um ano de pro vas para os ajus tes in ter nos
efe tu a dos em res pos ta à cri se fi nan ce i ra ex ter na. O
êxi to de pen de rá da dis po si ção da so ci e da de para as
re for mas es tru tu ra is que ain da de vem ser em pre en di -
das, com a co la bo ra ção de nós con gres sis tas, para
que o País con ti nue o ci clo du ra dou ro de de sen vol vi -
men to eco nô mi co e so ci al.

O mo men to é de en ca rar os pró xi mos de sa fi os,
ani ma dos pela con vic ção de que o Bra sil po de rá su bir 
de pa ta mar na es ca la das na ções e em re la ção às as -
pi ra ções do seu povo.

Espe ra mos, sin ce ra men te, que o ano que vem
seja de re a li za ções fa vo rá ve is no cam po eco nô mi co.
E que seja mar ca do por no vos e mais im por tan tes
avan ços na área so ci al. Mais do que cres cer sim ples -
men te, te mos di an te de nós a res pon sa bi li da de de es -
pra i ar o de sen vol vi men to pe las di fe ren tes ca ma das
so ci a is e re giões do País.

A re du ção do Cus to Bra sil co bra es for ços adi ci -
o na is em re la ção à que da das ta xas de ju ros, à re mo -
ção de gar ga los de in fra-es tru tu ra e à ra ci o na li za ção
da car ga tri bu tá ria. Acre di to que te mos es pa ço para
avan çar em di ver sas áre as, para per mi tir a im ple men -
ta ção de pro gra mas ge ra do res de em pre go e ren da. 

Nes se es for ço, te mos de con ti nu ar aper fe i ço an -
do e in ten si fi can do o uso dos ins tru men tos le gis la ti -
vos ao nos so al can ce para pro pi ci ar às em pre sas bra -
si le i ras aces so ao cré di to, à in for ma ção, ao co nhe ci -
men to e aos mer ca dos, tan to quan to pos sí vel, em
igual da de de con di ções com os com pe ti do res ex ter -
nos.

O ma i or de to dos os de sa fi os con ti nua sen do o
de equi li brar a pri o ri za ção do gas to em fa vor dos mais 
ca ren tes e a uni ver sa li za ção do aces so bá si co à edu -
ca ção, à sa ú de e à pre vi dên cia.

Para isso não há fór mu la má gi ca, mas só a bus -
ca per ma nen te da efi ciên cia na ges tão pú bli ca, com
aus te ri da de, cri a ti vi da de, des cen tra li za ção, con tro les 
so ci a is cres cen tes e mu i ta aber tu ra à enor me dis po -
si ção de mons tra da pe los bra si le i ros para o tra ba lho
vo lun tá rio em fa vor da co mu ni da de.

Estou cer to de que, com o mes mo equi lí brio,
con ti nu a re mos tra ba lhan do pela re a li za ção das pers -
pec ti vas am pla men te fa vo rá ve is que hoje se abrem
para o nos so País.



Era o que ti nha a di zer. 
Mu i to obri ga do.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) 
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nos fil mes so -
bre os gol pes de es ta do em pe que nos pa í ses de qual -
quer par te do mun do, é clás si ca a cena da to ma da da
emis so ra de rá dio ou de te le vi são por um gru po de eli -
te. É a luta pelo con tro le da in for ma ção, ab so lu ta men -
te cru ci al na dis pu ta pelo po der.

É evi den te que a arte imi ta a vida e que essa
cena, clás si ca, como já dis se, foi ins pi ra da aos fil mes
pela vida real. Ela se re pe tiu, sabe-se lá quan tas ve -
zes, em quan tos gol pes de es ta do di fe ren tes, para
ga ran tir a quem dava o gol pe a he ge mo nia da in for -
ma ção que se ria vis ta ou ou vi da dali por di an te.

Aqui em nos so País, em tem pos que la men ta -
vel men te ain da es tão na lem bran ça de mu i tos, o con -
tro le da in for ma ção foi pra ti ca do pelo re gi me mi li tar
im pos to em 1964 du ran te mu i tos anos. Insti tu iu-se a
cen su ra, que ar bi trou o que po dia ou não ser no ti ci a -
do à po pu la ção, no in te res se do re gi me.

Ago ra mes mo, quan do o con fli to do Afe ga nis tão
in va diu ina pe la vel men te os nos sos la res, tor nou-se
fá cil com pre en der o que re pre sen ta o con tro le da in -
for ma ção. O re gi me ta li bã, ain da não com ple ta men te
der ro ta do, ba niu apa re lhos de rá dio e de te le vi são da
vida dos afe gãos, para evi tar que ti ves sem con ta to
com idéi as es tra nhas ao gos to do fun da men ta lis mo
is lâ mi co.

Os exem plos são mu i tos, e eu po de ria pas sar
mu i to tem po enu me ran do aqui ca sos e mais ca sos
que ilus tram o sig ni fi ca do do con tro le da in for ma ção.
Mas cre io que, no mun do po lí ti co em que vi ve mos,
essa ques tão é par ti cu lar men te sen sí vel, e V. Exªs
cer ta men te com pre en dem bem a im por tân cia da li -
ber da de e da plu ra li da de da in for ma ção

Digo tudo isso, Srªs Se na do ras, Srs. Se na do res, 
por que está em ques tão a plu ra li da de da in for ma ção
em nos so País. O Mi nis té rio das Co mu ni ca ções está
pre pa ran do Pro je to de Lei de Ra di o di fu são, que de ve -
rá re gu lar o con tro le so bre as emis so ras de rá dio e de
te le vi são do País, após ter re a li za do pro ces so de
Con sul ta Pú bli ca, em que sub me teu seu an te pro je to
ao exa me e às su ges tões da so ci e da de bra si le i ra.

Tra ta-se de ma té ria com ple xa, da mais alta re le -
vân cia, em que a pro pos ta do Mi nis té rio é ine vi ta vel -
men te con fron ta da com a le gis la ção de ou tros pa í ses
e com a pro pos ta que che gou a ser es bo ça da pela
equi pe do ex-Mi nis tro Sér gio Mot ta. Esse con fron to se 
dá na bus ca das me lho res idéi as, so bre tu do da que las 
que tra gam a ma i or de mo cra ti za ção pos sí vel dos ser -

vi ços de ra di o di fu são em nos so País, para ga ran tir a
plu ra li da de de in for ma ções.

Evi tar o mo no pó lio de ser vi ços pú bli cos é fun -
ção es sen ci al do Esta do. Assim ocor re no se tor elé tri -
co, em que a Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca
es ta be le ceu li mi tes de pro pri e da de de em pre sas, a
fim de co i bir pos sí ve is abu sos no mer ca do. Assim é
na te le fo nia, onde a con cor rên cia já é re a li da de e o
con su mi dor pode es co lher li vre men te o for ne ce dor de 
seus ser vi ços. Tam bém na área do pe tró leo, es ta mos
às vés pe ras de re gu la men ta ção que vai per mi tir a
con cor rên cia ple na no mer ca do de com bus tí ve is.

Na ra di o di fu são, en tre tan to, como já vi mos, o
mo no pó lio é ma té ria mais de li ca da ain da, por que o
mo no pó lio da in for ma ção re pre sen ta o mo no pó lio das 
cons ciên ci as. Não se pode per mi tir, em nome do ple -
no exer cí cio da de mo cra cia, con sa gra do em nos sa
Cons ti tu i ção, que este ou aque le gru po exer çam, lo -
cal, re gi o nal ou na ci o nal men te, o con tro le da in for ma -
ção. 

A equi pe do ex-Mi nis tro Sér gio Mot ta ana li sou
as le gis la ções dos Esta dos Uni dos, Argen ti na, Uru -
guai, Ve ne zu e la, Re i no Uni do, Fran ça, Ale ma nha, Itá -
lia e Áus tria, se gun do in for ma o jor nal O Esta do de
S.Pa u lo do úl ti mo dia 11 de no vem bro. Ne las se en -
con tram vá ri as so lu ções, cada uma pró pria à re a li da -
de do país a que se apli ca.

Entre tan to, há três fór mu las bá si cas para evi tar
pro ble mas de con tro le da in for ma ção: o con tro le da
pro pri e da de dos me i os de co mu ni ca ção, a li mi ta ção
da au diên cia e a se pa ra ção da ope ra ção da rede de
pro du ção do con te ú do ve i cu la do.

Esta dos Uni dos, Re i no Uni do, Fran ça e Itá lia
com bi nam res tri ções lo ca is, na ci o na is e de pro pri e -
da de cru za da, que se re fe re ao con tro le de di fe ren tes
me i os de co mu ni ca ção por uma mes ma com pa nhia,
por via de con tro le aci o ná rio. Nos Esta dos Uni dos,
além de ha ver li mi ta ção ao nú me ro de emis so ras de
rá dio e te le vi são que po dem ser con tro la das por um
mes mo gru po na mes ma lo ca li da de, per mi te-se que
um gru po cu bra so men te até 35% das re si dên ci as do
país no caso da TV aber ta.

A li mi ta ção da au diên cia ocor re no Re i no Uni do
e na Fran ça. No Re i no Uni do uma rede pode atin gir
até 15% da au diên cia to tal e jor na is com 20% dos le i -
to res não po dem ter emis so ras de rá dio ou TV. Já na
Fran ça, o li mi te de au diên cia na ci o nal para TV é de
49%.

A se pa ra ção da ope ra ção da rede de pro du ção
do ma te ri al que é por ela ve i cu la do é so lu ção ado ta da 
na Itá lia para a TV di gi tal. Lá se rão ofe re ci das, se pa -



ra da men te, con ces sões de rede de TV e au to ri za -
ções de con te ú do. Com pa nhi as que te nham as duas
li cen ças po dem ve i cu lar no má xi mo 20% de pro gra -
mas pró pri os.

A ma té ria de O Esta do de S.Pa u lo a que me re -
fe ri in for ma que a pro pos ta atu al do Mi nis té rio das Co -
mu ni ca ções tem me nos me ca nis mos para evi tar a
con cen tra ção da pro pri e da de e in cen ti var a plu ra li da -
de da in for ma ção. Se gun do o jor nal, a pro pos ta da
equi pe de Sér gio Mot ta ti nha li mi ta ções lo ca is, im pe -
di men tos na ci o na is e à pro pri e da de cru za da, sen do,
por tan to, apa ren te men te mais van ta jo sa.

De qual quer modo, o mo men to é este, en quan to 
se es tu dam e se ava li am as su ges tões re ce bi das na
con sul ta pú bli ca e se pre pa ra o pro je to. É fun da men -
tal que pre va le çam ape nas os in te res ses da po pu la -
ção bra si le i ra na ela bo ra ção des sa Lei.

Espe ra mos que o Mi nis tro Pi men ta da Ve i ga, fiel 
aos seus com pro mis sos de mo crá ti cos, en ca mi nhe ao 
Con gres so Na ci o nal a me lhor pro pos ta pos sí vel,
aque la que, com bi nan do as me lho res idéi as dis po ní -
ve is, con tem ple ple na men te os in te res ses da nos sa
so ci e da de, pre ser va da sem pre a li ber da de de ex -
pres são e a plu ra li da de da in for ma ção.

É gra ças a es ses dois me ca nis mos que a de mo -
cra cia tem avan ça do no País. Mer cê da li ber da de e da 
plu ra li da de da in for ma ção, es ta mos con se guin do
con so li dar a de mo cra cia e cons tru ir um Bra sil me lhor
e mais jus to.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.
O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE)  – Sr. Pre -

si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não de i xa de ser com
or gu lho que re gis tro a re a li za ção do Con gres so Na ci -
o nal do PT no Cen tro de Con ven ções de Olin da-Re ci -
fe. É a cons ta ta ção de que Per nam bu co vol tou a ser o
ce ná rio de gran des mo men tos po lí ti cos do país.

Nada mais apro pri a do. É em Per nam bu co, com
di fi cul da des é ver da de, que tra ba lha mos mais in ten -
sa men te pela união das for ças po lí ti cas pro gres sis -
tas. E se há um Esta do da União onde ela é viá vel,
sem dú vi da é lá. Fru to, so bre tu do, do ama du re ci men -
to da gen te e do tra ba lha dor per nam bu ca no.

Mas, não po de mos de i xar de con si de rar que em 
Per nam bu co, as oli gar qui as, os ne o li be ra is, os
neo-qual quer-co i sa, se uni ram em uma ali an ça po de -
ro sa que ain da se ex pres sa com ener gia, prin ci pal -
men te pela for ça de seu po der eco nô mi co.

Ne nhum Esta do da fe de ra ção se faz re pre sen -
tar tan to jun to ao po der como o Esta do de Per nam bu -
co. Mas, cu ri o sa men te, nun ca Per nam bu co foi tão
pre te ri do nas de ci sões na ci o na is. Falo de Per nam bu -

co, mas po de ria fa lar do Nor des te todo. Esque ci do,
aban do na do e dis cri mi na do.

É ver da de que nós, os se to res pro gres sis tas,
co me te mos equí vo cos no pas sa do. De i xa mos que a
va i da de e a pre sun ção nos se pa ras se.

Foi a nos sa união que le vou o com pa nhe i ro
João Pa u lo à Pre fe i tu ra de Re ci fe e a com pa nhe i ra
Lu ci a na San tos à Pre fe i tu ra de Olin da. 

Em Per nam bu co, a ali an ça que une o go ver no,
fe de ral e es ta du al, foi fra go ro sa men te der ro ta da pela
von ta de so be ra na do povo. 

A ar ga mas sa que nos le vou à vi tó ria em 2000
cer ta men te vai nos le var à vi tó ria em 2002. Não nos
uni mos por con ta de con ve niên ci as pes so a is. Nem
por cir cuns tân ci as tem po ra is. O que nos une é uma vi -
são de fu tu ro para Per nam bu co e para o Bra sil. O que
nos une é a cer te za de que o ca mi nho cer to a per cor -
rer é dis tin to des se que se per cor re ao lon go da his tó -
ria. 

Bas ta de es cân da los.
Che ga de fa vo re ci men tos à ban ca in ter na ci o nal. 

Não po de mos mais con vi ver com a sub mis são to tal
aos in te res ses do FMI e dos ban que i ros. O Bra sil não
é uma es ta tís ti ca. Nos sa gen te pas sa fome, so fre com 
o de sem pre go, com a fome. Luta pela so bre vi vên cia,
no ser tão, na roça, nas es qui nas e nas fa ve las das
gran des ci da des. 

Qu e re mos em pre gos, de sen vol vi men to e pro -
gres so. 

Qu e re mos Edu ca ção e Sa ú de.
Qu e re mos ter ra. 
Qu e re mos que os pe que nos pro du to res ru ra is

te nham con di ções de co mer ci a li zar a sua pro du ção,
em igual da de de con di ções com as gran des cor po ra -
ções.

Qu e re mos tra ba lho.
Srs. Se na do res, nun ca um go ver no dis cri mi nou

tan to os tra ba lha do res nor des ti nos, como este. E a
com pul são pelo fi si o lo gis mo da ma i o ria dos go ver na -
do res foi tan ta, que se quer ar ti cu la ram re sis tên cia. 

Sem re pre sen ta ti vi da de, com a le gi ti mi da de
ques ti o na da, os go ver nos es ta du a is as sis ti ram im po -
ten tes a hu mi lha ção dos fe ri a dos pro lon ga dos, ape -
nas por que um bu ro cra ta em Bra sí lia che gou à con -
clu são de que a úni ca for ma de eco no mi zar ener gia
era ces sar a ati vi da de eco nô mi ca.

Assis ti ram à ex tin ção da Su de ne, ape nas por -
que o FMI quer ver abo li do o ins ti tu to do in cen ti vo fis -
cal.

Tes te mu nha ram a bu ro cra ti za ção da tê nue ação 
so ci al do go ver no, que pas sou a dis cri mi nar a fome e



a mi sé ria, e es ta be le ceu con di ções para que uma fa -
mí lia, ví ti ma da in cle mên cia da seca, re ce ba R$15 por 
mês.

A seca não dis tin gue. A fome não per gun ta a
uma cri an ça se o seu pai tem cur so de qua li fi ca ção
pro fis si o nal, se o ir mão fre qüen ta a es co la e as sim
por di an te.

É hora de mu dar.

Te nho a pre ten são de di zer que a es quer da bra -
si le i ra ga nhou novo rumo no ce ná rio do Está dio de
Vila Eu cli des, em São Ber nar do do Cam po.

Foi lá há mais de 20 anos que um per nam bu ca -
no, Luís Iná cio da Sil va, en tão lí der sin di cal dos me ta -
lúr gi cos, pro fe riu o que ha ve ria de nor te ar o pen sa -
men to po lí ti co das no vas ge ra ções: o tra ba lha dor bra -
si le i ro quer co mi da, fe i jão na mesa. Quer con di ções
de tra ba lho, dig ni da de e res pe i to. 

Acho que es tas pa la vras ain da eco am na men te
de po lí ti cos res pon sá ve is, que so nham com um país
mais jus to, sem dis cri mi na ção, onde to dos os bra si le i -
ros se jam tra ta dos com igual da de.

Mu i to obri ga do.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR)  –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ”O Bra sil pre ci -
sa cres cer. Pre ci sa ge rar em pre gos. Pre ci sa de no vas 
em pre sas. Pre ci sa de pou pan ça in ter na. Este é o país 
que con ta com o en tu si as mo de mi lha res de em pre -
en de do res, que pre ci sam ter um mer ca do de ca pi ta is
for te, que lhes as se gu re aces so ao ca pi tal de ba i xo
cus to e am plie a par ce ria com os aci o nis tas. Quer di -
zer: a Bol sa é vi tal para o Bra sil.“

Esse é um tre cho do im por tan te do cu men to lan -
ça do pela Ação Cí vi ca pelo For ta le ci men to do Mer -
ca do de Ca pi ta is, mo vi men to am plo, de ade são vo -
lun tá ria, cujo ob je ti vo é lu tar pela so lu ção dos pro ble -
mas que afe tam o mer ca do de ca pi ta is bra si le i ro.

Tra ta-se de uma ação cí vi ca de ma i or im por tân -
cia so ci al, po lí ti ca e eco nô mi ca, pois é im pos sí vel ter -
mos uma eco no mia re al men te de sen vol vi da sem um
mer ca do de ca pi ta is ma du ro e de sen vol vi do.

Hoje um dos gran des pro ble mas do nos so mer -
ca do de ca pi ta is é a mi gra ção de ne gó ci os de em pre -
sas bra si le i ras para o ex te ri or, prin ci pal men te para a
Bol sa de Va lo res de Nova York, que vem cres cen te -
men te açam bar can do gran de vo lu me de tran sa ções
que nor mal men te se ri am re a li za das na Bol sa de Va -
lo res de São Pa u lo.

Não se tra ta de fe char a eco no mia bra si le i ra,
nem de im pe dir a trans for ma ção de nos sas em pre sas 
em com pa nhi as ver da de i ra men te mul ti na ci o na is,

nem, tam pou co, de tra ba lhar com fron te i ras es tre i tas
e com ne gó ci os li mi ta dos.

Cer ta men te a aber tu ra do prin ci pal mer ca do
mun di al às em pre sas bra si le i ras é sa lu tar, re fle te o
ama du re ci men to de nos sa eco no mia e de nos sas
em pre sas, des de que não sig ni fi que a atro fia de nos -
so pró prio mer ca do de ca pi ta is, como atu al men te
está ocor ren do, com sig ni fi ca ti va mi gra ção de ne gó ci -
os para a Bol sa de Va lo res de Nova York.

O Bra sil pre ci sa de em pre sas for tes, de em pre -
sas res pe i ta das in ter na ci o nal men te, de em pre sas
que se jam ca pa zes de cap tar re cur sos no ex te ri or e,
pa ra le la men te, pre ci sa tam bém de for ta le cer o mer -
ca do lo cal, as se gu ran do con di ções de cres ci men to
por meio de re cur sos apro pri a dos para nos sas em -
pre sas.

A ca pi ta li za ção, ao con trá rio do en di vi da men to,
é o ca mi nho sa lu tar para que mais em pre en de do res
pos sam cri ar no vas em pre sas, no vos em pre gos, mais 
ren da, mais re ce i ta tri bu tá ria ade qua da, ge ran do
mais e me lho res ser vi ços para toda a po pu la ção.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, a Ação
Cí vi ca pelo For ta le ci men to do Mer ca do de Ca pi ta -
is é um mo vi men to que me re ce todo o nos so es tí mu lo 
e apo io, por que acre di ta mos em sua fi lo so fia, em
seus pro pó si tos, em sua li nha de ação, que co in ci de
com a li nha de ação do Go ver no do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so.

Uma eco no mia aber ta, com li vre con cor rên cia,
com um mer ca do de ca pi ta is vi go ro so, pos si bi li tan do
aces so a re cur sos ne ces sá ri os à im plan ta ção de no -
vos em pre en di men tos pro du ti vos, re pre sen ta um
com pro mis so e um ide al de mo der ni da de, aber tu ra
eco nô mi ca e po lí ti ca, que apo i a mos e de fen de mos
fir me men te.

A de mo cra ti za ção do ca pi tal das em pre sas não
só é apo i a da e es ti mu la da pelo Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, mas tam bém já tem sido pra ti ca da 
pelo Go ver no Fe de ral, como ocor reu re cen te men te
em re la ção à Pe tro brás, que vem fa ci li tan do a aqui si -
ção de suas ações por tra ba lha do res bra si le i ros.

Para que uma ver da de i ra de mo cra ti za ção do
ca pi tal das em pre sas ocor ra no Bra sil, pre ci sa mos de
uma bol sa de va lo res for te, que te nha um vo lu me de
ne gó ci os ex pres si vo, com pa tí vel com a di men são da
eco no mia bra si le i ra, em que um gran de nú me ro de
em pre sas im por tan tes es te jam ope ran do, para que
haja uma ca pi ta li za ção sa dia e ade qua da, com cres -
ci men to eco nô mi co sus ten tá vel.



Sa be mos que exis tem obs tá cu los ins ti tu ci o na is
à con cre ti za ção des se ide al de cres ci men to e de sen -
vol vi men to sa dio de nos so mer ca do de ca pi ta is.

A tri bu ta ção das ope ra ções em bol sa de va lo res
cer ta men te re pre sen ta um obs tá cu lo que deve ser
su pe ra do para que te nha mos con di ções de con cor -
rên cia in ter na ci o nal e não per ca mos ne gó ci os, em
be ne fí cio de bol sas es tran ge i ras.

Te nho a con vic ção de que o Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so em bre ve dará uma so lu ção
ade qua da para o pro ble ma da tri bu ta ção das ope ra -
ções em bol sa de va lo res, as sim como em re la ção
aos ga nhos de ca pi tal no mer ca do aci o ná rio.

Qu e re mos um mer ca do de ca pi ta is for te, mo -
der no, de mo crá ti co, com am pla par ti ci pa ção da nos -
sa po pu la ção, com em pre sas bem ca pi ta li za das, e
não en di vi da das, ge ran do ren da, em pre gos e pro du -
zin do mais bens, a me no res cus tos, con tri bu in do para 
o bem-es tar de nos sa po pu la ção.

De i xo aqui meu to tal apo io ao mo vi men to Ação
Cí vi ca pelo For ta le ci men to do Mer ca do de Ca pi ta -
is, que, em boa hora, de fen de nos so mer ca do de
ações e o for ta le ci men to de nos sa Bol sa de Va lo res.

Mu i to obri ga do.
A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)  – 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ao re la tar o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo Nº 71, de 2001, na
COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO
MERCOSUL, con vo can do ple bis ci to so bre a sus pen -
são das ne go ci a ções para o in gres so do Bra sil na
Asso ci a ção de Li vre Co mér cio das Amé ri cas – ALCA, 
sus pen são esta pelo pra zo de quin ze anos, con for -
me emen da que ofe re ce mos, tive a opor tu ni da de de
tra var um con ta to mais acu ra do com essa te má ti ca.

Faço ques tão de re pe tir aqui afir ma ção do emi -
nen te Se na dor Sa tur ni no, au tor do re fe ri do PDL, ao
lem brar que o Bra sil vem so fren do pres são para ade -
rir à ALCA e, tam bém, que:

”nos sa eco no mia não tem con di ções de se in te -
grar à eco no mia nor te-ame ri ca na se não pas sar an -
tes por um pro ces so de for ta le ci men to in ter no e de in -
te gra ção com os de ma is pa í ses da Amé ri ca do Sul...“.

Enten de mos que a ade são do Bra sil à ALCA
não deve ser tra ta da de for ma res tri ta ape nas aos cír -
cu los da bu ro cra cia di plo má ti ca e tec no crá ti ca. Tra -
ta-se de uma de ci são que diz res pe i to ao fu tu ro do
país como na ção e con se qüen te men te à vida de cada 
bra si le i ro.

A Co mu ni da de Eu ro péia le vou 30 anos de ba -
ten do a cri a ção do seu mer ca do co mum com a re a li -
za ção de ple bis ci tos de di ver sas na tu re zas. Não nos

es que ça mos de que so men te ago ra, dia 01 de ja ne i ro 
2002 pró xi mo, aque le mer ca do terá o Euro como úni -
ca mo e da, co ro an do o pro ces so de in te gra ção for ja do 
em dé ca das de ne go ci a ções.

Por se tra tar de uma ques tão de ta ma nha re le -
vân cia para a vida na ci o nal já ocor reu a apre sen ta ção 
de pro je to de de cre to le gis la ti vo à Câ ma ra dos De pu -
ta dos pro pon do a re a li za ção de um ple bis ci to na ci o -
nal so bre a ALCA. A re a li za ção do ple bis ci to se jus ti fi -
ca não só pela im por tân cia das ques tões em ne go ci a -
ção, mas para que as de ci sões não se jam res tri tas
aos cír cu los di plo má ti cos e tec no crá ti cos, como men -
ci o na do. A so ci e da de pre ci sa se in for mar me lhor,
de ba ter e de ci dir de mo cra ti ca men te se o País
deve ou não par ti ci par da ALCA.

Por tan to, em prin cí pio jus ti fi ca-se o pe río do de
20 anos pre ten di dos pelo PDL Nº 71, de 2001, ge ran -
do um pra zo que po de mos con si de rar um pe río do de
pre pa ra ção eco nô mi ca para a in te gra ção re gi o nal
pro pos ta, sen do este um pro ce di men to le gí ti mo e fun -
da men tal para pen sar mos numa in ser ção com pe ti ti va 
do Bra sil na ALCA e nos de ma is mer ca dos mun di a is.

São es tes os ar gu men tos que nos le va ram a re -
fle tir so bre a pro pos ta do Se na dor Sa tur ni no Bra ga de 
im por o que po de mos con si de rar uma mo ra tó ria tec -
no ló gi ca de vin te anos em re la ção à ALCA. Qu e re mos 
crer que a gran de ques tão re si de em ava li ar se esse
pe río do é pou co, mu i to ou se é ade qua do.

Não se tra ta de ta re fa sim ples, de ve mos re co -
nhe cer. To da via, a par tir do ra ci o cí nio de que a União
Eu ro péia ado tou pe río do de trin ta anos para uma efe -
ti va aber tu ra ao mer ca do mun di al (por tan to, os 20
anos ini ci al men te pro pos tos pelo pro je to cor res pon -
dem a 66% da que les 30) , e ao mes mo tem po é pú bli -
ca a po si ção do Mi nis tro de Esta do da Fa zen da Pe dro
Ma lan de que se ri am ne ces sá ri os quin ze anos para a
er ra di ca ção da po bre za em nos so País. Pois en tão,
se eli mi nar mos a in di gên cia e re du zir mos os ní ve is de 
po bre za no seio de nos sa po pu la ção, po de ría mos tra -
tar da in te gra ção eco nô mi ca em ou tras ba ses. Não te -
nha mos dú vi das quan to a isso.

Nes se pon to me re ce des ta que a afir ma ção do
pró prio Pre si den te da Re pú bli ca, para uma pla téia de
cer ca de 400 pes so as, du ran te a ce ri mô nia de aber tu -
ra da III Con fe rên cia Anu al so bre De sen vol vi men to
Glo bal, no Rio, di vul ga da nos jor na is de 11.12.2001
(Glo bo on line) :

“ – O Con gres so ame ri ca no aca bou de apro var
o fast-track com con di ções que, se fo rem le va das ao
pé da le tra, sig ni fi cam que não vai ha ver Alca – afir -
mou o pre si den te.” (gri fo nos so) 



Pa re ce não es tar mos mu i to dis tan tes nes se as -
pec to. Para o pre si den te, a in te gra ção eco nô mi ca das
Amé ri cas, pre vis ta para co me çar em 2005, fra cas sa -
rá se o Se na do dos Esta dos Uni dos apro var o pro je to
do fast-track — um man da to para o pre si den te Ge or -
ge W. Bush fir mar acor dos co mer ci a is — nos ter mos
vo ta dos pe los de pu ta dos.

A Câ ma ra ame ri ca na apro vou o pro je to de lei da 
Au to ri da de de Pro mo ção Co mer ci al (Inter na ci o nal
Tra de Co mis si on – ITC, a co mis são de co mér cio in ter -
na ci o nal dos EUA, si gla em in glês da nova de no mi na -
ção do an ti go fast track) , que dá po de res ao pre si den -
te para ne go ci ar acor dos co mer ci a is com ou tros pa í -
ses, sem ne ces si tar da anuên cia do Le gis la ti vo e sem 
o ris co de vê-los mo di fi ca dos pelo Con gres so. Ape sar 
da apro va ção, pelo aper ta do pla car de 215 a 214, fo -
ram in cor po ra dos me ca nis mos que de sa gra da ram ao 
go ver no bra si le i ro, como ins tru men tos adi ci o na is de
pro te ção a pro du tos agrí co las ame ri ca nos, es pe ci al -
men te cí tri cos e açú car, nas ne go ci a ções para a Alca.

É im por tan te ter mos bas tan te cla ros os as pec -
tos ine ren tes ao cha ma do fast-track. Vá ri os são os
pon tos que afe tam o nos so país. Um bre ve re su mo:

PRODUTOS SENSÍVEIS: Me ca nis mos adi ci o -
na is de pro te ção a pro du tos con si de ra dos sen sí ve is,
como suco de la ran ja, açú car e têx te is, vão di fi cul tar
as ne go ci a ções para a aber tu ra do mer ca do ame ri ca -
no na ALCA. Se o tex to for man ti do no Se na do, os
EUA po de rão ex clu ir es ses itens da ofer ta de re du ção 
de ta ri fas para os pa í ses do blo co.

CÂMBIO: A cri a ção de um me ca nis mo de con -
sul ta para exa mi nar as con se qüên ci as de mu dan ças
em re gi mes cam bi a is que bus cam ga nhos ar ti fi ci a is
de com pe ti ti vi da de ca u sou es tra nhe za ao go ver no
bra si le i ro. O Bra sil não ad mi te que sua po lí ti ca cam bi -
al seja ana li sa da por ou tros pa í ses sob o pon to de vis -
ta co mer ci al.

CLÁUSULAS TRABALHISTAS E AMBIE–
NTAIS: O tex to pre vê a in tro du ção de cláu su las tra ba -
lhis tas e am bi en ta is em acor dos co mer ci a is. O Bra sil
teme que es sas cláu su las se jam usa das como pre -
tex to para a ado ção de me di das pro te ci o nis tas.

É de am plo co nhe ci men to o fato de que as bar -
re i ras dos pa í ses ri cos aos pro du tos agrí co las e têx te -
is exis tem e con for mam uma re a li da de ina ce i tá vel.
Um dado exem pli fi ca a du re za des se qua dro: os sub -
sí di os para agri cul tu ra nas eco no mi as de sen vol vi das, 
de acor do com o BIRD, che gam a US$300 bi lhões por 
ano, o equi va len te ao PIB de par te da Áfri ca.

Estu do da em ba i xa da do Bra sil em Was hing ton
mos tra que 60% das ex por ta ções para os EUA so -

frem al gum tipo de bar re i ra ta ri fá ria e não-ta ri fá ria
sem as qua is, se gun do eco no mis tas, ha ve ria um in -
cre men to anu al das ex por ta ções bra si le i ras para os
EUA de US$1 bi lhão a US$4 bi lhões. “Vá ri os re la tó ri -
os mos tram que a prin ci pal ra zão para o ba i xo ou ne -
nhum cres ci men to nos pa í ses em de sen vol vi men to é
o pro te ci o nis mo dos pa í ses de sen vol vi dos, es pe -
ci al men te Eu ro pa e EUA”, diz o em ba i xa dor bra si le i ro
nos EUA, Ru bens Bar bo sa. (Ga ze ta Mer can til;
10/12/2001 – gri fo nos so) 

A re co men da ção da ITC afe ta du ra men te o pro -
du to bra si le i ro, so bre tu do a ex por ta ção de semi-aca -
ba dos (prin ci pal men te as pla cas ou ta ru gos da Com -
pa nhia Si de rúr gi ca de Tu ba rão – CST) , até o mo men -
to isen tos de me di das pro te ci o nis tas nos Esta dos
Uni dos. Pe los cál cu los do vice-pre si den te exe cu ti vo
do Insti tu to Bra si le i ro de Si de rur gia (IBS) , Mar co Polo 
de Mel lo Lo pes, as ex por ta ções bra si le i ras de aço
semi-aca ba do são de apro xi ma da men te de US$500
mi lhões por ano.

Para al guns pro du tos a re co men da ção do ITC
di fi cul ta rá as ex por ta ções do aço do Bra sil; para ou -
tros, as tor na rá in viá ve is. Nes te úl ti mo caso po de rão
es tar os aços aca ba dos (ex por ta dos pela Com pa nhia
Si de rúr gi ca Na ci o nal e Usi mi nas)  su je i tos a alí quo tas 
que che ga ri am a 40%. (Ga ze ta Mer can til;
10/12/2001) .

Cum pre ob ser var que os Esta dos Uni dos têm
78% do Pro du to Inter no Bru to (PIB)  das Amé ri cas,
em re la ção a 6% do Bra sil, e se eles de ci dem ta xar
ex ces si va men te os pro du tos bra si le i ros, re al men te é
ine gá vel que a su ges tão da ITC con fron ta-se com a
dis po si ção de ne go ci ar a Alca. Dos 15 pro du tos mais
pre sen tes na pa u ta co mer ci al en tre os dois pa í ses, os 
bra si le i ros são ta xa dos em 43%, em mé dia, en quan to 
a in ci dên cia mé dia so bre os 15 prin ci pa is pro du tos
ame ri ca nos no Bra sil é de 14,5%. (O Esta do de S.Pa -
u lo 10/12/2001) 

Não pre ten do can sá-los com mais da dos. Mi nha 
in ten ção está ape nas em de mons trar que não po de -
mos nos man ter de pen den tes da de ci são do Se na do
ame ri ca no na es pe ran ça de que aque la Casa faça a
re vi são da po lê mi ca de ci são da Câ ma ra dos De pu ta -
dos.

Con cla mo os Srs. Se na do res a re fle ti rem so bre
a afir ma ção do Pre si den te da Re pú bli ca em re la ção a
essa ques tão:

“— Qu an do se faz um acor do co mer ci al, não se
está ne go ci an do so be ra nia. So be ra nia é ine go ciá -
vel. O que se pode ne go ci ar são itens de co mér cio.”
(Glo bo on line; 11.12.2001 – gri fo nos so)



É isso, se nho res. Nos sa so be ra nia é ine go ciá -
vel. A po si ção na qual so mos co lo ca dos pe los EUA
nas ne go ci a ções da ALCA são ina ce i tá ve is. Se os
prin ci pa is pro du tos de nos sa pa u ta de ex por ta ção
são afe ta dos por de ci sões uni la te ra is, não há o que
ne go ci ar. Pre ci sa mos de tem po para cri ar as con di -
ções tec no ló gi cas mí ni mas à com pe ti ção em ba ses
igua li tá ri as e a pos si bi li da de de uma efe ti va in ser ção
de nos so País no mer ca do mun di al. 

Ra ti fi ca mos nos sa po si ção fa vo rá vel à sus pen -
são da par ti ci pa ção do Bra sil nas ne go ci a ções da
ALCA por um pe río do de quin ze anos, con ta dos a
par tir da im ple men ta ção em 2005, vis to que os pos sí -
ve is efe i tos ne ga ti vos de uma área de li vre co mér cio
não mais atin gi ri am uma ma i o ria de nos sa po pu la ção, 
hoje ex tre ma men te fra gi li za da so ci al men te e eco no -
mi ca men te, bem como te ría mos um País com uma
eco no mia bem mais só li da e ca paz de en fren tar as di -
ver si da des na tu ra is do pro ces so de in te gra ção pro -
pos to, a par tir do res ga te so ci al pro mo vi do no pe río do 
até 2020.

Des ta co que a me di da pro pos ta não in vi a bi li za
qual quer um dos ou tros pro ces sos de in te gra ção da
eco no mia bra si le i ra com os de ma is mer ca dos mun di -
a is, o pró prio Mer co sul tão de bi li ta do nes te mo men to
e, prin ci pal men te, as im por tan tes ne go ci a ções com a
Co mu ni da de Eu ro péia.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)  –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, como sem pre
acon te ce, o fi nal de ano é uma re fe rên cia para o le van -
ta men to dos ba lan ços das re a li za ções dos in di ví du os,
das em pre sas e do se tor pú bli co. A nós, como po lí ti cos
e re pre sen tan tes do povo bra si le i ro, nos in te res sa o
qua dro que re sul ta da in te ra ção des ses agen tes, de
suas ações e omis sões ou seja, mais exa ta men te, o ba -
lan ço eco nô mi co e so ci al do País em 2001. E isto só faz
sen ti do, para nós, se ex tra ir mos ele men tos que nos per -
mi tam ti rar li ções, vi san do re di re ci o nar mos nos sas po lí -
ti cas em fa vor de re sul ta dos mais es tá ve is e du ra dou -
ros, para os anos se guin tes.

Ini ci al men te, vale lem brar que co me ça mos o
ano com uma vi são bas tan te oti mis ta quan to às nos -
sas pos si bi li da des de cres ci men to. Fa la vam, pra ti ca -
men te to dos os ana lis tas, que 4,5 % se ria o piso do
cres ci men to do PIB em 2001. Três cri ses, en tre tan to,
nos fi ze ram re ver, para ba i xo, esse po si ci o na men to.
Esta mos nos re fe rin do, ob vi a men te, ao apro fun da -
men to da cri se ar gen ti na, a par tir de mar ço, à cri se
ener gé ti ca anun ci a da pelo go ver no, em abril, e à in -
ten si fi ca ção da re ces são ame ri ca na e mun di al no de -
cor rer do ano, e so bre tu do, a par tir do fa tí di co 11 de
se tem bro.

Essa su ces são de acon te ci men tos des fa vo rá -
ve is vem de ter mi nan do uma re du ção na taxa de cres -
ci men to eco nô mi co, que de ve rá al can çar um in cre -
men to do PIB de 2,0 %, nes te ano. Ine ga vel men te
aba i xo do de se já vel, mas ain da as sim um rit mo de
cres ci men to que re fu ta as hi pó te ses ca tas tró fi cas di -
ver sas ve zes anun ci a da nos úl ti mos me ses. Mais
uma vez, a eco no mia bra si le i ra mos trou sua ca pa ci -
da de ex tra or di ná ria de adap ta ção, já ex pos ta, em vá -
ri os ou tros mo men tos, na úl ti ma dé ca da. Sa bi a men te, 
os agen tes eco nô mi cos se ajus ta ram à in su fi ciên cia
no su pri men to de ener gia, e a po lí ti ca do câm bio flu tu -
an te mos trou sua for ça, não só para re ver ter a po si -
ção de nos sa ba lan ça co mer ci al, mas tam bém, para
amor te cer os efe i tos da cri se ar gen ti na.

Con tu do, de ve mos re co nhe cer que os de sa fi os
que te mos pela fren te são sig ni fi ca ti vos em fun ção de
ou tros in di ca do res, para os qua is de ve mos con cen -
trar toda a nos sa aten ção, con for me pre ten de mos de -
mons trar a se guir:

O pri me i ro in di ca dor re fe re-se à uma ele va ção
da taxa de in fla ção em ou tu bro e no vem bro pas sa dos, 
do qual de ve rá re sul tar uma taxa de in fla ção su pe ri or
a 7 %, em 2001. A ace le ra ção da des va lo ri za ção do
câm bio, es pe ci al men te a par tir de se tem bro, e a ele -
va ção dos pre ços da ener gia elé tri ca es tão por trás
des se sur to in fla ci o ná rio.

Vin cu la da di re ta men te ao con tro le da taxa de in -
fla ção e às in cer te zas ex ter nas, o se gun do in di ca dor
re la ci o na-se à taxa bá si ca de ju ros. Sa be mos que
esta taxa en con tra-se em pa ta mar ele va do, de 19%
há seis me ses, e que nes se ní vel de taxa bá si ca, as -
sen ta-se uma es tru tu ra de ta xas de ju ros re a is bas -
tan te ele va das. Qu al quer acrés ci mo na taxa bá si ca,
co man da da pelo Ban co Cen tral, exer ce rá efe i tos con -
tra ci o nis tas que po de rão com pro me ter, ain da mais,
nos so cres ci men to no pró xi mo ano de 2002.

O ter ce i ro in di ca dor para o qual de ve mos es tar
aten tos re la ci o na-se à taxa de de sem pre go. Se gun do
o IBGE, nes te ano, essa taxa fi cou pró xi ma aos pa ta -
ma res ob ser va dos no ano pas sa do, ou seja, em tor no 
de 6% ao ano, sem qual quer evo lu ção mais fa vo rá vel.

Se gun do a ma i o ria dos ana lis tas, o cres ci men to
do PIB bra si le i ro em 2002 será de cer ca de 2,5%.
Cer ta men te esta pro je ção car re ga ele va da dose de
in se gu ran ça, em ra zão das in cer te zas en vol vi das
nes ses cál cu los, por de cor rên cia da con jun tu ra mun -
di al e das nos sas fra gi li da des in ter nas, es pe ci al men -
te das con tas pú bli cas, e ex ter nas, re fle ti das no ba -
lan ço de pa ga men tos.

Tudo in di ca que no ano novo ca mi nha re mos,
mais uma vez, len ta men te, na di re ção de nos so al me -



ja do de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al. Enquan to
não vem uma nova onda de cres ci men to da eco no -
mia mun di al, que se gun do al guns ana lis tas po de rá
ter iní cio no se gun do se mes tre de 2002, pre ci sa mos
nos pre pa rar, tra ba lhan do di u tur na men te, para me -
lho rar nos sa ca pa ci da de de adap ta ção às ine vi tá ve is
os ci la ções da eco no mia mun di al e, com mu i to es for -
ço, for ta le cer nos sa si tu a ção in ter na. 

A pas sa gem para um novo pa drão de de sen vol -
vi men to que ve nha a ga ran tir ta xas mais ele va das de
cres ci men to con for me as pro je ções fi xa das pelo Go -
ver no Fer nan do Hen ri que Car do so, em tor no de
4,5%, mu i to de pen de rá de nos sa com pe tên cia po lí ti -
ca e téc ni ca no âm bi to das re la ções in ter na ci o na is e
na cons tru ção de uma agen da que for ta le ça os fun da -
men tos de nos sa eco no mia.

No cam po das re la ções ex ter nas pre ci sa mos
tra ba lhar com a má xi ma in ten si da de nos fó runs in ter -
na ci o na is, em es pe ci al jun to à Orga ni za ção Mun di al
do Co mér cio, no sen ti do de eli mi nar as res tri ções que 
pe sam so bre o co mér cio in ter na ci o nal, prin ci pal men -
te as im pos tas pe las na ções mais de sen vol vi das. Não 
ca mi nha re mos para um mun do mais in te gra do, mais
har mô ni co e mais jus to, se as na ções mais ri cas con -
ti nu a rem es ta be le cen do prá ti cas pro te ci o nis tas que
blo que i am a en tra da de pro du tos de pa í ses emer gen -
tes e mais po bres, nos seus mer ca dos. Prá ti cas que
re pre sen tam for te con tra di ção en tre o dis cur so li be ra -
li zan te, no que se re fe re à eli mi na ção de bar re i ras co -
mer ci a is e as me di das efe ti va men te to ma das pe los
pa í ses de sen vol vi dos. 

Nes te cam po, avan ça mos um pou co na re u nião
da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio, em Doha,
onde foi al can ça do um con sen so mun di al em fa vor do
co mér cio, com ações que po de rão sur tir efe i tos prá ti -
cos no pra zo de três anos. Por ou tro lado, al gu mas de -
ci sões re cen tes do Go ver no dos Esta dos Uni dos,
com efe i tos ime di a tos, são mo ti vo de pre o cu pa ção
para o con jun to dos pa í ses em de sen vol vi men to, em
par ti cu lar para o Bra sil.

Nos re fe ri mos aqui às anun ci a das me di das de
pro te ção re co men da das pela Co mis são de Co mér cio
Inter na ci o nal (ITC)  para a si de rur gia ame ri ca na e à
re cen te de ci são da Câ ma ra de Re pre sen tan tes do
Esta dos Uni dos, de le gan do ao pre si den te Bush a fun -
ção de Au to ri da de para Pro mo ção Co mer ci al (TPA) ,
ou como foi po pu la ri za da, au to ri za ção ”fast track“.

A for ma como fe i ta tal con ces são de au to ri da de, 
en tre tan to, de i xou mu i to a de se jar pois foi re a li za da
com inú me ras con di ci o nan tes. A ver são do ”fast track“ 
apro va da nos EUA de ter mi na que de ve rão ser ob ser -
va das res tri ções en vol ven do a in clu são de 282 pro du -

tos agrí co las sen sí ve is, em fu tu ros acor dos co mer ci a -
is, além de pos si bi li tar a uti li za ção de me di das an ti -
dum ping. No caso bra si le i ro, es sas con di ci o nan tes
tor na rão mu i to di fí ce is as ne go ci a ções en vol ven do as 
ex por ta ções de pro du tos agrí co las e si de rúr gi cos. A
esse res pe i to, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que cor re -
ta men te afir mou on tem que tais me di das im pli ca rão
na in vi a bi li za ção da ALCA.

No cam po in ter no, a me lho ria dos fun da men tos
da eco no mia bra si le i ra de pen de rá de um es for ço go -
ver na men tal con cen tra do, com vis tas ao ma i or con -
tro le das nos sas con tas pú bli cas e ao apro ve i ta men -
to, ain da pos sí vel, de es pa ços que le vem:

– ao es ta be le ci men to de uma po lí ti ca in dus tri al
e ao cres ci men to con tí nuo das ex por ta ções, in cen ti -
van do os seg men tos para os qua is te mos cla ra ca pa -
ci da de de com pe ti ção, com agre ga ção de va lor aos
pro du tos ex por ta dos;

– à con ti nu i da de da po lí ti ca se to ri a li za da de
subs ti tu i ção com pe ti ti va de im por ta ções, a exem plo
das áre as de te le co mu ni ca ções, in for má ti ca e au to -
ma ção;

– à re du ção da taxa de ju ros e à ex pan são do
cré di to, em apo io a pro du ção, aos no vos in ves ti men -
tos pro du ti vos e à ex pan são do con su mo in ter no;

– à re du ção per sis ten te do cus to Bra sil, com a
con ti nu i da de, mais ace le ra da, dos in ves ti men tos na
re cu pe ra ção e me lho ria das in fra-es tru tu ras, es pe ci -
al men te de trans por tes e de ener gia elé tri ca;

– à re to ma da da re for ma tri bu tá ria, vi san do, es -
pe ci al men te, a re cu pe ra ção da ca pa ci da de com pe ti ti -
va dos agen tes eco nô mi cos e ao equi lí brio fis cal de
to dos os en tes fe de ra dos.

So men te des sa for ma po de mos vis lum brar um
novo ci clo de cres ci men to, com ta xas mais sig ni fi ca ti -
vas de ele va ção do nos so PIB, con di ção fun da men tal
para a so lu ção de nos sos mais gra ves pro ble mas, ou
seja, me nor de pen dên cia ex ter na, con tas pú bli cas
mais equi li bra das e me lhor ní vel de bem es tar para a
nos sa po pu la ção. 

Mu i to obri ga do.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO)  – Sr. Pre -

si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o País con ti nua exi -
bin do um qua dro al ta men te pre o cu pan te em re la ção
à taxa de mor ta li da de in fan til. De cada mil cri an ças
que nas cem vi vas, 36 mor rem an tes de com ple tar um
ano. É pre ci so lem brar que a Cú pu la Mun di al da Cri -
an ça es ta be le ceu me tas de re du ção para o ano 2000. 
A do Bra sil se ria de 30 por mil nas ci dos vi vos. Como
se vê, não cum pri mos o es pe ra do. A cada 5 mi nu tos,
mor re uma cri an ça com me nos de um ano de ida de.



Isso acon te ce por que, mu i to an tes des ses be -
bês nas ce rem, já os es pe ra vam a po bre za, a mi sé ria,
a des nu tri ção, a fal ta de as sis tên cia mé di ca, a fal ta de 
água po tá vel, a fal ta de fos sas sa ni tá ri as, a fal ta de hi -
gi e ne, a fal ta de tudo aqui lo que é bá si co, ele men tar,
pri má rio para sus ten tar o sur gi men to de uma nova
vida.

As na ções de sen vol vi das apre sen tam co e fi ci -
en tes de mor ta li da de in fan til in fe ri o res a 10 por mil
nas ci dos vi vos. Em mé dia, o ris co de ocor rer um óbi to
in fan til no Bra sil é, hoje, qua se qua tro ve zes ma i or do
que o re gis tra do nas eco no mi as do cha ma do pri me i ro 
mun do.

Entre tan to, pa í ses com de sen vol vi men to eco nô -
mi co in fe ri or ao do Bra sil apre sen tam va lo res de mor -
ta li da de in fan til mu i to me no res, como, por exem plo,
Cos ta Rica e Cuba, aqui na Amé ri ca La ti na. Isso sig -
ni fi ca que tal in di ca dor não de pen de ex clu si va men te
da ren da per ca pi ta, mas sim de como esta ren da está 
dis tri bu í da na to ta li da de da po pu la ção. 

Em seu re la tó rio so bre a Si tu a ção da Cri an ça
Bra si le i ra 2001, o Fun do das Na ções Uni das para a
Infân cia (Uni cef)  re co nhe ce que, em bo ra te nha ha vi -
do avan ços, ”o ín di ce de mor ta li da de in fan til no Bra sil
ain da é alto para uma das ma i o res eco no mi as do
mun do. Pa í ses mais po bres do que o Bra sil têm ta xas
mu i to mais ba i xas, como Ve ne zu e la (21 por mil) , Sri
Lan ka (17 por mil) , Pa na má (18 por mil)  e Cuba (7
por mil) . Na ções com de sen vol vi men to pa re ci do com
o do Bra sil, como Argen ti na e Chi le, têm ín di ces de 19 
por mil e 11 por mil, res pec ti va men te.“

Na ver da de, Sr. Pre si den te, a po bre za, é a mãe
de mu i tos ma les que con ti nu am ator men tan do a hu -
ma ni da de. Os mais atin gi dos pela mi sé ria são, sem
dú vi da, as cri an ças. Essa ver da de vale para to dos os
pa í ses do mun do. Uma cri an ça que nas ce numa fa mí -
lia po bre já tem a mor te pre co ce a lhe ron dar. Se es -
ca par, vai cres cer su je i ta à des nu tri ção, à do en ça, à
eva são es co lar, ao de sem pre go, à vi o lên cia. 

O Re la tó rio do Uni cef re co nhe ce e apon ta as di -
fi cul da des fu tu ras para es sas ge ra ções. Diz ele: ”Qu -
an do cri an ças de fa mí li as po bres cres cem, es tão
mais su je i tas a ter me nos po der de de ci são, mais in -
se gu ran ça e ma i or ex clu são, e es tão mais ex pos tas a
dis cri mi na ções e vi o lên cia.“

A po bre za cria um cír cu lo vi ci o so que atra ves sa
dé ca das e per pe tua a ex clu são so ci al. Nos pró xi mos
300 anos da po pu la ção mun di al vai su pe rar a mar ca
dos 6 a 8 bi lhões de pes so as. E esse cres ci men to se
ve ri fi ca rá qua se in te i ra men te nos pa í ses po bres. Tra -
ta-se de um ce ná rio in qui e tan te, es pe ci al men te se
con si de rar mos os nú me ros re a is de hoje: cer ca de

20% da po pu la ção mun di al ain da vi vem com me nos
de 1 dó lar por dia!

O Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to
(BID)  afir ma que a Amé ri ca La ti na pre ci sa rá de um
sé cu lo para que sua po pu la ção des fru te do mes mo
ní vel de ren da que os ci da dãos dos pa í ses de sen vol -
vi dos pos su em hoje. O mes mo BID ava lia que o cres -
ci men to eco nô mi co do Bra sil nos anos 90 foi ”de cep -
ci o nan te.“ 

A si tu a ção do País, sem dú vi da, per ma ne ce an -
gus ti an te no se tor so ci al. Se gun do da dos do Insti tu to
Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca (IBGE) , mais de
30% das fa mí li as bra si le i ras com cri an ças en tre zero
e 6 anos de ida de vi vem com ren da per ca pi ta igual ou 
in fe ri or a meio sa lá rio mí ni mo. Na re gião Nor des te,
esse per cen tu al é de 53%. No Cen tro-Oes te, fica em
tor no de 25%. É qua se im pos sí vel ima gi nar mos o mi -
la gre que faz uma fa mí lia com cri an ças pe que nas
para so bre vi ver com um ren da que não ul tra pas sa os
90 re a is por mês!

No caso da mor ta li da de in fan til, o que mais cho -
ca é cons ta tar que me di das de sa ne a men to e água
tra ta da são fer ra men tas sim ples, até ba na is, mas ex -
tra or di ná ri as para evi tar o óbi to pre co ce. Nem pre ci -
sa mos ape lar para tra ta men tos de sa ú de dis pen di o -
sos, so fis ti ca dos, com equi pa men tos de úl ti ma ge ra -
ção. Usar água lim pa, be ber água po tá vel, li vre de mi -
cro or ga nis mos já é uma me di da ex tre ma men te be né -
fi ca. Cu i dar do lixo ur ba no, evi tar es go to a céu aber to,
cons tru ir fos sas as sép ti cas são me di das que não le -
vam ne nhu ma pre fe i tu ra ou go ver no à mín gua. E são
ab so lu ta men te pre ci o sas para se evi tar a mor ta li da de 
in fan til. 

A esse res pe i to, o con ce i tu a do ar ti cu lis ta Luís
Nas sif as sim es cre veu no jor nal Fo lha de S. Pa u lo:
”O Bra sil tem 170 mi lhões de ha bi tan tes. Des ses,
ape nas 120 mi lhões têm aces so a ser vi ços de água.
Des ses 120 mi lhões, 100 mi lhões não têm es go to tra -
ta do. Do pon to de vis ta so ci al, é o ma i or fa tor de mor -
ta li da de in fan til, o ma i or ge ra dor de do en ças. Do pon -
to de vis ta eco nô mi co, o ma i or fa tor de pres são so bre
os gas tos da sa ú de. Do pon to de vis ta de na ção, a
ma i or ver go nha que um país pode exi bir.“

O Bra sil, Sr. Pre si den te, vai pre ci sar de 45 bi -
lhões de re a is nos pró xi mos 10 anos para so lu ci o nar
as ca rên ci as no se tor de sa ne a men to bá si co. Tra ta-se 
de um vo lu me ex pres si vo de re cur sos, que ne ces sa ri -
a men te exi gi rá só li da de ci são po lí ti ca e es for ço con -
jun to para atin gir me tas bá si cas e im pres cin dí ve is na
bus ca de con di ções de sa ú de dig nas para a po pu la -
ção. 



Acon te ce, Sr. Pre si den te, que são pou cos os go -
ver nan tes que têm co ra gem de fa zer obras que não
apa re cem. Como vão con ven cer seus ele i to res de
que o em pre en di men to foi fe i to, se gran de par te dele
está es con di do em ba i xo da ter ra? É mais fá cil exi bir
vi a du tos e pré di os, er guer hos pi ta is, es co las, mes mo
que de po is não se te nha como man ter es sas es tru tu -
ras fun ci o nan do. 

São mu i tos os po lí ti cos por esse Bra sil afo ra que 
ain da cul ti vam a an ti ga men ta li da de de que só po dem 
fa zer em pre en di men tos que apa re cem. Mas os di ri -
gen tes sé ri os, res pon sá ve is, com pro me ti dos com o
bem-es tar de seu povo, e não ape nas com os vo tos
das pró xi mas ele i ções, sa bem que a boa obra pú bli ca
é aque la que afas ta as do en ças, a fome, a mor te pre -
co ce. É aque la que cu i da das ges tan tes para que
seus fi lhos nas çam com sa ú de; que cu i da das par tu ri -
en tes, ori en tan do-as no ale i ta men to e nos cu i da dos
com o re cém-nas ci do; que cu i da dos be bês, com pro -
gra mas de aten di men to à sa ú de ne o na tal e in fan til.

O País que tra ta de suas cri an ças com des ca so
tem uma das for mas mais per ver sas de ex clu são –
aque la que vai se pro pa gan do e es pa lhan do por ge ra -
ções a fio. 

Qu an do se cor ta o gas to pú bli co des ti na do à cri -
an ça, cor ta-se a pos si bi li da de de ela ven cer as ad ver -
si da des da vida e ru mar para um fu tu ro dig no. Qu an -
do um país ca na li za os re cur sos pú bli cos para cum -
prir acor dos com ins ti tu i ções in ter na ci o na is, pa gar ju -
ros abu si vos a ban cos es tran ge i ros e fun dos mo ne tá -
ri os, que mu i tas ve zes nos em pres tam di nhe i ro e nos
for çam a fi car mos re féns das gran des cor po ra ções fi -
nan ce i ras dos pa í ses ri cos – esse país está se des vi -
an do de sua fun ção pri me i ra, que é ga ran tir o cres ci -
men to sa u dá vel de suas cri an ças.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, se olhar -
mos o re sul ta do da ma i o ria dos pa í ses em re la ção às
me tas es ta be le ci das em 1990 para me lho ria das con -
di ções de vida das cri an ças no mun do todo, te re mos
mu i to a la men tar. As cri an ças não ti ve ram pri o ri da de
em mais esta dé ca da. Fo ram de i xa das para trás. O
Bra sil, das 23 me tas as su mi das pelo go ver no, de i xou
15 sem cum prir. Uma de las se re fe re ao ín di ce de
mor ta li da de in fan til. 

Te mos de re co nhe cer que avan ços ocor re ram.
Nos úl ti mos 10 anos, a mor ta li da de in fan til no Bra sil
di mi nu iu em 27%. Avan ça mos tam bém na ve lo ci da de
da que da nas áre as mais crí ti cas. Nos pi o res bol sões
de po bre za no País, o ín di ce caiu em mais de 60%, o
do bro da mé dia na ci o nal. Isso ocor reu em al guns
Esta dos nor des ti nos que, en tre 1994 e 2000, re du zi -
ram o nú me ro de óbi tos de 120 para 53 por mil nas ci -
dos vi vos.

De ve mos es tar aten tos tam bém para um dado
im por tan te. Estu do do IBGE so bre a Evo lu ção e Pers -
pec ti va da Mor ta li da de Infan til no Bra sil mos tra que
cada ano a mais na es co la ri da de mé dia das mu lhe res 
re duz em 15% o ín di ce de mor ta li da de in fan til. Ou
seja, a cor re la ção en tre o ní vel de es co la ri da de da
mãe e a so bre vi vên cia de seus be bês exis te e tem de
ser le va da em con ta na for mu la ção de po lí ti cas pú bli -
cas de sa ú de e de edu ca ção. 

A in for ma ção é uma arma po de ro sa. Não é sem
mo ti vo que or ga ni za ções não-go ver na men ta is de
apo io à cri an ça con se guem al can çar re sul ta dos ex -
tra or di ná ri os com o ato sin ge lo de le var en si na men to
e ins tru ção a ges tan tes, mães e suas fa mí li as.

O País pre ci sa to mar uma de ci são de fi ni ti va a
fa vor da cri an ça. É ne ces sá rio de i xar de lado as re ce i -
tas pre es ta be le ci das dos eco no mis tas de plan tão e
fa zer uma apos ta im pres cin dí vel na de fe sa ir res tri ta
da vida. Não po de mos mais con vi ver com ín di ces
alar man tes de mor ta li da de in fan til. Essa re a li da de
nos en ver go nha a to dos e nos con cla ma para ati tu des 
con cre tas e efi ca zes ca pa zes de sal var mi lha res de
pe que ni nos bra si le i ros que hoje con vi vem com a
fome e as pre cá ri as con di ções sa ni tá ri as que su fo -
cam as pers pec ti vas do fu tu ro.

Que o Ano-Novo leve nos sas au to ri da des a fa -
zer uma re fle xão pro fun da so bre o tra ta men to que
vêm dis pen san do às nos sas cri an ças. O Bra sil não
pode mais ad mi tir a con ti nu i da de des se ce ná rio de
dor. É pre ci so ado tar me di das efe ti vas que de vol vam
a es pe ran ça àque les que não têm abri go nem pão,
am pa ran do as no vas ge ra ções e dan do su por te às fa -
mí li as para que seus fi lhos cres çam com sa ú de para
que, jun tos, pos sa mos cons tru ir a gran de za des te
país a que tan to ama mos.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão)  – Srªs. e
Srs. Se na do res, en cer ro a pre sen te ses são e, com
ela, tam bém o ano le gis la ti vo.

Qu e ro de se jar, da Pre si dên cia da Casa, aos
Srs. Se na do res e a to dos os fun ci o ná ri os do Se na do
um bom Na tal e fe li ci da des com suas fa mí li as.

Devo agra de cer ao Di vi no Espí ri to San to por ter
nos dado a opor tu ni da de de fe cun das re a li za ções
nes te ano le gis la ti vo.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão)  – Nada
mais ha ven do a tra tar, de cla ro en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 19 ho ras e 11 
mi nu tos.) 



Ata da 5ª Ses são não De li be ra ti va,
em 26 de de zem bro de 2001

5ª Ses são Le gis la ti va Extra or di ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Ra mez Te bet, Car los Wil son, Fre i tas Neto, Lú dio Co e lho,
Artur da Tá vo la, da Sra. Ma ri na Sil va, e dos Srs. José Alen car e José Fo ga ça

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

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – 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 (Car los Wil son) – So bre a
mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Fre i tas Neto.

São li dos os se guin tes:

OF. PSDB/Nº /2001

Bra sí lia, 26 de de zem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,

Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do PAULO

MOURÃO, em subs ti tu i ção ao De pu ta do HAROLDO
BEZERRA, para in te grar, como mem bro ti tu lar, a Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis -
ca li za ção.

Aten ci o sa men te, De pu ta do Ju tahy Ju ni or, Lí -

der do PSDB.

OF. PSDB/Nº /2001

Bra sí lia, 26 de de zem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,

Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do SAULO
PEDROSA, em subs ti tu i ção ao De pu ta do BASÍLIO
VILLANI, para in te grar, como mem bro ti tu lar, a Co -

mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis -
ca li za ção.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do João Alme i da,
Vice-Lí der do PSDB.

OF. PSDB/Nº 1.170 /2001

Bra sí lia, 21 de de zem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do

HAROLDO BEZERRA em subs ti tu i ção ao De pu ta do
DANILO DE CASTRO, para in te grar, como mem bro ti -
tu lar, a Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli -
cos e Fis ca li za ção.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do João Alme i da,
Vice-Lí der do PSDB.

OF. PSDB/Nº 1.174/2001

Bra sí lia, 26 de de zem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do DANILO

DE CASTRO, em subs ti tu i ção ao De pu ta do PAULO
MOURÃO, para in te grar, como mem bro ti tu lar, a Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis -
ca li za ção.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ju tahy Ju ni or, Lí -
der do PSDB.

OF. PSDB/Nº 1.175/2001

Bra sí lia, 26 de de zem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do

ROBERTO ROCHA, em subs ti tu i ção ao De pu ta do
SEBASTIÃO MADEIRA, para in te grar, como mem bro
ti tu lar, a Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú -
bli cos e Fis ca li za ção.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ju tahy Ju ni or,
Lí der do PSDB.



OFÍCIO Nº 723/01

Bra sí lia, 21 de de zem bro de 2001

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

pelo Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, o De pu ta do 
Almir Sá, como ti tu lar em subs ti tu i ção ao De pu ta do Eni
Vol to li ni, para in te grar a Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Aten ci o sa men te, De pu ta do Odel mo Leão, Lí -
der do PPB.

OFÍCIO Nº 724/01

Bra si lia, 21 de de zem bro de 2001

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

pelo Par tir do Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, o De pu ta do
Pa u lo Les sa, como su plen te em subs ti tu i ção ao De -
pu ta do Hugo Bi ehl, para in te grar a Co mis são Mis ta de 
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Aten ci o sa men te, De pu ta do Odel mo Leão, Lí -
der do PPB.

OFÍCIO Nº 725/01

Bra sí lia, 26 de de zem bro de 2001

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

Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, o De pu ta do Luiz
Fer nan do, como su plen te, em subs ti tu i ção ao De pu ta do 
Odel mo Leão, para in te grar a Co mis são Mis ta de Pla -
nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Aten ci o sa men te, De pu ta do Odel mo Leão, Lí -
der do PPB.

OFÍCIO Nº 726/01

Bra sí lia, 21 de de zem bro de 2001

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

Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, o De pu ta do Luiz
Fer nan do, como ti tu lar, em subs ti tu i ção ao De pu ta do
Ro ber to Ba les tra, para in te grar a Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Aten ci o sa men te, De pu ta do Odel mo Leão, Lí -
der do PPB.

OFÍCIO Nº 731/01

Bra sí lia 26 de de zem bro de 2001

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

pelo Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, o De pu ta do 

Ro ber to Ba les tra, como ti tu lar, em subs ti tu i ção ao
De pu ta do Luiz Fer nan do, para in te grar a Co mis são
Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pu bli cos e Fis ca li za -
ção.

Aten ci o sa men te, De pu ta do Odel mo Leão, Lí -
der do PPB.

OFÍ CIO Nº 1.705–L–PFL/01

Bra sí lia, 26 de de zem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do Ger son

Ga bri el li para in te grar, como mem bro su plen te, a Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis -
ca li za ção, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Dar ci Co e -
lho.

Aten ci o sa men te, De pu ta do Ino cên cio Oli ve i ra,
Lí der do Blo co Par la men tar PFL/PST.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) — Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Fre i tas Neto.

É lido o se guin te:

OFÍCIO Nº 162/01-LPSDB

Bra sí lia, 26 de de zem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar as pro vi -

dên ci as ne ces sá ri as no sen ti do de pro ce der às se -
guin tes al te ra ções na com po si ção do Blo co
PSDB/PPB, na Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men -
tos Pú bli cos e Fis ca li za ção:

– Subs ti tu ir o Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha pelo
Se na dor Be ní cio Sam pa io, como ti tu lar;

– Inclu ir o Se na dor Luiz Otá vio, como su plen te,
em vaga já exis ten te.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Se na dor Ge ral do
Melo, Lí der do Blo co PSDB/PPB.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) —
Faça-se a subs ti tu i ção so li ci ta da.

A Pre si dên cia de sig na o Se na dor Luiz Otá vio
para a Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli -
cos e Fis ca li za ção, nos ter mos do ofí cio que aca ba de 
ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) — O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 21 de de -
zem bro de 2001 e pu bli cou no dia 21 do mes mo mês
e ano, a Me di da Pro vi só ria n0  14, que «Dis põe so bre a 
ex pan são da ofer ta de ener gia emer gen ci al e dá ou -
tras pro vi dên ci as“.



De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos § 4º e 5º do art. 20 da Re so lu ção nº
1/89-CN, e da Re so lu ção n0 212000-CN, fica as sim
cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in cum bi da de emi tir pa -
re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PMDB

Re nan Ca lhe i ros Gil vam Bor ges
Na bor Jú ni or Ju vên cio da Fon se ca

PFL

José Agri pi no Ro meu Tuma
Fran ce li no Pe re i ra Le o mar Qu in ta ni lha

Blo co (PSDB/PPB)

Ge ral do Melo Pe dro Piva Ge ral do
Meio

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PPS)

José Edu ar do Du tra Se bas tião Ro cha

PSB

Ade mir an dra de Ro ber to Sa tur ni no

PTB*

Car los Pa tro cí nio Arlin do Por to

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PSDB

Ju tahy Ju ni or Car los Ba ta ta
Nar cio Ro dri gues Se bas tião Ma de i ra

Blo co (PFL/PST)

Ino cên cio Oli ve i ra Aris ton Andra de
Abe lar do Lu pi on Co ra u ci So bri nho

PMDB

Ged del Vi e i ra Lima Albé ri co Fi lho

PT

Wa i ter Pi nhe i ro Alo i zio Mer ca dan te

PPB

Odel mo Leão Ger son Pe res

PSDC

Fer nan do Zup Do

De acor do com as nor mas es ta be le ci das por
esta Pre si dên cia, na ses são con jun ta re a li za da no
dia 2 de ou tu bro do cor ren te, fica es ta be le ci do o se -
guin te ca len dá rio para a tra mi ta ção da ma té ria:

– Pu bli ca ção no DO:21-12-2001
– De sig na ção Cor nis sã ci. 26-1 2-2001 (SF)
– Insta la ção da Co mis são: 27-12-2001
– Emen das: até 26-12-2001 (6º dia da pu bli ca -

ção)
– Pra zo fi nal na Co mis são: 21-12-2001 a

3-1-2002(14º dia)
– Re mes sa do pro ces so à CD: 3-1 -2002
– Pra zo na CD: de 4-1 a 24~2~20o2(15º ao 28º

dia)
– Re ce bi men to pre vis to no SF: 24-2-2002
– Pra zo no SF: de 25-2 a 10-3-2002 (42º dia)
– Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 10-3-2002
– Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do

SF, pela CD: de 11-3 a 13-3-2002 (43º ao 45º dia)
– Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a par -

tir de: 14-3-2002(46º dia)
– Pra zo fi nal no Con gres so: 28-3-2002 **(6º

dias)

*De sig na ções fe i tas nos ter mos da Re so lu ção n0 2, de 2000-CN.
** § 7º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada
pelo art. 10 da Emen da Cons ti tu ci o nal n0 32, de 2001: ”Pror ro -
gar-se-á uma úni ca vez por igual pe río do a vi gân cia de me di da
pro vi só ria que, no pra zo de ses sen ta dias, con ta do de sua pu bli -
ca ção, não ti ver a sua vo ta ção en cer ra da nas duas Ca sas do
Con gres so Na ci o nal“.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) — O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 21 de de -
zem bro de 2001 e pu bli cou no dia 22 do mes mo mês
e ano, a Me di da Pro vi só ria nº 15, que ”Fixa em 28 de
fe ve re i ro de 2002 o tér mi no do pra zo para ade são à
re pac tu a ção das ope ra ções de cré di to ru ral de que
tra ta o art. 5º, §§ 5º e 6º A, da Lei nº 9.138, de 29 de
no vem bro de 1995“.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 20 da Re so lu ção nº
1189-CN, e da Re so lu ção nº 2/2000-CN, fica as sim
cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in cum bi da de emi tir pa -
re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PMDB

Re nan Ca i he i ros GiI vam Bor ges
Na bor Jú ni or Ju vên cio da Fon se ca



PFL

José Agri pi no Ro meu Tuma
Fran ce li no Pe re i ra Le o mar Qu ín ta ni lha

Blo co (PSDB/PPB)

Ge ral do Melo Pe dro Piva

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PPS)

José Edu ar do Du tra Se bas tião Ro cha

PSB

Ade mir Andra de Ro ber to Sa tur ni no

*PL

José Alen car

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PSDB

Ju tahv Ju ni or Car los Ba ta ta
Nar cio Ro dri gues Se bas tião Ma de i ra

Blo co (PFL/PST)

Ino cên cio Oli ve i ra Aris ton And rade
Abe i ar do Lu pi on Co ra u ci So bri nho

PMDB

Ged del Vi e i ra Lima Ai bé ri co Fi lho

PT

Wal ter Pi nhe i ro Alo i zio Mer ca dan te

PPB

Odel mo Leão Ger son Pe res

Blo co(PSB/PC do B)

Iná cio Arru da Edu ar do Cam pos

De acor do com as nor mas es ta be le ci das por
esta Pre si dên cia, na ses são con jun ta re a li za da no
dia 2 de ou tu bro do cor ren te, fica es ta be le ci do o se -
guin te ca len dá rio para a tra mi ta ção da ma té ria:

– Pu bli ca ção no DO:22-12-2001
– De sig na ção Co mis são: 26-12-2001 (SF)
– Insta la ção da Co mis são: 27-12-2O01
– Emen das: até 27-12-2001 (60 dia da pu bli ca -

ção)
– Pra zo fi nal na Co mis são: 22-12-2001 a

4-1-2002(14º dia)
– Re mes sa do pro ces so à CD: 4-1 -2002

– Pra zo na CD: de 5-1 a 25-2-2002(15º ao 28º
dia)

– Re ce bi men to pre vis to no SF: 25-2-2002
– Pra zo no SF: de 26-2 a 11-3-2002 (42º dia)
– Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 11-3-2002
– Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do

SF, pela CD: de 12-3 a 14-3-2002 (43º ao 45º dia)
– Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a par -

tir de: 15-3-2002(46º dia)
– Pra zo fi nal no Con gres so: 29-3-2002 **(60

dias)

*De sig na ções fe i tas nos ter mos da Re so lu ção nº 2. de 2000-CN
**§ 7º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada
pelo art. 1º da Emen da Cons ti tu ci o nal n0 32, de 2001: ”Pror ro -
gar-se-a uma úni ca vez por igual pe río do a vi gán cia de me di da
pro vi só ria que, no pra zo de ses sen ta dias, con ta do de sua pu bli -
ca ção, não ti ver a sua vo ta ção en cer ra da nas duas Ca sas do
Con gres so Na ci o nal“.

OSR. PRESIDENTE (Car los Wil son) — Será
fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Será fe i ta a 
de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce do a
pa la vra ao no bre Se na dor Fre i tas Neto, pri me i ro ora dor
ins cri to. S. Exª dis põe de vin te mi nu tos na tri bu na.

O SR. FREITAS NETO (Blo co/PSDB – PI. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os úl ti mos da dos do
Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca in di cam
uma per ma nên cia das ta xas de de sem pre go na fa i xa en -
tre 6 e 7% da po pu la ção eco no mi ca men te ati va. Embo ra
já se te nham ve ri fi ca do ín di ces mais ele va dos, tra ta-se
de taxa ain da alta. Há uma cla ra per cep ção da di men são
do pro ble ma, tan to as sim que o de sem pre go cos tu ma
apa re cer nos pri me i ros lu ga res em to das as pes qui sas
de opi nião pú bli ca a res pe i to das pre o cu pa ções dos bra -
si le i ros.

Nes sas con di ções, tor nam-se im pres cin dí ve is me -
di das ca pa zes de es ti mu lar se to res da eco no mia que,
usan do mão-de-obra de for ma in ten si va, de sem pe nham
pa pel im por tan te na ge ra ção de em pre gos. As eco no mi -
as re gi o na is ofe re cem uma sé rie de cul tu ras com essa
ca rac te rís ti ca. Elas têm um ou tro pon to em co mum: vêm
sen do sis te ma ti ca men te es que ci das pelo Po der Cen tral.

É o caso da car na ú ba, cuja cera ofe re ce inú me ras
apli ca ções eco nô mi cas e, no Bra sil como no ex te ri or, tem 
sido in ten si va men te uti li za da, tan to para apli ca ções do -
més ti cas quan to, em es pe ci al, in dus tri a is. Embo ra re ce -
ba pou ca aten ção em ní vel na ci o nal, tem enor me im por -
tân cia em ní vel re gi o nal, em es pe ci al no Pi a uí, de que é o 



prin ci pal pro du to de ex por ta ção. A cera de car na ú ba ren -
de ao Esta do, anu al men te, US$15 mi lhões. Tam bém tem 
gran de peso nos Esta dos do Ce a rá e do Rio Gran de do
Nor te.

So men te no Pi a uí, a car na ú ba pro por ci o na ocu -
pa ção para nada me nos do que 50 mil fa mí li as de ba i -
xa ren da. Con si de ran do os três Esta dos, se gu ra men te, 
esse nú me ro mais do que du pli ca rá. To dos es ses tra -
ba lha do res con se guem, gra ças à car na ú ba, seu sus -
ten to de ju lho a de zem bro, pe río do em que ine xis te
em pre go na agri cul tu ra fa mi li ar em toda a re gião.

A car na ú ba de sem pe nha, por tan to, um pa pel es -
sen ci al para mais de um quar to de mi lhão de bra si le i -
ros. Pro por ci o na-lhes mais do que em pre gos. Ga ran -
te-lhes a so bre vi vên cia du ran te me ta de do ano, pe río do 
em que não te ri am ou tra fon te de ren da. 

Sr. Pre si den te, foi com o ob je ti vo de pre ser var e de
am pli ar a ge ra ção de pos tos de tra ba lho que aca bo de
apre sen tar pro je to de lei cri an do o Fun do de Apo io à Cul -
tu ra da Car na ú ba, o Fun car na ú ba. Os in ves ti men tos re -
sul tan tes da im plan ta ção des se Fun do não ape nas vi a bi -
li za rão um pro du to de gran de po ten ci al eco nô mi co, para
con su mo in ter no e para con su mo ex ter no, como pro por -
ci o na rão em pre gos e fi xa rão a mão-de-obra lo cal à ter ra.

Seus efe i tos, ob vi a men te, não se res trin gi rão ao Pi -
a uí e aos de ma is Esta dos pro du to res de car na ú ba. Um
au men to de pro du ção cons ti tu i rá de ses tí mu lo à mi gra -
ção e ao in cha ço dos bol sões de po bre za que cres cem
nas re giões me tro po li ta nas, no Nor des te e fora dele.

Os re cur sos do Fun car na ú ba se rão apli ca dos em
pes qui sas, no de sen vol vi men to e dis se mi na ção de no -
vas tec no lo gi as, em tre i nar mão-de-obra, em me lho rar a
in fra-es tru tu ra de apo io à pro du ção, em es ti mu lar co o pe -
ra ti vas de tra ba lha do res, em pro mo ver o au men to do
con su mo do pro du to nos mer ca dos in ter no e ex ter no, em 
cus te ar a subs ti tu i ção de cul ti va res que não te nham boa
pro du ti vi da de. Ser vi rá, en fim, para for ta le cer o agro ne gó -
cio da car na ú ba, bus can do ex pan dir os di ver sos seg -
men tos de sua ca de ia pro du ti va.

A ado ção de no vas tec no lo gi as per mi ti rá que, a
cur to pra zo, se du pli que a pro du ção no Pi a uí, atu al men te 
de 6.500 to ne la das, ele van do a re ce i ta de ex por ta ção de
de ri va dos de car na ú ba do Esta do para a fa i xa de US$30
mi lhões. Re sul ta dos sig ni fi ca ti vos se rão pos sí ve is, igual -
men te, nos Esta dos do Ce a rá e do Rio Gran de do Nor te.

O ob je ti vo do pro je to que ago ra apre sen ta mos é
jus ta men te pro por ci o nar os re cur sos in dis pen sá ve is para 
esse de sen vol vi men to. Ini ci a ti va vol ta da para ou tro pro -
du to de gran de im por tân cia re gi o nal foi to ma da pelo Se -
na dor Luiz Pon tes, que pro pôs a cri a ção do Fun do de
Apo io à Cul tu ra do Caju, pro je to que, in clu si ve, ins pi -
rou-nos para su ge rir o mes mo com re la ção à car na ú ba.

O Bra sil pre ci sa iden ti fi car e de sen vol ver opor tu ni da des,
como es sas, de es ti mu lar pro du tos de im por tân cia re gi o -
nal. São os ca sos do caju, da car na ú ba e tan tos ou tros.
Imple men tar po lí ti cas que es ti mu lem es sas cul tu ras
cons ti tui ação mu i to mais ra ci o nal, mais ren tá vel e mas
eco nô mi ca que par tir para ini ci a ti vas me ra men te as sis -
ten ci a lis tas.

Se apro va do o pro je to de cri a ção do Fun do, a car -
na ú ba po de rá con tar com res pal do fi nan ce i ro hoje in dis -
pen sá vel para re a li zar pes qui sas a seu res pe i to, ino var a
tec no lo gia, am pli ar a pro du ção, ele var o re tor no eco nô -
mi co para a re gião e ga ran tir em pre go a uma po pu la ção
que dele ne ces si ta imen sa men te, em es pe ci al no pe río -
do em que a agri cul tu ra tra di ci o nal li be ra mão-de-obra.

Sr. Pre si den te, este pro je to visa in cen ti var à pro du -
ção de car na ú ba, que ain da é de gran de im por tân cia
eco nô mi ca em três Esta dos do Nor des te onde é na ti va.
Além das suas apli ca ções do més ti cas e in dus tri a is, ela
gera em pre gos na re gião nor des ti na, e exa ta men te no
se gun do se mes tre, de ju lho a de zem bro, quan do o tra ba -
lha dor ru ral e o pe que no agri cul tor vol ta dos para a agri -
cul tu ra fa mi li ar não têm ou tra op ção de tra ba lho. Além de
va lo ri zar um pro du to que ain da tem sus ten ta bi li da de
eco nô mi ca, re sol ver-se-ia uma ques tão mu i to im por tan -
te, ge ran do em pre go a mi lha res de fa mí li as nor des ti nas
na épo ca da en tres sa fra. 

Há pou co tem po, o Ban co do Nor des te fir mou uma
car ta-com pro mis so com o Go ver no do Pi a uí, que
vem-se es for çan do para me lho rar a pro du ção e a ex plo -
ra ção da cera de car na ú ba na que le Esta do.

Entre tan to, com o apo io do Go ver no Fe de ral e do
Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia, te nho a im pres são de 
que esse Fun do será de gran de uti li da de, por que, para
de sen vol ver a nos sa re gião, meu caro Pre si den te em
exer cí cio, Se na dor Car los Wil son, pre ci sa mos exa ta -
men te ex plo rar as inú me ras po ten ci a li da des exis ten tes
no Nor des te, que, mu i tas ve zes, ne ces si tam de um em -
pur rão, de um apo io de ci di do do Go ver no Fe de ral e a
res pos ta virá ime di a ta men te. 

Ao con ver sar com pro du to res e com pes so as sim -
ples do Esta do do Pi a uí que li dam com a car na ú ba,
cons ta tei que ain da há um cam po imen so a ser ex plo ra -
do, mas que pre ci sa de um apo io, que se ria ofe re ci do à
cul tu ra da car na ú ba por in ter mé dio do re fe ri do Fun do.

Agra de ço a opor tu ni da de de pro nun ci ar-me.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se na dor

Fre i tas Neto, a Mesa con vi da V. Exª para as su mir a Pre si -
dên cia.(Pa u sa.)

O Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Fre i tas Neto.



O SR. PRESIDENTE (Fre i tas Neto) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Car los Wil son.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Se na dor Fre i tas Neto, Srªs e Srs. Se na do res, este
ano de 2001 tem sido par ti cu lar men te di fí cil para o Nor -
des te e para nós nor des ti nos.

As ações e, de modo es pe ci al, as omis sões per -
ma nen tes do Go ver no de Fer nan do Hen ri que Car do so
em re la ção àque le pe da ço do Bra sil ul tra pas sa ram as pi -
o res ex pec ta ti vas.

Assim, es ta mos so fren do na re gião nor des ti na o
efe i to da ma i or seca ocor ri da na nos sa his tó ria nos úl ti -
mos 70 anos.

Em um rá pi do ba lan ço, ve ri fi ca-se uma si tu a ção de 
ca la mi da de na agri cul tu ra, e, to man do-se por exem plo o
Mu ni cí pio de Sal gue i ro, no ser tão de Per nam bu co, são
es ses os nú me ros do de sas tre: cer ca de 85% das la vou -
ras de mi lho fo ram per di das; cer ca de 90% das la vou ras
de fe i jão tam bém fo ram per di das, bem como a to ta li da de
das la vou ras de ar roz de se que i ro e mais de 70% das
pas ta gens ar ti fi ci a is e na ti vas. 

Para os pro du to res de agri cul tu ra ir ri ga da do ser tão 
nor des ti no só há uma cer te za: a de que este ano ter mi -
na rá com gran des pre ju í zos. 

O Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so con ti nua
com sua po lí ti ca de des tru ir a casa toda para re for mar o
te lha do. Infor ma ções ve i cu la das na im pren sa des ta se -
ma na dão con ta de que, com a ex tin ção do pro gra ma de
dis tri bu i ção de ces tas bá si cas, nada me nos de 447 mil
fa mí li as fi ca ram sem ali men tos e sem os R$15 que de ve -
ri am re ce ber por meio do Pro gra ma Bol sa Ren da Ali -
men ta ção.

No iní cio do mês, o Go ver no ha via ex clu í do nada
me nos do que 960 mil fa mí li as ca ren tes que ob ti nham
ces ta bá si ca sob a ale ga ção de que elas ob te ri am um
ou tro be ne fí cio. 

Para o atu al Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o nal, ago ra 
ca pi ta ne a do pelo Se na dor Ney Su as su na, a cul pa é das
pre fe i tu ras, que não te ri am fe i to o re ca das tra men to das
fa mí li as. Des cul pe-me Se na dor Ney Su as su na. Sei que
V. Exª é tão nor des ti no quan to eu. Sei que nos dis tin gue
ape nas a face da Bor bo re ma. Mas, o que o Go ver no quer 
é qua li fi car a fome e a mi sé ria. Tal fa mí lia pode re ce ber tal 
be ne fí cio; e tal fa mí lia não pode. Fome é fome e não tem
qua li fi ca ção. O Go ver no quer di zer que uma cri an ça não
pode ter sua fome sa ci a da por que sua fa mí lia não se ali -
nha à bu ro cra cia do Go ver no Fe de ral e no fa vo re ci men to. 
Isso é um ver da de i ro ab sur do, Se na dor Fre i tas Neto,
nos so Pre si den te nes ta ses são!

Sa be mos que para o Go ver no do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que a fome e a mi sé ria da nos sa gen te é
ape nas um dado es ta tís ti co e des con for tá vel. Mas vou
além, Sr. Pre si den te. O ra ci o na men to de ener gia elé tri ca
tem sido dra má ti co para a pro du ti vi da de das la vou ras do
Nor des te, seja dos agri cul to res fa mi li a res, ame a ça dos
em sua sub sis tên cia, seja nos pó los agro in dus tri a is, te -
me ro sos pela per da de qua li da de de seus pro du tos e
pre ven do que da nas ex por ta ções e au sên cia de re tor no
de seus in ves ti men tos.

Em Neó po lis, no Esta do de Ser gi pe, às mar gens
do São Fran cis co, em pre sá ri os, con fi an tes no bom de -
sem pe nho his tó ri co da fru ti cul tu ra ir ri ga da da re gião, au -
men ta ram este ano a área plan ta da de 2,8 mil hec ta res
para 4,8 mil hec ta res, mas o ra ci o na men to frus trou o in -
ves ti men to e a pro du ção de fru tas para ex por ta ção deve,
no má xi mo, re pe tir os 2,8 mil hec ta res do ano pas sa do. 

Isso sem fa lar nos fa mi ge ra dos ”apa gões pro gra -
ma dos“, que têm in fer ni za do a vida dos mo ra do res de
todo o Nor des te, vi ti ma dos pela in cú ria do Go ver no Fe -
de ral em cu i dar do abas te ci men to de ener gia e prin ci pal -
men te pela sua in com pe tên cia em ge ren ci ar o de sa bas -
te ci men to mais cri te ri o so para um pro ble ma por ele mes -
mo cri a do.

Des ta mes ma tri bu na, pude, este ano, de nun ci ar a
pa ra li sa ção in con ce bí vel e ab sur da de de zes se is gran -
des obras de ir ri ga ção e abas te ci men to de água no Nor -
des te, que re pre sen ta ri am for ne ci men to hí dri co para 1,5
mi lhão de pes so as e be ne fi ci a ri am 60 mil hec ta res de
ter ra.

O pior é que as obras, que já con su mi ram, Sr. Pre -
si den te, mais de R$700 mi lhões, não po dem ser re to ma -
das, es tão aban do na das e pro i bi das de re ce ber no vos
re cur sos em fun ção de gra ves in dí ci os de ir re gu la ri da des 
apon ta dos pelo Tri bu nal de Con tas da União.

São pro ble mas de todo tipo: su per fa tu ra men to,
gas tos aci ma dos pre vis tos, ser vi ços pa gos e não con -
clu í dos, al te ra ções con tra tu a is e ilí ci tos na li ci ta ção.

Só no Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so fo ram
apli ca dos R$600 mi lhões nas obras ir re gu la res, re pre -
sen tan do mais de dois ter ços dos re cur sos já alo ca dos.

Esti ma-se que o Go ver no con su miu en tre o fi nal de 
1998 e o iní cio do ano 2000, com me di das emer gen ci a is, 
cer ca de R$3 bi lhões, mu i to mais do que o ne ces sá rio
para a fi na li za ção das obras con si de ra das ir re gu la res,
mon tan te que não ul tra pas sa R$690 mi lhões.

E o mais gra ve, por in crí vel que pa re ça, não é a
des co ber ta des ses des vi os.

O pior de tudo é que não se pode apli car ne nhum
cen ta vo do Orça men to da União nes sas obras en quan to
to das as sus pe i tas do TCU não se es cla re çam, com o



alí vio de quem se li vra de qual quer en vol vi men to ma i or
num caso de in cô mo do, trans fe rin do toda a res pon sa bi li -
da de para ou trem. 

Tal ati tu de tem, in clu si ve, afli gi do um dos ra ros au -
xi li a res di li gen tes e re a li za do res da atu al Admi nis tra ção
Fe de ral, o atu al Mi nis tro Raul Jung mann, que tem co bra -
do in sis ten te men te do Tri bu nal de Con tas da União ma i or 
agi li da de no jul ga men to dos pro ces sos pen den tes, re co -
nhe cen do que, em suas pa la vras, ”o Nor des te não pode
pa gar por quem rou bou di nhe i ro pú bli co“.

O Mi nis tro tem ra zão.
Nes te pon to e, tal vez sem se ad ver tir de to das as

con se qüên ci as de suas de cla ra ções, Jung mann toca
num dos pi o res as pec tos do Go ver no Fer nan do Hen ri -
que Car do so: o de não as su mir suas res pon sa bi li da des
na apu ra ção de ir re gu la ri da des na es fe ra fe de ral, pre fe -
rin do pu nir su ma ri a men te con tri bu in tes e des ti na tá ri os
de pro gra mas es ta ta is, com a sus pen são abrup ta das
ati vi da des sob sus pe i ta, a in ves ti gar e apon tar os agen -
tes pú bli cos e pri va dos dos ilí ci tos. 

Assim, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que ina u gu ra
uma pe cu li ar no ção de res pon sa bi li da de ad mi nis tra ti va
pe nal em que o cul pa do é sem pre um ente abs tra to, ou
seja, uma pes soa ju rí di ca ou ór gão pú bli co des per so na li -
za do, ou mes mo ati vi da des ou pro gra mas go ver na men -
ta is, que são pu ni dos com a ex tin ção ou pa ra li sa ção,
mas nun ca o agen te do ta do de per so na li da de fí si ca, de -
ten tor de von ta de cons ci en te e im pu ta bi li da de, que, cu ri -
o sa men te, sem pre per ma ne ce im pu ne.

O Sr. Val mir Ama ral (PMDB – DF) – V. Exª me
per mi te um apar te? 

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Com mu i to 
pra zer, con ce do um apar te ao nos so ami go, Se na dor
Val mir Ama ral. 

O Sr. Val mir Ama ral (PMDB – DF) –  Sr. Pre si den -
te, Se na dor Car los Wil son, V. Exª está de pa ra béns por
re pre sen tar tão bem o seu Esta do. Mais uma vez, V. Exª
está de mons tran do da tri bu na o tra ba lho que tem re a li za -
do nes ta Casa, de fis ca li zar e acom pa nhar os maus ges -
to res de obra pú bli ca. O dis cur so de V. Exª me co mo ve.
Ouço V. Exª e cre io tam bém que a nos sa Casa deve se
em pe nhar, tra ba lhar e acom pa nhar me lhor os tra ba lhos
e pu nir os maus ges to res do di nhe i ro pú bli co. V. Exª está
de pa ra béns. Mu i to obri ga do. 

O SR. CARLOS WILSON  (PTB – PE) – Se na dor
Val mir Ama ral, agra de ço o seu apar te e sei que V. Exª
tam bém é um ho mem pre o cu pa do com a apli ca ção dos
re cur sos pú bli cos. 

Há pou co mais de qua tro ou cin co me ses, vi V. Exª
ins ta lar nes ta Casa uma Sub co mis são, na Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le do Se na do Fe de ral, para acom -

pa nhar as apli ca ções que es ta vam sen do fe i tas para
a obra do me trô de Bra sí lia.

V. Exª pa gou um pre ço mu i to alto por isso; o pre ço
da per se gui ção, da ca lú nia, da in fâ mia, por que to dos
aque les que, na ver da de, se co lo cam con tra os po de ro -
sos do dia pa gam um pre ço mu i to alto. Mas V. Exª não se
cur vou di an te da pres são que so freu nes ta Casa. Per ma -
ne ceu in sis ten te men te em sua po si ção exi gin do ex pli ca -
ções, por que sa be mos que o me trô de Bra sí lia é con si -
de ra do o mais caro do mun do. Sa be mos da sua uti li da de
para a po pu la ção, mas tam bém que re mos sa ber por que 
se gas ta tan to nas obras pú bli cas do País. 

Por tan to, V. Exª tam bém é um van guar de i ro, é um
ho mem de ter mi na do no sen ti do de acom pa nhar a apli -
ca ção dos re cur sos pú bli cos.

Agra de ço, com mu i to pra zer, o apar te de V. Exª.
Sr. Pre si den te, a mes ma in ca pa ci da de con fes sa de 

man ter um pa drão mí ni mo de ges tão ad mi nis tra ti va que
con ci lie éti ca e efi ciên cia e que, em úl ti ma aná li se, im pli -
ca uma ca pi tu la ção, uma ab di ca ção da ta re fa de ad mi -
nis trar, re ve lou-a Fer nan do Hen ri que no epi só dio, tris te
para nós, nor des ti nos, da ex tin ção da Su de ne pela via
qua se clan des ti na da me di da pro vi só ria.

Mais que ex tin guir o ór gão, pa re ce in dis so ciá vel da
pers pec ti va ne o li be ral do Go ver no Fer nan do Hen ri que a
ten ta ti va de se mi ni mi zar a ques tão nor des ti na, a im por -
tân cia do Nor des te no con tex to fe de ra ti vo, su pri min do da
cena na ci o nal uma ins tân cia de de li be ra ção su pra-es ta -
du al, em que eram cha ma dos a de li be rar e re i vin di car to -
dos os Esta dos nor des ti nos por meio de um Con se lho
com pos to pe los Go ver na do res Esta du a is – mu i tas e mu -
i tas ve zes, o nos so Pre si den te Fre i tas Neto par ti ci pou de
re u niões do Con se lho da Su de ne, de fen den do os in te -
res ses do Nor des te e, prin ci pal men te, os do Pi a uí.

O que a Su de ne trou xe de ex pe riên cia po lí ti co-ins -
ti tu ci o nal, re al men te nova para a ges tão da co i sa pú bli ca
do País, não se re su me ape nas a seus inú me ros êxi tos
ad mi nis tra ti vos em prol da in dus tri a li za ção do Nor des te,
como tive opor tu ni da de de de ta lhar em ou tros pro nun ci -
a men tos des ta tri bu na, mas foi a de ter sido por ta do ra de
uma idéia de fe de ra lis mo co o pe ra ti vo.

Tal idéia as sen ta va-se num sis te ma de to ma da
de de ci sões con jun tas en tre as ins tân ci as fe de ral e
es ta du a is de po der, vis to que cer tos pro ble mas, em -
bo ra na apa rên cia ori gi na dos dos Esta dos-Mem bros,
trans cen dem em mu i to o mero in te res se re gi o nal e
as su mem con tor nos e re le vân cia a um tem po in ter-re -
gi o nal e na ci o nal. 

Nem é pre ci so di zer o quan to isso con tra ria o
frio ne o li be ra lis mo ofi ci al, mu i to mais in te res sa do em
trans for mar não só o Nor des te, mas toda a ques tão



so ci al e das de si gual da des re gi o na is em pro ble ma
se to ri al, ca paz, quan do mu i to, de ser alvo de po lí ti cas
as sis ten ci a lis tas e frag men ta das. 

Tal abor da gem re du ci o nis ta, com par ti men ta da,
se to ri al e as sis ten ci al do pro ble ma nor des ti no e das
dis pa ri da des in ter-re gi o na is tira a dig ni da de e a mag -
ni tu de na ci o nal da ques tão, que re cla ma, por sua na -
tu re za, uma vi são in te gral e in te gra do ra. 

Aliás, nada mais ilus tra ti vo do des pre zo tu ca no
às de si gual da des re gi o na is e so ci a is que a re cen te
de cla ra ção de Fer nan do Hen ri que, du ran te pa les tra
na 3ª Con fe rên cia Anu al para o De sen vol vi men to Glo -
bal, pro mo vi da pelo Ban co Mun di al, no Rio de Ja ne i -
ro, quan do afir mou que ”a ques tão cha ve nos pa í ses
em de sen vol vi men to não é a dis tri bu i ção de ren da,
mas sim a di mi nu i ção da po bre za“. 

Quem diz isso evi den te men te não está in te res -
sa do nos efe i tos no ci vos das de si gual da des que po -
dem com pro me ter até mes mo os re sul ta dos po si ti vos 
da ex pan são eco nô mi ca. 

Há todo um cor te jo de fe nô me nos de ri va dos das 
de si gual da des, que, como se sabe, con ta mi na a pros -
pe ri da de da eco no mia, tais como a vi o lên cia, a ins ta -
bi li da de po lí ti ca, as mi gra ções in ter-re gi o na is des -
con tro la das e a fal ta de pri o ri da de para a edu ca ção
das mas sas.

Quem diz isso, en fim, nada tem a ofe re cer para
en cur tar o fos so dos des ní ve is so ci o e co nô mi cos e in -
ter-re gi o na is, que afas tam dois ter ços de nos so povo
dos di re i tos mí ni mos de ci da da nia. Quem diz isso
pen sa que ci da da nia é as sun to pri va do, uma mer ca -
do ria a mais a ser sub me ti da a flu tu a ções e ca pri chos
do mer ca do e não um elen co de di re i tos e de ve res
mu tu a men te com par ti dos por to dos os bra si le i ros,
que de fi ne não só uma pa u ta mí ni ma de po si ções iso -
nô mi cas en tre eles, mas, so bre tu do, um sen ti men to
co le ti vo per ten cen te a um Esta do na ci o nal e a uma
de ter mi na da or dem po lí ti ca. 

É a esse sen ti men to de per ten ça à na ci o na li da -
de bra si le i ra que os nor des ti nos se ne gam a re nun ci -
ar, mes mo em face de um Go ver no que vol tou de li be -
ra da e per ma nen te men te as cos tas para a re gião. 

Ter mi no com a sen ten ça pro fé ti ca do gran de
Cel so Fur ta do, em sua ex po si ção de mo ti vos à men -
sa gem pre si den ci al de cri a ção da Su de ne, no dis tan -
te ano de 1959:

A dis pa ri da de de ní ve is de ren da en tre o Nor -
des te e Cen tro-Sul do País cons ti tui, sem lu gar à dú vi -
da, o mais gra ve pro ble ma a en fren tar na eta pa pre -
sen te do de sen vol vi men to eco nô mi co na ci o nal.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te Fre i tas Neto.

O SR. PRESIDENTE (Fre i tas Neto) – Con ce do
a pa la vra ao Sr. Se na dor Ri car do San tos. S. Exª dis -
põe de 20 mi nu tos.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a mí dia
tem des ta ca do am pla men te os re sul ta dos de uma
ava li a ção in ter na ci o nal de de sem pe nho es co lar, le va -
da a efe i to pela Orga ni za ção para a Co o pe ra ção e
De sen vol vi men to Eco nô mi co – OCDE. A pes qui sa in -
clu iu 28 pa í ses de sen vol vi dos e 04 emer gen tes, isto
é, Bra sil, Le tô nia, Mé xi co e Rús sia. Já é co nhe ci do
que o nos so País fi cou em úl ti mo lu gar tan to em le i tu -
ra quan to em com pre en são ma te má ti ca e ci en tí fi ca.

Os re sul ta dos se as se me lham a ou tro es tu do,
re a li za do em 1981 pela Asso ci a ção Inter na ci o nal de
Ava li a ção, em que o Bra sil su pe rou ape nas Mo çam bi -
que, en tão em guer ra ci vil, em Ma te má ti ca.

Tan to há dez anos quan to hoje, as com pa ra ções 
in ter na ci o na is des per tam o nos so brio e cha mam a
aten ção para um fato his tó ri co: o País con se guiu fa zer 
avan çar a sua eco no mia, mas não to tal men te a sua
edu ca ção nas úl ti mas dé ca das, car re gan do uma he -
ran ça de de sa cer tos e de sin te res se. Mu i tos in di ca do -
res edu ca ci o na is bra si le i ros ti ve ram ine gá ve is avan -
ços en tre uma e ou tra ava li a ção in ter na ci o nal. Po rém, 
con ti nua de pé o gran de pro ble ma da qua li da de, que
cons ti tui pon to pri o ri tá rio do Pla no Na ci o nal de Edu -
ca ção.

Como não adi an ta cho rar so bre o le i te der ra ma -
do, é in dis pen sá vel re fle tir so bre os re sul ta dos e as
ne ces si da des de ação. Para isso, é im por tan te fo ca li -
zar as pec tos da pes qui sa que ge ral men te não che -
gam à mí dia. Entre es ses, des ta cam-se as so lu ções,
pois as pes qui sas não são pa gas ape nas para in for -
mar que al guém é ven ce dor ou ven ci do, como se fos -
se um cam pe o na to es por ti vo. As pes qui sas, que são
ca ras, pa gam-se so bre tu do pe los mo ti vos en con tra -
dos para as di fe ren ças in ter pa í ses, isto é, o que ten de 
a dar cer to e que ten de a dar er ra do. 

Em pri me i ro lu gar, qua is o cri té ri os pe los qua is
os alu nos fo ram ava li a dos? Não hou ve uma ”olim pía -
da“ in te lec tu al para ve ri fi car quem sabe mais. Ao con -
trá rio, fo ram fo ca li za dos os co nhe ci men tos e ha bi li da -
des, di vi di dos em vá ri os ní ve is, ne ces sá ri os à par ti ci -
pa ção efe ti va na so ci e da de e a con ti nu ar apren den do
ao lon go da vida. Os es tu dan tes es tão pre pa ra dos
para en fren tar os de sa fi os do fu tu ro? Eles são ca pa -
zes de ana li sar, ra ci o ci nar e co mu ni car efe ti va men te
as suas idéi as? Os cri té ri os es tão in ti ma men te re la ci -
o na dos às ne ces si da des bá si cas de apren di za gem,
que, com ên fa se na qua li da de, fo ram alvo dos com -



pro mis sos fir ma dos em Jom ti en e em Da car pe los pa -
í ses par ti ci pan tes da que las con fe rên ci as co-pa tro ci -
na das pela Unes co, in clu in do o Bra sil.

Assim, o gru po de alu nos exa mi na do pre ci sa va
ter 15 anos de ida de, in de pen den te men te da sé rie ou
ci clo cur sa do. Des sa for ma, ve ri fi cou-se em que con -
di ções se en con tra vam os ado les cen tes que, em bre -
ve, se rão cha ma dos a as su mir ple na men te o pa pel de 
ci da dãos e tra ba lha do res, se já não o fa zem por im po -
si ção das cir cuns tân ci as. A ques tão pode ser es ta be -
le ci da nos se guin tes ter mos: em que si tu a ção está o
ado les cen te bra si le i ro nes se gru po de ida de? É no tó -
rio que não está bem, pois a gran de ma i o ria tem di fi -
cul da des de en ten der os tex tos que lhes fo ram apre -
sen ta dos. Que ci da dãos po de rão ser se a Car ta Mag -
na lhes fa cul ta o voto a par tir dos 16 anos? Que con di -
ções te rão eles de ocu par um lu gar ao sol na es tru tu ra 
de em pre gos no País?

Nos três ca sos, le i tu ra, ma te má ti ca e ciên ci as,
fica cla ro que não es ta mos cum prin do o que o Pais já
con tra iu como obri ga ção em Jom ti en, no ano de
1990, sen do a mé dia de apro ve i ta men to mais ba i xa
em ciên ci as e, so bre tu do, em ma te má ti ca.

A gran de vilã do mo des to de sem pe nho, se as -
sim se pode cha mar, é a pe da go gia da re pe tên cia. Ou 
seja, o alu no pas sa vá ri os anos na es co la; to da via,
não raro mul tir re pe ten te, che ga aos 15 anos ain da na
7ª ou 8º sé rie ou me nos. A fa mí lia e o alu no pa gam os
cus tos e o tem po ne ces sá rio, a co le ti vi da de fi nan cia a 
edu ca ção e o alu no é re pro va do ou, às ve zes, apro va -
do in con se qüen te men te, ape sar de não con tar com
os co nhe ci men tos e ha bi li da des ne ces sá ri os à vida.
Vol ta mos, por tan to, à ques tão da qua li da de, que a re -
pro va ção, como a apro va ção in dis cri mi na da, não aju -
da. Não po de mos ser tra di ci o na lis tas, nem po pu lis tas
quan to à pro mo ção do alu na do. Essa é uma pri me i ra
li ção a ser ex tra í da dos re sul ta dos. Entre tan to, a pes -
qui sa ofe re ce ri cas con tri bu i ções em ter mos de sa í -
das e de ori en ta ção para os pa í ses par ti ci pan tes. É
cla ro que cabe ao Bra sil de bru çar-se so bre os seus
da dos e a sua re a li da de para en con trar os seus ca mi -
nhos. De modo ge ral, vá ri as li ções va li o sas ofe re cem
lu zes para os que to mam de ci sões na área edu ca ci o -
nal. Eis al gu mas de las: 

1 – Não foi en con tra do um úni co fa tor que ex pli -
que por que al gu mas es co las e pa í ses têm su ces so.
Ain da as sim, a ca pa ci da de de a es co la to mar de ci -
sões re ve lou im pac to sig ni fi ca ti vo;

2 – Uma ma i or des pe sa por alu no ten de a es tar
as so ci a da a me lhor ren di men to, po rém não o ga ran te. 
Isso quer di zer que não bas ta ha ver mais di nhe i ro
para a edu ca ção. Se o di nhe i ro for apli ca do do mes mo 

modo, nas mes mas pri o ri da des, con ti nu a rá tudo
como dan tes. Inte res sa, pois, não só o di nhe i ro, mas
como ele é apli ca do;

3 – O uso dos re cur sos da es co la pe los alu nos
está mais re la ci o na do ao seu apro ve i ta men to que à
in fra-es tru tu ra fí si ca da es co la. Em ou tros ter mos, se
os alu nos uti li zam ao má xi mo os re cur sos da es co la,
ten dem a ob ter me lho res re sul ta dos. Des se modo, é
pior man ter aque le la bo ra tó rio de in for má ti ca tran ca -
do a cha ve, com os equi pa men tos no vos e sem uso,
do que não o ter;

4 – Des ta ca mos que os pro fes so res qua li fi ca -
dos cons ti tu em uma das ma i o res ri que zas da es co la.
Em uma pes qui sa de gran de por te, essa qua li fi ca ção
foi me di da pela ti tu la ção; po rém, é cla ro que a ti tu la -
ção deve es tar li ga da às com pe tên ci as cor res pon -
den tes;

5 – O cli ma da es co la é re le van te para a apren di -
za gem, in clu in do o em pe nho do pro fes sor, a au to no -
mia da es co la, a or dem em sala de aula e, afi nal, as
ex pec ta ti vas do mes tre em re la ção ao alu no. Nes se
úl ti mo caso, em pa la vras co muns, a pes qui sa pa re ce
di zer que o do cen te que es pe ra mais re ce be mais e,
in ver sa men te, o que es pe ra me nos dos seus alu nos
tam bém re ce be me nos.

6 – Os alu nos me lhor su ce di dos ten dem a ser os 
que fa zem de ve res de casa. Embo ra se jam con si de -
ra dos fora de moda em al gu mas es co las e re des es -
co la res, con for me ou tras pes qui sas já ha vi am re ve la -
do, os de ve res, sem ex ces sos na tu ral men te, pro lon -
gam o tem po le ti vo e le vam o alu no ao aper fe i ço a -
men to.

Esses seis as pec tos são ape nas al gu mas das
cons ta ta ções so bre como as es co las po dem fa zer di -
fe ren ça. Tam bém fica ca rac te ri za do que os fa to res
so ci o e co nô mi cos li ga dos aos alu nos têm um gran de
im pac to so bre o seu ren di men to, ex pli can do, no todo,
uma pro por ção ma i or do su ces so do que os fa to res li -
ga dos à es co la pro pri a men te dita. Essa ve ri fi ca ção
vem cor ro bo rar os com pro mis sos de Da car, que en fa -
ti zam a ne ces si da de de a edu ca ção es tar in te gra da à
luta con tra a po bre za, a ou tras po lí ti cas so ci a is e à
pro mo ção do de sen vol vi men to em ge ral.

Ao ana li sar es sas con clu sões tor na das pú bli cas 
pela OCDE, não po de mos de i xar de des ta car que o
Bra sil, nos úl ti mos anos, tem em pre en di do jus ta men -
te es for ços em vá ri os sen ti dos apon ta dos, como eu
dis se, por in ter mé dio da co or de na ção do Mi nis té rio
da Edu ca ção. Um de les tem sido a ti tu la ção dos pro -
fes so res, com o re cuo con tí nuo e ace le ra do da pro -
por ção de pro fes so res le i gos, aliás, con for me pro põe
a Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção Na ci o nal. O



País tam bém tem pro mo vi do a au to no mia da es co la,
a ela bo ra ção do seu pró prio pro je to pe da gó gi co, além 
da par ti ci pa ção dos pro fis si o na is da edu ca ção e da
co mu ni da de nes se pro je to, para que seja um pro je to
de to dos, de um co mu ni da de edu ca ti va. Isso foi fi xa do 
pela Lei de Di re tri zes e Ba ses, como tam bém o pa -
drão de qua li da de e o cus to mí ni mo por alu no. No en -
si no fun da men tal re gu lar esse pa drão foi tra du zi do,
pelo Fun def, num va lor mí ni mo por alu no, vi san do a
as se gu rar a qua li da de e a de mo cra ti za ção e ele van -
do, como está com pro va do, sa lá ri os do ma gis té rio e
au men tan do a dis po ni bi li da de de re cur sos para as
es co las.

Esses es for ços do Bra sil têm sido em pre en di -
dos pela União, pe los Esta dos e pe los Mu ni cí pi os, so -
bre tu do a par tir do anos 90, e têm sido in ten si fi ca dos
a par tir de 1994. Não há, des sa ma ne i ra, um au tor ou
men tor úni co de mu dan ças, até por que a Lei de Di re -
tri zes e Ba ses re pre sen tou um de no mi na dor co mum
de di fe ren tes po si ções, in cor po ran do ten dên ci as ino -
va do ras que vi nham sen do co lo ca das em prá ti ca e
apon tan do para ou tras, que hoje vêm sen do im ple -
men ta das. 

Des sas ob ser va ções, sur gem uma con clu são e
uma per gun ta. A con clu são é a de que, quan to a mu i -
tas prá ti cas apon ta das pela pes qui sa como as que fa -
zem di fe ren ça en tre os es ta be le ci men tos de en si no, o 
Bra sil não está na dan do con tra a cor ren te za. Pelo
con trá rio, está fa zen do co i sas cer tas, que pa í ses
bem-su ce di dos tam bém fa zem. Daí vem a per gun ta:
se o Bra sil não se en con tra na con tra mão, por que os
seus re sul ta dos na pes qui sa fo ram tão mo des tos? 

Isso sig ni fi ca que não bas ta fa zer o que tem sido 
fe i to, mas é pre ci so mu i to mais em pe nho, mu i to mais
ino va ção para acer tar mos o pas so com o mun do.
Mais ain da, é pro vá vel que mu i tas das me di das de po -
lí ti cas edu ca ci o na is se jam to ma das iso la da men te,
sem si ner gia, sem in te gra ção, sem con ti nu i da de, sal -
tan do da qui para ali. Ou, en tão, con for me uma ten -
dên cia an ti ga da edu ca ção bra si le i ra, bus can do re du -
zir os pro ble mas a uma só face, como ha bi li ta ção dos
pro fes so res, ou a sua ca pa ci ta ção con ti nu a da, ou os
au men tos sa la ri a is, ou o equi pa men to das es co las,
ou a ges tão de mo crá ti ca e des cen tra li za da, ou o li vro
di dá ti co, ou o cur rí cu lo. Ou ain da, essa ou aque la ori -
en ta ção teó ri ca que, mu i tas ve zes, a moda in te lec tu al
vem tra zer e que bri lha com ful gor du ran te o tem po
em que apa re ce uma es tre la ca den te e logo é subs ti -
tu í da por ou tra, con si de ra da como a sal va ção da pá -
tria, cha ve úni ca para a re so lu ção dos pro ble mas
edu ca ci o na is. Essa vi são tó pi ca, iso la da, ali a da à si -
nu o si da de das po lí ti cas pú bli cas e das ori en ta ções

das re des es co la res, deve ser atri bu í da, em par te, a
des con ti nu i da des ad mi nis tra ti vas, em que um go ver -
no que en tra mu i tas ve zes não con si de ra o que fez o
go ver no que sai. To da via, em par te li ga das a es sas
tran si ções, há tam bém as mu dan ças de ori en ta ção
an tes que se ava lie o que se fez an tes, de i xan do alu -
nos e pro fes so res às ton tas. 

A edu ca ção não re quer con ser va do ris mo, mas
exi ge per sis tên cia de es for ços. Ela não muda com fa -
ci li da de, a não ser na su per fí cie, nos ró tu los. Como
pro ces so com re sul ta dos a lon go pra zo, ela deve ser
cu i da da com de li ca de za. Não por aca so, a Cons ti tu i -
ção Fe de ral e a Lei de Di re tri zes e Ba ses man da ram
que se fi zes se um pla no de lon go pra zo, um pla no de
Esta do e não de Go ver no, que é o Pla no Na ci o nal de
Edu ca ção. E isso ocor reu, con for me está ex plí ci to na
LDB, em vir tu de dos com pro mis sos con tra í dos du ran -
te a Con fe rên cia Mun di al de Edu ca ção para To dos,
em Jom ti en. É ur gen te, por tan to, que esse Pla no se
con cre ti ze na re a li da de e que, con for me a De cla ra ção 
de Da car, o Bra sil seja res pon sá vel por as se gu rar sua 
sus ten ta bi li da de e con ti nu i da de, ape sar de pos sí ve is
mu dan ças ins ti tu ci o na is ao lon go do tem po. Deve ha -
ver li de ran ça na ci o nal, re cur sos ade qua dos, sis te ma
de acom pa nha men to e ava li a ção e em pe nho para
cum prir esse Pla no Na ci o nal de Edu ca ção.

Nes se con tex to, re al ça mos que ne nhum pla no
de edu ca ção pode ser le va do a cabo sem a con sul ta
de mo crá ti ca, como ocor reu com o PNE. E tam bém
não pode ser exe cu ta do sem o en tre la ça men to dos
três ní ve is de Go ver no, fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal,
numa Fe de ra ção com ple xa como a nos sa. Por isso
mes mo, a pró pria Lei Ma i or fi xou o re gi me de co la bo -
ra ção in ter go ver na men tal, que pres su põe um pac to
du ra dou ro, com ins ti tu ci o na li za ção de pro ces sos de
re la ci o na men to, cla ra de fi ni ção de pa péis e de cri té ri -
os de alo ca ção de re cur sos en tre os três ní ve is de
Go ver no. 

Até o pre sen te, em gran de par te do País, o re gi -
me de co la bo ra ção ain da não che gou à prá ti ca, pelo
me nos no seu sen ti do ple no, em bo ra se jam inú me ros
os ca sos de par ce ri as bem-su ce di das e so lu ções
tem po rá ri as, mais de go ver nos que do Po der Pú bli co.
É pos sí vel afir mar que mu i to se pro gre diu nes ses elos 
en tre as es fe ras de Go ver no, to da via, ain da não se
en fren ta ram as ques tões bá si cas e du ra dou ras da co -
la bo ra ção. Na ma i o ria dos ca sos, não se con se guiu
pas sar do tran si tó rio para o re la ti va men te es tá vel,
com base num con jun to de prin cí pi os e me ca nis mos
con sa gra dos em lei. O ama du re ci men to po lí ti co pre ci -
sa nos le var a es ses ru mos, en tre eles o da crí ti ca não 
pela crí ti ca, mas da apre sen ta ção de so lu ções viá ve -



is. Esse ca mi nho leva ne ces sa ri a men te dos dis cur sos 
fo ca li za dos nos ad je ti vos para os subs tan ti vos e para
os ver bos, que re pre sen tam a ação.

A pes qui sa in ter na ci o nal da OCDE nos re des -
per ta para o que não se pode es con der, nem ne gar:
não vi ve mos so zi nhos no mun do, ain da que al guns
de se jas sem que as sim o fos se.

Afi nal, o que im pe de o Bra sil de al can çar ní ve is
si mi la res? Que país que re mos? Que ci da dão bra si le i -
ro de se ja mos for mar? De se ja mos con ti nu ar en con -
tran do atu a li da de nos pa re ce res de Rui Bar bo sa,
quan do par la men tar, ain da no Impé rio? De se ja mos
dar vol tas à his tó ria ou fa zer um país e um povo dig -
nos des ses no mes? A bi o gra fia e a his tó ria se cons -
tróem pe las op ções, qua se a cada pas so. Este é um
mo men to es tra té gi co para cons tru ir mos o me lhor ca -
mi nho para a edu ca ção bra si le i ra. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. 

Du ran te o dis cur so do Sr. Ri car do San -
tos, o Sr. Fre i tas Neto, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Car los
Wil son, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Lú cio Alcân ta ra. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE. 
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu gos -
ta ria de fa zer um rá pi do co men tá rio so bre os re sul ta -
dos do cen so que es tão sen do di vul ga dos pela gran -
de im pren sa. 

Há si na is ani ma do res e ou tros pre o cu pan tes.
Obser va mos que o País con se guiu avan çar em mu i -
tos se to res. Há pou co, ou vi mos o dis cur so do Se na -
dor Ri car do San tos a res pe i to da apu ra ção re a li za da
so bre a ca pa ci da de de com pre en são do alu no bra si -
le i ro: o quan to ele é ca paz de ler e en ten der o que leu.
Na ver da de, os re sul ta dos são ex tre ma men te des fa -
vo rá ve is ao Bra sil, prin ci pal men te se com pa ra do com
al guns pa í ses. De fato, há uma pre o cu pa ção ge ne ra li -
za da quan to à qua li da de do en si no, o que afe ta não
ape nas o Bra sil mas tam bém ou tros pa í ses. Tan to é
as sim que al guns pa í ses de sen vol vi dos, como a
Ingla ter ra, a Itá lia e, de cer ta ma ne i ra, os Esta dos
Uni dos, têm ín di ces mu i to ba i xos de ava li a ção da ca -
pa ci da de de com pre en são do alu no e cer ta men te
têm sis te mas edu ca ci o na is mu i to me lho res que o
nos so. Alguns pa í ses do mun do de sen vol vi do ain da
não ti ve ram a co ra gem de se sub me ter ou de sub me -
ter seus alu nos a esse tipo de ava li a ção, como a Fran -
ça, por exem plo. Ou tros pa í ses, como a Ingla ter ra, re -

sol ve ram ado tar po si ções e me di das ca pa zes de re -
ver ter o qua dro.

Fo mos sur pre en di dos há pou co com o caso de
um anal fa be to que foi apro va do num ves ti bu lar para o
cur so de Di re i to. E não há como com pre en der isso,
pois é im pos sí vel es pe rar que al guém que se can di -
da ta a ser jus ta men te um ad vo ga do, um ba cha rel em
Di re i to não seja ca paz de se ex pres sar e de es cre ver.
Como ele po de rá vir a ser ama nhã um ba cha rel em
Di re i to, uma das áre as do co nhe ci men to que tal vez
mais exi jam a ca pa ci da de de es cri ta, de com pre en -
são, de ex pres são oral ou es cri to? Isso re al men te é
um pa ra do xo.

O Mi nis tro Pa u lo Re na to, em boa hora, pas sou a 
ado tar algo que nun ca de ve ria ter de i xa do de exis tir: a 
re da ção. Isso por que co nhe ço mé di cos sem ca pa ci -
da de para es cre ver um bi lhe te – e co me ço ci tan do o
exem plo da mi nha pro fis são; e isso ocor re em to das
as ou tras áre as – de no tan do o des cu i do que te mos
com essa área do co nhe ci men to, a ca pa ci da de de
com pre en são e de ex pres são. Não é pos sí vel man ter
os tes tes de múl ti pla es co lha, que po dem ale a to ri a -
men te apro var um anal fa be to, se gun do re co nhe ceu a
pró pria uni ver si da de em que esse alu no se sub me teu
ao ves ti bu lar.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – V. Exª
me con ce de uma par te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Con ce do um apar te a V. Exª.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra, eu não que ria in ter rom per o dis -
cur so de V. Exª, mas o ra ci o cí nio de V. Exª sus ci -
tou-me o de se jo de fa zer al gu mas ob ser va ções a
esse res pe i to. O Bra sil, é ver da de, teve um mau de -
sem pe nho como um todo nes sa com pa ra ção com ou -
tros pa í ses, mas de ti ve-me com cer to de ta lhe na aná -
li se dos ele men tos des sa pes qui sa e des sa es ta tís ti -
ca e ob ser vei um ele men to tal vez ain da mais trá gi co,
mais dra má ti co, pois, ao mes mo tem po que res sal va,
en tris te ce pela in jus ti ça e pela am bi güi da de da nos sa
re a li da de so ci al e hu ma na. No de ta lhe, ob ser vei que
43% dos es tu dan tes bra si le i ros que pres ta ram essa
pro va têm de sem pe nho igual, se me lhan te, mu i to pró -
xi mo, se não até me lhor, do que de alu nos de pa í ses
do cha ma do Pri me i ro Mun do. No Bra sil, 43% dos es -
tu dan tes têm um de sem pe nho ra zoá vel.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Isso mos tra mais uma vez o as pec to da de si gual da -
de bra si le i ra.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Exa ta -
men te. É dra má ti co e en tris te ce dor que o uni ver so



res tan te te nha um de sem pe nho tão ruim, tão dé bil e
tão fra co que re duz in te i ra men te a mé dia na ci o nal. Os 
43%, em vez de ca u sar-nos or gu lho, pro vo cam uma
pro fun da dor e uma ne ces sá ria cons ciên cia da im por -
tân cia des se fato. Quem são as pes so as mais im por -
tan tes des te País? Os ou tros 53%.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– É ver da de.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – São
eles o alvo, o ob je to, a li nha de ação para to das as
prá ti cas, to das as for mas de ação de po lí ti ca edu ca ci -
o nal. De fato, não há nada que pos sa me lhor ex pres -
sar o ní vel de for ma ção de um es tu dan te do que o seu 
do mí nio de lin gua gem. Por ter sido es tu dan te de Le -
tras, te nho uma te o ria.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– V. Exª foi es tu dan te e pro fes sor.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Exa ta -
men te. Por isso, a vida le vou-me a de sen vol ver, de
cer ta for ma, al guns co nhe ci men tos teó ri cos. Um pen -
sa dor fran cês cha ma do Fer di nand de Sa us su re diz
que a lin gua gem – não a lín gua, que é um có di go
mais or de na do – é a ca pa ci da de de o ho mem co mu -
ni car-se por ges tos, por pa la vras. A lin gua gem an te -
ce de ao pen sa men to, ou seja, na evo lu ção da hu ma -
ni da de – su põe Sa us su re –, an tes de o ho mem tor -
nar-se um ani mal in te li gen te, tor nou-se um ani mal
que sa bia co mu ni car-se. Por tan to, não há nada que
es te ja mais ra di ca do na base da in te li gên cia do que o
pro ces so de es tru tu ra ção da lin gua gem. E não in ves -
tir nis so sig ni fi ca de i xar gran de par ce la da po pu la ção
bra si le i ra na que le es tá gio – di ga mos as sim – qua se
me di e val ou an te ri or ao pe río do da Re nas cen ça.
Quer di zer, so mos um País qua se que ágra fo em re la -
ção a cer tas prá ti cas cul tu ra is ou cer tos es tá gi os hu -
ma nos e cul tu ra is. Essas pes so as, es ses 53% da po -
pu la ção, são as pes so as mais im por tan tes, vi ta is,
des te País. Sem elas in cor po ra das aos pa drões de
co nhe ci men to e de sen vol vi men to de lin gua gem que
tem os ou tros 43%, o Bra sil não será um País de cen -
te. Era isso que eu gos ta ria de re gis trar nes se apar te.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Mu i to obri ga do, Se na dor José Fo ga ça, por essa ju -
di ci o sa in ter ven ção que me leva a an te ci par o que iria
di zer no meu bre ve pro nun ci a men to, que é jus ta men -
te a ques tão da de si gual da de.

O cen so mos tra que avan ça mos mu i to: hou ve
re du ção do anal fa be tis mo, au men to da es co la ri da de,
do nú me ro de alu nos nas es co las, de li ga ções elé tri -
cas nos do mi cí li os, de água, sa ne a men to bá si co, to -
dos fo ram avan ços im por tan tes. A mor ta li da de in fan til 

caiu mu i to, a vida mé dia au men tou e hoje a com po si -
ção etá ria da po pu la ção bra si le i ra é di ver sa de al guns 
anos atrás. Hoje, já te mos, na fa i xa de pes so as com
mais de 65 anos, qua se 6% da po pu la ção. Enfim, há
mu i tos in di ca do res fa vo rá ve is. A pró pria ren da su biu,
mas per ma ne ce um as pec to gra ve, não obs tan te uma 
cer ta re du ção no ín di ce de Gini: a gran de con cen tra -
ção de ren da. O Bra sil con ti nua com uma gran de con -
cen tra ção de ren da. Tal con cen tra ção é tam bém do
co nhe ci men to de to dos. V. Exª de mons trou mu i to bem 
ao de com por os nú me ros e os per cen tu a is des sa
ava li a ção mun di al que foi fe i ta so bre o pro ble ma da
edu ca ção. Qu an do che guei nes te ple ná rio, o Se na dor 
Car los Wil son es ta va aca ban do de fa lar so bre o nos -
so so fri do Nor des te bra si le i ro, o pou co apre ço e  a
pou ca con si de ra ção do Go ver no em re la ção a isso. 

Já dis se algo a res pe i to e cre io que vou ter mi nar
meu man da to in sis tin do na mes ma te cla da fal ta de
uma po lí ti ca de de sen vol vi men to re gi o nal. O que ve ri -
fi ca mos é que há uma de si gual da de den tro do Bra sil
e uma gran de con cen tra ção de ren da, con for me de -
mons tra o cen so. Isso pra ti ca men te não mu dou. Qu -
an do olha mos a con cen tra ção de ren da, per ce be mos
que a re gião onde a ren da é mais con cen tra da é no
Nor des te. Está aci ma da mé dia do Bra sil. Ali está o
ma i or nú me ro de anal fa be tos, o me nor nú me ro de re -
si dên cia com água, es go to e as sim por di an te.

O cen so em si dá al guns in di ca do res, al guns nú -
me ros que re ve lam que o Bra sil tem pro gre di do, que o 
Bra sil tem ca mi nha do. É pre ci so que se en ten da que,
não obs tan te es sas mu dan ças e o pro gres so que te -
mos al can ça do, só va mos con ti nu ar avan çan do se ti -
ver mos po lí ti cas pú bli cas bem ní ti das, bem fo ca das,
para re sol ver al guns des ses gra ves pro ble mas que o
cen so con ti nua mos tran do.

O pró prio Pre si den te Fer nan do Hen ri que diz,
com a sua ex pe riên cia de so ció lo go, que o Bra sil não
é um País po bre, mas um País in jus to – uma ou tra for -
ma de fa lar da nos sa gran de de si gual da de. Com ple ta
Sua Exce lên cia di zen do: ”É mais di fí cil com ba ter a
de si gual da de do que com ba ter a po bre za“.

Nós ti ve mos avan ços. Cal cu la-se que o nú me ro
de po bres no Bra sil, nos úl ti mos anos, di mi nu iu em
cer ca de seis mi lhões de pes so as; mas a de si gual da -
de é re ni ten te; ela per sis te. Cer ta men te, uma das ca -
u sas é a que o Se na dor José Fo ga ça aca bou de co -
men tar: o co nhe ci men to, a for ma ção; o do mí nio da
lin gua gem, que é es sen ci al para nós.

Esta mos en tran do numa fa i xa em que a so ci e -
da de bra si le i ra vai ava li ar a nos sa per for man ce, os
nos sos ín di ces, to man do em con ta aqui lo que os
ame ri ca nos cha mam de ”pri va ção re la ti va“. Ou seja,



me lho ra mos, pro gre di mos, avan ça mos, mas po de ría -
mos es tar no pa ta mar onde es tão ou tros pa í ses. Isso
re quer ma i or em pe nho da clas se po lí ti ca, das eli tes
na ci o na is; tor na-se in dis pen sá vel a for mu la ção de po -
lí ti cas pú bli cas ca pa zes de cri ar con di ções para o
avan ço que nos co lo que numa ou tra po si ção. 

Esse, hoje, é o gran de de sa fio para o Bra sil. 

Os nú me ros do cen so são in con tes tá ve is. 

De ou tro lado, a que da da taxa de na ta li da de é
um dado im por tan te. Em um país com gran des pro -
ble mas de in fra-es tru tu ra e fal ta de re cur sos para pro -
vê-la, a re du ção do cres ci men to po pu la ci o nal au to -
ma ti ca men te per mi te li dar me lhor com as ci da des, já
que o fe nô me no da ur ba ni za ção é uma re a li da de ir re -
ver sí vel no Bra sil, con for me de mons tram os nú me ros
do cen so. 

Faço es ses co men tá ri os ape nas para de mons -
trar que a mi nha le i tu ra dos nú me ros do cen so não é
pes si mis ta. Mu i tos da dos ali nos ani mam e nos en co -
ra jam. Mas a mi nha le i tu ra mos tra a re ni tên cia de cer -
tos fa tos, de cer tas si tu a ções, ex tre ma men te pre o cu -
pan tes, como o gran de de se qui lí brio re gi o nal do Bra -
sil e o gran de de se qui lí brio de ren da en tre as pes so as 
e a alta con cen tra ção de ren das.

Para con clu ir, que ro di zer que vim aqui, aten -
den do à au to con vo ca ção fe i ta pela Pre si dên cia do
Se na do e da Câ ma ra e que la men to mu i to que, a
cada ano, te nha mos que vi ver esta tra gé dia da apro -
va ção do Orça men to. Isso não pode con ti nu ar. A cada 
ano, tra va mos esta luta con tra o ca len dá rio, para
apro var na un dé ci ma hora o Orça men to, mu i tas ve zes 
ape nas cum prin do um ri tu al. Fora os mem bros da Co -
mis são de Orça men to, os Par la men ta res ape nas as -
sis tem à che ga da do Orça men to, ain da com a tin ta
fres ca da Grá fi ca, para ser apro va do se hou ver acor -
do. De fato, a es ma ga do ra ma i o ria não co nhe ce a
peça or ça men tá ria sa í da da Co mis são de Orça men -
to. Qu an do V. Exª, Se na dor Ra mez Te bet, che ga va e
as su mia a Pre si dên cia, eu co men ta va que vim, aten -
den do à de ter mi na ção de V. Exª como Pre si den te do
Se na do, di zer da mi nha tris te za em ver a tra gé dia em
que se trans for ma a apro va ção do Orça men to. Se não 
hou ver acor do, não se apro va o Orça men to. E não se
apro va por quê? Os não–mem bros da Co mis são não
co nhe cem se quer a peça que sai de lá. Cum pre-se
um ri tu al. Che ga aqui aque le car ri nho tra zen do vo lu -
mes. E, em al gum tem po, pron to: está apro va do o
Orça men to. Pro po nho que ten te mos uma ou tra sis te -
má ti ca. O ma i or ônus so bre o Par la men to, o foco de
ma i or des gas te do Par la men to Na ci o nal é o Orça -
men to. Sou mem bro da Co mis são; não vou ci tar no -

mes por que cada um iso la da men te se in te res sa e se
es for ça; mas o tra ba lho não anda. 

Como pode isso acon te cer? Um sim ples cré di to
su ple men tar para uma obra de gran de im por tân cia,
uma obra re gu lar – nada há con tra ela – de mo ra me -
ses para ser apro va do! Não con si go en ten der isso!
Em par te, atri buo isso às re u niões mis tas. Sou ad ver -
sá rio de las. Não fun ci o nam. 

A pro pó si to, com a aju da da re la to ria do Se na -
dor José Fo ga ça, pelo me nos con se gui mos aca bar
com elas no caso de me di da pro vi só ria. S. Exª teve a
co ra gem de re for mar a de ci são da Câ ma ra e fa zer
pre va le cer a re for ma. 

Não se tra ta de uma Casa con tra a ou tra. As Ca -
sas tra ba lham me lhor iso la da men te do que re u ni das.
É uma cons ta ta ção.

Sr. Pre si den te, V. Exª sabe qual foi a úl ti ma ses -
são do Con gres so para ava li ar veto pre si den ci al? Em
agos to de 2000. E es ta mos fun ci o nan do, ape sar de a
Cons ti tu i ção di zer que o veto tran ca a pa u ta do Con -
gres so. Por isso mes mo, toda ses são do Con gres so é
ex tra or di ná ria e, por tan to, es ca pa da ve da ção cons ti -
tu ci o nal. Isso de mons tra que as ses sões con jun tas
são des ne ces sá ri as, a não ser para des gas tar o Par -
la men to. 

E não é ape nas isso. O Orça men to mo bi li za mu -
i tos in te res ses. O Exe cu ti vo não joga cla ro com o Le -
gis la ti vo. A Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, que é
uma gran de lei – es tou con ven ci do dis so, sou apo lo -
gis ta dela – po dia, por exem plo, ter in clu í do um dis po -
si ti vo para evi tar aqui lo a que as sis ti mos todo ano: li -
be ra ções ma ci ças no úl ti mo mês, na úl ti ma se ma na
ou, às ve zes, no úl ti mo dia, de i xan do o pró prio ad mi -
nis tra dor em si tu a ção ex tre ma men te des con for tá vel.
As re la ções do Exe cu ti vo com o Le gis la ti vo, em ma té -
ria de ela bo ra ção, apro va ção e exe cu ção do Orça -
men to, de i xam mu i to a de se jar. 

Não fa re mos isso para o ano, que é um ano ele i -
to ral, mas V. Exª – que, te nho cer te za, re tor na rá para
esta Casa, como gran de Se na dor que é, se não for
Go ver na dor do Mato Gros so do Sul –, co man da rá
esse pro ces so no Se na do Fe de ral. Não é pos sí vel
con ti nu ar mos como es ta mos. O Orça men to é um foco 
de des gas te do Con gres so Na ci o nal e que afe ta a to -
dos. Sou mem bro da Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção e es tou fa zen do
uma aná li se em tese. Não que ro me re fe rir a nin guém
nem a Par ti dos, mas não po de mos con ti nu ar com
isso. Todo ano se re pe te essa si tu a ção. É ne ces sá rio
exa mi nar o as sun to de for ma a que to dos pos sam
dele par ti ci par, para vo tar, emen dar, mo di fi car, até re -
je i tar o Orça men to, se for o caso, mas o im por tan te é



que haja apre ci a ção. Como está hoje sin ce ra men te,
en ten do que é um pon to de des gas te des ne ces sá rio.
E po de mos per fe i ta men te re sol ver isso, até mos tran -
do ao Exe cu ti vo aqui lo que é pre ci so mo di fi car. 

Qu an to à dis cus são do sa lá rio mí ni mo, está ha -
ven do uma com pe ti ção pela pa ter ni da de dos R$200
do sa lá rio mí ni mo, a ver da de é essa – se co lo ca rem
R$201, tal vez fi quem sa tis fe i tos, por que não é mais
R$200. 

Então, peço aos Lí de res im por tan tes que es tão
vin do aqui para que re fli tam so bre isso. Este ano não
há mais je i to. O me lhor que po de mos fa zer é vo tar o
Orça men to até ama nhã, ou me lhor, apre ciá-lo, votá-lo 
e apro vá-lo, com as mo di fi ca ções que a Co mis são
Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção 
e o Ple ná rio en ten de rem de fa zer.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do a V. Exª.

Du ran te o dis cur so do Sr. Lú cio Alcân -
ta ra, o Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Lú cio Alcân ta ra, não é cos tu me da Pre si dên cia,
quan do um Se na dor dis cur sa, te cer qua is quer con si -
de ra ções; po rém, as ob ser va ções de V. Exª, a meu
ver, têm tan ta pro ce dên cia que me aba lan ço a, pelo
me nos na ses são de hoje, di zer que es ta mos evo lu in -
do, que es ta mos fa zen do for ça para isso. Tan to que,
des de que che ga mos aqui  V. Exª, eu, os Se na do res
José Fo ga ça, Car los Wil son, que to ma mos pos se em
1995, o Se na dor Lú dio Co e lho, o Se na dor José Alen -
car, que veio mais re cen te men te, os Se na do res Artur
da Tá vo la, Edu ar do Su plicy e tan tos ou tros com pa -
nhe i ros , é a pri me i ra vez que o Con gres so Na ci o nal
se au to con vo ca, com pa re cen do à Casa nes te pe río -
do de 26 de de zem bro a 7 de ja ne i ro, numa ten ta ti va
de vo tar mos o Orça men to.

V. Exª tem ra zão. Essa peça é fun da men tal, o
País es pe ra que a vo te mos e está con si de ran do isso
o cum pri men to do de ver do Con gres so Na ci o nal. Por
isso es ta mos aqui.

For mu lo vo tos a to dos os Par la men ta res, ao
Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, Aé cio Ne ves,
aos De pu ta dos e Se na do res para li qui dar mos a ma -
té ria do Orça men to. Va mos vo tar o Orça men to, de
uma for ma ou de ou tra. Nos sa obri ga ção, em pri me i ro 
lu gar, é en con trar uma fór mu la para votá-lo e, de po is,
dis cu tir uma tese como a le van ta da por V. Exª. Não sei 
ain da como se ria, mas na tu ral men te será ob je to de

de ba te, por que é em ra zão das di fi cul da des mes mo
que se bus ca me lho rar as si tu a ções.

É esse o ape lo que faço sin ce ra men te, por que o
dis cur so de V. Exª não de i xou de ser tam bém um aler -
ta para a res pon sa bi li da de que De pu ta dos e Se na do -
res têm de dar um or ça men to ao País em tem po há bil.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor José Fo ga ça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS  RS. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.)  Mu i -
to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Srªs e Srs. Se na do res, de fato, na ma té ria re la ti -
va ao Orça men to, há uma lon ga e his tó ri ca dis cus são
so bre a fun ci o na li da de das vo ta ções no âm bi to do
Con gres so, ou seja, nas ses sões con jun tas, Câ ma ra e 
Se na do, a que de no mi na mos de Con gres so Na ci o nal.

Con cor do com o Se na dor Lú cio Alcân ta ra em
que, mu i to mais ope ra ci o nal e efi caz, do pon to de vis -
ta par la men tar, se ria vo tar mos nas duas Ca sas se pa -
ra da men te, tal como ago ra es ta mos fa zen do com as
me di das pro vi só ri as. A mé dia das me di das pro vi só r i as 
ago ra não tem ul tra pas sa do 45 dias e, pra ti ca men -
te, não há me di da pro vi só ria que não te nha sido
apre ci a da e vo ta da. Anti ga men te, me di das pro vi só ri -
as se re e di ta vam e se re pro du zi am in ter mi na vel -
men te. Mu i tas ve zes, por seis, sete ou oito anos se
re pro du zia e se re e di ta va uma me di da pro vi só ria no
Bra sil. Ago ra, com a me di da que to ma mos, se pa ran -
do as duas Ca sas e vo tan do em cada uma de las se -
pa ra da men te, o pra zo de apro va ção, de apre ci a ção
de emen das, en fim, de exa me nas duas Ca sas não
tem sido ma i or do que 45 dias. Por tan to, é uma mu -
dan ça fan tás ti ca, é uma mu dan ça vi go ro sa, Sr. Pre -
si den te.

Com isso, que ro che gar à con clu são de que as
pa la vras do Se na dor Lú cio Alcân ta ra são me re ce do -
ras de re fle xão. Sem dú vi da, se des lo cás se mos a vo -
ta ção do Orça men to da cha ma da ses são con jun ta ou
do Con gres so Na ci o nal para as ses sões in di vi du a is
das Ca sas, Câ ma ra e Se na do, do pon to de vis ta ope -
ra ci o nal, do pon to de vis ta da efi ciên cia par la men tar,
não há ne nhu ma dú vi da de que se da ria, as sim, um
gran de pas so à fren te.

Con tu do, a mi nha re fle xão não se res trin gi ria a
isso. O pro ble ma do Orça men to não é tan to a vo ta ção
em ple ná rio do Con gres so, em bo ra haja um pré-con -
di ci o na men to: o fato de se sa ber  e os Se na do res
mais an ti gos e ex pe ri en tes da Casa par ti lham des se
co nhe ci men to – que no ple ná rio do Con gres so, ou
seja, na ses são con jun ta não ha ve rá quo rum, leva a
uma ne ces si da de an te ri or de, ain da na Co mis são de
Orça men to, es ta be le cer-se um acor do, por que, se



esse acor do não acon te ce – e de pen de rá de ma i o ri as 
na ses são do Con gres so –, evi den te men te, es ta re -
mos no pior dos mun dos. Nada será apro va do!

Por tan to, essa de bi li da de ins ti tu ci o nal, do pon -
to de vis ta do quo rum, da fun ci o na li da de do Con -
gres so, da cha ma da ses são con jun ta, leva à ne ces -
si da de im pres cin dí vel de se fa zer um acor do no âm -
bi to e nos li mi tes da Co mis são de Orça men to. Se
esse acor do não é fe i to, ade us, Orça men to! E a ne -
ces si da de do acor do no âm bi to da Co mis são de Orça -
men to tem pro du zi do ao lon go dos anos uma cul tu ra
in fer nal, per ver sa, ma lé vo la: a cul tu ra dos in te res ses
in di vi du a is, que lá pre do mi nam. É cla ro que há con fli -
tos re gi o na is, há dis pu ta de re cur sos en tre Esta dos e
Mu ni cí pi os. No en tan to, es ses não são os gran des
cho ques, os pon tos mais con tun den tes en tre as di -
fe ren ças que exis tem. Os mo men tos mais agu dos
de dis sen so, mais di fí ce is e mais com pli ca dos na
ob ten ção de um acor do lo ca li zam-se nas emen das
in di vi du a is. Ne las está o no gór dio, o nó in de sa tá vel
da Co mis são de Orça men to.

É cla ro que há emen das in di vi du a is ab so lu ta -
men te le gí ti mas. O fato de eu ser, por prin cí pio, con -
trá rio à exis tên cia de emen das in di vi du a is não me
leva a co me ter o erro de su por que to das con têm
má-fé ou aten dem a ob je ti vos ele i to re i ros, cli en te lís ti -
cos tão-so men te. Boa par te, quem sabe até a ma i o ria
das emen das, está vol ta da ao bem pú bli co, ao in te -
res se pú bli co, ao bem so ci al, ao ser vi ço das co mu ni -
da des, ao aten di men to de ne ces si da des, ao su pri -
men to de ca rên ci as da po pu la ção. 

To da via, in fe liz men te, exis tem al gu mas lu tas in -
di vi du a li za das na Co mis são de Orça men to que me
as sus tam mu i to, há mu i to tem po. Emen das que não
con se guem ob ter le gi ti mi da de, que não con se guem
ob ter aca ta men to nas re la to ri as, que não pas sam
tan to nas re la to ri as se to ri a is quan to na re la to ria-ge ral 
da Co mis são de Orça men to são a ca u sa úl ti ma des ta
ex ten são, des te ver da de i ro es pi cha men to que es ta -
mos fa zen do da ses são le gis la ti va do ano de 2001.
Os au to res des sas emen das, ou aque les que re pre -
sen tam aqui no Con gres so Na ci o nal os au to res des -
sas emen das, sen tam-se na Co mis são de Orça men to 
e, va len do-se da fal ta de quo rum, es pe ram che gar
meia-no i te, uma, duas, três da ma dru ga da e, en quan -
to suas emen das não são ace i tas, fi cam in sis tin do na
ve ri fi ca ção de quo rum. Das duas, uma: ou as ma i o ri -
as as se gu ram quo rum na Co mis são de Orça men to,
ou as ma i o ri as as se gu ram quo rum nas ses sões con -
jun tas, nas ses sões do Con gres so Na ci o nal. Esta é a
ques tão pri ma ci al, no meu modo de ver. O que faz, o
que pro duz esse re tar do, esse atra so, esse es pi cha -

men to da ses são le gis la ti va são as emen das in di vi du -
a is. O de pu ta do fica ali até ver apro va da sua emen da.
Então, às cin co ho ras da ma nhã, quan do os ou tros
es tão exa us tos, re sol ve-se ace i tar sua emen da, e ele
não pede mais ve ri fi ca ção de quo rum, apro van do-se
o Orça men to.

São 24 anos de vida par la men tar, Sr. Pre si den -
te! Tal vez seja pou ca ex pe riên cia, mas já dá para se
ter, di ga mos as sim, uma ini ci a ção na ma té ria. Eu me
con si de ro um ini ci a do na vida par la men tar. Vin te e
qua tro anos per mi tem isso.

Sr. Pre si den te, que ro tam bém fa zer um re gis tro
da nos sa gran de pre o cu pa ção com o es ta do de co i -
sas, com a si tu a ção vi gen te, nes te mo men to, no país
ir mão, no nos so país vi zi nho, esse gran de país do
Cone Sul da Amé ri ca, a Argen ti na. Qu e ro fa zer o re -
gis tro da nos sa so li da ri e da de, a so li da ri e da de do Bra -
sil em re la ção às di fi cul da des vi vi das pela Argen ti na.

Sr. Pre si den te, es ti ve, na se ma na pas sa da, até
a ma dru ga da de sá ba do, quan do re tor na mos, no Uru -
guai, onde se re a li zou o en con tro de Che fes de Esta -
do, que se re a li za to dos os fins de ano, para fa zer o
le van ta men to e o fe cha men to das ati vi da des de cada
ano do Mer co sul. Esta vam pre sen tes to dos os Che fes 
de Esta do e al guns par la men ta res; a De le ga ção Par -
la men tar do Bra sil foi pre si di da pelo Pre si den te da Co -
mis são Par la men tar Mis ta do Mer co sul no Con gres so
Na ci o nal, o Se na dor Ro ber to Re quião. Nes sa oca sião, 
ti ve mos a opor tu ni da de de ve ri fi car que é um mo men -
to cru ci al, crí ti co, di fí cil, uma ver da de i ra en cru zi lha da
que está vi ven do o Mer co sul. Ve ri fi cou-se a im pos si bi -
li da de de le var adi an te qual quer pro ces so de ne go ci a -
ção sem a pre sen ça da Argen ti na e, por tan to, es tá va -
mos qua se che gan do à con clu são de que a re u nião
de Che fes de Esta do não de ve ria se re a li zar.

Como to das as de ci sões do Mer co sul são to ma -
das por con sen so, não po dem ser co lhi dos vo tos – o
Mer co sul não de ci de pela via do voto de seus in te -
gran tes, e sim pela via do con sen so –, es tá va mos
che gan do a uma con clu são, equi vo ca da, di an te da
au sên cia do Pre si den te re nun ci an te Fer nan do de la
Rúa, de que os Che fes de Esta do não de ve ri am es tar
no Uru guai, pois a au sên cia da Argen ti na obs tru i ria
todo o pro ces so de de ba te e as de ci sões for ma is, os
acor dos que even tu al men te vi es sem a ser as si na dos, 
en fim, aca ba dos, de fi ni dos, nes te fi nal de ano.

No Bra sil, há em pre sá ri os exi gin do sal va guar -
das e di fe ren ci a ção de tra ta men to ta ri fá rio para pro -
du tos bra si le i ros den tro do mer ca do do Cone Sul e há
pon tos ne vrál gi cos im por tan tes a se rem de ci di dos no
Mer co sul. A har mo ni za ção de po lí ti cas ma cro e co nô -
mi cas – há um pro ces so de dis cus são em ple no an -



da men to –, nada dis so pôde ter ma i or con se qüên cia,
nada dis so pôde ter ma i or fluên cia nas con ver sas, por 
uma ra zão sim ples: es ta va au sen te a Argen ti na. Mas
lá, na re u nião, Sr. Pre si den te, che guei à con clu são, e
cre io que foi esta a vi são unâ ni me de toda a de le ga -
ção bra si le i ra, de que os Che fes de Esta do de ve ri am
es tar lá re u ni dos, sim, mes mo com a au sên cia da
Argen ti na. E to dos os ou tros es ta vam pre sen tes. Lá
es ta vam o an fi trião, Jor ge Bat tle, Pre si den te do Uru -
guai, o Pre si den te do Pa ra guai, o nos so Pre si den te,
Fer nan do Hen ri que Car do so, e tam bém os Pre si den -
tes dos dois pa í ses as so ci a dos – Bo lí via e Chi le –,
que não in te gram o Mer co sul, mas são as so ci a dos,
no sis te ma qua tro mais um.

Ora, tal vez al guns se per gun tem qual a ra zão de 
es ta rem lá, na que le mo men to, e aguar da rem o des fe -
cho, o de sen la ce dos pro ble mas po lí ti cos da que la cri -
se imen sa que se de sen ro la va na Argen ti na. A ra zão,
para mim, fi cou cla ra e me ri di a na, fi cou in te i ra men te
vi sí vel aos meus olhos na sex ta-fe i ra pela ma nhã, na
re u nião dos Che fes de Esta do, a que nós, Par la men -
ta res, fo mos con vi da dos, ti ve mos aces so e a que
com pa re ce mos, em que o dis cur so unâ ni me dos pre -
sen tes, dos lí de res de cada Na ção, foi no sen ti do de,
pri me i ro, so li da ri zar-se com a Argen ti na e, em se gun -
do lu gar, afir mar e re a fir mar a im por tân cia e a con ti -
nu i da de do Mer co sul. Mas aí vem tal vez o ele men to
es sen ci al, im pres cin dí vel, que jus ti fi cou de for ma ab -
so lu ta men te in dis cu tí vel a pre sen ça dos Pre si den tes
da Bo lí via, do Pa ra guai, do Chi le e do Bra sil – a ter ce i -
ra, e mais im por tan te na mi nha opi nião, das con clu -
sões da re u nião: a de que os pa í ses mem bros do
Mer co sul es ta vam so li dá ri os, ir ma na dos e dis pos tos
a aju dar, mas ab so lu ta men te vi gi lan tes, ab so lu ta -
men te de olhos aber tos e ati vos em re la ção ao an da -
men to do pro ces so de mo crá ti co na Argen ti na. 

Tur bu lên cia nas ruas, pres sões para a re nún cia
de um pre si den te da Re pú bli ca, nos úl ti mos cem anos 
de his tó ria da Amé ri ca La ti na, esse ce ná rio tem sido a 
vés pe ra do gol pe de Esta do e da der ro ca da da de mo -
cra cia.

Sr. Pre si den te, há no Mer co sul um va lor po lí ti co
tal vez ma i or do que o eco nô mi co. Há, nes ta in te gra -
ção de blo cos re gi o na is, um ele men to po lí ti co so li di fi -
ca dor, uni fi ca dor, que é um ver da de i ro amál ga ma de -
mo crá ti co, que é uma ver da de i ra sol da de mo crá ti ca:
di ta du ras não se in te gram. As di ta du ras não fa zem
par te de blo cos de in te gra ção eco nô mi ca e po lí ti ca. E, 
por ou tro lado, o que tam bém é ver da de i ro, pa í ses in -
te gra dos não se trans for mam em di ta du ras. Pa í ses in -
te gra dos não caem em di ta du ras. Esta mos di an te da
se gun da ex pe riên cia na Amé ri ca La ti na – pelo me nos 

a se gun da ex pe riên cia im por tan te no Cone Sul –; es -
ta mos di an te do re gis tro de que di an te dos com pro -
mis sos que as su mi ram no ce ná rio de na ções em que
atu am, di an te das exi gên ci as in ter na ci o na is, di an te
do qua dro ins ti tu ci o nal em que se in se rem os pa í ses
in te gra dos não po dem, não têm como, não há for ma
de vi rem a der ro car a de mo cra cia e es ta be le cer re gi -
mes au to ri tá ri os ou di ta to ri a is. 

Os Che fes de Esta do es ta vam re u ni dos em
Mon te vi déu no mes mo dia em que o Pre si den te da
Re pú bli ca da Argen ti na re nun ci a va. E re nun ci ar é
ape nas um ato ins ti tu ci o nal men te pre vis to na Cons ti -
tu i ção; re nun ci ar não é um mo men to de rup tu ra da
de mo cra cia; é ape nas, pos si vel men te, um mo men to
de in fe li ci da de na ci o nal. Mas, nem to das as de mo cra -
ci as são a gló ria das gló ri as, a fe li ci da de da fe li ci da -
des. As de mo cra ci as têm tam bém os seus mo men tos
de de pres são, de dor, de amar gu ra, como vi veu e
está vi ven do a de mo cra cia ar gen ti na. Mas a Argen ti -
na não deu um pas so, Sr. Pre si den te, de re tro ces so
de mo crá ti co! To das as ins ti tu i ções fo ram pre ser va -
das. Não te nho ne nhu ma dú vi da em di zer que não es -
ti ves sem os Che fes de Esta do re u ni dos em Mon te vi -
déu na que le mo men to, vi gi lan tes, aten tos, de olhos
aber tos e vol ta dos para a Argen ti na, po de ria ter sido
ou tra a so lu ção ins ti tu ci o nal da Argen ti na. 

Por isso que ro aqui fa zer o re gis tro de que a Co -
mis são Par la men tar do Mer co sul, pre si di da pelo Se -
na dor Ro ber to Re quião – que por cer to tra rá a esta
Casa o tex to da de cla ra ção con jun ta de to dos os pa í -
ses pre sen tes à re u nião dos par la men ta res em re la -
ção ao pro ble ma da Argen ti na –, che gou ao re co nhe -
ci men to e à cons ta ta ção de que, de fato, os Che fes de 
Esta do não de ve ri am ter fi ca do em casa. De ve ri am
es tar lá, sim! Foi uma vi a gem, Sr. Pre si den te, que va -
leu por uma de mo cra cia. 

Uma de mo cra cia é pou co? Eu não acre di to, Sr.
Pre si den te. Só pa í ses que vi ve ram dé ca das, sé cu los
de re gi mes au to ri tá ri os, que vi ve ram vi das in te i ras,
ge ra ções in te i ras de au to ri ta ris mo, de re pres são e de
de mo cra cia vi li pen di a da é que sa bem o que vale uma
de mo cra cia.

Sr. Pre si den te, se a re u nião do Mer co sul não
teve ne nhum ou tro mé ri to ou ra zão de ser, jus ti fi -
cou-se por esse va lor ma i or, que é o va lor mais fun da -
men tal e mais im por tan te para a his tó ria dos po vos.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Fo ga -
ça, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te , de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Lú dio Co e lho.



O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR. 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, o Se na dor José Fo -
ga ça, do alto dos seus 24 anos de ex pe riên cia par la -
men tar, o que não é pou co – ga ran to que V. Exª, Sr.
Pre si den te, não tem 24 anos de ex pe riên cia par la -
men tar, ape sar de ter ex pe riên cia de vida – fez uma
aná li se ele gan te, como sem pre, mas mu i to ver da de i -
ra, a res pe i to do que es ta mos vi ven do. Aliás, eu po de -
ria até ser dis pen sa do do que fa la rei des ta tri bu na,
mas pre ten do abor dar este as sun to tal vez de ou tra
for ma, por que tam bém não te nho 24 anos de ex pe -
riên cia par la men tar.

Sr. Pre si den te, quan do vejo V. Exª lem bro-me
sem pre do meu pai. Não pela apa rên cia fí si ca, mas
pelo je i to de vi ver. V. Exª é um ho mem sé rio, que to dos 
res pe i tam e que, cer ta men te, or gu lha o seu Esta do.

Qu an do o Se na dor José Fo ga ça fa la va so bre o
Orça men to, re pa rei a re a ção de V. Exª, por que não
lhe pas sa pela ca be ça pro va vel men te o fato de es tar -
mos re u ni dos, no dia 26 de de zem bro, pres tes a en -
cer rar o ano, sem sa ber se vo ta re mos o Orça men to,
quan do o fa re mos e o que vo ta re mos. Acre di to que
du ran te toda a sua vida, V. Exª deve ter ela bo ra do os
or ça men tos de suas pro pri e da des ru ra is. Ga ran to
que os or ça men tos dos pró xi mos anos do plan tio da
sa fra de ve rão de sua pro pri e da de, que fica per to de
Cam po Gran de, e de ou tras tan tas, já es tão pron tos,
pois V. Exª não de i xa nada para o úl ti mo dia do ano.
Assim agem os ho mens pre vi den tes, or ga ni za dos e
que res pe i tam o seu pa tri mô nio.

Pois bem, este é o meu pri me i ro man da to par la -
men tar, mas pedi para sair da Co mis são de Orça men -
to, por que eu não agüen ta va aque le am bi en te. Pedi
para sair e nun ca mais vol tei. Qu an do fui in di ca do,
pedi no va men te para can ce la rem a mi nha in di ca ção.

Assim como na ca be ça de V. Exª, na mi nha tam -
bém não en tra a idéia de es tar mos aqui, no dia 26 de
de zem bro, sem sa ber se vo ta re mos o Orça men to, de -
pen den do da Co mis são de Orça men to. 

Meu pai me fez uma per gun ta, nes ta se ma na,
que não sou be res pon der. ”O que vo cês es tão fa zen do 
que ain da não vo ta ram o Orça men to para 2002“? Esta -
mos re sol ven do mu i tas ques tões: fi ca mos o ano in te i ro
in ves ti gan do se o pa i nel foi vi o la do ou não, vo ta mos
ma té ri as im por tan tes, três Se na do res re nun ci a ram, e o
Se na do, no meu en ten di men to, deu uma res pos ta mu i -
to afir ma ti va com essa ati tu de e cons tru iu uma nova
ima gem, quan do não fu giu à sua res pon sa bi li da de.
Com a sua pos tu ra, fez com que Se na do res re nun ci as -

sem. O Se na do vo tou a res tri ção à imu ni da de par la -
men tar e, para isso, teve que atro pe lar o Re gi men to e
os pra zos. O Se na do apro vou uma nova re gu la men ta -
ção para a edi ção de me di das pro vi só ri as, que teve no
re la tó rio do Se na dor José Fo ga ça uma peça im por tan -
tís si ma para o País, para a de mo cra cia bra si le i ra, por -
que isso for ta le ceu, sim, o Con gres so Na ci o nal.

Tra ba lha mos mu i to nes te ano, mas já ouvi mu i -
tas ve zes mu i tos dis cur sos no sen ti do de que o auge
da ati vi da de par la men tar é a vo ta ção do Orça men to;
que a com ple men ta ção da atu a ção de um par la men -
tar se dá na hora em que ele está vo tan do o Orça men -
to para o seu País. Mas como va mos vo tar o Orça -
men to? Na ver da de, es tou sa ben do o que va mos fa -
zer pela im pren sa, ta ma nha é – des cul pem-me! – a
de sor ga ni za ção que cer ca a vo ta ção da qui lo que é
con si de ra do o mo men to mais im por tan te de um par -
la men tar: a vo ta ção do Orça men to do seu País. 

Fi ca mos aqui o ano in te i ro di zen do: ”Fal ta di -
nhe i ro para a área so ci al“. Os in ves ti men tos na área 
so ci al es tão mu i to aba i xo do ne ces sá rio, é cla ro.
Mas, no mo men to de se vo tar o Orça men to, fa lam
em 2.500 des ta ques – como se fos se pos sí vel al -
guém ana li sar 2.500 des ta ques de um dia para o
ou tro! Como se fos se pos sí vel os do cu men tos re fe -
ren tes ao Orça men to che ga rem num car ri nho –
como dis se al guém aqui –, um amon to a do de pa pel, 
e al guém che gar ao seu Esta do e di zer: ”Vo tei o
Orça men to, sa ben do o que vo tei“! 

Não, Sr. Pre si den te. Va mos ter que con fi ar na
Co mis são de Orça men to. O que for vo ta do no ple ná -
rio do Se na do, se hou ver acor do – ain da tem esta! –,
será o que pas sou na Co mis são de Orça men to. 

Du vi do que al guém te nha a ca pa ci da de, de um
dia para o ou tro, de ana li sar a do cu men ta ção e di zer:
”Este Orça men to é bom para o País; este Orça men to
con tém re al men te os in ves ti men tos ne ces sá ri os para
a área so ci al, para a área da sa ú de, para a área da
edu ca ção, para a área da se gu ran ça“, que anda re -
cla man do tan to da fal ta de re cur sos.

Por tan to, o que va mos fa zer aqui é cum prir uma
for ma li da de. Não re cla mo de es tar aqui hoje, no dia
26 de de zem bro. Se ve ri fi ca rem a mi nha fi cha fun ci o -
nal – não sei se é as sim que se cha ma –, ve rão que
te nho pre sen ça em 100% das ses sões de li be ra ti vas
do Se na do. Não re cla mo dis so. Estou aqui por que
cre io que é esse o meu de ver. No en tan to, não se ad -
mi te, Sr. Pre si den te, não se con ce be, não en tra na mi -
nha ca be ça es tar mos aqui para vo tar o Orça men to de
2002 sob a pres são de que o ar gu men to prin ci pal é a
cri se ar gen ti na. Está cer to que a cri se ar gen ti na é um
dado im por tan te, e o Se na dor José Fo ga ça, com mu i -



ta pre ci são e in te li gên cia, en fo cou o as sun to. É im por -
tan te para nós e para o mun do que a Argen ti na saia
des sa cri se, mas já de ve ría mos ter vo ta do o Orça -
men to mu i to an tes de a Argen ti na en trar em cri se.
Ago ra va mos vo tar a ma té ria por que a Argen ti na en -
trou em cri se? Vi e mos to dos cor ren do, vo ta re mos cor -
ren do sem sa ber o que va mos vo tar, Sr. Pre si den te? 

Se ja mos sin ce ros: quan do De pu ta dos e Se na -
do res se re ú nem, de po is da meia-no i te – não sei se é
por ca u sa da mi nha ori gem, Sr. Pre si den te, mas te -
nho mu i ta di fi cul da de de tra ba lhar de ma dru ga da –,
per gun to-me se aque la re u nião será pro du cen te. Qu -
an do são 22h ou 23h, já não con si go vo tar tudo sa -
ben do o que es tou vo tan do, por que o can sa ço já ba -
teu – ima gi nem às 4h ou 5h da ma dru ga da! Pa re ce
bo ni to di zer que a Co mis são de Orça men to ter mi nou
o seu tra ba lho às 5h da ma nhã.

Sr. Pre si den te, se a Co mis são de Orça men to
ter mi nou às 5h da ma nhã, pas so a des con fi ar da pro -
pos ta que vem dela. E V. Exª co nhe ce o di ta do que
diz: ”O se gu ro mor reu de ve lho“. O des con fi a do está
vivo até hoje, Sr. Pre si den te!

Estou des con fi a do de que va mos vo tar algo que
foi ar ru ma do de ma dru ga da. Se o Se na dor José Fo -
ga ça ve ri fi car os seus 24 anos de vida par la men tar,
cons ta ta rá que as pes so as são sem pre as mes mas;
são sem pre os mes mos Par la men ta res que têm essa
ca pa ci da de, que não te nho, de tra ba lhar de ma dru ga -
da; são sem pre os mes mos que, às 4h ou 5h da ma -
dru ga da, con se guem fa zer pro pos tas e emen das. O
Orça men to, en tão, fica a ca rá ter. 

Já se es que ce ram da CPI dos fa mo sos Anões
do Orça men to? Por que será que aque la ban da lhe i ra
ocor reu? Se o Orça men to ti ves se sido vo ta do a tem -
po, den tro do pe río do le gis la ti vo, em que ti vés se mos
tem po para es tu dá-lo, para ana li sar cada pro pos ta, o
quan to está sen do des ti na do para as obras de in -
fra-es tru tu ra, para as obras dos por tos bra si le i ros, por 
exem plo; en fim, se hou ves se uma di vi são dos re cur -
sos dis po ní ve is no País, do Orça men to da União,
para a in fra-es tru tu ra, para a área so ci al ou para a de -
man da, que é nor mal, da má qui na ad mi nis tra ti va, se -
ria óti mo. Mas nós não o sa be mos, Sr. Pre si den te. Se
al guém dis ser que sabe, pode des con fi ar, por que não 
é pos sí vel sa ber de um dia para o ou tro. Ain da mais
por que ouvi hoje es tes co men tá ri os: ”Te mos que vo -
tar a ma té ria na sex ta-fe i ra e, de po is, va mos para a
guer ra, va mos en fren tar a Opo si ção“.

Estou num par ti do de Opo si ção, mas es tou aqui
para vo tar o Orça men to. Qu e ro votá-lo; não que ro
obs tru ir a vo ta ção. Sou mem bro do PDT, que, se gun -

do in for ma ções, está obs tru in do os tra ba lhos. Qu e ro
vo tar o Orça men to, mas que ro vo tar cons ci en te men -
te. Não que ro ser ir res pon sá vel, para di ze rem de po is,
no meu Esta do, que eu es ta va me omi tin do. Não es -
tou sen do omis so. Qu e ro sa ber o que está acon te cen -
do, qua is são as pro pos tas.

Qu an do che ga o fim do ano, as emen das in di vi -
du a is que co lo ca mos no Orça men to, em ou tu bro do
ano 2000, que se ri am li be ra das em 2001, não o são.
O Se na dor, en tão, tem que ir ao Mi nis té rio, pe dir ”pelo 
amor de Deus“ para ob ter uma au diên cia com o Mi -
nis tro para dele ter uma pa la vra: ”Vou ver o que pos so
fa zer, por que ain da não te nho dis po ni bi li da de dos re -
cur sos para aten der às suas emen das“. No en tan to, já 
se as su miu um com pro mis so com o Esta do. Qu an do
vol ta mos, te mos que nos em pe nhar e, de po is, lu tar
para li be rar os re cur sos. Pro cu ra mos a li be ra ção no
Diá rio Ofi ci al. Não saiu. Então, re ce be mos pres são
do nos so Esta do. 

Essa é uma pro pos ta que de ve ria ser apo i a da
pe los 81 Se na do res, por que, como é que faço? No
Pa ra ná, há 399 Mu ni cí pi os. Te nho 20 emen das. O
que sig ni fi ca isso para um Se na dor? É bom aca bar
logo com as emen das in di vi du a is. Emen da de ban -
ca da não exis te, por que dois, três ou meia dú zia de
de pu ta dos a con tro lam e ain da en chem o Esta do
com out do ors. Tra ba lha-se para se con ce der re cur -
sos ao Hos pi tal das Clí ni cas, às en ti da des fi lan tró pi -
cas. Aí apa re ce o re sul ta do: ”O De pu ta do fu la no de
tal con ce deu tan tos mi lhões para as en ti da des fi lan -
tró pi cas“.

Está bem! Não sou da Co mis são de Orça men to, 
mas as si nei a emen da de ban ca da. Eu era Pre si den te 
da Co mis são de Assun tos So ci a is e lá apro va mos,
com o voto dos seus mem bros, uma emen da de Co -
mis são. Não sei se fui tra ta do as sim por que es tou na
Opo si ção, mas acho que não, por que eu es ta va de -
fen den do in te res ses do meu Esta do. Os Mi nis tros dis -
se ram: não há di nhe i ro para es sas emen das de Co -
mis são. Então, por que elas exis tem e fo ram apro va -
das? Por que fi ca mos nes sa bri ga para apro var na
Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção? Bri ga na Co mis são, bri ga no Ple ná rio
e, de po is, o Orça men to não vale? Aqui lo foi de brin ca -
de i ra e não vale? Os re cur sos não exis tem? E os
com pro mis sos as su mi dos, Sr. Pre si den te? Expli car
para quem?

Sr. Pre si den te, é la men tá vel que o Con gres so
Na ci o nal pas se essa ima gem de de sor ga ni za ção ao
País. Não adi an ta di zer que ele está cum prin do com
seu de ver nes sa au to con vo ca ção. O mí ni mo que po -



de mos fa zer é vo tar o Orça men to. Por que es ta mos
vo tan do ago ra? Por que não vo ta mos an tes. Por que
não vo ta mos an tes? Por que há a es tra té gia de se en -
ro lar e di fi cul tar para que, de po is, os ex perts em
Orça men to, no Con gres so Na ci o nal, se jam be ne fi ci a -
dos e pri vi le gi a dos na dis tri bu i ção dos re cur sos. O
Orça men to vira ins tru men to de ne go ci a ção, de bar -
ga nha do Exe cu ti vo. Não adi an ta di zer que não. Lem -
bro-me de quan do as si nei a CPI da Cor rup ção; não
fui ex pul so do meu Par ti do por que não de i xei que o
pro ces so che gas se ao fim, mas ele foi aber to. Estou
na Opo si ção por isso. Na que le mo men to, 82 De pu ta -
dos re ti ra ram suas as si na tu ras, e en tão con se gui ram
li be rar to das as suas emen das. 

É para isso que ser ve o Orça men to? É por isso
que es ta mos aqui no dia 26? É para co lo car nas mãos 
do Exe cu ti vo um ins tru men to de bar ga nha, para que
ma té ri as de in te res se da que le Po der de po is se jam
vo ta das den tro do Con gres so Na ci o nal? A so ci e da de
não pre ci sa sa ber dis so? Ou es tou fa lan do algo que
não é ver da de i ro? Não es tou men tin do, es tou fa lan do
aqui lo que, pelo me nos co mi go, acon te ce. 

Sr. Pre si den te, sou Se na dor ele i to por um Esta -
do, como V. Exª é, como to dos os ou tros são. Não de -
ve ria ser as sim – Se na do res ten do que pe dir, im plo rar 
para que os re cur sos de suas emen das se jam li be ra -
dos para os seus Esta dos; é um di re i to cons ti tu ci o nal,
é um di re i to ad qui ri do por quem foi ele i to. Mu i tas ve -
zes quem nun ca sou be o quan to é duro dis pu tar um
voto é que de ci de que um Se na dor não tem o di re i to e
não li be ra essa emen da. São pes so as, Sr. Pre si den te, 
que só co nhe cem uma lin gua gem, lin gua gem que in -
fe liz men te não sei fa lar, essa que é mu i to uti li za da
nas vo ta ções de cin co ho ras da ma nhã. 

Em meu Esta do, re ce bi uma jor na lis ta que que -
ria sa ber por que os Se na do res do Pa ra ná não con se -
guem li be rar di nhe i ro para o Esta do. É a im pren sa fa -
zen do tal afir ma ção. Ora, não vou usar lin gua gem de
cin co ho ras da ma nhã para li be rar di nhe i ro. Ou li be -
ram do je i to sé rio, com cada cen ta vo sa in do da qui e
indo ao mu ni cí pio para onde é des ti na do, ou não par -
ti ci po nem da vo ta ção do Orça men to, por que, para
mim, do je i to que o Orça men to é vo ta do aqui, o Exe -
cu ti vo po de ria con ti nu ar o pro ce di men to sem o Con -
gres so Na ci o nal par ti ci par. Ou en tão pe gam a Co mis -
são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li -
za ção, o ”time da ma dru ga da“, apro vam como que -
rem e co lo cam o Orça men to em exe cu ção.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te? 

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Con -
ce do o apar te ao Se na dor Ro ber to Re quião.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Re al -
men te, os jor na is pas sam a dis cu tir es sas ca rac te rís -
ti cas de her ba ná rio da vo ta ção or ça men tá ria, que re -
mon ta aos anões do or ça men to e per ma ne ce nes se
cli ma de des con fi an ça das vo ta ções de ma dru ga da.
O Orça men to é com ple xo um ca lha ma ço, mi lha res de 
pá gi nas. Se gu ra men te, não te re mos, nes ta se ma na,
nes tes três dias, con di ções fí si cas para lê-lo, para
dele to mar co nhe ci men to em pro fun di da de. Era um
Orça men to bar ro co, ago ra é um Orça men to ro co có. E 
es ta mos aqui con vo ca dos, ex cep ci o nal men te, para
votá-lo. Aliás, essa con vo ca ção foi ex tra or di na ri a men -
te in te res san te tam bém. Vi que as gran des agên ci as
atri bu í ram a con vo ca ção ao Pre si den te da Câ ma ra
dos De pu ta dos: ”De pu ta do Aé cio Ne ves con vo ca o
Con gres so Na ci o nal“. Não sa bia que S. Exª ti nha sido
pro mo vi do à con di ção de Pre si den te do Con gres so
Na ci o nal. A mim me pa re cia até ago ra que a Pre si -
dên cia do Con gres so Na ci o nal era exer ci da pelo Pre -
si den te do Se na do e que esta con vo ca ção, no mí ni -
mo, te ria que ter sido fe i ta a qua tro mãos. Mas é todo
um es que ma pro mo ci o nal. E as ver bas são li be ra das
como V. Exª des cre veu. Eu ti nha uma ver ba para um
pe que no Mu ni cí pio do in te ri or do Pa ra ná. Por oito ou
dez ve zes me con vo ca ram para ir ao Mi nis té rio da Sa -
ú de para li be rar a ver ba. E eu di zia aos fun ci o ná ri os
do Mi nis té rio da Sa ú de que eu ti nha mais o que fa zer
do que aban do nar o ple ná rio do Se na do Fe de ral ou o
tra ba lho das Co mis sões para li be rar uma ver ba de
R$100 mil que ha via sido des ti na da a um pe que no
Mu ni cí pio. Qu an do a mi nha pa ciên cia che ga va ao li -
mi te e eu me di ri gia ao ple ná rio para de nun ci ar o ab -
sur do, re ce bia um te le fo ne ma me in for man do de que
a ver ba ha via sido li be ra da. E o ilus tre Lí der do Go ver -
no, Se na dor Artur da Tá vo la, em um co men tá rio co mi -
go, as se gu rou que o Mi nis tro José Ser ra cer ta men te
não te ria co nhe ci men to des se fato. Acre di to nis so,
por que ge ral men te são os es ca lões in fe ri o res que fa -
zem esse tra ba lho para pres tar um ser vi ço des ne ces -
sá rio e, mais do que isso, mu i to pou co in di ca do para
mi nis tros do mo men to. Mas es ta mos aqui. São 24 Se -
na do res na Casa; no ple ná rio não so mos mais que
10, mas, des ses, pro va vel men te 12 es tão na Co mis -
são de Orça men to, dis cu tin do não se sabe bem o
quê. Eles não sa bem e, se gu ra men te, quan do che gar
ao ple ná rio, vão nos co brar mais uma vez ve lo ci da de 
“o Go ver no não pode fi car sem Orça men to!”  e vão
nos pe dir para que vo te mos o que não ti ve mos tem po
para es tu dar, des lin dar e en ten der. Pre ci sá va mos



mes mo, Se na dor Álva ro Dias, aca bar com a emen da
de Par la men tar...

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR)  Se na -
dor Ro ber to Re quião...

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR)  Sim, Se -
na dor Osmar Dias, sem a me nor som bra de dú vi da. É
que o Se na dor Álva ro Dias apa re ceu tan to na que la
CPI do Fu te bol que eu, às ve zes, o con fun do, Se na -
dor, com o seu ir mão de uma for ma in cons ci en te. No
en tan to, a pre sen ça de S. Exª re al men te foi ci cló pi ca,
mas não sim bió ti ca, como me cha ma a aten ção a Se -
na do ra Ma ri na Sil va. Mas, como di zia, aca bar com as
emen das, Se na dor Osmar Dias é im por tan te, além de 
es ta be le cer um Orça men to im po si ti vo, por que, na
ver da de, dele o Go ver no faz exa ta men te o que quer.
Ele não se obri ga a cum prir as de ter mi na ções or ça -
men tá ri as. E isso trans for ma toda essa dis cus são,
todo esse tem po per di do, toda essa con vo ca ção,
como di ria um ad vo ga do de fó rum do in te ri or, em uma 
dis cus são des pi ci en da, des ne ces sá ria e inú til, por -
que o pa co tão vai che gar aqui para a nos sa apro va -
ção sem que te nha mos mu i ta no ção do que ele re al -
men te em pa co ta.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Se na -
dor Ro ber to Re quião, de fato nós es ta mos aqui; não
de ve ría mos es tar, se ti vés se mos cum pri do o cro no -
gra ma. O pe río do le gis la ti vo de ve ria ter sido en cer ra -
do no dia 15 ou 17 de de zem bro. Re co nhe ço, no en -
tan to, que a au to con vo ca ção foi uti li za da para vo tar
pro je tos im por tan tes, como a res tri ção à imu ni da de
par la men tar. Só que a vo ta ção do Orça men to, no úl ti -
mo dia do ano, cor ren do, cor ren do o ris co de vo tar -
mos um Orça men to com ple ta men te equi vo ca do, con -
tra os in te res ses da so ci e da de, isso para mim não
pode ter o nome de res pon sa bi li da de. Pen so que não
es ta mos aqui dan do um exem plo de tra ba lho ao País,
mas sim de de sor ga ni za ção. E acho até, Se na dor Ro -
ber to Re quião, que nós, no ano que vem, va mos ter
mu i to que re cla mar des te Orça men to, como re cla ma -
mos to dos os anos, por que o Orça men to que será
apro va do pelo Con gres so Na ci o nal é aque le que vem
do Exe cu ti vo sem al te ra ção, pra ti ca men te ne nhu ma,
por que como dis se um dos lí de res do Go ver no: – Va -
mos pas sar um tra tor em cima da Opo si ção. Va mos
tra to rar a Opo si ção e va mos apro var isso na mar ra.
Como se isso tam bém fi cas se bo ni to pe ran te a so ci e -
da de, como se es ti vés se mos vi ven do em um re gi me
onde vale a lei do mais for te, a do tra tor, e que não va -
les se o de ba te, a dis cus são do que é mais apro pri a do 
para o País.

O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – (Faz soar 
a cam pa i nha.)

O Sr. Car los Wil son (PTB – PE) – Se na dor
Osmar Dias, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Sr.
Pre si den te, es tou en cer ran do, mas gos ta ria de sa ber
se V. Exª me per mi te con ce der o apar te ao Se na dor
Car los Wil son.

O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – Pois não,
Se na dor Osmar Dias. 

O Sr. Car los Wil son (PTB – PE) – O as sun to de
que V. Exª tra ta o Orça men to – é tão im por tan te que
tive a ou sa dia de lhe pe dir um apar te. Re al men te, ela
toca di re ta men te o Con gres so Na ci o nal, de i xan do a
ins ti tu i ção cada dia mais ex pos ta. V. Exª co men ta das
emen das apro va das nas ma dru ga das e re lem bro,
aqui, a CPI do Orça men to, oca sião em que al guns
Par la men ta res per de ram o man da to e a ins ti tu i ção se
sub me teu a uma ex po si ção má xi ma. Cre io que a
ques tão do Orça men to con ti nua qua se da mes ma for -
ma. O Se na dor Ro ber to Re quião men ci o nou um as -
pec to que, para mim, é cru ci al. Fiz par te jun ta men te
com V. Exª, se não me en ga no, da Co mis são que fa -
zia o le van ta men to das obras ina ca ba das no País.
Cons ta ta mos, por onde an da mos, que o gran de ali -
men ta dor da cha ma da obra ina ca ba da era a pe que na 
emen da, a cha ma da emen da in di vi du al. Eram apre -
sen ta das emen das que so li ci ta vam R$ 50.000,00, R$
100.000,00 como se fos sem des ti na das para obra de
vul to sos va lo res, por exem plo, R$ 5 mi lhões e o va lor
da emen da não co bria nem os gas tos do can te i ro de
obras. Esta va ní ti do que essa emen da não se ria usa -
da da for ma de vi da em be ne fí cio da po pu la ção. No re -
la tó rio des sa Co mis são su ge ri mos o fim da emen da
in di vi du al. Infe liz men te, Se na dor Osmar Dias, a re a -
ção foi mu i to gran de. Ale ga ram que se tra ta va de uma
emen da para aten der as ba ses e que os Mu ni cí pi os e
os De pu ta dos não po de ri am fi car sem re ce ber uma
as sis tên cia mais di re ta, por meio da emen da in di vi du -
al, por par te dos De pu ta dos Fe de ra is. A emen da in di -
vi du al con ti nua sen do, ape nas, uma emen da au to ri -
za ti va. E essa é a par te pior, pois o Orça men to não é
im po si ti vo. O Par la men tar fica sub me ti do à boa von ta -
de do mi nis tro de plan tão, ou do bu ro cra ta, como dis -
se o Se na dor Ro ber to Re quião, para li be rar es ses re -
cur sos. Nas vo ta ções, o mi nis tro te le fo na di zen do que 
vai li be rar de ter mi na da emen da, mas gos ta ria que
de ter mi na das po si ções fos sem to ma das no ple ná rio.
Tudo isso de põe con tra a ins ti tu i ção, con tra o re gi me
de mo crá ti co. É bom que o País in te i ro sa i ba que o
Con gres so está au to con vo ca do e que os Par la men ta -
res não es tão re ce ben do aju da de cus to para es tar
pre sen te e dis cu tir o Orça men to. Esta mos aqui para,
mais uma vez, dar uma sa tis fa ção à opi nião pú bli ca.



Na ver da de, va mos vo tar um or ça men to que não co -
nhe ce mos. São mi lha res e mi lha res de pá gi nas que
não va mos ter tem po nem de ma nu se ar. É pre ci so
que o Con gres so te nha a res pon sa bi li da de de en ten -
der que a Lei Orça men tá ria é nos sa obri ga ção e que
não po de mos fu gir des ta res pon sa bi li da de. É ne ces -
sá rio que se cum pra um cro no gra ma para que não se
che gue ao ve xa me de es tar aqui no dia 26 de de zem -
bro, já que o Con gres so de ve ria en trar em re ces so no
dia 16 de de zem bro. Qu e ro pa ra be ni zar por V. Exª,
ten do em vis ta que a sua pre sen ça na tri bu na do Se -
na do Fe de ral é sem pre opor tu na, ain da mais quan do
nos traz um as sun to de res pon sa bi li da de do Con -
gres so Na ci o nal – a vo ta ção de nos sa lei or ça men tá -
ria –, que de ve ria ser de ba ti do e dis cu ti do com se ri e -
da de, com pro fun di da de e, aci ma de tudo, com mu i to
cu i da do, a fim de que este Con gres so não fi que ex -
pos to, como já ocor reu no pas sa do.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Car los Wil son. V. Exª fala com a
res pon sa bi li da de de quem pre si diu e re a li zou um
bom tra ba lho na Co mis são das Obras Ina ca ba das.
Pena que a par te per ti nen te aos tri bu na is de con tas
te nha fi ca do de lado. Ape nas no Pa ra ná, Se na dor
Car los Wil son, te mos atu al men te 955 obras ina ca ba -
das, que de man da ram R$700 mi lhões, se gu ra men te
per di dos.

Sr. Pre si den te, Se na dor Artur da Tá vo la, vou en -
cer rar di zen do a V. Exª, que é Lí der do Go ver no no
Se na do Fe de ral, e a quem to dos res pe i ta mos, que
vim para vo tar o Orça men to, mas con fes so que não o
co nhe ço. Vim para cum prir a mi nha res pon sa bi li da de
pe ran te o País. O Go ver no afir ma que pre ci sa do
Orça men to. Estou aqui para votá-lo, mas es pe ro que
tan to o Go ver no quan to o Con gres so pos sam, no pró -
xi mo ano, apre sen tar um or ça men to a tem po de ser
es tu da do, ava li a do e ana li sa do por to dos os Se na do -
res, para que vo te mos com a res pon sa bi li da de de
quem co nhe ce o que está vo tan do.

Sr. Pre si den te, vim para vo tar, mes mo sen do da
Opo si ção. ”O se gu ro mor reu de ve lho“, mas eu con ti -
nuo des con fi a do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Osmar Dias,
o Sr. Lú dio Co e lho, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Artur da Tá -
vo la.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para uma bre ve e ur gen te
co mu ni ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Artur da Tá vo la) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Re quião, para uma

co mu ni ca ção ina diá vel, pelo pra zo de cin co mi nu tos, 
nos ter mos do art. 14, in ci so VII, do Re gi men to
Inter no.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Se na dor
José Fo ga ça já fez um re la tó rio bre ve e pre ci so so bre
a re u nião que ti ve mos no Uru guai, re pre sen tan do o
Se na do, o Se na dor Fo ga ça, eu, como Pre si den te da
Co mis são, e o Se na dor Arlin do Por to.

Des sa re u nião da Co mis são Par la men tar Con -
jun ta do Mer co sul, ex tra iu-se uma de cla ra ção so bre a 
cri se ar gen ti na, que peço li cen ça ao Se na do para
lê-la.

Vis to que a Co mis são Par la men tar Con jun ta do
Mer co sul e a De le ga ção de Par la men ta res Chi le nos
[os chi le nos es ta vam pre sen tes como ob ser va do res
nes se pro ces so] en ten dem ne ces sá rio que o de sen -
vol vi men to eco nô mi co e so ci al dos pa í ses-mem bros
se afi an cem de for ma eqüi ta ti va e con jun ta para dar
ple na vi gên cia aos prin cí pi os fun da ci o na is do Mer co -
sul e à con so li da ção dos pro ces sos de mo crá ti cos,
que são a base do pro je to co mu ni tá rio;

Con si de ran do que a irmã na ção ar gen ti na está
en fren tan do di fi cul da des so ci a is e eco nô mi cas que
de vem ser su pe ra das para que o pro ces so de in te gra -
ção se afir me na nos sa re gião;

A Co mis são Par la men tar Con jun ta do Mer co sul
de cla ra:

1. Sua so li da ri e da de com o povo ar gen ti no e
com o seu go ver no de mo crá ti co e le gi ti ma men te
cons ti tu í do, ex pres san do sua con fi an ça em que essa
gran de na ção su pe ra rá fra ter nal men te os pro ble mas
que a afe tam;

2. Que se pro mo va den tro dos Par la men tos de
cada um dos Esta dos-mem bros ações de apo io e de
boa von ta de que pos sam con tri bu ir para a re cu pe ra -
ção da nor ma li da de so ci al e eco nô mi ca do país ir -
mão;

3. O mais ab so lu to res pe i to pelo modo de so lu -
ção de seus as sun tos in ter nos, mas con fi an do que
isso se re a li za rá no mar co da or dem ins ti tu ci o nal de -
mo crá ti ca re pu bli ca na vi gen te.

Mon te vi déu, 20 de de zem bro de 2001.
Assi na do por Was hing ton Abda la, Pre si den te

Pro Tém po re do Gru po Par la men tar do Uru guai, por
mim, Ro ber to Re quião, Pre si den te da re pre sen ta ção
bra si le i ra e pelo Se na dor Alfon so Gon zá lez Nú ñez,
Pre si den te da Re pre sen ta ção Pa ra gua ia.

Gos ta ria de su bli nhar um fato que me de i xa en -
tris te ci do e que foi o do cu men to fir ma do pe los Pre si -



den tes das Re pú bli cas, mais pre ci sa men te fir ma do
pelo nos so Pre si den te da Re pú bli ca. 

Ouvi os pro tes tos con tra a ati tu de ame ri ca na vo -
tan do aque le fa mo so TPA que con di ci o na a Alca a in -
te res ses de lob bi es in ter nos dos Esta dos Uni dos e vi
o pro tes to ve e men te do Pre si den te da Re pú bli ca, que 
me en tu si as mou. Pen sei cá co mi go: O Pre si den te da
Re pú bli ca acor dou e pas sou a ve ri fi car com cla re za
que os in te res ses dos ame ri ca nos não se rão sem pre
os dos bra si le i ros, po den do, em de ter mi na das si tu a -
ções, até co in ci di rem, uma vez que te mos li ga ções
eco nô mi cas e cul tu ra is. Acre di to até mes mo que, na
ma i or par te das ve zes, de vam co in ci dir, mas o Pre si -
den te do Bra sil as si na um do cu men to se pro pon do a
en ca mi nhar até 2005, como o an ti go pro to co lo fir ma -
do re co men da va, a ne go ci a ção da Alca. 

As crí ti cas de sa pa re ce ram. Ha vi am sido fe i tas
aqui para con su mo in ter no em vés pe ra de ele i ção, ou
seja, um com por ta men to bar ro co do Pre si den te da
Re pú bli ca, no sen ti do por tu guês da pa la vra. Bar ro co
é o nome que se dá a uma pé ro la ir re gu lar, dis for me.
Essa fal ta de con for mi da de do com por ta men to e do
dis cur so do Pre si den te da Re pú bli ca den tro e fora do
Bra sil nos en tris te ce so bre ma ne i ra. Per de mos a se -
gu ran ça, apa ga-se a nos sa ale gria e di mi nui a es pe -
ran ça.

O SR. PRESIDENTE (Artur da Tá vo la) – O pró xi -
mo ora dor ins cri to é o Se na dor Edu ar do Su plicy. S.
Exª dis põe de 20 mi nu tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY  (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Artur da Tá vo la, no
pró xi mo dia 3 de mar ço te re mos dois acon te ci men tos
de ex tra or di ná ria im por tân cia para o des ti no das
Amé ri cas. O pri me i ro re fe re-se a as sun to so bre o qual 
o Se na dor Ro ber to Re quião há pou co aqui dis cor ria,
qual seja, a re a li za ção de ele i ções para Pre si den te da 
Argen ti na. O se gun do fato é a es co lha, pela pri me i ra
vez na his tó ria dos par ti dos po lí ti cos no Bra sil, por
ele i ção di re ta de to dos os seus fi li a dos, do can di da to
à Pre si dên cia da Re pú bli ca nas ele i ções de 6 de ou -
tu bro pró xi mo. Ambas as ele i ções se rão im por tan tes
para as Amé ri cas. Cer ta men te, a ele i ção pre si den ci al
na Argen ti na gal va ni za rá a aten ção de to dos os pa í -
ses do Mer co sul; e, ob vi a men te, nós, bra si le i ros, es -
ta re mos aten tos às can di da tu ras, aos seus pro gra -
mas e àqui lo que, cer ta men te, ago ra, mo bi li za rá o
povo ar gen ti no. Ha ve rá a de fi ni ção de pro gra mas e,
di an te da qui lo por que está pas san do a Argen ti na, di -
an te in clu si ve das de ci sões im por tan tes, seja no que
diz res pe i to à sus pen são do pa ga men to da dí vi da,
seja a sig ni fi ca ti va al te ra ção do va lor do sa lá rio mí ni -

mo, seja no que diz res pe i to às di ver sas me di das para 
pro mo ver o em pre go, mas, tam bém, em re la ção ao
que po de rá acon te cer in ter na ci o nal men te com aque -
le país, com a sua eco no mia, en fim, tudo isso será ob -
je to de gran de aten ção, com for te re per cus são aqui
no Bra sil.

A ou tra de ci são im por tan te re fe re-se à es co lha,
du ran te a pré via, do can di da to do Par ti do dos Tra ba -
lha do res à Pre si dên cia da Re pú bli ca. Na oca sião,
será im por tan te que to dos os fi li a dos do nos so Par ti -
do exer çam o seu di re i to de es co lha en tre os dois
pré-can di da tos exis ten tes, o nos so Pre si den te de
Hon ra, Luiz Iná cio Lula da Sil va – que hoje li de ra as
pes qui sas de to dos os ins ti tu tos, seja o Da ta fo lha, o
Ibo pe, o Vox Po pu li , o Cen sus e as sim por di an te – e 
eu pró prio, que me ins cre vi com o ob je ti vo de ser vir
cons tru ti va men te ao meu Par ti do.

Eu gos ta ria de fa zer uma re fle xão so bre a im -
por tân cia de es cla re cer mos a to dos os fi li a dos do PT
a res pe i to des ta pré via e do pro ces so que nor mal -
men te a an te ce de, que é o pro ces so de de ba tes. Con -
ver sei com Lula no úl ti mo dia 23, de se jan do-lhe um
bom Na tal e trans mi tin do-lhe uma re fle xão a res pe i to
do seu pró prio co men tá rio pe ran te o Encon tro Na ci o -
nal do Par ti dos dos Tra ba lha do res, re a li za do en tre 14
e 16 de de zem bro úl ti mo, na ci da de de Re ci fe. Na que -
la oca sião, Lula ob ser vou que via a si tu a ção tal como
a de um time que ti nha a seu fa vor o juiz que mar ca ra
um pê nal ti, en con tran do-se a bola já na mar ca do pê -
nal ti e o go le i ro até um tan to dis tra í do, mas es tá va -
mos eu e o pró prio Lula, um exí mio jo ga dor, a con ver -
sar e a dis cu tir so bre quem iria ba ter o pê nal ti. Expus
ao Lula, usan do tam bém a ima gem do fu te bol, que
per ce bia a si tu a ção como a do time bra si le i ro indo
para a Copa do Mun do. Se ria nor mal que o time fi zes -
se al guns tre i na men tos tá ti cos en tre nós pró pri os e,
as sim, po de ría mos es tar re a li zan do al gu mas con ver -
sas, al guns de ba tes com os mem bros da mi li tân cia. 

Ha ve ria tam bém a im por tân cia de re a li zar mos
al guns amis to sos. E essa é jus ta men te a ca rac te rís ti -
ca de um amis to so no qual os dois ti mes jo gam da for -
ma mais leal pos sí vel. E esse é o pro pó si to que te nho
em men te, apre sen tar pro po si ções, idéi as ou ser o
mais cons tru ti vo, leal e ami go pos sí vel nes ses de ba -
tes, por tan to, nos amis to sos que po de rão ser re a li za -
dos. Te nho in for ma do ao pró prio Lula e à Di re ção Na -
ci o nal do PT da mi nha dis po si ção de ou vir a sua pro -
po si ção a fim de man ter mos esse diá lo go da for ma
mais cons tru ti va pos sí vel. 

Mu i to obri ga do. 



Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Su -
plicy, o Sr. Artur da Tá vo la, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pela Sra.
Ma ri na Sil va.

A SRA. PRESIDENTE (Ma ri na Sil va) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Artur da Tá vo la. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Srª Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, a tar de
de hoje no Se na do e na Co mis são de Orça men to do
Con gres so Na ci o nal está sen do ocu pa da por dis cur -
sos e aná li ses so bre a ques tão or ça men tá ria bra si le i -
ra. Quem acom pa nhou esta nos sa re u nião, seja pes -
so al men te, seja pela TV Se na do, a meu ju í zo, está a
ter uma in te res san te aula so bre esse com ple xo pro -
ble ma que re pre sen ta o Orça men to da Re pú bli ca a
cada ano. Já ou vi mos aqui aná li ses, crí ti cas e, de al -
gu ma ma ne i ra, essa peça or ça men tá ria fi cou no cen -
tro do de ba te por que es ta mos a vi ver aqui um pro ble -
ma sé rio e que se re pe te to dos os anos, como foi dito
mu i to bem pe los Srs. Se na do res. Nes te ano, po rém,
es ta mos com a pe que na di fe ren ça de que o Orça -
men to só não foi apro va do por ca u sa de uma obs tru -
ção mu i to pe sa da com duas ver ten tes: um lado le gí ti -
mo, onde es tão idéi as a se rem de ba ti das, e um lado
po lí ti co tí pi co, de en tra da de um ano pré-ele i to ral. O
que está a obs ta cu li zar a con ti nu i da de do Orça men to
são al gu mas ca u sas e al gu mas me di das, pri me i ro,
que já ti ve ram, por par te do Con gres so, ace i ta ção,
como o caso do sa lá rio mí ni mo. O au men to do sa lá rio
mí ni mo para R$200 é fru to de um en ten di men to en tre
as for ças po lí ti cas. Aqui sur ge o por quê de eu di zer
que um lado da di fi cul da de está na pro xi mi da de das
ele i ções. Há um gru po mi no ri tá rio, por que não re pre -
sen ta nem a ma i o ria da Opo si ção, com pos ta par ti cu -
lar men te pelo PT, que está com uma ati tu de ex tre ma -
men te aber ta para a apro va ção do Orça men to; não é,
por tan to, a Opo si ção como um blo co. Essa ati tu de
pro vém de se to res que que rem es tar além do com bi -
na do. Se fo ram acer ta dos R$200,00, eles que rem
R$210,00; se não de rem R$210,00, obs tru i rão o
Orça men to. Isso é mu i to co mum na vida po lí ti ca. Não
é dos mais al tos mo men tos da vida po lí ti ca. Os mais
al tos mo men tos da vida po lí ti ca não vêm sob essa for -
ma. Mas é co mum a idéia de que, di an te da Na ção,
quer-se apa re cer como por ta dor da re i vin di ca ção
prin ci pal, da re i vin di ca ção ma i or; um pou co como as
cri an ças quan do afir mam que seu pai é mais for te
que o do ou tro, seu brin que do é mais bo ni to que do
ou tro. No caso po lí ti co, eu luto mais pelo povo do que

você. A tra du ção, no fun do é essa, se qui se rem, essa
é a tra du ção psi co ló gi ca do fato. 

São fa tos co muns na vida po lí ti ca. Exis te, por
par te da clas se po lí ti ca, um afã de to mar po si ção
sem pre adi an te do acor do pos sí vel. É le gí ti mo e pro -
duz seus di vi den dos ele i to ra is; mas não pro ce de
quan do ser ve para a obs tru ção do Orça men to da Re -
pú bli ca, a peça mais com ple xa, mais di fí cil, mais im -
por tan te, a ra zão de ser fun da men tal da exis tên cia do 
Par la men to.

Os Par la men tos co me ça ram no mun do ain da ao 
tem po das mo nar qui as, quan do de i xa ram de ser ab -
so lu tas, com a fi na li da de de fis ca li zar o rei no uso dos
gas tos pú bli cos. Ali o Par la men to co me çou a exis tir. A
pró pria mo nar quia re co nhe ce a ne ces si da de de ho -
mens ca pa zes de, re pre sen tan do a po pu la ção, de fen -
de rem o Erá rio, não en tre gan do ao rei a tu i ção ab so -
lu ta so bre o or ça men to. Evi den te men te, as mo nar qui -
as ti nham e usa ram po de res para sim ples men te fe -
char os in si pi en tes Par la men tos ini ci a is sem pre que
se lhes opu nham. Aliás, essa não é uma ca rac te rís ti -
ca ex clu si va da mo nar quia. As re pú bli cas, os go ver -
nos e os Po de res Exe cu ti vos, ao lon go do tem po, por
mu i tas ve zes, já fe cha ram o Par la men to por ques tões
até me no res.

O Orça men to é a ra zão de ser do Par la men to.
Aqui não ape nas ca bem as crí ti cas fe i tas ao modo
como o Par la men to faz a ges tão or ça men tá ria, mas
tam bém cre io ser im por tan te que o pú bli co sa i ba
como o Par la men to ela bo ra o Orça men to, por que,
fora do Con gres so Na ci o nal, as pes so as ques ti o nam:
”Vo ta ram ou não o Orça men to?“. Em ge ral, não co -
nhe cem a mag ni tu de, o ta ma nho, a com ple xi da de
des se pro ces so. Di ria, com a ex pe riên cia par la men tar 
de al guns anos, que é o mais com ple xo de to dos os
me ca nis mos da vida par la men tar; não exis te ou tro
igual. 

Em pri me i ro lu gar, o Orça men to é uma peça que, 
sob a for ma de pro pos ta, vem do Po der Exe cu ti vo para 
a Casa. A meu ver, não fos se o pre si den ci a lis mo esse
re gi me au to ri tá rio que é e es ti vés se mos no re gi me par -
la men ta ris ta, já na fase da pro pos ta or ça men tá ria, a
Co mis são de Orça men to es ta ria de al gum modo pre -
sen te. Mas isso não acon te ce. Ela vem com to dos os
aper tos e res tri ções que o Po der Exe cu ti vo faz, na tu ral -
men te por que sabe que, de al gu ma ma ne i ra, no item
des pe sa, o Con gres so, pres si o na do por ou tras de man -
das, se gu ra men te au men ta rá a des pe sa.

Se gun do: exis tem fon tes de re ce i ta que tam -
bém, de al gu ma ma ne i ra, po dem ser tra ba lha das
pelo Po der Le gis la ti vo. Aí co me ça uma ten são en tre
Po der Exe cu ti vo e Po der Le gis la ti vo que é ine vi tá vel:



é aque le pon to onde Po der Exe cu ti vo e Le gis la ti vo
não se co a du nam à per fe i ção, par ti cu lar men te, em
pa í ses que pre ci sam fa zer ajus tes fis ca is ri go ro sos,
con tro le de gas tos e, ul ti ma men te, gra ças a uma lei
de al tís si mo va lor vo ta da por esta Casa – a Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal, que, se en trar em vi gor,
trans for ma rá este País em cin co anos – pela obri ga -
ção de não se ter ne nhu ma fon te de des pe sa que não
re gis tre a fon te de re ce i ta na qual se ba se a rá. Ou
seja, fica pro i bi do o Po der Exe cu ti vo nos âm bi tos fe -
de ral, es ta du al e mu ni ci pal de en vi ar qual quer for ma
de des pe sa sem a cor re la ta au to ri za ção de fon te de
re ce i ta que a ca rac te ri ze, sob pena de pri são. É tão
drás ti ca a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal que a pena
é pri são. 

Acon te ce que a re fe ri da Lei ain da não se apro -
fun dou no co nhe ci men to, na vi vên cia nem dos ad mi -
nis tra do res do Po der Exe cu ti vo – no âm bi to fe de ral,
es ta du al e mu ni ci pal – nem do Con gres so. Essa é,
por tan to, uma das ca u sas da ine vi tá vel ten são en tre o 
pro je to que vem do Po der Exe cu ti vo e o pro je to que
será vo ta do na Câ ma ra. 

Entram, uma vez que este pro ces so está em vo -
ta ção, al gu mas di fi cul da des da se guin te or dem que
pre ci sam ser com pre en di das:

1) ne nhum par la men tar, ou tal vez dois ou três,
ou dez, se qui se rem – so mos mais de se is cen tos –
tem, nem pode ter, co nhe ci men to da peça or ça men -
tá ria como um todo.

Ora, o que é a peça or ça men tá ria como um
todo? Ela é, em sín te se, a hi e rar qui za ção dos gas tos
pú bli cos na di re ção da ad mi nis tra ção e da vida do
País. So men te aí, já há uma di fi cul da de. O que para
mim é uma pri o ri da de, pos si vel men te não o seja para
o Se na dor José Alen car, para o Se na dor Ro meu
Tuma, para o Se na dor Ge ral do Melo ou para o Se na -
dor Fre i tas Neto. O pró prio con ce i to de hi e rar quia, do
que é mais im por tan te, já é, em si, dis cu tí vel, por que é 
sub je ti vo. 

Então, aí, co me çam os con fli tos. Pri me i ro, ne -
nhum par la men tar tem uma vi são com ple ta do Orça -
men to, a não ser tal vez o Re la tor e dois ou três Re la -
to res Se to ri a is. O Re la tor–Ge ral sub di vi de a peça em
vá ri as se ções, por que é uma peça de mais de du zen -
tas pá gi nas, com ru bri cas as mais com ple xas ori en -
tan do a vida de to dos os Mi nis té ri os. Nin guém tem,
em ple ni tu de, o Orça men to como algo cla ro. Por tan to,
já se vai tra ba lhar so bre um ma te ri al que não é do ple -
no co nhe ci men to de to dos aque les que in ci dem so bre
ele. 

É fe i ta uma co mis são pro por ci o nal no Con gres -
so en tre De pu ta dos e Se na do res. A co mis são, por -

tan to, não é nem da Câ ma ra nem do Se na do. É a Co -
mis são do Orça men to. Digo isso, por que te nho ou vi do 
na im pren sa – e aqui vai uma su ges tão para os pa u te -
i ros – que ”a Co mis são de Orça men to da Câ ma ra
está vo tan do o Orça men to e que há um im pas se etc“.
Não é Co mis são de Orça men to da Câ ma ra co i sa al -
gu ma! A Co mis são de Orça men to é do Con gres so.

Câ ma ra e Se na do es tão ali re pre sen ta dos. Mis -
tu ra dos? Não. Vota-se na Câ ma ra e vota-se no Se na -
do. São vo ta ções se pa ra das, numa Co mis são que é
con jun ta.

Para que se te nha uma idéia, não sei o nú me ro
exa to, mas essa Co mis são tem qua se 90 mem bros,
são oi ten ta e tan tos mem bros. Por tan to, so men te a
Co mis são de Orça men to do Con gres so é ma i or do
que o Se na do, em ter mos de quan ti da de de Par la -
men ta res; é ma i or do que mu i tas as sem bléi as le gis la -
ti vas dos Esta dos; é qua se um Con gres so em si. Oi -
ten ta e tan tas pes so as para fa zer um Orça men to é
como se fos se ou tra as sem bléia, agre ga da às duas
gran des as sem bléi as que são o Se na do e a Câ ma ra.
Há mais mem bros na Co mis são de Orça men to, que é
pa ri tá ria, do que Se na do res. Por tan to, é uma Co mis -
são com ple xa. Nin guém co man da um pro ces so or ça -
men tá rio com fa ci li da de.

E aí apa re cem ou tras di fi cul da des. Já vi mos al -
gu mas. A peça é im pos sí vel de ser com pre en di da em
to dos os seus por me no res, em toda a sua am pli dão,
por to dos aque les que nela vão vo tar. A ma té ria é toda 
sub di vi di da em re la to ri as se to ri a is e sub se to ri a is,
para que pos sa ter an da men to. Os par ti dos po lí ti cos
re pre sen tam-se pela quan ti da de de mem bros que
têm nes sas re la to ri as e sub-re la to ri as.

E ali co me ça um ter ce i ro pro ble ma, de na tu re za
po lí ti ca. Em pri me i ro lu gar, em ter mos ma cro, Go ver -
no e Opo si ção têm po si ções di fe ren tes. O Go ver no
ca mi nha na di re ção do con tro le rí gi do dos gas tos, a
Opo si ção bus ca, na tu ral men te, im por ao Go ver no
uma quan ti da de de gas tos ma i o res nos se to res que
ela con si de ra pri o ri tá ri os. Aí in ter vém ou tro ve tor, ou -
tro viés na ela bo ra ção or ça men tá ria. Não se tra ta
mais de Opo si ção ver sus Go ver no; en tram as cha -
ma das emen das par la men ta res, ma té ria so bre a qual 
o País não é de vi da men te in for ma do, por que as
emen das par la men ta res são pas sa das à Na ção
como se fos sem pe ca dos mor ta is co me ti dos pe los
Srs. Par la men ta res. 

O Se na dor Ro meu Tuma so cor re-me in for man -
do que são 63 De pu ta dos e 21 Se na do res na Co mis -
são, o que dá exa ta men te um to tal de 84 Par la men ta -
res. Por tan to, são três Par la men ta res a mais do que o



Se na do, que tem 81 mem bros. Por tan to, é uma Casa
Le gis la ti va.

Mas eu di zia que, nes se con fli to, nes sa ten são,
além das dis pu tas en tre Go ver no e Opo si ção, que
são dis pu tas ma cro nas li nhas ge ra is do Orça men to,
en tra a ques tão das emen das dos Par la men ta res.
Essas emen das são di vi di das en tre emen das de Ban -
ca da e emen das in di vi du a is. Num de ter mi na do mo -
men to, de vi do a cri ses su ces si vas, in clu si ve a que le -
vou à fa mo sa CPI dos anões do Orça men to, cri ou-se
a fi gu ra da emen da de Ban ca da. Há tam bém quem
de fen da que as emen das de Ban ca da, como as de
Par la men ta res, iso la da men te, de sa pa re çam do Orça -
men to. Há tam bém as emen das de Co mis são, como
me lem bra o Se na dor Ro meu Tuma. No con jun to des -
sas emen das, está um dos pro ble mas mais sé ri os,
gra ves e di fí ce is de se rem re sol vi dos do Orça men to.
Inde pen den te men te do con fli to Go ver no ver sus Opo -
si ção, por den tro do Orça men to es ta be le cem-se con -
fli tos no sen ti do de se ob te rem me lho res con di ções
para suas emen das, suas Ban ca das e seus Esta dos.
Há uma quan tia des ti na da a es sas emen das e ali
den tro – di ga mos as sim –, como num ôni bus re ple to
de pas sa ge i ros, dá-se um aco to ve lar-se para se bus -
ca rem me lho res re sul ta dos, o que gera um pro ces so
de ex tre ma com ple xi da de, res pon sá vel pe las 2.400
emen das que es tão sen do vo ta das na Co mis são Mis -
ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção
nes te mo men to.

Com to dos os ma les, de fe i tos e di fi cul da des de
se rem vo ta das, o Orça men to é uma peça di fí cil. So -
bre tu do em pa í ses la ti nos como os nos sos, que são
tão ver ba is e tão pou co ob je ti vos na vo ta ção tan tas
ve zes, não é fá cil vo tar uma peça da que le ta ma nho,
da que la mag ni tu de. A com ple xi da de des se pro ble ma
dá opor tu ni da de para que, em re u niões lon gas, que
en tram pela ma dru ga da, que le vam as pes so as à fa -
di ga, aque les mais há be is, ap tos, es per tos con si gam
co lo car ali as suas emen das, ou por sim pa tia do Re la -
tor, ou por ca pa ci da de de pres são, ou por ade qua ção, 
ou por pre sen ça in dor mi da. Isso faz com que o Orça -
men to seja esse cal de i rão de com ple xi da des, que já
per mi tiu er ros gra ves no pas sa do.

Não con cor do com os Se na do res que dis se ram
aqui que nes te ano o Orça men to ca mi nha nes sa di re -
ção. Não o vejo ca mi nhar nes se sen ti do, não há nada, 
como no pas sa do, que es te ja ocul to ou sen do le va do
de ma ne i ra es con di da, de ma ne i ra pe ca mi no sa. O
sis te ma está in te i ra men te aber to. O dra ma des te ano
é uma mi no ria es tar a im pe dir que a Na ção te nha um
or ça men to num pra zo há bil, obri gan do o Con gres so
Na ci o nal a este tra ba lho ex tra or di ná rio des ne ces sá -

rio – por que, se fos se ne ces sá rio, es ta ría mos aqui
para votá-lo , mas que en che cer tas de cla ra ções de
al guns po lí ti cos: ”Nós ire mos tra ba lhar de po is do Na -
tal e no Ano Novo se for pre ci so“, como se os ou tros
não o fi zes sem. Aliás, mu i tos des ses que di zem isso
não es tão aqui hoje. Mas nós es ta mos, nós que não
bla so na mos o cum pri men to do de ver como se ele fos -
se uma vir tu de ex cep ci o nal.

Sei que o Orça men to pre ci sa ria de um sis te ma
de or ga ni za ção me lhor. Ele está um pou co como cer -
tos pro ces sos na Jus ti ça, que per mi tem tan tos agra -
vos de ins tru men to, tan tos re cur sos, que a de ci são
dos ju í zes aca ba por não se fa zer, não se exe cu tar, tal 
a quan ti da de de re cur sos pos sí ve is. Os re cur sos re gi -
men ta is, tudo o que exis te nes sa la bo ra ção me re cia o 
cri vo de uma aná li se, de uma au di to ria per fe i ta men te
ra zoá vel para tor nar o pro ces so mais cla ro, mais sim -
ples, que per mi tis se me nos a obs tru ção. Mas não
che ga mos até lá.

O Par la men to bra si le i ro, des de a re de mo cra ti -
za ção, ain da não en con trou uma ma ne i ra lím pi da,
cla ra – a ho nes ta, cre io que já en con trou, quan do cor -
tou na pró pria car ne, quan do pu niu os anões do Orça -
men to e cri ou me di das que me lho ra ram o pro ces so.
Mas es sas me di das ain da não che ga ram à ple ni tu de
da sua efi cá cia. Esta mos lon ge da efi cá cia, te mos que 
re co nhe cer. É um pro ble ma que nos de sa fia. Atu al -
men te o mun do é rá pi do, in for ma ti za do, os pro ces sos
são ne ces sa ri a men te mais áge is. E nós, Par la men ta -
res, ain da es ta mos pre sos, não ape nas no Orça men -
to, mas em mu i tos ou tros as pec tos, que mu i tas ve zes
trans for mam a vo ta ção em algo de mo ra do, a for mas
an ti gas, a an ti gas re tó ri cas. O Par la men to ja ma is pa -
rou para se es tu dar. Não há nada mais di fí cil do que
mo di fi car o nos so Re gi men to. No Se na do mes mo, no
co me ço da nos sa le gis la tu ra, foi fe i to, pelo Se na dor
Re nan Ca lhe i ros, um tra ba lho que nun ca mais foi
con si de ra do. Pa re ce que a clas se po lí ti ca se aco mo -
da em um tipo de con vi vên cia que tem as van ta gens
da li ber da de de mo crá ti ca, da ga ran tia de pa la vra, é
ver da de, mas que não tem as van ta gens da efi cá cia.
E o nos so Orça men to não é efi caz nem mes mo nas
ins ta la ções da Co mis são de Orça men to. Quem vir a
Co mis são de Orça men to – e de po is des ta ses são
aqui, se gu ra men te, a TV Câ ma ra e a TV Se na do es -
ta rão lá a trans mi tir a re u nião –, vai ve ri fi car que as
pes so as es tão em um lu gar onde é di fí cil tra ba lhar,
sem os re cur sos ne ces sá ri os. São cen te nas de mi lha -
res de fo lhas, im pos sí ve is de se rem li das. E, das pes -
so as ali con fi na das, uma par te está a tra var uma luta
po lí ti ca en tre Go ver no e Opo si ção e a ou tra está in te -
res sa da em suas emen das.



O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Artur
da Tá vo la, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, meu tem po se con clui, mas, se V. Exª 
me per mi tir, vou con ce der um apar te ao Se na dor Ro -
meu Tuma.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Não le va rei
mais que um mi nu to. Qu e ro cum pri men tar V. Exª pela
opor tu ni da de de ex pli car isso não aos seus pa res,
que es tão aten tos e até in for ma dos de al guns de ta -
lhes, mas à po pu la ção, pois pou ca gen te co nhe ce o
an da men to da Co mis são de Orça men to, e, de um
modo ge ral, a des co nhe ce qua se que na sua to ta li da -
de. E V. Exª dá uma aula com tran qüi li da de, com a sa -
be do ria e in te li gên cia que sem pre de mons trou em to -
dos os seus pro nun ci a men tos. Há pou co, foi sus pen -
sa, por 10 ou 15 mi nu tos, a re u nião da Co mis são,
para se dis cu tir a for ma de en qua drar os re que ri men -
tos que a Mesa re ce beu para des ta que dos des ta -
ques. Qu e ri am vo tar em blo co, mas se ria ne ces sá ria
a pre sen ça do au tor para se des ta car. Um des ta cou
mil, o ou tro, mil e tan tas. Há mais de duas mil emen -
das des ta ca das no Orça men to, a ma i o ria já re je i ta da
pelo Re la tor. O am bi en te es ta va car re ga do, pe sa do,
vá ri as pes so as fa la vam ao mes mo tem po. Nós di zía -
mos que a re u nião de ve ria ser fe i ta em um ple ná rio
mais am plo, mais aber to. V. Exª tem uma vi são es pe -
ta cu lar, uma sen si bi li da de em re la ção ao que está
acon te cen do. V. Exª es ta va lá há pou co, pôde sen tir
de per to tudo isso e trou xe ao co nhe ci men to da so ci e -
da de bra si le i ra tudo o que se pas sa, por que é uma
dis cus são dra má ti ca e tra u má ti ca ao mes mo tem po.
Aque les que não acom pa nham de per to, mas que es -
tão pre sen tes, como su plen tes, para dar o seu voto,
para dis cu tir, fi cam alhe i os, às ve zes, a al guns te mas
tra ta dos du ran te a re u nião da Co mis são, pois ela é
de ta lhis ta em al guns seg men tos. Até fiz uma apos ta
lá, sem sa ber que V. Exª tra ria o as sun to, di zen do que
po de ría mos co lo car em jogo o man da to se al gum Se -
na dor ou De pu ta do co nhe ces se toda a peça or ça -
men tá ria. Na se ma na pas sa da, um sub-re la tor, in qui -
ri do so bre um de ta lhe, pre ci sou se au xi li ar de ou tro
De pu ta do pre sen te, que ti nha co nhe ci men to do as -
sun to, que era do pró prio sub-re la tor. Como a pres são 
é mu i to gran de, a me mó ria não tem ca pa ci da de de
guar dar to dos aque les nú me ros, aque les de ta lhes, os 
va lo res, os cor tes li ne a res, o cor te pró prio de cada
uma das ver bas. Cum pri men to V. Exª e peço des cul -
pas pela in ter rup ção, mas é im por tan te co nhe cer o
as sun to que, com tan to bri lhan tis mo, V. Exª traz a esta 
tri bu na.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Mu i to obri ga do, Se na dor Ro meu Tuma. V. Exª lem -
bra os des ta ques, e é in te res san te o pú bli co sa ber
dis so.

Fe i to o re la tó rio do Orça men to – uma peça
enor me –, o Re la tor emi te pa re cer so bre as emen das
apre sen ta das, pois o con gres sis ta, não sa tis fe i to – e é 
um di re i to seu –, pode apre sen tar emen das ao Orça -
men to. Num qua dro em que são apre sen ta das 2.400
emen das, o Re la tor tem que dar pa re cer so bre to das
elas. Gros so modo, con for me o pro ce di men to ha bi tu -
al, ele emi te pa re cer fa vo rá vel a al gu mas emen das,
con trá rio a ou tras e, ain da, às ve zes, emi te um pa re -
cer in ter me diá rio, par ci al, con trá rio a al gum as pec to
da emen da. Para tor nar mais prá ti ca a vo ta ção, to das
as emen das com pa re cer fa vo rá vel de vem ser vo ta -
das em blo co, o que não pode acon te cer com as que
não re ce bem pa re cer fa vo rá vel. Po rém, mes mo as fa -
vo rá ve is, vo ta das em blo co, são pas sí ve is de des ta -
que. Isto é, o De pu ta do ou o Se na dor pede des ta que
para vo tar em se pa ra do aque las emen das com pa re -
cer fa vo rá vel com as qua is ele não con cor da, por que
a dele, mu i tas ve zes, não está ali; idem, e com mu i to
mais des ta que, para as emen das com pa re cer con trá -
rio. Então, to dos os Par la men ta res que apre sen ta ram
emen das que re ce be ram pa re cer con trá rio, mes mo
que par ci al, tam bém es tão no di re i to de des ta cá-las.
Isso leva o pro ces so de vo ta ção a um ver da de i ro mar -
tí rio. Co me ça-se a vo tar as emen das, mas nem to dos
têm con di ção, com esse ca lha ma ço, de acom pa nhar
a vo ta ção das emen das, que, mu i tas ve zes, po dem
ter a ver com a pró pria emen da, por que, às ve zes,
uma emen da re vo ga a ou tra.

Estou tra çan do esse pa ra le lo – e vou con cluí-lo
– para mos trar que, ao lado dos de fe i tos que fo ram
tão bem apon ta dos, ao lado da ne ces si da de de uma
au di to ria para tor nar este pro ces so mais efi caz, mais
rá pi do –, acre di to que se tra ta de um pro ces so lím pi -
do, sem es ca ni nhos mal do sos, sem sub-rep tí ci as ma -
no bras –, a peça é, em si, di fí cil. É di fí cil para uma
Casa com qua se se is cen tas pes so as vo tar uma ma -
té ria des sa mag ni tu de. Por isso, quan do vai a Ple ná -
rio, ela deve es tar de tal ma ne i ra mas ti ga da que se
en tra em acor do ou não há Orça men to. Qu an do ela
vai a Ple ná rio, em ge ral no pra zo fa tal, uma emen da ti -
ra rá o Orça men to da pa u ta. Por tan to, todo esse pro -
ces so ci cló pi co vi vi do na Co mis são po de rá ser re vi vi -
do no Ple ná rio se não hou ver acor do, e o Orça men to
pode fi car me ses e me ses para ser vo ta do.

É ne ces sá rio, por tan to, al gum bom sen so en tre
os Par la men ta res. E é esse pe di do de bom sen so que 
que ro de i xar aqui, para que não se crie, nes te ano,



para o País, em um mo men to de tal gra vi da de, em um 
mo men to de cri se de um país aqui do nos so lado, em
um mo men to de cri se no mun do, em um mo men to de
tan ta di fi cul da de, que não se leve do Bra sil para o
mun do a idéia de que não es ta mos a vi ver um mo -
men to ra zoá vel – e o Bra sil está! –, por que o Orça -
men to da Re pú bli ca não foi vo ta do. Os im pas ses na
vo ta ção do nos so Orça men to es tão sen do no ti ci a dos
pela im pren sa in ter na ci o nal, e isso tem ime di a ta co -
no ta ção no mun do glo ba li za do com os com por ta men -
tos de mer ca do, má xi me se fi car mos aqui, em um cír -
cu lo vi ci o so por ca u sa des ta vo ta ção. 

Tudo isso, Sr. Pre si den te, toda essa luta para
quê? O Orça men to é uma lei au to ri za ti va, o pre si den -
ci a lis mo é uma di ta du ra le gal e, sim ples men te, o
Orça men to será ou não li be ra do nes sas emen das,
so bre tu do, que ca u sa ram tan to tra ba lho, tan ta di fi cul -
da de, ou en tão será usa do como ins tru men to de pres -
são po lí ti ca. E fica o Par la men to nes sa dis jun ti va. 

O Par la men tar fica en tre apre sen tar emen das
na de fe sa do in te res se do seu rin cão e ser aco i ma do
de in te res se i ro, ou não apre sen tá-las e tam bém ser
aco i ma do de de sin te res sa do pelo seu Esta do.

Por tan to, es ta mos di an te de um qua dro dan tes -
co já na tu ral men te de um pro ces so ex tre ma men te di -
fí cil. E para nada! No fun do de tudo isso, é o ve lho pre -
si den ci a lis mo que está ali. É mais um dos ma les do
pre si den ci a lis mo, por que o Po der Le gis la ti vo tem um
pa pel ex tre ma men te re la ti vo e se su põe dono de um
pro ces so or ça men tá rio so bre o qual de ve ria ter, isto
sim, mu i to mais pre sen ça, por que é a fun ção pre cí -
pua do Par la men to.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Se na dor, ape nas peço ao Pre si den te essa per mis -
são, por que já ul tra pas sei o tem po a mim des ti na do.
Te mos uma ses são tran qüi la, mas não que ro abu sar.
Mas con ce do o apar te, com mu i to pra zer, se o Pre si -
den te per mi tir.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – (Assen ti -
men to do Pre si den te.)

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Agra -
de ço a ge ne ro si da de de V. Exª, Sr. Pre si den te. Qu e ro
con sig nar a con tri bu i ção ex tra or di na ri a men te im por -
tan te que o Se na dor Artur da Tá vo la está tra zen do ao
País, so bre tu do por que nes te mo men to as aten ções
es tão vol ta das para a ques tão or ça men tá ria, as sun to
que eu mes mo já ten tei dis cu tir no Se na do. Mas,
como não era um mo men to de ten são e es tres se
como este, a so ci e da de não es ta va vol ta da para o

pro ble ma do Orça men to, mu i to me nos o Se na do,
como um todo, ou a Câ ma ra dos De pu ta dos, es sas
ques tões não che ga ram a cha mar a aten ção que o
mo men to atu al per mi te. Te nho a con vic ção, Se na dor
Artur da Tá vo la, de que, ao lado das re for mas mo der -
ni za do ras que a so ci al de mo cra cia bra si le i ra, no Go -
ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
tem con se gui do im plan tar, há uma que pre ci sa va ser
in tro du zi da: uma re for ma ca bal na ques tão or ça men -
tá ria. V. Exª aca ba de de mons trar isso. Essa re for ma
de ve ria abran ger des de a eta pa de for mu la ção da
pro pos ta den tro do Exe cu ti vo até o pro ces so le gis la ti -
vo no Con gres so, pas san do por dar à Co mis são de
Orça men to, pri me i ro, um ta ma nho me nor, por que ela
é ma i or do que a com po si ção atu al do Se na do e dar a
ela res pon sa bi li da des mais de fi ni das e per ma nen tes
des de a fase de ela bo ra ção da pro pos ta, a fase de
dis cus são e vo ta ção no Con gres so e a fase de exe cu -
ção or ça men tá ria. Te nho a im pres são de que uma
con tri bu i ção – sem ter mos a pre ten são de re a li zar de
nos sa par te, por nos sa ini ci a ti va, toda essa mo di fi ca -
ção – que po de ría mos dar – eu me pro po ria, por que
já fui ten ta do vá ri as ve zes a to mar essa ini ci a ti va e
cre io que o ce ná rio a que as sis ti mos hoje, de cer ta
for ma, a es ti mu la, é res ta be le cer uma dis po si ção da
an ti ga Cons ti tu i ção bra si le i ra, fi xan do uma data cons -
ti tu ci o nal para que o Orça men to Fe de ral es te ja apro -
va do. Ven ci da esta data, se não ti ver sido vo ta do e
apro va do, pror ro ga-se au to ma ti ca men te o Orça men -
to do ano an te ri or. Isso que já foi algo ex tre ma men te
di fí cil de se fa zer numa con jun tu ra eco nô mi ca in fla ci -
o ná ria, em que os nú me ros já en tra vam no mês de ja -
ne i ro com uma re la ção ri dí cu la com a re a li da de, isso
é in te i ra men te pra ti cá vel em um País com es ta bi li da -
de mo ne tá ria. Além dis so, há um equí vo co que pre ci -
sa ser des fe i to: é esta no ção do or ça men to au to ri za ti -
vo. Foi a bu ro cra cia bra si le i ra que in ven tou a tese de
que o or ça men to é au to ri za ti vo, quan do não é. O
Orça men to bra si le i ro é uma lei como qual quer ou tra,
na qual não há ne nhum dis po si ti vo que diga que aqui -
lo é uma sim ples au to ri za ção. O Orça men to já é im po -
si ti vo. O que exis te é um acor do não es cri to de que
todo mun do fi ca rá bem com por ta do se o Exe cu ti vo
sim ples men te não exe cu tar o Orça men to e, com uma
ca ne ta Bic, in tro du zir mo di fi ca ções no Orça men to
que mos tram que aque la ca ne ta Bic, des de que es te -
ja na mão do Mi nis tro do Pla ne ja men to tem mais po -
der do que o Con gres so Na ci o nal. O Orça men to não
au to ri za a re a li za ção de des pe sas. A Emen ta da Lei
Orça men tá ria diz com cla re za que ele es ti ma a re ce i -
ta e fixa a des pe sa. Fi xar é mu i to di fe ren te de au to ri -
zar. Então, eu que ria, além de re gis trar a con tri bu i ção



que V. Exª traz para que o Con gres so Na ci o nal, para
que a so ci e da de bra si le i ra te nha a sua aten ção vol ta -
da para a im por tân cia cru ci al de que esse ins tru men -
to seja tra ta do com se ri e da de, eu que ria tra zer esta
pe que na con tri bu i ção e um sim ples re gis tro de que
me dói ver o que está ocor ren do hoje. Por que es sas
mu dan ças, que pre ci sa mos in tro du zir no tra ta men to
da ques tão or ça men tá ria, elas não fo ram in tro du zi -
das. Então, den tro da me câ ni ca que está em vi gor,
por pior que ela seja, há algo sé rio que po de mos fa -
zer, in de pen den te de qual quer re for ma, que é tra tar
este Orça men to com res pon sa bi li da de e não fa zer
dele uma sim ples pla ta for ma para ilu mi nar ti ra das de -
ma gó gi cas que não têm ne nhu ma con se qüên cia,
além de ca u sar o dano que isso tudo está ca u san do à
ima gem do Bra sil e à ima gem de res pon sa bi li da de do
Con gres so Na ci o nal. Qu e i ra des cul par se me alon -
guei mu i to, mas o dis cur so de V. Exª es ti mu la esse
tipo de re fle xão.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Mu i to obri ga do, Se na dor. 

O meu mo des to dis cur so não po de ria ter fe cho
me lhor do que o apar te de V. Exª.

Mu i to obri ga do pela aten ção, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Artur da Tá -
vo la, a Sra. Ma ri na Sil va, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. José
Alen car.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Com a
pa la vra, o emi nen te Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro agra de cer à Se -
na do ra Ma ri na Sil va pela pa ciên cia e pela con des -
cen dên cia para com este Se na dor.

Sr. Pre si den te, no fi nal do mês de no vem bro a
Câ ma ra ho me na ge ou o ar tis ta Raul Gil, atu al apre -
sen ta dor da Rede Re cord de Te le vi são, pela co me -
mo ra ção dos seus 40 anos de vida ar tís ti ca no rá dio e
na TV.

Na oca sião, o Pre si den te da Câ ma ra, Aé cio Ne -
ves, fez ques tão de par ti ci par da ses são de ho me na -
gem ao apre sen ta dor. ”Essa é uma opor tu ni da de rara
de a Câ ma ra dos De pu ta dos de mons trar que é re al -
men te a Casa do Povo. Raul Gil in cor po ra, de for ma
trans pa ren te, o es pí ri to do povo bra si le i ro: sim ples,
cor re to, sem ja ma is per der a es pe ran ça“, com pa rou o
Pre si den te.

O au tor do re que ri men to de ho me na gem, o De -
pu ta do Mag no Mal ta, des ta cou o ta len to de Raul Gil

como apre sen ta dor de pro gra mas de TV, lem bran do
que ele co me çou sua vida ar tís ti ca como can tor aos
16 anos de ida de, em um pro gra ma cha ma do Pa pai
Noel, no qual foi le va do por seus ir mãos.

”De po is des sa apre sen ta ção, ele en fren tou todo 
o tipo de per cal ços, en tre pe río dos de su ces so e de
re vés, até che gar ao êxi to atu al de seu pro gra ma na
Rede Re cord de Te le vi são“, re la tou o Par la men tar,
res sal tan do que Raul Gil nun ca ne gou o apo io que re -
ce beu no iní cio de sua car re i ra, de apre sen ta do res já
re no ma dos do rá dio e da TV, como Hebe Ca mar go e
Ayrton e Lo li ta Ro dri gues.

E al guns ou tros fa tos.
Esse fato faz com que vá ri as fa mí li as pre fi ram

as sis tir ao Pro gra ma Raul Gil, nas tar des de sá ba do,
ao ape lo fá cil de ou tros pro gra mas e fil mes, pon de -
rou.

Meu caro ami go Raul Gil – per mi ta-me que as -
sim o cha me. 

Ou via, on tem, o Pro gra ma ”Li ber da de de
Expres são“, apre sen ta do por He ró do to Bar be i ro, na
Rá dio CBN  , quan do os jor na lis tas Car los He i tor Cony 
e Artur Xe xéo te ce ram co men tá ri os so bre o dia de
Na tal e che ga ram à con clu são de que ele não mais se 
re fe re ape nas ao nas ci men to de Je sus Cris to, por tan -
to a uma fes ta re li gi o sa do Cris ti a nis mo. Afir ma ram –– 
com o que con cor do –– que a data ex tra po la a co me -
mo ra ção re li gi o sa. Trans for mou-se no dia da so li da ri -
e da de, da ami za de, da fa mí lia e, prin ci pal men te, do
re nas ci men to do so nho de paz e de afas ta men to dos
pre con ce i tos, da in to le rân cia, do ódio e da am bi ção. 

Du ran te as pro gra ma ções de TV, vá ri os ca na is
ofe re ce ram aos te les pec ta do res apre sen ta ções es -
pe ci a is, in clu si ve fil mes bí bli cos para enal te cer o Na -
tal. 

Na TV Re cord, as sis ti a um ma ra vi lho so mu si cal 
co man da do por você com a cos tu me i ra ma es tria de
pri me i ra gran de za. Teve por base a apre sen ta ção de
seus ca lou ros que, gra ças à qua li da de de mon ta gem
do pro gra ma sob sua di re ção, por ta ram-se como
gran des pro fis si o na is do amor ao pú bli co e ofe re ce -
ram o me lhor de si para ale grar a mais sen ti men tal
das no i tes. 

Tudo isso, caro Raul Gil, se deve a você! Por que
você tem his tó ria, tem co ra ção, tem alma e os man -
tém a ser vi ço de to dos nós, os seus fãs.

Você dis se que era a no i te dos hu mil des. Digo
que foi a no i te dos gran des; os gran des que se apre -
sen ta ram às cri an ças, aos jo vens, à ter ce i ra ida de...
en fim, às pes so as de to das as fa i xas cul tu ra is e eco -
nô mi cas. No tí ci as que me che ga ram de po is trou xe -



ram-me ain da mais emo ção. Seu pro gra ma fora vis to
em hos pi ta is, ale gran do os do en tes, di mi nu in do sua
dor. Em asi los de ido sos, re a cen deu es pe ran ças e
mos trou a vida que exis te gra ças a eles, pes so as es -
pe ci a is que o tem po or nou com ca be los bran cos. Nos
abri gos, os me no res aban do na dos à pró pria sor te e
que aca ba ram en ve re dan do pelo ca mi nho do cri me,
por fal ta de op ção e ca ri nho, sen ti ram os jo vens ca -
lou ros lhes de vol ver o sor ri so e a es pe ran ça de um dia 
ser al guém.

Enfim, Raul, que Deus o aben çoe e o man te nha
com esse amor e ter nu ra pelo pró xi mo. Quem co nhe -
ce sua his tó ria sabe que, em você, es ses sen ti men tos 
são na ti vos. E pode, as sim, es pe rar a re e di ção des se
ca ri nho e des sa com pe tên cia em 2002 para o bem da
te le vi são e fe li ci da de de seus ad mi ra do res. 

Pa ra béns, que ri do ami go, por man ter, após 40
anos de exer cí cio da pro fis são, o mes mo en tu si as mo
de quem re des co bre a pró pria veia ar tís ti ca e vo ca -
ção a cada mo men to.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Con ce do

a pa la vra à emi nen te Se na do ra Ma ri na Sil va.

A SRª MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. 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, esta ses são con -
tou com a par ti ci pa ção de vá ri os Srs. Se na do res.
Cada qual fez uma abor da gem mu i to com pe ten te,
prin ci pal men te quan to à ques tão que aqui vi e mos de -
ba ter e para a qual fo mos con vo ca dos, no dia 26,
após o Na tal: o Orça men to da União.

É cla ro que não re pe ti rei os ar gu men tos dos Co -
le gas, até por que me sin to con tem pla da, em boa par -
te pe las abor da gens que aqui fo ram fe i tas.

Apro ve i tan do o es pí ri to in tro du zi do pelo Se na -
dor Ro meu Tuma, que fez uma jus ta ho me na gem ao
apre sen ta dor Raul Gil, pela ca pa ci da de que tem de
ser um ver da de i ro pes ca dor de ta len tos, que ro fa zer
uma li ge i ra re fle xão, tal vez to ca da um pou co pela me -
lan co lia de um fim de ano. 

Ain da não te mos cer te za de que con clu í mos as
nos sas ta re fas, em fun ção de tudo o que já foi dito em
re la ção ao Orça men to, e não sa be mos como fa zer
para con cluí-las.

Não con cor do com a tese de que é uma mi no ria
que está im pe din do a vo ta ção do Orça men to. Este
Con gres so tem 513 Srs. De pu ta dos e 81 Srs. Se na do -
res. Se hou ves se uma ma i o ria de ter mi na da a fa zer
aqui lo que acre di ta, aqui lo que quer, aqui lo que está
den tro das di re tri zes ge ra is do Go ver no, com cer te za
apro va ria a ma té ria; afi nal de con tas, a Opo si ção e al -

guns ou tros não for ma ri am quo rum  su fi ci en te para
im pe dir essa vo ta ção. Se ria mu i to sim plis ta co lo car
na con ta de uma mi no ria o que está acon te cen do
aqui. O que está acon te cen do, na ver da de, é fru to de
uma sé rie de pro ble mas que ocor re ram ao lon go de
todo o ano e que vi e ram a re fle tir no fim dos tra ba lhos, 
quan do as ma té ri as pas sam a ser vo ta das aço da da -
men te, de úl ti ma hora, com pa u tas che i as, aden tran -
do as ma dru ga das, como mu i to bem sa li en tou o Se -
na dor Osmar Dias. 

Não que ro fa lar so bre esse as sun to; que ro ape -
nas fa zer jus ti ça, para que não se de bi te na con ta da
Opo si ção o que está acon te cen do. Afi nal de con tas,
quan do o Go ver no quer apro var uma ma té ria, já ob -
ser va mos que ele con se gue. Não há Opo si ção que o
im pe ça de fazê-lo. Por tan to, algo está er ra do.

Se esta ses são es ti ver sen do ou vi da na Ama zô -
nia por al gum ca bo clo, ele dirá que se tra ta da fa mo sa
”ses são do cho ro do su ru bim“. Qu an do algo está er ra -
do, o su ru bim emi te um som pa re ci do com o cho ro
para de nun ci ar. De cer ta for ma, é um avi so para as
de ma is es pé ci es da re don de za. Tal vez es te ja mos fa -
zen do isso. 

Qu e ro con ti nu ar o cho ro do su ru bim, fa zen do
uma re fle xão so bre o fim do ano. Vi ve mos um mo -
men to em que so mos le va dos a pen sar so bre as nos -
sas ati vi da des, so bre os fa tos que de ram ou não cer to 
no ano que está sen do con clu í do. So mos obri ga dos a
pla ne jar o que que re mos para o pró xi mo ano e a fa zer
uma es pé cie de bre ve acer to de con tas da nos sa
vida, que, mu i tas ve zes, re co me ça so men te no fim de
fe ve re i ro. Nes se pe río do, a ro ti na já nos en go liu no va -
men te, e vemo-nos com ple ta men te ata ba lho a dos,
sem nos ater mos ao pla ne ja men to que fi ze mos. Po -
rém, boa par te das pes so as aca ba fa zen do esse pla -
ne ja men to quan do che ga o fim do ano, e eu não te -
nho fu gi do à re gra. 

Sr. Pre si den te, que ro tam bém fa zer a le i tu ra de
uma es pé cie de apos ti la mu i to sim ples, que foi fe i ta
por um gru po de ins ti tu i ções, com pos ta pela Fun da -
ção de Pre fe i tos Fa ria Lima, União dos Ve re a do res do 
Esta do de São Pa u lo, Asso ci a ção Pa u lis ta de Mu ni cí -
pi os e al gu mas ins ti tu i ções de apo io, como a Esco la
de Go ver no da ABFG, a Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó -
li ca, a Se cre ta ria de Jus ti ça e De fe sa da Ci da da nia,
Se cre ta ria de Eco no mia e Pla ne ja men to, Uni ver si da -
de de São Pa u lo e as sim por di an te.

Foi mu i to in te res san te o tra ba lho re a li za do, Sr.
Pre si den te, por que era so bre éti ca, des ti na do exa ta -
men te à ação na es fe ra mu ni ci pal. Achei tão in te res -
san te esse tra ba lho que aca bei pe din do au to ri za ção
aos or ga ni za do res para fa zer uma re pro du ção no Se -



na do, a fim de que seja dis tri bu í do nas es co las de Pri -
me i ro e Se gun do Gra us, prin ci pal men te a par tir da 8ª
sé rie. Tra ta-se de um pro je to mu i to cu ri o so so bre éti -
ca, fe i to de for ma sim ples, sem ser sim plis ta, que dá
exa ta men te a di men são do que deve ser a éti ca na
po lí ti ca e nas ins ti tu i ções. 

O tra ba lho co lo ca a éti ca como um dos seis sis -
te mas da fi lo so fia, em que po de mos pen sar nela
como com por ta men to ide al do in di ví duo, e a po lí ti ca
como com por ta men to ide al das ins ti tu i ções.

Há um tre cho mu i to pe que no e mu i to su cin to,
es cri to pelo Frei Le o nar do Boff, em que ele par te do
con ce i to de éti ca, da ori gem gre ga des sa pa la vra, et -
hos, que de sig na a mo ra da hu ma na. Diz ele: 

O ser hu ma no se pa ra uma par te do
mun do para, mol dan do-a ao seu je i to, cons -
tru ir um abri go pro te tor e per ma nen te. 

A éti ca, como mo ra da hu ma na, não é
algo pron to e cons tru í do de uma só vez. 

O ser hu ma no está sem pre tor nan do
ha bi tá vel a casa que cons tru iu para si. 

Éti ca sig ni fi ca, por tan to, tudo aqui lo
que aju da a tor nar me lhor o am bi en te para
que seja um mo ra da sa u dá vel: ma te ri al men -
te sus ten tá vel, psi co lo gi ca men te in te gra da e 
es pi ri tu al men te fe cun da. 

Esse é o con ce i to de Le o nar do Boff so bre éti ca.
Te nho vá ri os con ce i tos be lís si mos aqui, mas

vou ater-me ape nas a esse, por que nos re me te ao
sen ti do de mo ra da, de que a éti ca é uma es pé cie de
par te do mun do que nós mol da mos, do pon to de vis ta
mo ral, cul tu ral e éti co; de que cons tru í mos o nos so
ha bi tat; de que a nos sa fun ção aqui é fa zer com que
esse ha bi tat seja o me lhor pos sí vel para to dos os se res,
in clu si ve os se res hu ma nos, mas não com ex clu si vi da de
para eles, por que tam bém de pen dem dos de ma is.

Há um ou tro con ce i to – não sei se do li vro Eco -
lo gia da Ter ra, de Le o nar do Boff – que diz que tudo
aqui lo que pre ser va a vida e que co la bo ra para a sua
pre ser va ção é o que se ria éti co. 

É fun da men tal que en cer re mos o ano fa zen do
um bre ve ba lan ço de como está a nos sa mo ra da, a
nos sa casa, o nos so ha bi tat. E te mos um ha bi tat de
seis bi lhões de pes so as. São seis bi lhões de se res
hu ma nos que con se gui ram, ao lon go da his tó ria, ao
lon go da tra je tó ria da raça hu ma na, um gran de avan -
ço tec no ló gi co. Qu an do me re fi ro a isso, não es tou
ape nas me re fe rin do à ciên cia oci den tal. Con si de ro
como avan ço tec no ló gi co tam bém os sa be res das po -
pu la ções tra di ci o na is que, ao lon go de mi lha res e mi -

lha res de anos, têm co nhe ci men tos as so ci a dos aos
re cur sos na tu ra is e fo ram ca pa zes de cons tru ir uma
ver da de i ra en ge nha ria, tan to do pon to de vis ta téc ni -
co, quan to do pon to de vis ta dos va lo res, para o es ta -
be le ci men to das suas re la ções so ci a is, cul tu ra is, eco -
nô mi cas e po lí ti cas. Mas ti ve mos, e te mos, um gran de 
avan ço tec no ló gi co.

Te mos tam bém um gran de acú mu lo de in for ma -
ções. Eu di ria até que te mos tan tas in for ma ções que
fica pra ti ca men te im pos sí vel pro ces sá-las to das. Hoje
vi ve mos uma so bre car ga de in for ma ções que, se não
ti ver mos uma base de re fe rên cia para nos gui ar, se pa -
ran do o que nos in te res sa da qui lo que não nos im por -
ta, po de re mos fi car até com a nos sa men te po lu í da.

Te mos o iní cio de uma nova era, que não é mais
a era da tec no lo gia, ou da in for ma ção, mas a era do
co nhe ci men to; em bo ra para al guns ain da es te ja mos
na pré-his tó ria, por que, só no caso bra si le i ro, ain da
te mos 15 mi lhões de jo vens que são anal fa be tos. 

O mun do já vive a era do co nhe ci men to, onde a
in for ma ção pura e sim ples, a tec no lo gia pura e sim -
ples, não con ta. O que con ta é a ca pa ci da de de ge rar
co nhe ci men to a par tir des sas duas fer ra men tas: a
tec no lo gia e a in for ma ção. E é isso que do mi na e go -
ver na o mun do.

Te mos um mun do que con se gue avan çar com
mu i tas ri que zas do pon to de vis ta ma te ri al, cul tu ral e
in te lec tu al, em vá ri os as pec tos. Se pa rás se mos por
aqui, che ga ría mos ao fi nal des te ano de 2001 com um 
ba lan ço mu i to po si ti vo, por que es sas con quis tas são
po si ti vas. Entre tan to ob ser va mos que, dos seis bi -
lhões de ha bi tan tes da Ter ra, dois bi lhões são po bres
e es tão vi ven do com me nos de um dó lar por dia. Ve ri -
fi ca mos, ain da, que es ta mos vi ven do o tem po todo
em cons tan tes guer ras que têm mas sa cra do e le va do
à mor te mi lha res e mi lha res de pes so as ino cen tes,
en vol vi das em con fli tos ét ni cos, po lí ti cos e re li gi o sos,
de vá ri as for mas, o que tem se cons ti tu í do numa es -
pé cie de bar bá rie dos tem pos atu a is.

Te mos tam bém, Sr. Pre si den te, ain da, vá ri os
de sas tres am bi en ta is. Não pre ci sa mos ir tão lon ge
para ve ri fi car mos que, no Bra sil, cor re mos o ris co
cons tan te de ver os nos sos re cur sos na tu ra is, as nos -
sas úl ti mas re ser vas se rem com ple ta men te de gra da -
das, e a mais im por tan te de to das elas é a Flo res ta
Ama zô ni ca, que pre ci sa ser cu i da da, que vive em
cons tan te ame a ça. É só ve ri fi car mos o que acon te ce
a cada ano, quan do o Inpe anun cia o ín di ce de des -
ma ta men to na Ama zô nia, uma das re giões mais ri cas 
do Pla ne ta, res pon sá vel por 20% da água doce, 22%
das es pé ci es vi vas, com a ma i or di ver si da de bi o ló gi -
ca de todo o mun do, a ma i or flo res ta tro pi cal. 



Te mos mu i tos pro ble mas am bi en ta is que tam -
bém acon te cem no mun do e que por isso é mo ti vo de
pre o cu pa ção para este fi nal de ano e deve cla mar a
to dos nós para uma re fle xão. 

Ain da te mos os pro ble mas das dí vi das, que são
uma ver da de i ra cha ga nas eco no mi as dos pa í ses em
de sen vol vi men to – é só ve ri fi car mos o que está acon -
te cen do com a nos sa irmã Argen ti na – cu jos va lo res
tor nam-se im pa gá ve is, tra zen do pro ble mas so ci a is
imen su rá ve is e pre ju í zos tal vez ir re pa rá ve is. 

Te mos, en tão, Sr. Pre si den te, um fi nal de ano
2001, iní cio do novo sé cu lo, com mu i tos pon tos po si ti -
vos, mas a nos sa casa tem mu i tos pon tos ne ga ti vos
que pre ci sam ser re pa ra dos. Nos sa mo ra da, nos so
can to, nos sa es pé cie de ola ria, no con ce i to de Le o -
nar do Boff, o can to que se pa ra mos para ser cons tru í -
do e re cons tru í do a todo tem po está com sé ri os pro -
ble mas e pre ci sa de re pa ra ção.

Como es ta va fa lan do da Ama zô nia e da na tu re -
za, pen so que ela nos en si na mu i to. Por ser o la bo ra -
tó rio mais an ti go do Uni ver so, tal vez seja nela que
pos sa mos ar ran car as res pos tas para os pro ble mas
que es ta mos vi ven ci an do.

Não es tou ne gan do a ca pa ci da de cri a ti va, in -
ven ti va e ra ci o nal do ser hu ma no; ao con trá rio, é ele
que tem cons ciên cia da na tu re za e de si mes mo, mas
ele pode apren der com ela, por que nela, em bi lhões e 
bi lhões de anos, ex pe riên ci as fo ram re a li za das, ne ga -
das e afir ma das. Te mos a idéia de que a na tu re za é
per fe i ta. Ela não o é. Sim ples men te ela nega e des trói
tudo aqui lo que não dá cer to. Todo ex pe ri men to que
não dá cer to a pró pria na tu re za se en car re ga de dar
um fim, per ma ne cen do o que dá cer to, mes mo que
seja por de ter mi na do tem po.

Uma bió lo ga ame ri ca na – re cor do-me ape nas
do pri me i ro nome, mas, para não co me ter in jus ti ça,
vou-me re fe rir a ela ape nas como uma bió lo ga ame ri -
ca na – es cre veu um li vro cha ma do Bi o mi me tis mo,
no qual ela faz des co ber tas que con si de ro mu i to im -
por tan tes e sig ni fi ca ti vas para a era do co nhe ci men to, 
até por que boa par te do avan ço que ti ve mos, du ran te
mu i to tem po, so bre tu do da Fi lo so fia, veio das Ciên ci -
as So ci a is, da So ci o lo gia, da Antro po lo gia –, en fim ti -
ve mos uma gran de con tri bu i ção. De po is pas sa mos
pelo cam po da Fí si ca, so bre tu do da Fí si ca Quân ti ca,
com Frit jof Ca pra, e ago ra te mos a gran de con tri bu i -
ção dos bió lo gos, que têm dado uma par ce la sig ni fi -
ca ti va de con tri bu i ção na re fle xão da re la ção do ho -
mem con si go mes mo, com a na tu re za e até mes mo
com a sua es pi ri tu a li da de.

Ja ni ne Ben yus, no li vro Bi o mi me tis mo: ino va ção 
ins pi ra da pela na tu re za, diz que a na tu re za en si na,
por que na na tu re za só pre va le ce aqui lo que dá cer to.
A au to ra diz que exis tem na na tu re za 32 bi lhões de
es pé ci es, e es sas têm di fe ren tes for mas de se agru -
par, de se re la ci o nar en tre si: mu tu a lis mo, pa ra si tis -
mo, co e xis tên cia, co men sa lis mo e com pe ti ção. Ja ni -
ne Ben yus faz uma clas si fi ca ção de to das es sas for -
mas de re la ci o na men to e che ga à con clu são de que a 
for ma su pe ri or al me ja da por to das as es pé ci es se ria
o mu tu a lis mo, mas que, na na tu re za, não é pos sí vel a
to das as es pé ci es che gar a essa for ma ide al, por que
quem é pa ra si ta vai con ti nu ar sen do pa ra si ta, quem
pra ti ca a com pe ti ção vai con ti nu ar pra ti can do a com -
pe ti ção, o mes mo va len do para a co e xis tên cia, e as -
sim por di an te. A au to ra diz que, en tre os vá ri os agru -
pa men tos, a pior for ma de re la ci o na men to é exa ta -
men te a com pe ti ção. É pos sí vel, no pa ra si tis mo, uma
es pé cie so bre vi ver ao mi nar as ener gi as da ou tra. Na
Ama zô nia, te mos uma ár vo re que pra ti ca o pa ra si tis -
mo, o apuí, e se trans for ma numa ár vo re enor me. Nos 
de ma is re la ci o na men tos, como na co e xis tên cia, es ta -
be le ce-se uma re la ção de in di fe ren ça: eu não me pre -
o cu po com você, e você não se pre o cu pa co mi go. Su -
po nha mos duas ár vo res ou dois ti pos de in se tos. Nes -
se caso, eles não têm uma in te ra ção. Nes sa re la ção,
há pre ju í zo, por que não há tro ca, mas, mes mo as sim,
as es pé ci es con ti nu am exis tin do. A úni ca for ma em
que é im pos sí vel a vida, em que as duas es pé ci es
aca bam de sa pa re cen do é na com pe ti ção.

Entre tan to, a ló gi ca das re la ções hu ma nas
têm-nos en si na do que a com pe ti ção é o mo tor da his -
tó ria. É por meio da com pe ti ção que me tor na rei um
ex ce len te em pre en de dor, o me lhor alu no, o me lhor
po lí ti co, o me lhor isso ou aqui lo. A na tu re za nos en si -
na que, em uma re la ção de par ce ria, de tro ca, de aju -
da mú tua, tal vez es ti vés se mos um pou qui nho mais
lon ge do lu gar em que es ta mos. Estou ape nas re pe -
tin do as re fle xões de Ja ni ne Ben yus.

Ela diz que, nes te mo men to de eco no mia glo ba -
li za da, tal vez pu dés se mos con ti nu ar apren den do
com a na tu re za. Nós es ta be le cer mos a que bra de
fron te i ras para o ca pi tal, mas, para as ações de in te -
res se so ci al, de pro mo ção hu ma na, de re a li za ção da
cul tu ra, no sen ti do le gí ti mo da pa la vra e não no sen ti -
do de uma re a li za ção in va si va, in fe liz men te, exis tem
mu i tas fron te i ras, e a ma i o ria das pes so as não é be -
ne fi ci a da pela glo ba li za ção. Entre tan to, o ca pi tal é ca -
paz de ar ran car a úl ti ma se i va do úl ti mo pon to do úl ti -
mo ga lho exis ten te no pla ne ta, numa re la ção sem
fron te i ras.



Ja ni ne faz al gu mas re fle xões a res pe i to de
como as es pé ci es con se guem ter uma re la ção de su -
ces so com o seu há bi tat. Se gun do a au to ra, as es pé -
ci es que se saem me lhor na re la ção com o há bi tat e
en tre si são as en ra i za das, que têm ra í zes pro fun das.
Fa ça mos uma com pa ra ção com as cul tu ras. As cul tu -
ras que não têm ra í zes es tão fa da das ao fra cas so.
Quem não tem um for te sen ti do de re a li da de, de va lo -
res cul tu ra is, está fa da do ao fra cas so. As ci vi li za ções
que es tão dan do cer to são aque las que con se gui ram
um ex ce len te sen ti do de re a li da de. 

Eu es ti ve nos Esta dos Uni dos onze dias após
aque le la men tá vel epi só dio das tor res e ob ser vei que
aque la na ção, que ven de para as ou tras par tes do
mun do a idéia de que fa lar de Esta dos na ci o na is, de
cul tu ras re gi o na is, de va lo res lo ca is é algo pi e gas,
bre ga, de que tem mes mo é que glo ba li zar, vi que
aque la ci vi li za ção tem um sen ti do de re a li da de como
não vi em ne nhu ma ou tra. To dos es ta vam com a ban -
de i ra ou o but ton, algo que sig ni fi cas se: ”so mos ame -
ri ca nos, so mos so li dá ri os, per ten ce mos uns aos ou -
tros, te mos um sen ti do de re a li da de“. Tal vez por isso
se jam tão for tes.

Então, se gun do Ja ni ne Ben yus, as es pé ci es que 
se dão me lhor no seu há bi tat são aque las que são
pro fun da men te en ra i za das, que têm um sen ti do de re -
a li da de. E acres cen ta: ”são aque las que com pram lo -
cal men te“, ou seja, elas re ti ram de onde es tão tudo
que pre ci sam para so bre vi ver; são en ra i za das e re ti -
ram de onde es tão, do lu gar onde es tão tudo que pre -
ci sam para so bre vi ver; ”por isso co nhe cem o seu lu -
gar“. Qu an do es ta mos en ra i za dos, quan do te mos ne -
ces si da de, para so bre vi ver, de uti li zar o que exis te no
en tor no, so mos obri ga dos a co nhe cer o nos so lu gar. 

Se gun do um fil me que as sis ti há al gum tem po,
os es qui mós co nhe cem apro xi ma da men te 260 di fe -
ren tes ti pos de gelo. Para mim, exis te so men te um
tipo; eu não con se gui ria dis tin guir 260 qua li da des. Há
pes so as que vão para a Ama zô nia e só con se guem
ver mata. Eu con si go ver uma gran de quan ti da de de
ár vo res, de plan tas di fe ren tes, que as pes so as acham 
que são to das igua is. 

Então, quan do es ta mos en ra i za dos e te mos que 
ti rar o nos so sus ten to do lu gar onde vi ve mos, so mos
obri ga dos a co nhe cer o nos so lu gar. ”As es pé ci es que 
tra ba lham onde vi vem pra ti cam um ma nu fa tu ra be -
nig na“, diz Ja ni ne Ben yus. Ora, se eu es tou en ra i za -
da, se eu tiro o meu sus ten to da onde es tou vi ven do,
se eu tra ba lho onde eu es tou vi ven do, a mi nha ma nu -
fa tu ra tem que ser be nig na. Eu não pos so cri ar um
mon te de quin qui lha ri as para des tru ir o meu há bi tat,
para des tru ir a mi nha casa, para des tru ir o meu etos,

o lu gar que se pa rei para ser a mi nha ola ria, que me
cons trói e me re cons trói o tem po todo.

Nes se con tex to, Sr. Pre si den te, eu que ria en cer -
rar o meu pro nun ci a men to di zen do que, para apren -
der mos com a na tu re za a nos re la ci o nar – como se res 
que pen sam a na tu re za, que mu dam o mun do e de -
po is mu dam o mun do mu da do, como dis se um fi ló -
so fo –, tal vez ti vés se mos que fa zer ape nas um pou -
qui nho de es for ço, por que de to dos os se res da na -
tu re za so mos os úni cos que po de mos de ci dir o que
fa zer. O ca chor ro é ca chor ro e não de i xa rá de sê-lo, 
a ár vo re idem e as sim por di an te. Mas, nós pen sa -
mos, po de mos in te ra gir, po de mos de ci dir se que re -
mos pra ti car a com pe ti ção ou o mu tu a lis mo, se que -
re mos pra ti car o pa ra si tis mo ou se que re mos es ta -
be le cer uma re la ção de tro ca. Nós po de mos de ci dir, 
po de mos ar bi trar.

Nada como, em um fi nal de ano, após o Na tal,
re fle tir mos so bre isso. Se gun do os con ce i tos de éti ca, 
tudo que fa ze mos é auto ou he te ro jul ga do. Ou nós
nos jul ga mos a nós mes mos, ou al guém nos jul ga rá.
O fun da men tal é que a com bi na ção des ses dois jul -
ga men tos pos sa nos le var a um novo ca mi nho. Quem
sabe nem pre ci se mos mais de um novo ca mi nho, tal -
vez o de que pre ci se mos seja uma nova for ma de ca -
mi nhar, como diz o po e ta.

Então, que este Na tal e este fi nal de ano nos en -
si nem uma nova ma ne i ra de ca mi nhar, e, para isso,
va mos pre ci sar mu i to das qua tro vir tu des. De cer ta
for ma, são elas que têm em ba la do a ação do ho mem
por esta Ter ra. As qua tro vir tu des para Pla tão são: a
sa be do ria, que é o co nhe ci men to que vem da alma; a
co ra gem, que é aque la es pé cie de for ça que nos im -
pul si o na à re a li za ção; a mo de ra ção e a jus ti ça. É pela
co ra gem que de ci di mos a nova ma ne i ra de ca mi nhar.
Não adi an ta es pe rar mos ser vir tu o sos, nos tor nar -
mos sá bi os, por ta do res de jus ti ça, para po der mos co -
me çar uma nova for ma de ca mi nhar. O im por tan te é
que te nha mos a co ra gem de fa zer como dis se o após -
to lo Pa u lo no ca pí tu lo 7, ver sí cu los 19 a 24. O após to -
lo Pa u lo dis se-nos que o ho mem, mu i tas ve zes, é im -
pul si o na do por uma for ça que bri ga com sua pró pria
von ta de: 

”O bem que que ro fa zer não faço, mas o 
mal, que ra ci o nal men te não que ro fa zer, esse
faço. Então, a co ra gem é aqui lo que es ta be le -
ce que não vou fa zer o mal que ra ci o nal men te 
eu sei que não devo fa zer, mes mo que isso,
por al guns mo men tos, tra ga-me al gum con -
for to, al gu ma es pé cie de ba ju la ção, tra ga-me
o ali men to para a mi nha va i da de. Te nho que
es tar dis pos to a ter co ra gem.“ 



E aí diz o após to lo Pa u lo: quan do você con se -
gue a sa be do ria, a co ra gem, pre ci sa da mo de ra ção
para que não aja com o ím pe to de um bú fa lo que ar re -
ben ta toda a ca na ra na que vê pela fren te. Aí, en tão,
você pode che gar à jus ti ça, pois a jus ti ça é a har mo -
nia en tre o cor po e a alma.

Pla tão, acre di to, era di co tô mi co. Pen sa va em
alma e cor po. Advo go a te o ria tri co tô mi ca: cor po,
alma e es pí ri to. Qu an do con se guir mos a har mo nia
en tre es ses três, al can ça re mos a jus ti ça, mas pre ci -
sa mos de um ges to de co ra gem para re a li zar mos o
bem que de se ja mos e para re je i tar mos e não ser mos
do mi na dos pelo mal que não que re mos fa zer. Tal vez
as sim pos sa mos ini ci ar o ano de 2002 com o pro pó si -
to éti co de fa zer com que a nos sa téc ni ca e as nos sas
in for ma ções pos sam ge rar o co nhe ci men to que nos
le va rá a uma nova ma ne i ra de ca mi nhar. 

Como dis se o Frei Le o nar do Boff: ”Que nos sa
casa, a nos sa mo ra da, pos sa ser ha bi tá vel, por que fo -
mos ca pa zes de cons truí-la de for ma a ter lu gar para
to dos os se res hu ma nos.“

Mu i to obri ga da.

Du ran te o dis cur so da Sra. Ma ri na Sil -
va, o Sr. José Alen car, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. José
Fo ga ça.

O SR. PRESIDENTE (José Fo ga ça) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor José Alen car.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, pen sei em fa lar al gu ma co i sa
tam bém so bre o Orça men to. E as sis tin do, com
aten ção, a to dos os no bres co le gas que abor da -
ram o tema, pude ver que fal tou um tipo de abor -
da gem que vou ten tar fa zer.

Orça men to sig ni fi ca pla ne ja men to, pro je ção.
Con se qüen te men te, or ça men to, como pro je ção,
pre vê as re ce i tas e as des pe sas. No caso, re fe ri -
mo-nos ao Orça men to Ge ral da União. Esses or -
ça men tos de vem de i xar de ser ape nas uma peça
téc ni ca para ser uma peça emi nen te men te po lí ti -
ca, des de a sua ori gem no Exe cu ti vo. Por quê?
Por que é mu i to sim ples pro je tar tec ni ca men te as
des pe sas com base numa re ce i ta que, se não for
su fi ci en te, au men tam-se os im pos tos, e faz-se o
or ça men to com re ce i tas su fi ci en tes à base de uma 
ele va ção tri bu tá ria. Tem sido as sim no Bra sil.

Como é que de ve ria ser, en tão, o or ça men to,
den tro des sa óti ca que me per mi to abor dar? De ve -
ria ser com base em uma pre vi são de cres ci men to, 
com pa tí vel com a ca pa ci da de bra si le i ra, é cla ro.
Este or ça men to se ria, en tão, uma peça que po de -

ria sig ni fi car até mes mo o ca mi nho pelo qual o país 
de ve ria pas sar para ob ter aque le cres ci men to de
que tan to pre ci sa mos. Assim, o or ça men to de ve ria
ser ob je to de uma de ter mi na ção do Exe cu ti vo para 
que che gas se a esta Casa, tra zen do, por par te do
Exe cu ti vo uma pre vi são de de sen vol vi men to, quer
seja no cam po da edu ca ção, da sa ú de, dos trans -
por tes e as sim por di an te.

O que te mos vis to, como se re fe riu o emi -
nen te Lí der do Go ver no, Se na dor Artur da Tá vo -
la, é a di men são e a com ple xi da de do or ça men -
to. Até esse pon to, tra ta-se do en fo que emi nen te -
men te téc ni co do or ça men to, que é uma peça
que deve tra zer como prin ci pal ob je ti vo o de sen -
vol vi men to pos sí vel e as suas pri o ri da des. Daí a
ra zão pela qual a Co mis são de Orça men to de ve -
ria par ti ci par da ela bo ra ção do or ça men to ain da
no mo men to em que está sen do ela bo ra do pelo
Mi nis té rio do Pla ne ja men to. Assim pen so que
deve ser o or ça men to: uma pro je ção da qui lo que
de ve mos fa zer, e não ape nas uma cons ta ta ção
da qui lo que po de ría mos ou po de mos fa zer.

Ouvi aten ta men te o bri lhan te pro nun ci a -
men to da Se na do ra Ma ri na Sil va, que trou xe in -
for ma ções de uma es cri to ra a res pe i to de na tu -
re za, e a re a ção da mes ma, e achei ex tra or di ná -
ri as aque las for mas: o mu tu a lis mo, o pa ra si tis mo 
e a com pe ti ção. Pois bem, com pe ti ção pode ser
algo mu i to me nos im por tan te do que o mu tu a lis -
mo, con cor do. Quem dera pu dés se mos con vi ver
num mu tu a lis mo. Se ria um avan ço mu i to gran de.
Per fe i to. Mas a gran de ver da de é que a com pe ti -
ção ad vém da pró pria com pe ti ção, do de sen vol -
vi men to do ho mem. Dou um exem plo: co me cei a
ob ser var o que acon te cia no Ja pão, que é um
país des pro vi do de re cur sos na tu ra is, es pe ci al -
men te quan do com pa ra do a um país como o
Bra sil. O Ja pão é um ar qui pé la go de ilhas vul câ -
ni cas, com al gu mas áre as ca rís si mas onde cul ti -
vam o ar roz, ati vi da de al ta men te pro te gi da do
pon to de vis ta adu a ne i ro, por que é ab so lu ta men -
te não com pe ti ti va –, e pe i xe, por que é uma ilha.
Cer ca da, ob vi a men te, de uma gran de ex ten são
de mar e oce a nos e, por tan to, de pra i as. Eles são 
pes ca do res por ex ce lên cia. O que mais? A ca pa -
ci da de com pe ti ti va do seu povo. Por que o Ja pão
é com pe ti ti vo, ain da que não pos sua re cur sos
na tu ra is com pa tí ve is com sua ri que za? Por que o 
povo é com pe ti ti vo. A com pe ti ti vi da de do povo ja -
po nês deu-lhe con di ções de su pe rar-se. Sem



essa ca rac te rís ti ca, pro va vel men te ele de pen de -
ria do mu tu a lis mo.

É cla ro que não va mos evi tar o mu tu a lis mo.
Ao con trá rio, nós apro va mos o mu tu a lis mo. Mas
o que fa zer até che gar a ele? É pre ci so um aper -
fe i ço a men to es pi ri tu al mu i to gran de para al can -
çar mos o mu tu a lis mo. A com pe ti ção no Bra sil –
eu me per mi to abor dar esse as sun to – é hoje
mais do que nun ca exi gi da pelo fato de es tar mos 
vi ven do a épo ca de glo ba li za ção. E há um tra ta -
men to de si gual. Ou seja, a eco no mia bra si le i ra é
sub me ti da a uma com pe ti ção ab so lu ta men te de -
si gual, em fun ção do cus to Bra sil, tó pi co que de -
ve ria ter re fle xo no Orça men to Ge ral da União.

O nos so sis te ma tri bu tá rio, por exem plo,
trans for mou-se num ver da de i ro ci po al bu ro crá ti -
co que en tra va o de sen vol vi men to das ati vi da -
des eco nô mi cas. Nos sas es tra das es tão ab so lu -
ta men te aban do na das. Se gun do es pe ci a lis tas,
se ten ta por cen to de nos sas es tra das fe de ra is
es tão sem con ser va ção, es bu ra ca das, o que en -
ca re ce o fre te e faz cres cer o ín di ce de ris co de
vida da que les que por elas tra fe gam. Esse é um
item pe sa do do cus to Bra sil.

Por que o nos so Orça men to não con tem pla
su fi ci en tes re cur sos para a con ser va ção das es -
tra das? Por que ra zão o Orça men to não con tem -
pla um sis te ma tri bu tá rio mo der no que pu des se
tra zer fa tor de com pe ti ti vi da de para a eco no mia
bra si le i ra? Qual a ra zão pela qual o Bra sil se
des cu ra to tal men te de ques tões ab so lu ta men te
es sen ci a is, pelo me nos en quan to não al can çar -
mos o mu tu a lis mo? 

Por isso, re sol vi abor dar um pou co do as -
sun to do bri lhan te pro nun ci a men to – como tem
sido sem pre que ocu pa a tri bu na – da emi nen te
Se na do ra Ma ri na Sil va. S. Exª sem pre nos dá
uma aula. E hoje trou xe uma aula não só de co -
nhe ci men to mas tam bém de amor ao pró xi mo,
de pre o cu pa ção com as pes so as. Faz par te de
sua ín do le pre o cu par-se com as pes so as – sen ti -
men to que tam bém tem fal ta do ao nos so País.
Ao mes mo tem po, S. Exª de mons tra seu sen ti -
men to na ci o nal, quan do traz os exem plos do
nos sa rica Ama zô nia, onde S. Exª nas ceu e vive.
S. Exª traz exem plos ma ra vi lho sos da na tu re za
exu be ran te, com seu ver de, suas águas e o rio
que mais me agra da, o rio Pu rus, um dos mais
be los da face da ter ra. O rio Pu rus cor re numa re -
gião tão pla na, de cur vas tão gran des que, às ve -
zes, qua se que se re en con tra, mas se gue mes -

mo as sim para de sa guar no Ama zo nas. So bre
aque la ri que za da Ama zô nia nós, de vez em
quan do, te mos aqui o pri vi lé gio de ou vir nos pro -
nun ci a men tos da Se na do ra Ma ri na Sil va. E S.
Exª ter mi na seu pro nun ci a men to com uma re ce i -
ta de sa be do ria, co ra gem, mo de ra ção e jus ti ça.
Que be le za! É isso mes mo!

Como hoje é dia de se fa lar em Orça men to,
vol to o exem plo para ele. É as sim mes mo: quan -
do se faz uma pro je ção, um pla ne ja men to, a pri -
me i ra con di ção é o co nhe ci men to. Mas é pre ci so
que haja co ra gem para co lo car nes sas pro je -
ções, ou seja, no Orça men to as ques tões que
são cru ci a is para a vida do País. Nós nos aco mo -
da mos e di ze mos: não po de mos cres cer. Te mos
que fa zer o que ten tou a Argen ti na; ou seja, cor -
tar mais um pou co nos cus tos, ele var mais um
pou co os im pos tos, obe di en tes á or dem do sis te -
ma in ter na ci o nal, que tem como che fe o FMI. 

Assim nós tam bém es ta mos obe di en tes. E
o Orça men to re tra ta a obe diên cia a que se sub -
me te o Bra sil. O Bra sil está obe di en te. Mais do
que isso: sub ser vi en te. Nem por isso de i xa de
cor rer o ris co de en trar em di fi cul da des sé ri as
como as que vive o povo ar gen ti no. Qu e i ra Deus
que não che gue mos a en fren tar es sas di fi cul da -
des! 

Co nhe ço bem a Argen ti na. O povo é bom,
pa ca to, or de i ro. Co nhe ço es pe ci al men te Bu e nos 
Ai res, uma ci da de ma ra vi lho sa. É um povo dos
mais al ti vos, não só da Amé ri ca, mas do mun do
in te i ro; é um povo or gu lho so, com ra zão, pois o
país é rico e a po pu la ção edu ca da. Há quan tos
anos ven ce ram, por exem plo, o pro ble ma do
anal fa be tis mo? No en tan to, che gam a esse pon -
to. O que hou ve na Argen ti na? Há 10 ou 11 anos, 
atre lou-se o câm bio; a pa ri da de cam bi al foi im -
pos ta e man ti da por for ça de lei. Aqui no Bra sil,
de cer ta for ma, ocor reu o mes mo com as ban -
das. Hou ve um pe río do em que o ci da dão mais
pres ti gi a do do Go ver no do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so era o Pre si den te do Ban co
Cen tral, Gus ta vo Fran co, que man ti nha, de cer ta
for ma, uma pa ri da de com o dó lar. Hoje o Go ver -
no diz: ”Qu an do fi ze mos a re for ma cam bi al...“.
Não é ver da de! O Go ver no não fez re for ma cam -
bi al; o câm bio foi atro pe la do pelo mer ca do. Gra -
ças a Deus o mer ca do atro pe lou o câm bio e sal -
vou um pou co do que es ta va sen do pos to fora. A
Argen ti na per deu tudo. Até a ave ni da que vai de
Bu e nos Ai res ao ae ro por to foi pri va ti za da.



Paga-se pe dá gio para ir ao Ae ro por to Inter na ci o -
nal de Eze i za. Ven de ram tudo! Lá as pes so as di -
zem que logo seus fi lhos te rão que pa gar pe dá -
gio para an dar no pas se io, por que pri va ti za rão
os pas se i os. A re ce i ta lá avan çou mais do que a
nos sa aqui, por que aqui o mer ca do atro pe lou o
câm bio e sal vou par te da qui lo que es ta va sen do
des car ta do. Entre ga mos mu i ta co i sa, mas, na re -
a li da de, não fi ze mos nada. Nos so Orça men to
não con tem pla uma obra que seja dig na de ser
cha ma da de obra fe de ral. Por exem plo, não há
um pro je to que exa mi ne o pro ble ma da seca do
Nor des te nem mes mo uma obra de tapa-bu ra -
cos das es tra das. Aliás, isso não pode ha ver;
deve-se cor tar tudo.

Vi ve mos aque la obe diên cia dos cor tes e
cons tru í mos um su pe rá vit pri má rio. O úni co País
do mun do que ad je ti va o su pe rá vit é o Bra sil. Su -
pe rá vit ou dé fi cit não têm ad je ti vo. Dé fi cit é dé fi -
cit. Su pe rá vit é su pe rá vit. Com esse ad je ti vo para 
o su pe rá vit, há um es ca mo te a men to do dé fi cit.
Atu al men te, al can ça mos um su pe rá vit pri má rio
de cer ca de 3,5% do PIB, quan do o dé fi cit atin ge
mais de 10% do PIB. Então, dois ter ços des se
dé fi cit aco plam-se à dí vi da, que cres ce como
bola de neve.

Nes se lon go pe río do de sete anos do Go -
ver no atu al, além de os Orça men tos – hoje é dia
de se fa lar de Orça men to – não con tem pla rem
ne nhu ma obra de vul to ca paz de re sol ver pro ble -
mas sé ri os da eco no mia e do cam po so ci al no
Bra sil, ven de mos tudo aqui lo que, no pas sa do,
foi fe i to com sa cri fí cio, e a nos sa dí vi da sim ples -
men te quin tu pli cou. Con tu do, es ta mos hoje ufa nos
por que não acon te ceu aqui – gra ças ao bom Deus
bra si le i ro – o mes mo da Argen ti na, a des pe i to des sa
obe diên cia.

Não po de mos, de for ma al gu ma, de i xar de di zer
que pre ci sa mos des per tar em re la ção ao que pre ci sa
ser fe i to. O Bra sil é um país ri quís si mo, com 8,5 mi lhões
de km2, 200 mi lhas de mar ter ri to ri al, numa ex ten são de
qua se 8 mil km de cos ta, o que ele va nos so ter ri tó rio a
mais de 11 mi lhões de km2. O sub so lo é des co nhe ci do;
se gun do os gran des geó lo gos, te mos 3,5 mi lhões de
km2 de ba ci as se di men ta res em ter ra e nem co me ça -
mos a pros pec tar pe tró leo em ter ra. Te mos um solo ri -
quís si mo, por que há fo tos sín te se e fo to tro pia in ve já ve is.
Os es tu di o sos do mun do in te i ro ad mi ram tam bém o
nos so povo, que é bom, pa ca to, or de i ro, tra ba lha dor, in -
te li gen te, ver sá til. A pró pria mis ci ge na ção da nos sa raça 
deu-nos esse fa tor po si ti vo que é a ver sa ti li da de.

Então, o nos so País é ma ra vi lho so, mas está
obe di en te, sub ser vi en te, en tre gue. Não sa be mos sin -

ce ra men te o que pode acon te cer co nos co se hou ver
con ti nu i da de des se tipo de Go ver no que te mos tido.
Pre ci sa mos fa zer como fi ze ram os po vos mais
ex pe ri en tes do que nós: co me çar a pra ti car a al -
ter nân cia de po der, até como ins tru men to de
com ba te à cor rup ção. É im por tan tís si mo que
isso acon te ça em nos so País!

É por isso que não po de mos, de for ma al gu -
ma, ufa nar mo-nos di an te do que está acon te -
cen do na Argen ti na! De ve mos, sim, co lo car nos -
sa bar ba de mo lho, por que nos sas ta xas de ju ros 
es tão igua is a pelo me nos três ve zes as ta xas vi -
gen tes no mer ca do in ter na ci o nal, não só na ro la -
gem da nos sa dí vi da. E não te mos como nos li -
vrar des se ma ras mo, que não po de mos ace i tar.

Sin to que meu dis cur so trou xe à lide o emi -
nen te Lí der do Go ver no, Se na dor Ro me ro Jucá.
Vou fi car para ouvi-lo, com mu i to pra zer, por que
pro va vel men te ele que i ra con tes tar. É cla ro, pois
ele tem até o de ver de fazê-lo. Mas S. Exª, em sã
cons ciên cia, con cor da co mi go, por que é um dos
Se na do res mais in te li gen tes, mais cul tos e efi ci en -
tes da Casa. Então, ele con cor da co mi go, mas é
na tu ral que não pode dizê-lo. Às ve zes o ouço e
não pos so dis cor dar dele, por que o ad mi ro mu i to.
Con tu do, sem medo de er rar e com ab so lu ta hu -
mil da de, digo que pre ci sa mos ini ci ar a al ter nân cia
de po der, para en tre gar mos o Bra sil aos bra si le i -
ros, ao nos so je i to de fa zer as co i sas, àque les que
co nhe cem a eco no mia real; por que, se pu dés se -
mos re sol ver os pro ble mas do Bra sil por in ter mé -
dio de PhDs, bas ta ria ins ti tu ir um con cur so e bus -
car uma dú zia dos me lho res PhDs do mun do, en -
tre gan do a eles a nos sa Admi nis tra ção.

Pre ci sa mos co lo car as de ci sões po lí ti cas à
fren te das de ci sões téc ni cas. As de ci sões téc ni -
cas de vem se guir uma ori en ta ção po lí ti ca, com
”p“ ma i ús cu lo.

O Sr. Sér gio Ma cha do (PMDB  CE) – Con -
ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL  MG) – Srª Pre -
si den te, se V. Exª per mi tir, con ce de rei o apar te
ao Se na dor Sér gio Ma cha do.

A SRª PRESIDENTE (Ma ri na Sil va) – Pois
não, Se na dor.

O Sr. Sér gio Ma cha do (PMDB  CE) – Se -
na dor José Alen car, ouvi o fi nal do dis cur so de V.
Exª, que está tra tan do de um pon to mu i to im por -
tan te. Esta mos nos apro xi man do das ele i ções, e
é fun da men tal que cada Par ti do apre sen te à so -
ci e da de, para dis cus são, a sua vi são de fu tu ro, a



vi são do Bra sil que que re mos, uma vi são que re -
pre sen te o an se io de todo o povo, que de se ja
avan çar, pro gre dir. É um mo men to mu i to su bli me 
e im por tan te este de que nos apro xi ma mos, em
que ha ve rá ele i ções para Pre si den te da Re pú bli -
ca, Go ver na do res, Se na do res e De pu ta dos, so -
bre tu do di an te des se qua dro de rup tu ra, de guer ras 
e de es go ta men tos de mo de los por que pas sa o mun -
do. É um mo men to sin gu lar, e de ve mos apre sen tar
pro pos tas para que, ba se a dos ne las, os bra si le i ros
pos sam es co lher o fu tu ro que de se jam, o ca mi nho
que que rem, de for ma a cons tru ir mos uma so ci e da de
jus ta. Te mos o exem plo do Ori en te Mé dio, da su per -
con cen tra ção de ri que zas, das re vol tas, das re be -
liões, e este mun do che io de guer ra, fal tan do amor,
fra ter ni da de e so li da ri e da de. E essa é a se men te que
nós, de co ra ção e mãos aber tas, de ve mos se me ar
para cons tru ir o Bra sil dos nos sos so nhos.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL  MG) – Agra de ço a
V. Exª pelo apar te, emi nen te Se na dor Sér gio Ma cha -
do, e que ro di zer que qual quer pro pos ta, de qual quer
can di da tu ra na ci o nal  a De pu ta do Esta du al, a De pu -
ta do Fe de ral, a Se na dor, a Go ver na dor ou à Pre si -
dên cia da Re pú bli ca , deve ter como pre mis sa o sen ti -
men to na ci o nal, a sen si bi li da de so ci al, o amor ao pró -
xi mo, a pre o cu pa ção com as pes so as.

O Bra sil são mu i tos bra sis. Há re giões des fa vo -
re ci das. Deve ha ver sen si bi li da de so ci al gran de e pre -
sen te, pro bi da de ab so lu ta e in tran si gên cia em re la -
ção à im pu ni da de. A par tir do mo men to em que hou -
ver es sas pre mis sas será mu i to fá cil fa zer um pro gra -
ma, que há de con tem plar de sen vol vi men to eco nô mi -
co e po lí ti co. De sen vol vi men to po lí ti co sig ni fi ca ur -
gen tes re for mas po lí ti cas e não re men dos. De sen vol -
vi men to eco nô mi co sig ni fi ca apro ve i tar as po ten ci a li -
da des na ci o na is para pro mo ver o de sen vol vi men to
com base na em pre sa pri va da e tam bém o Esta do
pre sen te na in fra-es tru tu ra, por que ele há que es tar
pre sen te em de ter mi na dos ca sos. Da mes ma for ma,
todo esse pla ne ja men to ad vi rá e só será vá li do se
hou ver sen ti men to na ci o nal, sen si bi li da de so ci al, pro -
bi da de no tra to da co i sa pú bli ca e es pí ri to de in de pen -
dên cia, com ab so lu ta res pon sa bi li da de. Eu nun ca se -
ria con tra, por exem plo, a res pon sa bi li da de fis cal; ao
con trá rio, sou mu i to a fa vor dela, mas não se faz res -
pon sa bi li da de fis cal ape nas com cor tes. Faz-se res -
pon sa bi li da de fis cal com cres ci men to da eco no mia,
que pode cres cer e mu i to. Ela está pre sa, como um
po tro, se gu ro. Então, há que sol tar a ré dea e de i xar
que o po tro ande. É isso que pen so. Pre ci sa mos de -
vol ver o Bra sil aos bra si le i ros.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Alen car,
o Sr. José Fo ga ça, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia, que é ocu pa da pela Sra. Ma ri na Sil va.

O SR. ROMERO JUCÁ  (Blo co/PSDB – RR) – Srª 
Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do Go ver no.

A SRª PRESIDENTE (Ma ri na Sil va) – Pela Li de -
ran ça, con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá,
pelo tem po de cin co mi nu tos, de acor do com o art. 14, 
in ci so II, alí nea ”b“, do Re gi men to Inter no.

Antes, por su ges tão do Se na dor Edu ar do Su -
plicy, pror ro go a ses são por dez mi nu tos, para que o
Se na dor Ro me ro Jucá pos sa fa zer sua in ter ven ção.
De po is, con ce de rei a pa la vra ao Se na dor Edu ar do
Su plicy, que tam bém já me pede a pa la vra para fa lar
pela Li de ran ça do Blo co da Opo si ção.

Com a pa la vra o Se na dor Ro me ro Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Como

Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. 
Se na do res, se rei rá pi do, até para que o Se na dor Edu ar -
do Su plicy pos sa tam bém usar da pa la vra. Gos ta ria de
fa zer um re gis tro, um ape lo e uma cons ta ta ção.

Re gis tro a im por tân cia da pre sen ça de Se na do -
res e De pu ta dos hoje, em Bra sí lia, dis cu tin do e vo tan -
do o Orça men to. Sem dú vi da al gu ma, os mem bros da 
Co mis são de Orça men to se fi ze ram pre sen tes com
res pon sa bi li da de e em pe nho. Se Deus qui ser, va mos
vo tar a pro pos ta or ça men tá ria até o fi nal da se ma na.

O ape lo é exa ta men te no sen ti do de que pos sam 
to dos os Par ti dos, uni dos, vo tar e apro var o Orça men to 
para o ano de 2002, dan do de mons tra ção de que o
Bra sil se gue no ca mi nho da har mo nia, da res pon sa bi li -
da de fis cal, da se re ni da de e da de mo cra cia.

Não ouvi o dis cur so do Se na dor José Alen car,
por tan to não te ria con di ções de re ba ter al gu mas
ques tões, como S. Exª dis se, mas, em re la ção ao que
ouvi, que diz res pe i to à alta dos ju ros, que ro di zer
que, sem dú vi da al gu ma, te mos que ba i xar os ju ros
no Bra sil. Ago ra, a cons ta ta ção é que, ape sar dos ju -
ros al tos, um re mé dio amar go que às ve zes tem que
ser apli ca do, te mos que nos or gu lhar da po lí ti ca fis -
cal, da po lí ti ca de con ten ção de gas tos, en fim, do en -
ca mi nha men to dado ao País nes sa ques tão da ad mi -
nis tra ção fi nan ce i ra. Está a Argen ti na vi ven do as di fi -
cul da des que es ta mos ven do. Mas, se for mos com pa -
rar aque le país com o Bra sil, ve re mos um ní vel de es -
co la ri da de mais alto na Argen ti na, as sim como uma
ren da per ca pi ta ma i or, en fim, al guns in di ca do res
mais for tes na que le Esta do. No en tan to, in fe liz men te,
uma con du ção equi vo ca da da área eco nô mi ca le vou
o país a esta si tu a ção.

No Bra sil, não. O sen ti do foi in ver so. Ape sar das
tur bu lên ci as, to dos os se to res eco nô mi cos da co mu -
ni da de in ter na ci o nal têm fe i to a le i tu ra cor re ta da es -
ta bi li da de bra si le i ra e do ca mi nho fir me que o Bra sil
está se guin do. Por tan to, que ro fa zer essa cons ta ta -



ção, re gis tran do as po si ções, às ve zes du ras, mas ne -
ces sá ri as, da equi pe eco nô mi ca do Go ver no, para fa -
zer os ajus tes que es tão le van do o País a um ca mi nho 
de es ta bi li za ção e, sem dú vi da ne nhu ma, de po is da
es ta bi li za ção, a um ca mi nho de de sen vol vi men to, que 
tra rá o cres ci men to eco nô mi co nos ín di ces que to dos
que re mos e pe los qua is lu ta mos.

Mu i to obri ga do, Srª Pre si den te.
A SRª PRESIDENTE (Ma ri na Sil va) – Pela Li de -

ran ça do Blo co, con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar -
do Su plicy, por um pra zo de cin co mi nu tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Srª Pre si den -
te, Se na do ra Ma ri na Sil va, que ro cum pri men tar o Se -
na dor José Alen car pe las re fle xões que fez so bre a
im por tân cia de es tar mos, os bra si le i ros, mu i to vol ta -
dos para a nos sa re a li da de, so bre tu do nes te mo men -
to que pre ce de o ano 2002, ano de su ces são pre si -
den ci al, de su ces são de go ver nos es ta du a is e es co -
lha de mem bros do Con gres so e De pu ta dos Esta du a -
is, e cha mar a aten ção de to dos para a im por tân cia da 
re fle xão que to dos fa re mos para re no var as res pon -
sa bi li da des dos mem bros do Exe cu ti vo. Espe ra mos
que te nham os fu tu ros ele i tos para o Con gres so Na ci -
o nal com pro mis so com a éti ca da qual fa la va, nes ta
tar de, a Se na do ra Ma ri na Sil va, le van do em con si de -
ra ção os en si na men tos de um dos ma i o res teó ri cos
da atu a li da de, Le o nar do Boff.

Pre o cu pou-me, Se na dor José Alen car, a no tí -
cia, que há pou co ouvi, de que, na fron te i ra da Índia
com o Pa quis tão, já há 50 mor tos na guer ra que pa re -
ce ini ci ar-se no va men te, como se já não bas tas se a
guer ra que acon te ce no Afe ga nis tão, como se já não
bas tas sem as ame a ças de pos sí vel nova guer ra, com 
os Esta dos Uni dos, ou tra vez, in va din do o Ira que para 
ten tar der ru bar Sad dam Hus se in.

Pa re ce que a hu ma ni da de está de mo ran do mu i -
to a apren der os en si na men tos de Ma hat ma Gand hi,
de Mar tin Lut her King Jr., en tre ou tros, que tan tas ve -
zes nos aler ta ram que se ria pos sí vel, sim, cons tru ir -
mos, trans for mar mos o mun do sem o uso do ódio, da
vi o lên cia, da guer ra e das ar mas des tru ti vas.

A pro pó si to dis so eu gos ta ria de ler a re fle xão de 
Le o nar do Boff “Na tal. Que Na tal?”, pu bli ca da no Jor -
nal do Bra sil, por oca sião des te Na tal.

Que Na tal po de mos ce le brar sob o aba ti men to
que esse es ta be le ceu nas cons ciên ci as hu ma nas de -
vi do ao ter ro ris mo fun da men ta lis ta e ao ter ro ris mo da
guer ra que o Oci den te leva ao Afe ga nis tão? Não será
o Na tal do li ris mo tra di ci o nal, re for ça do pela pro pa -
gan da co mer ci al. Será ou tro, mas, quem sabe,
mais pró xi mo do Na tal his tó ri co do Fi lho de Deus 
nas ci do em ter ra dos atu a is pa les ti nos em Be -
lém.

Je sus nas ceu fora de casa, en tre ani ma is,
numa man je dou ra ”por que não ha via lu gar para
sua fa mí lia na es ta la gem“. O evan ge lis ta João diz
com in fi ni ta tris te za: ”Veio para o que era seu e os
seus não o re ce be ram“. Des de o iní cio está de fi ni -
da sua mis são: es tar do lado dos que não têm ter -
ra, teto, lu gar so ci al. A eles di ri ge pri me i ra men te
sua men sa gem. Iden ti fi ca-se com eles, como se
diz na pa rá bo la do ju í zo fi nal. Do ven tre dos po bres 
Je sus con ti nua nas cen do, o li ber ta dor das gen tes.
Eles são a man je dou ra onde ele re pou sa per ma -
nen te men te. Eles pos su em mu i tos ros tos on tem e
hoje.

Em nos so País são mi lhões de cri an ças
aban do na das, tan tas quan tas toda a po pu la ção
da Amé ri ca Cen tral. São os 52 mi lhões...

São 52 mi lhões que pas sam fome.
São os so fre do res de rua, pi ve tes que so -
bre vi vem de pe que nos fur tos. São as mi -
lhões de me ni nas que se pros ti tu em para
aju dar em casa. São cer ca de 42 mi lhões
de ne gros que car re gam no cor po e na
alma o es tig ma da dis cri mi na ção. São os
so bre vi ven tes in dí ge nas ex pul sos das ter -
ras que sem pre fo ram suas. São os mi -
lhões de sem-ter ra que, como Abraãos,
an dam por aí er ran tes em bus ca de ter ra
para mo rar e tra ba lhar. São os ope rá ri os
em po bre ci dos que se jul gam ain da pri vi le -
gi a dos por ser ex plo ra dos por sis te ma do
ca pi tal a pre ço de uma Car te i ra de Tra ba -
lho as si na da e dos par cos be ne fí ci os da
Pre vi dên cia So ci al.

São to dos es ses, ti dos por ze ros
eco nô mi cos, os es que ci dos de nos sa
me mó ria na ci o nal, que são os ir mãos e
as ir mãs mais hu mil des do Fi lho de
Deus, en car na do em nos sa mi sé ria.
Eles gri tam: ”Qu e re mos vi ver. Qu e re mos 
ser gen te. Nós tam bém so mos fi lhos e fi -
lhas de Deus. Até quan do, Se nhor, até
quan do nos fa zes es pe rar a tua vin da e,
com ela, a tua jus ti ça, a tua ter nu ra, atua
paz“?

No Na tal esse la men to lan ci nan te foi
es cu ta do. Deus de i xa a sua luz ina ces sí vel 
e seu mis té rio sa cros san to e vem mo rar
no meio dos hu mi lha dos e ofen di dos.
Fez-se cri an ça que cho ra min ga en tre o boi 
e o asno. E lhes faz en ten der: ”Vo cês são
meus ir mãos e ir mãs, fi lhos e fi lhas do Pai
que ri do. Qu e ro ser para vo cês o Ema nu el,



o Deus co nos co. Eu lhes en xu ga rei to das
as lá gri mas dos olhos. Se rei a vida e o di -
re i to que bus cam. Meu nome é Je sus, o
Deus li ber ta dor, ale gria para todo o povo“.

Pas sei por Be lém de Judá e ouvi
um sus sur ro ter no. Era a voz de Ma ria
em ba lan do o fi lhi nho: ”Sol, meu fi lho,
como pos so co brir-te de pa nos? Como
vou ama men tar-te, tu, que nu tres a toda 
cri a tu ra?“ E José, per ple xo, ex cla ma va:
”Como pode? Como ter for ma de cri an -
ça aque le que deu for ma a to dos os se -
res? Como pode fa zer-se pe que no na
Ter ra quem é gran de no Céu? Como
pode o es tá bu lo con ter aque le que con -
tém todo o uni ver so? Como po dem seus
bra ci nhos es ta rem en fa i xa dos, se seu
bra ço go ver na a Ter ra e o Céu? Como
pode?“

Eis que apa re ce ram no pre sé pio ” a
bon da de e o amor hu ma ni tá rio de nos so
Deus“. Ago ra não se tra ta mais do Deus
de quem se di zia: Gran de é o nos so Deus, 
in fi ni to o seu po der. Ago ra vale: Pe que no é 
o nos so Deus, in fi ni to é o seu amor. Ele
não te meu a ma té ria. Re ves tiu-se dela.
Não re ce ou a con di ção hu ma na, por ve -
zes trá gi ca e sob mu i tos as pec tos, ab sur -
da. Entrou in te i ro nela para nun ca mais
sair dela. Por isso, ape nas das tri bu la ções
e an gús ti as do tem po pre sen te, po de mos
ain da ce le brar, re u nir a fa mí lia, to mar a
ceia e tro car mos pre sen te. Para mi lha res,
por ca u sa da Ação da Ci da da nia e do Na -
tal sem Fome, ha ve rá co mi da na mesa e
ale gria nos olhos.

Irmãos e ir mãs, nes se dia olhe mos 
para nos sos mor ros, para nos sos po -
bres na rua. Olhe mos fun do: eles es tão
grá vi dos de Je sus Cris to. Ele su pli ca
nas cer de novo me di an te nos sa so li da ri -
e da de, com-pa i xão e fra-ter nu ra.

De nada vale Je sus nas cer em Be lém
Se não nas cer em ti de novo.
Não o bus ques no além.
Faça-o nas cer do povo.

Se na dor José Alen car, quan do V. Exª diz que
hoje to dos aque les que as pi ram a ser vir e a aju dar o 
povo de mons tram a pre o cu pa ção com o so ci al, V.
Exª está di zen do jus ta men te aqui lo que nes ta re fle -
xão diz Le o nar do Boff. 

É pre ci so que ve nha mos a ter esse es pí ri to
na ta li no. Tra ta-se de um es pí ri to que, por ve zes,
está dis tan te dos lu ga res do mun do onde há di fi -
cul da des. Falo, por exem plo, da di fi cul da de de
Yas ser Ara fat e de sua es po sa par ti ci pa rem, em
Be lém, da mis sa de Na tal. Por quê? Será que
não po dem ju de us e pa les ti nos en con tra rem o
ca mi nho da paz? Será que não po de rão os afe -
gãos, de to das as tri bos, en con tra rem um meio
de se res pe i ta rem? E os nor te-ame ri ca nos, será
que não en con tra rão um meio de se res pe i ta rem
e de res pe i ta rem os po vos do mun do?

Se se guir mos bem essa men sa gem, sa be -
re mos, sim, cons tru ir a paz fun da da na jus ti ça.

Mu i to obri ga do.
A SRª PRESIDENTE (Ma ri na Sil va) – Se -

na dor Edu ar do Su plicy, a Pre si dên cia se so li da ri -
za com a men sa gem que V. Exª aca ba de ler de
au to ria de Le o nar do Boff. Fa ze mos vo tos para
que en con tre mos um ca mi nho por meio do qual
pos sa mos su pe rar as nos sas di ver gên ci as sem
que, com isso, te nha mos que eli mi nar as di fe ren -
ças.

A SRª PRESIDENTE (Ma ri na Sil va) – A
Pre si dên cia re ce beu o Avi so nº 6.573/2001, na
ori gem, de 11 do cor ren te, do Tri bu nal de Con tas
da União, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº
1.050/2001-TCU (Ple ná rio), bem como dos res -
pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam,
in clu in do no Pla no de Au di to ria da que le egré gio
Tri bu nal, para o pri me i ro se mes tre de 2002, a so -
li ci ta ção cons tan te do Re que ri men to nº 616, de
2001, do Se na dor Ge ral do Cân di do, que re quer
seja re a li za da au di to ria ou ins pe ção de na tu re za
con tá bil em con tra to fir ma do en tre a Pe tro bras e
a em pre sa Ma rí ti ma (TC – 015.896/2001-0).

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do do
Re que ri men to em ques tão, aguar da rá na Se cre -
ta ria-Ge ral da Mesa a ma ni fes ta ção da que la
Cor te de Con tas.

A SRª. PRESIDENTE (Ma ri na Sil va) – 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 Srs. Se na do res
a re a li za ção de ses são não de li be ra ti va ama nhã, às 10
ho ras.

De cla ro en cer ra da a pre sen te ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 30 
mi nu tos.)



Ata da 6ª Ses são Não-De li be ra ti va
em 27 de de zem bro de 2001

5ª Ses são Le gis la ti va Extra or di ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Ra mez Te bet, José Alen car e Ro meu Tuma.

(Ini cia-se a ses são às 10 ho ras.)

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Ha ven do
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ro -
meu Tuma, pro ce de rá à le i tu ra do ex pe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

OFÍCIO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PS-GSE/648/01

Bra sí lia, 19 de de zem bro de 2001

À Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Car los Wil son
Pri me i ro-Se cre tá rio do Se na do Fe de ral
Nes ta

Se nhor Se cre tá rio,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia, a fim de le var ao

co nhe ci men to do Se na do Fe de ral, que foi re je i ta da a
Emen da ofe re ci da por essa Casa ao Pro je to de Lei de 
Con ver são nº 12, de 2001 (MPV nº 7/2001), do Po der
Exe cu ti vo, o qual “Alte ra a Lei nº 9.872, de 23 de no -
vem bro de 1999, que cria o Fun do de Aval para a Ge -
ra ção de Empre go e Ren da – FUNPROGER.”

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 Se ve ri no Ca val -
can ti, Pri me i ro-Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) — O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – So bre a
mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes:

Of. nº 192/01

Bra sí lia, 27 de de zem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor Ra mez Te bet
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Nesta

Se nhor Pre si den te,
Indi co, nos ter mos re gi men ta is, o De pu ta do Gon -

za ga Pa tri o ta (PSB), em subs ti tu i ção ao De pu ta do
Gi val do Ca rim bão (PSB), como mem bro ti tu lar e  o
De pu ta do Gi val do Ca rim bão (PSB), em subs ti tu i ção
ao De pu ta do Gon za ga Pa tri o ta (PSB) como su plen te
da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos
e Fis ca li za ção.

Ao en se jo, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro tes tos
de ele va da es ti ma. – De pu ta do Iná cio Arru da, Lí der
do Blo co PCdoB/PSB.

OF/GAB/I/Nº 962

Bra sí lia, 27 de zem bro de 2001

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ra mez Te bet
DD. Pre si den te do Se na do Fe de ral

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que o De pu ta do

Pinheiro Landim pas sa a in te grar, na qua li da de de
Titular, a Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú -
bli cos e Fis ca li za ção em subs ti tu i ção ao De pu ta do
Mar ce lo Te i xe i ra.

Por opor tu no, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro -
tes tos de es ti ma e con si de ra ção. – De pu ta do Ged del
Vi e i ra Lima, Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, ex pe di en te que será lido pelo Sr.
Pri me i ro-Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ro meu
Tuma.

É lido o se guin te:



Avi so nº GP/TCU

Bra sí lia, 6 de de zem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Em re fe rên cia ao Pa re cer nº 1.163 de 2001, da Co -

mis são de Fis ca li za ção e Con tro le do Se na do Fe de ral,
en ca mi nha do a este Tri bu nal por meio do Ofi cio nº 1.360
(SF), de 22 de ou tu bro de 2001, des sa pro ce dên cia, en -
vio a Vos sa Exce lên cia có pia in te gral do pro ces so nº
TC-003.516/2001-0, que tra ta de au di to ria re a li za da em
2001 nas obras da Bar ra gem do Açu de Cas ta nhão, no
qual foi ve ri fi ca do que as ir re gu la ri da des apon ta das no
re la tó rio de au di to ria de 2000 (TC-008.615/2000-2, De ci -
são Ple ná ria nº 778/2000-TCU), não mais re ma nes cem
no re la tó rio de 2001.

Aten ci o sa men te, Hum ber to Gu i ma rães Sou -
to, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – O ex pe di -
en te que aca ba de ser lido, ane xa do ao pro ces sa do
do Avi so nº 182, de 2000, vai à Co mis são de Fis ca li -
za ção e Con tro le.

So bre a mesa, ex pe di en tes que se rão li dos pelo
Sr. Pri me i ro Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ro meu 
Tuma.

São li dos os se guin tes:

Aviso nº 1.670 – GP/TCU
Bra sí lia, 6 de de zem bro de 2001

À Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ra mez Te bet
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Bra sí lia – DF

Se nhor Pre si den te,
Em aten ção ao Ofi cio nº 1.591 (SF) de 26-11-01, 

des sa pro ce dên cia, por meio do qual Vos sa Exce lên -
cia en ca mi nha có pia do Pa re cer nº 1.371/2001, in da -
gan do so bre os re sul ta dos das de ter mi na ções con ti -
das no Acór dão nº 88/2001 – TCU – Ple ná rio, in for mo
que o men ci o na do ex pe di en te foi en ca mi nha do à Se -
ge cex, Uni da de Téc ni ca com pe ten te, para as pro vi -
dên ci as per ti nen tes.

Aten ci o sa men te. – Hum ber to Gu i ma rães Sou -
to, Pre si den te.
Aviso nº 1.673 - GP/TCU

Bra sí lia, 6 de de zem bro de 2001

À Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ra mez Te bet
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Bra sí lia – DF

Se nhor Pre si den te,
Em aten ção ao Ofí cio nº 1.597 (SF) de

28-11-01, des sa pro ce dên cia, por meio do qual Vos sa 

Exce lên cia en ca mi nha có pia do Re que ri men to nº
700/2001, re la ti vo à so li ci ta ção de ins pe ção nas
obras da Ana tel nos Esta dos do Ama zo nas, Ama pá,
To can tins, Mato Gros so e Pa ra ná, in for mo que o men -
ci o na do do cu men to foi en ca mi nha do à Se ge cex, Uni -
da de Téc ni ca com pe ten te, para as pro vi dên ci as per ti -
nen tes.

Aten ci o sa men te, – Hum ber to Gu i ma rães Sou -
to, Pre si den te.

Avi so nº  1.676 - GP/TCU

Bra sí lia, 6 de de zem bro de 2001

À Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ra mez Te bet
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Bra sí lia – DF

Se nhor Pre si den te,
Acu so o re ce bi men to do Ofi cio nº 1.575 (SF), de

23-11-01, des sa pro ce dên cia, por meio do qual en ca -
mi nha có pia do Re que ri men to nº 673, de au to ria do
Se na dor Ca sil do Mal da ner, so li ci tan do au di to ria nas
obras de cons tru ção da BR-282/SC – Flo ri a nó po -
lis/Di vi sa com Argen ti na, e in for mo Vos sa Exce lên cia
que o re fe ri do ex pe di en te foi en ca mi nha do ao Ga bi -
ne te do Re la tor, Se nhor Mi nis tro Ubi ra tan Agui ar.

Aten ci o sa men te, – Hum ber to Gu i ma rães Sou -
to, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Os ex pe -
di en tes que aca bam de ser li dos, ane xa dos aos pro -
ces sa dos do Avi so nº 100, de 2000, e dos Re que ri -
men tos n.ºs 673 e 700, de 2001, aguar da rão na Se -
cre ta ria-Ge ral da Mesa as ma ni fes ta ções do Tri bu nal
de Con tas da União.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Há ora -
do res ins cri tos. 

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Luiz
Otá vio. 

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje va mos ter
opor tu ni da de, de fato, de en cer rar o pe río do da di fí cil
mis são que ti ve mos em 2001. Com cer te za, fi ca rá na
me mó ria des ta Casa o ano con tur ba do por que to dos
nós, bra si le i ros, pas sa mos, em es pe ci al com as di fi -
cul da des eco nô mi cas, os gran des con fli tos no cam -
po, as gre ves, a mo vi men ta ção e a mo bi li za ção das
clas ses de tra ba lha do res re i vin di can do re a jus tes sa -
la ri a is, e das clas ses dos em pre sá ri os, re i vin di can do
o re a li nha men to de pre ços. 



Mas é no tó rio que su pe ra mos bem este ano. Di -
fe ren te men te, está aí o exem plo da Argen ti na, país vi -
zi nho, que com põe o Mer co sul e se en con tra em to tal
caos, onde até a con vi vên cia en tre as pes so as é di fí -
cil, é a ár dua luta de ven cer o dia-a-dia. Nin guém sabe 
como será o dia de ama nhã. Hoje, os ar gen ti nos es -
tão lu tan do para sua so bre vi vên cia pes so al, sa que a -
ram su per mer ca dos, en fren ta ram a po lí cia, cuja fun -
ção é dar se gu ran ça à po pu la ção, subs ti tu í ram o seu
Pre si den te – ti ve ram, em 48 ho ras, qua tro Pre si den -
tes da Re pú bli ca. No Bra sil, con se gui mos so bre vi ver
es ses anos mais di fí ce is, em es pe ci al o ano de 2001,
sem, em ne nhum mo men to, so frer a cri se das ins ti tu i -
ções, sem ver o nos so povo se in su bor di nan do, se in -
sur gin do con tra a or dem pú bli ca. 

Eu di ria, por tan to, que é um mo men to de re fle -
xão, de ter mos a opor tu ni da de de, em re u nião de fa -
mí lia, em re u nião de ami gos, pas sar o Na tal e ago ra,
às vés pe ras das fes tas de fi nal de ano, po der sa ber
que o nos so País su pe rou es sas di fi cul da des mais
com pli ca das; os nos sos Esta dos tam bém, os nos sos
Mu ni cí pi os, até mes mo as nos sas fa mí li as. Sa be mos
que não con se gui mos o que que ría mos. To dos te mos
so nhos, to dos que re mos o me lhor para os nos sos,
mas sa be mos que al can çar isso é mu i to di fí cil. 

Ti ve mos tam bém al guns exem plos ma ra vi lho -
sos no que se re fe re à in fân cia e à ado les cên cia, em
es pe ci al lá no meu Esta do, o Pará. Infe liz men te, ocor -
reu o fa le ci men to, re cen te men te, de uma pes soa mu i -
to li ga da a essa área, o De sem bar ga dor Pa u lo Fro ta.
S. Exª teve uma gran de opor tu ni da de de mos trar, em
con jun to com o Go ver no do Esta do e com a so ci e da -
de, um tra ba lho à fren te do Ju i za do Espe ci al da Infân -
cia e da Ado les cên cia. O tra ba lho foi co ro a do com a
sua pro mo ção ao de sem bar go. Infe liz men te, no fi nal
des te ano, em ra zão de uma gra ve do en ça, fa le ceu,
mas de i xou a mar ca de um gran de ho mem. Cer ta -
men te, da re mos con ti nu i da de ao seu tra ba lho com a
cri a ção da Fun da ção Pa u lo Fro ta, que será di ri gi da
por sua es po sa, Dª Tel ma, no Esta do do Pará, que
hoje é re fe rên cia na ci o nal na re cu pe ra ção de me no -
res, não só no Go ver no do Esta do como tam bém nas
Pre fe i tu ras Mu ni ci pa is, dan do a sua co la bo ra ção, a
sua par ti ci pa ção e um gran de exem plo para o País de
como se re cu pe ram pes so as como cri an ças prin ci -
pal men te.

Há pou co, o Se na dor Gil vam Bor ges deu um
exem plo do seu Esta do do Ama pá, uma cri an ça de 10 
anos lhe re me teu uma car ta pe din do-lhe uma ca de i ra
de ro das, pois a sua já es ta va mu i to ve lha. Pa re ce
uma co i sa sim ples, po rém essa cri an ça foi ví ti ma de
uma bala per di da, um epi só dio tris te que ocor reu lá

no seu Esta do. Essa cri an ça era órfã e aos dez anos,
fi cou pa ra lí ti ca, ví ti ma de uma bala per di da quan do
fa zia com pras para a sua casa. É uma co i sa mu i to
pre sen te em nos sas vi das, não só nas nos sas, que
so mos Par la men ta res, Ve re a do res, De pu ta dos, Se -
na do res, Go ver na do res e até Pre si den te da Re pú bli -
ca. Esse fato pas sou a fre qüen tar to das as clas ses
so ci a is, ní ve is e con ver sas.

O Bra sil re al men te tem essa ca rac te rís ti ca de
união, de so li da ri e da de e apo io. Aqui, sem pre há essa 
pos si bi li da de de re al men te se po der su pe rar as di fi -
cul da des.

Vi mos tam bém um pés si mo exem plo no Esta do
de Ala go as, da Se na do ra He lo í sa He le na. Um Juiz da
Vara da Infân cia e da Ado les cên cia, em bri a ga do,
atro pe lou e ma tou uma cri an ça de 15 anos, tam bém
nes se mês de de zem bro. O fato foi no ti ci a do pela mí -
dia na ci o nal, e te nho cer te za de que o Go ver na dor do
Esta do tam bém to ma rá pro vi dên ci as jun to ao Tri bu nal 
de Jus ti ça e ao Mi nis té rio Pú bli co, para que se pos sa
en qua drar esse ci da dão. Pode até ter sido pe los mo ti -
vos que ele, fu tu ra men te, irá usar para se jus ti fi car.
Mas, na ver da de, para um ho mem que de sem pe nha
aque la fun ção, go zan do de res pal do e res pe i to, fica
mu i to di fí cil jus ti fi car para a so ci e da de um ato como
esse.

Faço tam bém hoje uma re fe rên cia ao Con gres -
so Na ci o nal, Câ ma ra dos De pu ta dos e Se na do da
Re pú bli ca. Fo mos au to con vo ca dos pelo Pre si den te
do Con gres so Na ci o nal, Se na dor Ra mez Te bet, par ti -
ci pa mos de to das as ses sões, in clu si ve as re a li za das
às vés pe ras do Na tal, e es ta mos aqui no va men te
para con clu ir os nos sos tra ba lhos. A Co mis são Mis ta
de Pla nos, Orça men tos e Fis ca li za ção es te ve re u ni da 
até às 5h da ma dru ga da e con se guiu vo tar mais de
mil e qui nhen tos des ta ques. Hoje à tar de, da re mos
con ti nu i da de ao nos so tra ba lho, en cer ran do, as sim, a
vo ta ção do Orça men to. Logo após, o Con gres so Na -
ci o nal se re u ni rá para votá-lo, per mi tin do que o nos so
País – que está ven do o exem plo da Argen ti na – ini cie 
o ano com as suas con tas es ta bi li za das, com su pe rá -
vit na ba lan ça co mer ci al que ul tra pas sa rá US$2,5 bi -
lhões aci ma das me tas de ter mi na das no acor do en tre 
o Go ver no bra si le i ro e o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o -
nal. Isso dará opor tu ni da de ao Bra sil para re cor rer, no 
pró xi mo ano, a uma nova li nha de cré di to para in ves ti -
men tos, prin ci pal men te, na área so ci al. 

O Bra sil dá um gran de exem plo com as suas
con tas em dia, com o con tro le da in fla ção – que está
bas tan te re du zi da se com pa ra da aos pa í ses que têm
uma eco no mia se me lhan te à nos sa –, com a es ta bi li -
da de da mo e da e, prin ci pal men te, com o re tor no dos



in ves ti men tos, para a ge ra ção de em pre go e ren da
para to dos os bra si le i ros.

Por tan to, Srªs e Srs. Se na do res, de i xo, des ta tri -
bu na, os meus vo tos ao país vi zi nho, a Argen ti na, de
re cu pe ra ção da sua es ta bi li da de eco nô mi ca para que 
a sua po pu la ção vol te a vi ver em paz, e as sim se
some a nós no Mer co sul e na Amé ri ca La ti na como
um todo. Isso é o que pre ci sa mos para per ma ne cer
como es ta mos e me lho rar mos no fu tu ro, pois é o de -
se jo de to dos os po vos e nos so, em es pe ci al, que a
nos sa po pu la ção e o nos so País me lho rem cada vez
mais.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. 

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Con ce do
a pa la vra ao emi nen te Se na dor Fre i tas Neto.

O SR. FREITAS NETO (Blo co/PSDB – PI. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o Po der Le gis la ti vo fe cha o ano de
2001 com um sal do ex tre ma men te po si ti vo. Exa mi -
nou nu me ro re cor de de pro po si ções, e, mais im por -
tan te, afir mou-se como Po der au tô no mo.

Nada dis so sig ni fi ca que os úl ti mos doze me ses
te nham sido tran qüi los para o Con gres so Na ci o nal Ao 
con trá rio, es pe ci al men te no Se na do vi ve mos dias de
gran de tur bu lên cia. Três Se na do res – dois ex-Pre si -
den tes e um ex-Lí der do Go ver no – re nun ci a ram ao
man da to. Para o Se na do, foi esse um pro ces so do lo -
ro so e des gas tan te. A Casa, po rém, se im pôs.

Ter mi na mos o ano com 996 ma té ri as vo ta das,
um re cor de de to dos os tem pos. Entre o iní cio dos tra -
ba lhos le gis la ti vos, em 29 de ja ne i ro, e o fi nal da úl ti -
ma se ma na, 21 de de zem bro, fo ram re a li za das 193
ses sões ple ná ri as.

Das 902 ma té ri as apro va das, 82 fo ram en vi a das 
à san ção pre si den ci al e 135 à Câ ma ra dos De pu ta -
dos; pro mul ga ram-se 572 ou tras ma té ri as e fo ram vo -
ta das 79 es co lhas de au to ri da des, den tre elas che fes
de mis sões di plo má ti cas e di re to res de agên ci as re -
gu la do ras, e fo ram ar qui va das 94 pro po si ções.

A sim ples enu me ra ção não per mi te uma vi são
da im por tân cia das ma té ri as exa mi na das. Cito ape -
nas al gu mas de las, pelo que re pre sen tam para as
ins ti tu i ções bra si le i ras. É o caso da emen da cons ti tu -
ci o nal que im pôs li mi ta ções à edi ção de me di das pro -
vi só ri as e fi xou res tri ções, ain da que par ci a is, à ação
le gis la ti va do Po der Exe cu ti vo. Re viu-se tam bém o
ins ti tu to da imu ni da de par la men tar, dan do-se nova
sis te má ti ca à res pon sa bi li za ção dos de ten to res de
man da tos le gis la ti vos fe de ra is e abrin do ca mi nho
para que res pon dam por acu sa ções de de li tos co -
muns.

Cha mo a aten ção para três as pec tos ex tre ma -
men te re le van tes da ação do Po der Le gis la ti vo no ano 
que se está en cer ran do.

Pri me i ro, a pres te za com que res pon deu aos
ape los que lhe fo ram di ri gi dos. Não me re fi ro aqui
ape nas às ques tões de na tu re za éti ca, mas tam bém
às ne ces si da des do ca len dá rio. Assim, será pos sí vel
co lo car em vi gor a par tir de 1º de ja ne i ro a con tri bu i -
ção in ci den te so bre os com bus tí ve is, pos si bi li tan do
uma com ple ta re or de na ção do pro ces so de for ma ção 
de pre ços do se tor ener gé ti co. Nes se caso, como em
mu i tos ou tros, o Con gres so aten deu tam bém às de -
man das do Po der Exe cu ti vo. A de di ca ção dos Par la -
men ta res nes te mo men to à vo ta ção da pro pos ta de
Orça men to Ge ral da União cons ti tui o me lhor exem -
plo da efi ciên cia do Le gis la ti vo e da ca pa ci da de de
tra ba lho dos Par la men ta res. 

Des ta co, em se gun do lu gar, a sen si bi li da de
mos tra da para com os re cla mos da co mu ni da de. Mu i -
tas das pro po si ções apro va das te rão re fle xos ime di a -
tos no dia-a-dia dos ci da dãos, que por elas an si a vam.
Po de ria dar de ze nas de exem plos. De te nho-me, po -
rém, na gra tu i da de dos tes tes de DNA, me di da que
ga ran ti rá jus ti ça para um gran de nú me ro de bra si le i -
ros, e na re vi são da ta be la de des con tos do Impos to
de Ren da, que tra rá alí vio fi nan ce i ro para vá ri os mi -
lhões de con tri bu in tes.

Por fim, gos ta ria de lem brar que um cres cen te
nú me ro das pro po si ções apro va das foi de ini ci a ti va
par la men tar, ain da que en tre elas exis tam mu i tos pro -
je tos en ca mi nha dos pelo Exe cu ti vo. Entre os pro je tos
de ori gem par la men tar que apro va mos lem bro a pró -
pria re vi são do Impos to de Ren da, que en con trou inú -
me ros obs tá cu los, a atu a li za ção do voto ele trô ni co e
a cri a ção do Esta tu to das Ci da des. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, por es sas 
ra zões me per mi ti afir mar que nes te ano o Con gres so 
afir mou-se como po der au tô no mo. O Se na do Fe de ral
e a Câ ma ra dos De pu ta dos não mos tra ram ape nas
di na mis mo. Fo ram além dis so. Enfren ta ram re sis tên -
ci as e mos tra ram al ti vez ao apro var pro po si ções,
como a re vi são do Impos to de Ren da, ali nha das ao
ape lo po pu lar.

Man ti ve ram uma re la ção pro du ti va com o Po der
Exe cu ti vo, como re co nhe ceu, em re cen te pro nun ci a -
men to, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, de -
mo cra ta de pri me i ra li nha. Câ ma ra e Se na do não fal -
ta ram ao Pre si den te, em um ano de in cer te zas na
eco no mia in ter na ci o nal.

Rom pe ram bar re i ras, mu i tas das qua is in ter nas, 
ao se de di ca rem a te mas an tes evi ta dos, como o es -



ta be le ci men to de um Có di go de Éti ca e a re for ma do
ins ti tu to da imu ni da de par la men tar.

Mais do que tudo, o Con gres so Na ci o nal sou be
aten der às jus tas as pi ra ções do povo bra si le i ro. Te -
nho a ab so lu ta con vic ção de que nos or gu lha re mos
sem pre da par ti ci pa ção que ti ve mos nas re a li za ções
do Po der Le gis la ti vo nes te 2001.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Con ce do

a pa la vra ao emi nen te Se na dor Gil vam Bor ges.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Pro nun -

cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se gun do o re la to
dos Con gres sis tas no que tan ge à ava li a ção do ano
que se fin da, ape sar de to das as tur bu lên ci as e di fi -
cul da des, o Con gres so Na ci o nal, pi lar ma i or da de -
mo cra cia, deu uma pro va de que está com seus as -
sen ta men tos de mo crá ti cos con so li da dos.

O Se na do Fe de ral, em toda a sua his tó ria, nun -
ca teve mo men tos de ta ma nha ex po si ção e in ter li ga -
ção com a so ci e da de bra si le i ra como os epi só di os da
dis pu ta da Mesa do Se na do Fe de ral que cul mi na ram
com o afas ta men to, pelo voto, de um Se na dor e com a 
re nún cia de três ou tros Se na do res.

Sr. Pre si den te, a pu jan ça do Bra sil, a so ber ba, a
ca pa ci da de de tra ba lho e a es pi ri tu o si da de do povo
bra si le i ro o man têm como um dos pa í ses mais be los
do mun do não só no que tan ge ao seu po ten ci al eco -
ló gi co e tu rís ti co mas tam bém no seu po ten ci al de
gen te, de povo.

É ver da de que te mos as nos sas di fi cul da des
como povo, mas acre di ta mos nes te País ma ra vi lho so. 
Os po de res cons ti tu í dos têm-se equi li bra do da me -
lhor for ma pos sí vel. O Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que, ape sar das crí ti cas e do pró prio des gas te do car -
go, tem con du zi do o País de for ma sé ria. Po de mos di -
zer que o nos so País, no que se re fe re às re for mas
es tru tu ra is, fun da men ta is, para ade quá-lo às exi gên -
ci as do mun do glo ba li za do, ape sar do que já foi fe i to,
pre ci sa ain da dar con ti nu i da de a esse pro ces so. A re -
for ma ad mi nis tra ti va é ne ces sá ria. Pre ci sa mos ur gen -
te men te da re for ma po lí ti ca e da im ple men ta ção da
re for ma tri bu tá ria. Ou tro pas so im por tan tís si mo tam -
bém são as pri va ti za ções, al gu mas já ocor ri das.

Por tan to, ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que, o
che fe ma i or da Na ção, au to ri da de ma i or do Po der
Exe cu ti vo, nos sas con gra tu la ções pelo tra ba lho que
tem de sen vol vi do pelo País e, ob vi a men te, pelo povo
bra si le i ro.

Há de se con vir que as di fi cul da des são enor -
mes na área de se gu ran ça pú bli ca, sa ú de, ha bi ta ção.

Os pro ble mas tam bém são gra vís si mos quan to aos
ser vi do res pú bli cos, aos au men tos, à si tu a ção do
Par la men to. 

Sr. Pre si den te, ha ve mos de con vir que este País 
tem cres ci do. Acre di to na re vo lu ção pelo ho mem, pe -
las idéi as e pela for ma ção do ca rá ter. Por tan to, a edu -
ca ção e a pri o ri da de na área so ci al pre ci sam ser o
car ro-che fe para que pos sa mos in ves tir ma ci ça men te 
nas ge ra ções fu tu ras e, as sim, te nha mos ho mens
cada vez mais qua li fi ca dos, na agri cul tu ra, no co mér -
cio, na in dús tria, na área po lí ti ca do Ve re a dor, do De -
pu ta do Esta du al, das Li de ran ças que con du zem e fa -
zem este País. E so men te com in ves ti men to ma ci ço
na mu dan ça da men ta li da de para for jar o ca rá ter por
uma so ci e da de só li da, com a mo ral con so li da da, te re -
mos um País me lhor no fu tu ro.

O Mi nis tro Pa u lo Re na to im ple men tou pro gra -
mas ou sa dos, ape sar de suas di fi cul da des. Mas está
aí, na Amé ri ca do Sul, pa í ses vi zi nhos, como Argen ti -
na, numa cri se vi o len ta, à qual, fe liz men te, es ta mos
re sis tin do bra va men te e com pers pec ti vas mu i to
boas.

Sr. Pre si den te, que ro di zer a to das as mu lhe res
do meu País que acre di ta mos no po ten ci al de las. São
elas que dão os pri me i ros en si na men tos a to dos nós
seus fi lhos, ho mens e mu lhe res. E este País está ne -
ces si tan do de uma po lí ti ca re vo lu ci o ná ria de in ves ti -
men to na área de edu ca ção para as mu lhe res. Cre io
que de va mos ter ma té ri as es pe cí fi cas para o tre i na -
men to às nos sas ado les cen tes, a fim de que pos sam
ter os co nhe ci men tos bá si cos ne ces sá ri os que as
pos si bi li tem ser um ele men to de ci si vo na for ma ção
da nos sa so ci e da de. Re por to-me a to das as mu lhe res 
bra si le i ras, e aos ho mens, que se mos tram um pou co
car ran cu dos, por que, às ve zes, fi cam cha te a dos
quan do di ze mos que as mu lhe res é que man dam. E é
ver da de.

Peço ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que que
pen se se ri a men te na ins ti tu i ção da bol sa-mu lher, da
bol sa-ado les cen te, para que as mu lhe res a par tir dos
tre ze anos pos sam ser am pa ra das por um pro gra ma
es pe ci al do Go ver no Fe de ral que pos si bi li te o cus te a -
men to de cur sos nas pró pri as es co las pú bli cas e par -
ti cu la res para aper fe i ço a rem essa sua ca pa ci da de
ex tra or di ná ria não só da pro cri a ção, mas de li dar com
pro ble mas das mais va ri a das or dens. Como elas são
a nos sa base, como elas são a sus ten ta ção da so ci e -
da de, é por in ter mé dio de las que po de re mos co me -
çar a im ple men tar a gran de re vo lu ção que a so ci e da -
de bra si le i ra ne ces si ta. 

Sr. Pre si den te, re gis tro a pre sen ça do nos so
Pre fe i to, de Por to Gran de, acom pa nha do do seu as -



ses sor, que nos hon ra com a sua pre sen ça, na tri bu na 
de hon ra do Se na do Fe de ral. O ob je ti vo prin ci pal de
S. Exªs em Bra sí lia é fa zer ges tões jun to às au to ri da -
des fe de ra is, no sen ti do de bus car re cur sos para se -
rem apli ca dos na que le Mu ni cí pio. 

Sr. Pre si den te, para en cer rar, gos ta ria de le var
ao co nhe ci men to de V. Exªs um epi só dio que acon te -
ceu co mi go, que pas so a ci tar ra pi da men te. No dia 24
de de zem bro, às vés pe ras do Na tal, eu es ta va na mi -
nha casa com mi nha mãe e a mi nha fa mí lia. Mi nha
mãe é a mi nha as ses so ra, aque la que no me ei e que
me aju da no dia a dia. Entre tan to, quan do fal ta va uma
hora para o dia de Na tal, ela apro xi mou-se de mim e
dis se-me: ”Meu fi lho, dê uma lida nes ta car ta“. Em
per ma nen te con ta to com o ele i to ra do, no dia-a-dia,
aca ba mos fi can do ca le ja dos, por que os pe di dos de
aju da são inú me ros – nós sa be mos como são es sas
co i sas. Era um bi lhe te es cri to de pró prio pu nho por
um ga ro to de dez anos e di zia mais ou me nos o se -
guin te: ”Se na dor Gil vam, eu fui ao co mér cio, ao bo te -
co com prar uma dú zia de ovos para o al mo ço; de re -
pen te, sen ti uma dor hor rí vel e caí por ter ra. Mi nha
mãe me bo tou no colo e me le vou para o hos pi tal. Eu
ha via re ce bi do um tiro, uma bala per di da“. Isso ocor -
reu no Ama pá e me to cou pro fun da men te. Ele não me 
pe dia um brin que do, mas uma ca de i ra de ro das.

Nes te mo men to, in ter rom po mi nha nar ra ção
para fa zer uma ho me na gem es pe ci al a to das as pes -
so as que es tão num le i to de hos pi tal im pos si bi li ta das
de se lo co mo ve rem e que re ce bam a so li da ri e da de
de todo o povo bra si le i ro.

Te le fo nei ime di a ta men te para o ga ro to e dis -
se-lhe que po dia con tar com a ca de i ra de ro das. Não
se tra ta do va lor da ca de i ra de ro das. Não se tra ta de
uma ca de i ra de ro das. Falo da si tu a ção crí ti ca de uma 
cri an ça que, como mi lha res de ou tras pelo País afo ra,
não tem ne nhu ma pers pec ti va. Aque la car ti nha, Sr.
Pre si den te, to cou-me pro fun da men te. Como es ta mos 
per to do Ano-Novo, que ro so li da ri zar-me com to dos
os en fer mos, com to das as cri an ças e com to das as
pes so as que pas sam fome nes te País. Nós bra si le i ros 
te mos uma boa alma e uma boa ín do le; so mos gen te
so li dá ria. Qu e ro so li da ri zar-me com to dos os en fer -
mos, os do en tes e os de ses pe ran ça dos, as pes so as
sem pers pec ti vas e doar-lhes um pou co de nós. No -
ven ta e nove por cen to do Con gres so Na ci o nal são li -
de ran ças que se pre o cu pam com nos so povo e com
nos sa gen te e não só com a ela bo ra ção das leis.

Agra de ço, Sr. Pre si den te, a aten ção de V. Exª e
de to dos os Pa res. De se jo a to dos os meus Co le gas
pros pe ri da de, su ces so, sa ú de e pa ciên cia. Ini ci a re -
mos um ano ele i to ral e en fren ta re mos mais uma ba ta -

lha. Mu i tos da qui dis pu ta rão o Go ver no; ou tros, a re e -
le i ção; ou tros, a Câ ma ra Fe de ral. De se jo a V. Exas
mu i ta pros pe ri da de com suas fa mí li as, com os ele i to -
res e com o País prin ci pal men te. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA  (PFL – SP. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, pre li mi nar men te, cum -
pri men to des ta tri bu na o Se na dor Ro me ro Jucá e to -
dos os Par la men ta res que, du ran te es ses dias, têm
lu ta do para que o País apro ve o Orça men to do pró xi -
mo ano.

Ontem, o Se na dor Gil ber to Mes tri nho e ou tros
Srs. Se na do res par ti ci pa ram da re u nião da Co mis são 
Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção 
e ve ri fi ca ram a dis po si ção de do tar o País de um
Orça men to. Não se pode ga ran tir que seja per fe i to;
não po de mos ga ran tir a au sên cia de fa lhas; e não po -
de mos ga ran tir a au sên cia de di fi cul da des na apli ca -
ção das ver bas or ça das. Mas acre di to que, no de cor -
rer do ano, o Go ver no terá lu ci dez para ge rir o Orça -
men to, de modo a equi li brar nos sas fi nan ças.

O Bra sil tem pro ble mas, mas se man tém vivo
pro du zin do. Cito o exem plo vivo do Se na dor José
Alen car, um em pre sá rio que co nhe ce as gran des di fi -
cul da des por que pas sa se tor em pre sa ri al para man -
ter a pro du ti vi da de e os em pre gos. Esse fato é im por -
tan te. O Bra sil tem con se gui do ven cer ape sar das re -
cen tes res tri ções in ter na ci o na is que im pe dem qua se
to tal men te a en tra da de pro du tos bra si le i ros em ou -
tros pa í ses. Alcan ça mos a qua li da de para ex por tar.

O Se na dor Lú dio Co e lho sabe das gran des di fi -
cul da des que o País atra ves sou na agro pe cuá ria,
mas o de sen vol vi men to e a pes qui sa têm aju da do o
au men to da pro du ti vi da de. 

Ain da há pou co, Sr. Pre si den te, dis cu tiu-se aqui
o pro ble ma do al go dão. Até pou co tem po atrás a pro -
du ção de al go dão caiu qua se a zero em nos so ter ri tó -
rio e ti ve mos de im por tar o pro du to do Pa quis tão, do
Egi to e de ou tros pa í ses da Ásia, do Ori en te. Hoje,
com mu i ta ale gria, ao con ver sar com al guns Se na do -
res do Nor des te e do Nor te, cons ta ta mos que a pro -
du ti vi da de do al go dão au men tou, sem mais ne ces si -
da de de im por tá-lo e sua qua li da de atin giu ní vel in ter -
na ci o nal para ex por ta ção. 

O Orça men to foi dis cu ti do com vi gor e in ten si -
da de on tem. Nas duas ve zes em que se so li ci tou ve ri -
fi ca ção de quo rum, o Se na do cor res pon deu com a
pre sen ça ne ces sá ria. Par ti ci pa mos da dis cus são de



to dos os itens e des ta ques apre sen ta dos e que pas -
sa vam de 2.000. O Pre si den te e o Re la tor ti ve ram pa -
ciên cia e con du zi ram os tra ba lhos com tran qüi li da de
e se re ni da de. Não hou ve en tre ve ro, e sim dis cus são
de cada um dos des ta ques bus can do-se o me lhor.

A Opo si ção par ti ci pou ati va men te, Se na dor Gil -
ber to Mes tri nho; to dos lu ta ram pe los seus des ta ques. 
Não há como ne gar a par ti ci pa ção ati va da Opo si ção
na ela bo ra ção do Orça men to. O Orça men to con tou
com a par ti ci pa ção de toda a re pre sen ta ção na ci o nal
no Con gres so, por que to dos apre sen ta ram seus des -
ta ques, dis cu ti ram, lu ta ram para que eles fos sem in -
se ri dos no bojo do con tex to ge ral do Orça men to que
de ve rá ser vo ta do no Con gres so. O Se na dor Ro me ro
Jucá é tes te mu nha da par ti ci pa ção ati va da Opo si -
ção, a quem cum pri men ta mos. Hou ve quó rum, não
obs tru í ram, mas exi gi ram que suas ver bas fos sem
apro va das e in clu í das no Re la tó rio fi nal. 

Ou tro as sun to me pre o cu pa mu i to: o au men to
da cri mi na li da de. É mu i to tris te, par ti cu lar men te para
mim, po li ci al que sem pre fui, a par ti ci pa ção de um nú -
me ro cres cen te de po li ci a is nas or ga ni za ções cri mi -
no sas. Que ca u sas po de ri am ex pli car essa fal ta de
de vo ção pro fis si o nal? Por que ab di cam da re a li za ção
do so nho na car re i ra que es co lhe ram por vo ca ção?
Será o pro ble ma sa la ri al? Será a ne gli gên cia do Po -
der Pú bli co em aten der às ne ces si da des do ho mem
da po lí cia? Tal vez seja tudo isso. Mas fal ta um pul so
fir me que exi ja per ma nen te fis ca li za ção do com por ta -
men to de cada po li ci al. Pre ci sa mos re pen sar o nos so
sis te ma de se gu ran ça.

Fico a me per gun tar se adi an ta o Go ver na dor
com prar uma cen te na de vi a tu ras, mi lha res de ar mas
e se es que cer de quem está por trás da di re ção do ve -
í cu lo, por trás de uma arma, sem re ci cla gem pe rió di -
ca, sem es tí mu lo per ma nen te, ten do essa como uma
pro fis são sa gra da e im por tan te para tra tar da do en ça
da so ci e da de, a cri mi na li da de. 

Então, te mos de re pen sar es ses pon tos. E acre -
di to que esta Casa seja im por tan te para re dis cu tir a
fun ção da ati vi da de po li ci al. A nos sa tris te za é ver -
mos, todo dia, uma no tí cia de par ti ci pa ção de po li ci a is 
no cri me or ga ni za do. 

Te nho pre si di do a Co mis são de Rou bo de Car gas
e sen ti do o cres ci men to de uma es tru tu ra bas tan te e
bem or ga ni za da nes se seg men to. Essa Co mis são ad -
ve io da CPI do Nar co trá fi co, pro ble ma que tam bém tem
nos in fe li ci ta do mu i to de vi do ao seu cres ci men to. Hoje,
cri an ças com oito ou dez anos de ida de já es tão ex pe ri -

men tan do dro gas. Com isso, es ta mos per den do o ter -
re no e a guer ra para os tra fi can tes.

A Co mis são de Rou bo de Car gas tem de mons -
tra do, em to das as in ves ti ga ções que fa ze mos, de -
po is de de ter mi na dos ti pos de apu ra ção, um en vol vi -
men to di re to ou in di re to de po li ci a is no apo io a es sas 
qua dri lhas.

Então, te mos de olhar para den tro. A se gu ran ça
tem de ter um olhar in ter no. Não adi an ta nos pre o cu -
par mos so men te com a ação do cri mi no so, sem cu i -
dar para que a se gu ran ça atue pre ven ti va men te e evi -
te o cres ci men to da cri mi na li da de.

O Se na dor Ro ber to Re quião tem, às ve zes, vin -
do a esta tri bu na de nun ci ar o au men to da cri mi na li da -
de no seu Esta do – S. Exª me olha de lá, des con fi a do
–, por que é um apa i xo na do pela se gu ran ça pú bli ca,
pela po lí cia. Sei que, quan do Go ver na dor, S. Exª dava 
mu i to apo io ao sis te ma de se gu ran ça do seu Esta do.

Então, te mos de re pen sar um pou qui nho isso e
olhar mos com mais ca ri nho para essa ati vi da de, por -
que ela é tão im por tan te quan to a Me di ci na. Ela bus ca 
cu i dar do es go to da so ci e da de, onde de sá gua toda
for ma de re vol ta da so ci e da de, a cri mi na li da de e aqui -
lo que traz in tran qüi li da de e uma vida sem se gu ran ça
para o ci da dão. Esta mos num ca mi nho que pre ci sa
ser mo di fi ca do. Esta mos numa en cru zi lha da: ou es -
co lhe mos o ca mi nho cer to, ou a so ci e da de não terá
mais tran qüi li da de e não po de rá vi ver em paz. E fa la -
mos em paz num pe río do im por tan te, o fi nal do ano, o
Na tal. Tudo isso nos traz lem bran ças de que não nos
po de mos es que cer.

No úl ti mo do min go, o “Pro gra ma do Fa us tão”
nos deu um exem plo de ho nes ti da de. Na úl ti ma re u -
nião da Rio-92, um ci da dão que fa zia a lim pe za de
uma área en con trou um pa co te com di nhe i ro e o de -
vol veu. Era um li xe i ro, um lim pa dor de rua. Pas sa -
ram-se dez anos. A Glo bo, pelo “Pro gra ma do Fa us -
tão”, re sol veu ho me na geá-lo. Tudo o que ele so nha va
em ter nes ses dez anos foi ofe re ci do a ele como re -
com pen sa. Num pe río do di fí cil, em que a ho nes ti da de 
não se faz pre sen te em vá ri os seg men tos so ci a is, ele, 
sem dú vi da al gu ma, deu um gran de exem plo e dis se
que re pe ti ria o ges to, de vol ve ria, no va men te, se en -
con tras se um di nhe i ro, ape sar de sa ber das ne ces si -
da des por que pas sa com a sua fa mí lia.

Gos ta ria, Sr. Pre si den te, se me per mi tis se, de
fa zer uma ho me na gem aos fun ci o ná ri os des ta Casa:
ao Dr. Car re i ro, à Drª Cláu dia, a to dos os mem bros da
Se cre ta ria-Ge ral, à Ta qui gra fia, que de ram um exem -



plo de es for ço, em vá ri os seg men tos dos nos sos tra -
ba lhos – nas CPIs, nas apu ra ções do Con se lho de
Éti ca –, pois es ti ve ram sem pre pre sen tes, com tudo
pron ti nho no dia se guin te para que pu dés se mos
acom pa nhar, ler e dis cu tir os pon tos im por tan tes das 
ma té ri as exa mi na das; bem as sim as as ses so ri as,
que per cor rem os nos sos ga bi ne tes e au xi li am-nos
nos nos sos re la tó ri os. Enfim, ho me na ge io todo o
cor po de fun ci o ná ri os des ta Casa, que nos dá o que
é im por tan te: o ali cer ce, a sus ten ta ção para o bom
de sem pe nho do man da to par la men tar que re ce be -
mos em con fi an ça da po pu la ção. Ho me na ge io tam -
bém, com todo o ca ri nho, to dos os nos sos Se na do -
res, sem pre pre sen tes, sem pre ami gos, sem pre dis -
cu tin do, como se fôs se mos uma ir man da de. Que
Deus nos aju de nes ta pas sa gem de ano! Que con ti -
nu e mos as sim: re pre sen tan do a so ci e da de e, cada
vez mais, lu tan do para que ela te nha um me lhor ní vel 
de vida. E que a ami za de que re i na nes ta Casa per -
ma ne ça in có lu me por todo o ano pró xi mo, se Deus
qui ser!

Obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – A Pre si -
dên cia se con gra tu la com o emi nen te Se na dor Ro -
meu Tuma pela men sa gem jus ta que faz ao cor po
de fun ci o ná ri os do Se na do Fe de ral, não só ao Dr.
Car re i ro, à Drª Cláu dia Lyra, como tam bém à Ta qui -
gra fia, à Grá fi ca, a to dos os ser vi do res des ta Casa,
que sou be ram acom pa nhar os tra ba lhos in ten sos
que ti ve mos to dos nes te ano de 2001.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do
Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Pela Li -
de ran ça do Go ver no, con ce do a pa la vra ao Se na dor 
Ro me ro Jucá.

O SR ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, pedi a pa la vra para fa zer dois rá pi dos re gis tros.

Em pri me i ro lu gar, que ro se cun dar as pa la vras
do emi nen te Se na dor Ro meu Tuma, que bem aqui fa -
lou do avan ço que se con se guiu, do es for ço que se
fez para apro var, na Co mis são de Orça men to, o Orça -
men to do pró xi mo ano. Qu e ro re gis trar o em pe nho de
to dos os De pu ta dos e, es pe ci al men te, dos Se na do -
res, que se des lo ca ram com mu i ta di fi cul da de, abrin -
do mão, in clu si ve, de pro gra ma ções pes so a is, para
vi rem à Casa ma ci ça men te. Ontem, ti ve mos a pre -

sen ça de to dos os Se na do res no ple ná rio da Co mis -
são de Orça men to. Con se gui mos, às 5h30 da ma nhã, 
en cer rar a vo ta ção de to dos os des ta ques. Por tan to, a 
peça or ça men tá ria está pron ta para ser vo ta da hoje,
na ses são do Con gres so Na ci o nal.

Qu e ro, aqui, re gis trar, além do es for ço dos Se -
na do res e De pu ta dos, o tra ba lho da equi pe téc ni ca,
dos téc ni cos da Co mis são de Orça men to, que re al -
men te se des do bra ram, tra ba lhan do vá ri as no i tes, até 
de ma dru ga da, para que pu dés se mos dar ao País,
ain da nes te exer cí cio, um Orça men to, si na li zan do
para a opi nião pú bli ca, in ter na e ex ter na, que so mos
di fe ren tes da Argen ti na, que es ta mos na nor ma li da de 
fi nan ce i ra e fis cal e que te mos es ta bi li da de eco nô mi -
ca e po lí ti ca para ge rir este País.

Qu e ro tam bém, Sr. Pre si den te, fa zer ou tro re -
gis tro, com sa tis fa ção. Fi ze mos, nes te fi nal de ano,
um es for ço mu i to gran de e vo ta mos aqui uma
emen da cons ti tu ci o nal que pos si bi li ta rá a im por ta -
ção de com bus tí ve is para o mer ca do in ter no. De po -
is, num es for ço gi gan tes co e mais rá pi do ain da, vo -
ta mos a re gu la men ta ção da pró pria CIDE, a Con tri -
bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio Eco nô mi co, cri a -
da por emen da cons ti tu ci o nal. Na que le mo men to,
como Re la tor, eu re la ta va, dis cu tia e ex pla na va as
van ta gens que essa re gu la men ta ção po de ria tra zer 
para o País.

E é com sa tis fa ção que peço a trans cri ção de
ma té ria pu bli ca da no jor nal Fo lha de S.Pa u lo, no ca -
der no Fo lha Di nhe i ro, com o se guin te tí tu lo: ”Pre ço
da ga so li na cai até 20% em ja ne i ro“. Tra ta-se de um
anún cio do Pre si den te da Re pú bli ca de mons tran do a
as ser ti va des sa apro va ção. Sem dú vi da al gu ma, a di -
mi nu i ção do pre ço do com bus tí vel vai di mi nu ir a in fla -
ção, pos si bi li tar a re to ma da do de sen vol vi men to com
mais for ça, en fim, dar me lho res con di ções de vida à
po pu la ção. Esse re sul ta do é fru to de uma par ce la im -
por tan te do Se na do no tra ba lho da re gu la men ta ção
da emen da cons ti tu ci o nal e tam bém da lei com ple -
men tar que re gu lou a CIDE.

Peço a trans cri ção des sa ma té ria e re gis tro,
com sa tis fa ção, essa con quis ta não ape nas do Go -
ver no, mas, prin ci pal men te, do povo bra si le i ro.

Mu i to obri ga do.

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.)



O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao emi nen te Se na dor Ro me ro Jucá
que o pe di do de trans cri ção será aten di do, nos ter -
mos do Re gi men to.

Com a pa la vra o emi nen te Se na dor Lú dio Co e -
lho.

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor José Alen car, Srªs e
Srs. Se na do res, es ta mos no fi nal do ano de 2001. 

Antes de on tem, eu es ta va no in te ri or do meu
Esta do, em mi nha la vou ra, quan do re ce bi a co mu ni -
ca ção do Se na dor Ro me ro Jucá de que pre ci sa ria es -
tar aqui hoje. Ma dru guei, e aqui es tou. 

Sr. Pre si den te, te nho me di ta do bas tan te a res -
pe i to das nos sas ati vi da des no Con gres so Na ci o nal.
Ava lio que a Na ção bra si le i ra pas sou por uma gran de
trans for ma ção nes ses úl ti mos anos: con se gui mos es -
ta bi li zar a mo e da bra si le i ra, con se gui mos con tro lar a
in fla ção e hou ve um gran de de sen vol vi men to nos se -
to res da edu ca ção e da sa ú de. A nos sa eco no mia, no
ajus ta men to do Pla no Real, pas sou por gran des di fi -
cul da des O se tor agrí co la atra ves sou sé ri as cri ses.
Dí vi das fo ram ro la das e che ga mos mes mo ao fun do
do poço, in clu si ve ca u san do a fa lên cia de mu i tos.
Mas, hoje, vol ta mos a cres cer. E a agri cul tu ra deu
uma con tri bu i ção enor me à es ta bi li za ção da nos sa
eco no mia.

Sr. Pre si den te, ava lio a agri cul tu ra bra si le i ra
como um se tor ex tra or di ná rio da ati vi da de hu ma na no 

nos so País. Na ções mais de sen vol vi das, por de ci são
pró pria, sub si di am vul to sa men te a ati vi da de agrí co la, 
como é o caso dos Esta dos Uni dos, Ca na dá, Ja pão e
União Eu ro péia. O Bra sil não tem con di ções de sub si -
di ar a sua agri cul tu ra, que, na ma i o ria das ve zes, é
pra ti ca da a mi lha res de qui lô me tros dos por tos ex por -
ta do res. Os trans por tes aquá ti co e fer ro viá rio são
qua se ine xis ten tes. As nos sas ro do vi as são pre cá ri as. 
Mais, ain da as sim, Sr. Pre si den te, ex por ta mos nos -
sos pro du tos agrí co las e ain da con cor re mos com os
pa í ses mais avan ça dos, con tri bu in do enor me men te
para a eco no mia do País e para a ge ra ção de em pre -
go. O se tor agrí co la é o que mais pro por ci o na tra ba lho 
à fa mí lia bra si le i ra. E não só no cam po, como as pes -
so as pen sam. A agri cul tu ra de sen ca de ia um pro ces -
so de tra ba lho da mais alta im por tân cia para a Na ção
bra si le i ra. Ve jam V. Exªs que, a par tir do cam po, ou -
tros se to res tam bém são en vol vi dos, como, por exem -
plo, a fa bri ca ção de má qui nas, de adu bo, a cri a ção de 
ofi ci nas, de ba res, as in dús tri as de trans for ma ção, os
se to res de em pa co ta men to, ar ma ze na gem e ven das. 

Sr. Pre si den te, con fio nos des ti nos da Na ção
bra si le i ra! So mos uma Na ção re la ti va men te nova. Fo -
mos des co ber tos em 1500. Mas pen so que o Bra sil
vivo e for te de hoje tem pou co mais de 100 anos. Todo 
este Bra sil Cen tral não exis tia há 100 anos. As es tra -
das de fer ro No ro es te do Bra sil, So ro ca ba na e Nor te
do Pa ra ná, bem como Mato Gros so do Sul e Mato
Gros so, Go iás e Bra sí lia não exis ti am há 100 anos.
Por tan to, so mos uma Na ção nova!.



Sr. Pre si den te, me di to bas tan te so bre o que po -
de ría mos fa zer para aju dar ain da mais a Na ção bra si -
le i ra. 

O Con gres so tem evo lu í do bas tan te. Ago ra
mes mo te mos fe i to um es for ço gran de para apre ci ar o 
Orça men to da União, com os nos sos Com pa nhe i ros
tra ba lhan do até o ama nhe cer. Mas te nho es pe ran ça,
Sr. Pre si den te, de que vo ta re mos o pró xi mo Orça -
men to com an te ce dên cia. Ele pre ci sa ser fe i to com
mais tran qüi li da de, dia a dia. O que acon te ce em um
ano é mais ou me nos o mes mo que é pro je ta do para o 
ano se guin te. Acre di to que, no ano vin dou ro, fa re mos
al gu mas re for mas bá si cas de que a Na ção ne ces si ta.
A re for ma po lí ti ca é uma de las. Pen so que o Pre si -
den te da Re pú bli ca ava li ou que se ria mais fá cil fa zer
as trans for ma ções de que o País ne ces si ta va com
essa de sor dem par ti dá ria exis ten te do que com os
par ti dos or ga ni za dos. Essa es tru tu ra par ti dá ria bra si -
le i ra é in com pa tí vel com uma Admi nis tra ção Pú bli ca
efi ci en te. No re gi me de mo crá ti co, os par ti dos po lí ti -
cos são os pi la res da Admi nis tra ção Pú bli ca. E aqui,
com os 34 par ti dos exis ten tes – sei lá quan tos – tor -
na-se ex tre ma men te di fí cil a com po si ção, os acer tos
para con se guir mos apo io. Às ve zes, fico ima gi nan do:
se o Con gres so Na ci o nal não fi zer a re for ma po lí ti ca,
quan tos anos le va rá para que a fa mí lia bra si le i ra se
aglu ti ne em tor no de uns pou cos par ti dos po lí ti cos, tal 
como ocor re nas de mo cra ci as mais con so li da das,
como a da Ingla ter ra e a dos Esta dos Uni dos, onde as 
suas po pu la ções se aglu ti na ram em tor no de par ti dos 
que me lhor re pre sen tam os seus in te res ses? Pen so
que te re mos que fa zer es sas re for mas. Não po de re -
mos aguar dar que esse ama du re ci men to na ci o nal, in -
dis pen sá vel à boa qua li da de da Admi nis tra ção Pú bli -
ca, se dê da qui a 50 anos.

A nos sa ta re fa mais im por tan te é pro cu rar apri -
mo rar o de sem pe nho da Admi nis tra ção Pú bli ca como 
um todo no Con gres so Na ci o nal, no Po der Ju di ciá rio
e no Po der Exe cu ti vo. Re pi to: pre ci sa mos apri mo rar o
nos so de sem pe nho para que os re cur sos pú bli cos se -
jam apli ca dos na qui lo que é es sen ci al e de in te res se
da co le ti vi da de. Não acre di to ser im por tan te vo tar -
mos mais leis, mas, sim, fa zer mos fun ci o nar bem as
que exis tem.

Cre io que a re for ma mais ne ces sá ria no mo men -
to é a do com por ta men to hu ma no, já que es ta mos
pas san do por gran des trans for ma ções. To dos os dias
so mos ques ti o na dos so bre o tema cor rup ção. Ante on -
tem à no i te, eu es ta va na fa zen da, jun ta men te com ou -
tras pes so as, in clu si ve fa mi li a res, que me per gun ta -
vam so bre cor rup ção. Res pon di-lhes que, na mi nha
ava li a ção, ela está di mi nu in do em nos so País enor me -

men te. Isso de deve a uma me lhor atu a ção dos me i os
de co mu ni ca ção. A im pren sa, prin ci pal men te, acom -
pa nha cu i da do sa men te o com por ta men to dos ho -
mens pú bli cos. Anti ga men te, não ha via os me i os de
co mu ni ca ção que há hoje e, por tan to, não fi cá va mos
sa ben do de mu i tos fa tos que acon te ci am. 

Sr. Pre si den te, es tou con fi an te de que te re mos
com pe tên cia para con du zir bem o nos so País.

Esta mos ven do, ago ra, a Argen ti na pas sar por
di fi cul da des enor mes, o que nos faz ver a im por tân cia 
do Mer co sul para o Bra sil. Tal vez um as pec to im por -
tan te, que não teve o des ta que me re ci do, foi o fato de
o Mer co sul ter di mi nu í do mu i to a si tu a ção de qua se
be li ge rân cia que ha via en tre a Argen ti na e o Bra sil, no 
pas sa do. Os dois pa í ses tra ba lha vam pra ti ca men te
em fun ção de um pos sí vel con fron to ar ma do, e o Mer -
co sul fez de sa pa re cer essa ri va li da de.

Ao tér mi no des te ano, de se jo a toda a Na ção
bra si le i ra me di ta ção, paz e tra ba lho. Pre ci sa mos tra -
ba lhar cada vez mais e gas tar cada vez me nos. Eco -
no mia é uma ques tão de prin cí pio. Quem eco no mi zou 
pou co não eco no mi zou mu i to. A Admi nis tra ção Pú bli -
ca pre ci sa cu i dar dos de ta lhes e fa zer eco no mia per -
ma nen te men te. Pre ci sa mos apri mo rar o de sem pe -
nho do ser vi ço pú bli co, como eu já dis se, em to das as
áre as: no Ju di ciá rio, no Le gis la ti vo e no Exe cu ti vo. O
Po der Le gis la ti vo bra si le i ro, em âm bi to ge ral, pre ci sa
ra ci o na li zar os seus ser vi ços em to das as áre as. 

Com a re e le i ção, as sis ti mos a uma gran de evo -
lu ção da so ci e da de bra si le i ra na es co lha dos ho mens
pú bli cos. Ela está en ten den do a im por tân cia de es co -
lher cri te ri o sa men te aque les que cu i da rão do in te res -
se pú bli co.

No meu Esta do, onde co nhe ço to dos os Pre fe i -
tos, de ma ne i ra ge ral fo ram ex clu í dos dos car gos pú -
bli cos aque les que de sem pe nha ram com me nos cu i -
da do as suas fun ções, e fo ram re e le i tos os que as de -
sem pe nha ram bem. 

É mu i to im por tan te que a fa mí lia bra si le i ra es co -
lha cu i da do sa men te aque le que es ta rá à fren te do po -
der. É ela que o ele ge. Cabe a ela ele ger e cas sar o
Con gres sis ta. Essa fun ção não é nos sa. É a po pu la -
ção que tem o de ver de es co lher pes so as com pe ten -
tes e hon ra das. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de se jo a
to dos um ano de tran qüi li da de e har mo nia, as sim
como a todo o qua dro de ser vi do res do Con gres so
Na ci o nal, a todo o fun ci o na lis mo bra si le i ro, que tem
tido pa ciên cia para aju dar no equi lí brio or ça men tá rio,
as sis tin do à re du ção dos seus sa lá ri os em re la ção à
in fla ção. Mas é as sim que se con ser ta. 



O País está en fren tan do uma es pé cie de con -
cor da ta. Du ran te mais de meio sé cu lo, gas ta mos
mais do que po día mos, e, ago ra, a fa mí lia bra si le i ra
tem que acer tar es sas con tas – e isso leva tem po.
Não se le van ta uma con cor da ta a cur to pra zo. Esta -
mos com a base pron ta. Ago ra, ape nas o tra ba lho,
mu i to tra ba lho, será ca paz de le van tar a eco no mia do
nos so País.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Con ce do

a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ro ber to Re quião. Em
se gui da, fa la rá o emi nen te Se na dor Ju vên cio da Fon -
se ca. 

Infor mo ao Se na dor Ju vên cio da Fon se ca que o
Se na dor Ro ber to Re quião é o ter ce i ro ins cri to.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. 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, por mu i to pou -
co tem po, pre ten do usar a tri bu na. Usá-la-ei mais
para dar sa tis fa ções ao Se na do da Re pú bli ca so bre o
an da men to da Co mis são Par la men tar Mis ta do Mer -
co sul e da Co mis são Par la men tar Con jun ta do Mer -
co sul. 

Pre si do nes te mo men to a Co mis são Par la men -
tar Mis ta, que já foi pre si di da com bri lho pelo Se na dor
que me an te ce deu na tri bu na, o Se na dor Lú dio Co e -
lho.

Esta mos vi ven do uma con fu são nes sa ques tão
da Co mis são Par la men tar do Mer co sul. A Argen ti na
ul ti ma men te se au sen tou do pro ces so em fun ção da
sua cri se in ter na. Ti ve mos uma re u nião, há pou co
tem po, em Estras bur go, Fran ça – sede do Par la men to 
Eu ro peu –, com a União Eu ro péia. To da via, a re u nião
mar ca da pelo Uru guai, Pre si den te da Co mis são Con -
jun ta, não ocor reu por que os uru gua i os che ga ram um 
dia de po is da re u nião mar ca da. Pa re ce que ha vi am
se per di do em Amster dã. Não ha via uma pre o cu pa -
ção mu i to sé ria com o an da men to do pro je to do Mer -
co sul por par te dos uru gua i os. Mas par ti ci pa mos de
uma be lís si ma re u nião com a União Eu ro péia. 

Ve ri fi ca mos, com cla re za, que os de pu ta dos da
União Eu ro péia têm uma cons ciên cia mu i to cla ra de
que não se pode cons tru ir um mun do aflu en te e equi -
li bra do com a mi sé ria ocu pan do gran des es pa ços do
Pla ne ta. Essa cons ciên cia se apro fun da e se es pra ia
no Par la men to Eu ro peu. 

Mas a in fluên cia do Par la men to Eu ro peu, Se na -
dor Lú dio Co e lho, no com por ta men to dos exe cu ti vos,
tam bém não é tão gran de as sim, por que, na hora das
de ci sões, são os gran des lob bi es eco nô mi cos que to -
mam as me di das que jul gam ne ces sá ri as. 

Qu e re mos ex por tar, prin ci pal men te pro du tos
agrí co las e agro in dus tri a li za dos, para a Eu ro pa. Mas
eles, por ou tro lado, não têm a me nor in ten ção de
abrir as suas eco no mi as para isso. Até por que, com a
pró xi ma en tra da da Po lô nia no Mer ca do Co mum Eu -
ro peu, eles te rão uma pro du ção ex ces si va de pro du -
tos agrí co las e ima gi nam que de vem re du zir a área
plan ta da de in su mos de ali men to para subs ti tuí-los
por pro du tos que vi a bi li zem a pro du ção de ál co ol me -
ta nol e eta nol. Uti li zam os sub sí di os agrí co las para
eli mi na rem de se qui lí bri os re gi o na is. Os mer ca dos se
abrem, pro vo cam de sem pre go e ab sor vem essa
mão-de-obra pou co qua li fi ca da para os pa drões de -
les nas ati vi da des agro in dus tri a is e agrí co las, sub si di -
an do pe sa da men te a agri cul tu ra. Tra ta-se de um fa tor
re gu la dor da sua pró pria po lí ti ca in ter na, o que, aliás,
ocor re tam bém com os Esta dos Uni dos.

A con clu são a que che ga mos, en tão, é que não
será fá cil co lo car os pro du tos bá si cos da eco no mia
bra si le i ra na União Eu ro péia nem nos Esta dos Uni -
dos. Por ou tro lado, isso nos leva a de sa cre di tar nes sa 
bo ba gem que é a par ti ci pa ção do Bra sil na Alca. O
que é a Alca? Sim ples men te uma ta ri fa ex ter na co -
mum para o mer ca do do Naf ta – Esta dos Uni dos, Mé -
xi co e Ca na dá. Ze ra ría mos a nos sa ta ri fa, e eles en -
tra ri am com os seus pro du tos à von ta de. Mas não
pre ten dem abrir um mi lí me tro das res tri ções que es -
ta be le ce ram para a en tra da dos pro du tos bra si le i ros
ou la ti no-ame ri ca nos no seu pró prio mer ca do. Aliás,
isso já foi con so li da do por uma lei agrí co la, vo ta da,
que es ta be le ceu US$171 bi lhões de sub sí dio para a
agri cul tu ra nor te-ame ri ca na e por um pro ces so re -
cen te, quan do gran des em pre sas pro du to ras de aço
se dis põem a com prar si de rúr gi cas ul tra pas sa das,
ob so le tas, do Ore gon, des de que o go ver no ame ri ca -
no não im por te mais fer ro e aço de ou tros pa í ses. 

A po lí ti ca ame ri ca na é fran ca men te pro te ci o nis -
ta. Eu já dis se nes ta tri bu na que uma aná li se fe i ta por
es pe ci a lis tas em po lí ti ca ex ter na ame ri ca na da Uni -
ver si da de do Te xas, quan do de nos sa vi si ta a Was -
hing ton e a Aus tin, no Te xas, de i xou cla ro que o Pre si -
den te Bush não pre ten de ser ví ti ma do mes mo pro -
ces so in ter no que eli mi nou o seu pai da po lí ti ca ame -
ri ca na. O pai, Bush, se pre o cu pou mu i to com a po lí ti -
ca ex ter na, aban do nou a po lí ti ca in ter na, des pre zou
lob bi es e per deu a ele i ção para Bill Clin ton. W. Bush, 
o fi lho, é um pre si den te pro fun da men te vin cu la do aos
lob bi es in ter nos da po lí ti ca ame ri ca na, ou seja, vin cu -
la do à sua ne ces si da de ele i to ral de re e le i ção.

A Alca não nos in te res sa, mas in te res sa ao Bra -
sil jo gar de uma for ma mul ti po la ri za da, com to dos os
mer ca dos do mun do. Ja ma is pac tos que eli mi nem a



pos si bi li da de de ter mos uma po lí ti ca co mer ci al, por -
que se es ta be le ce mos com um gru po eco nô mi co
uma ta ri fa zero, e es ta be le ce mos isso num con vê nio
in ter na ci o nal, não te mos au to no mia mais para me xer
na ta ri fa de en tra da no Bra sil de pro du tos des se gru -
po. Isso sig ni fi ca a exo ne ra ção da re a li za ção de uma
po lí ti ca co mer ci al. E se não po de mos me xer mais,
não ten do uma po lí ti ca co mer ci al fle xí vel, não te re -
mos, por via de con se qüên cia, uma po lí ti ca in dus tri al.
Fi ca mos de mãos ata das. É evi den te que to dos so -
mos a fa vor do li vre co mér cio, que que re mos nos re la -
ci o nar com ou tros pa í ses e que a di mi nu i ção das ta ri -
fas es ti mu la o mer ca do in ter na ci o nal, mas isso in te -
res sa ba si ca men te aos Esta dos Uni dos, que são a
gran de po tên cia in dus tri al e pre ten dem con so li dar a
sua he ge mo nia no pla ne ta. Para nós, a po lí ti ca bi la te -
ral e mul ti po la ri za da é o ca mi nho.

Com o TPA – que iro ni ca men te no Bra sil cha ma -
mos de TPM, a ten são pré-mens tru al do Pre si den te
Bush –, que ex clui da pos si bi li da de de ne go ci a ção
282 pro du tos – e isso pode ser mul ti pli ca do por dois,
che gan do a qua tro cen tos e oi ten ta e pou cos pro du tos 
–, ve ri fi ca mos que os Esta dos Uni dos ofi ci al men te di -
zem o que não que rem, e o que não que rem é exa ta -
men te aqui lo que nós po de ría mos que rer. Des se
modo, a po lí ti ca da Alca está eli mi na da. 

A Câ ma ra vo tou uma mo ção, e eu e o Se na dor
Edu ar do Su plicy apre sen ta mos ou tra de igual teor ao
Se na do. A Câ ma ra vo tou no mes mo dia, e o Se na do,
não sei por que mo ti vo, re me teu a mo ção à Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, que, na tu ral -
men te, não se re ú ne mais este ano (De po is re cla ma -
mos que a Câ ma ra anda na fren te do Se na do.). A len -
ti dão e a bu ro cra cia são nos sas. Não vo ta mos a mo -
ção, e a Câ ma ra a apro vou ime di a ta men te, re je i tan do
a Alca. O nos so Pre si den te da Re pú bli ca fez o mes mo 
in ter na men te: ”Des sa ma ne i ra não ace i ta mos, não
po de mos em bar car nes se pro je to com as ex clu sões
es ta be le ci das pelo Con gres so ame ri ca no.“

Mas, no Uru guai, o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so não teve esse mes mo com por ta men to.
Foi mu i to in te res san te essa re u nião de cú pu la do Uru -
guai. Em pri me i ro lu gar, eles ne ga ram voz aos par la -
men tos. Tra di ci o nal men te, o Pre si den te da Co mis são
de cada país te ria voz nes sas re u niões e di ria com
cla re za o que a Co mis são pen sa va das cir cuns tân ci -
as que es tá va mos vi ven do. Fa la ri am o Pa ra guai, o
Uru guai, o Bra sil e a Argen ti na. Eles can ce la ram, uni -
la te ral e di ta to ri al men te, a pa la vra dos par la men tos. 

Eu fi quei me per gun tan do por quê. De iní cio,
como Pre si den te da Co mis são bra si le i ra, pen sei em
le van tar e di zer a eles o que eu pen sa va des sa in ter -

ven ção e des sa cen su ra. Mas, como tí nha mos pela
fren te o pro ble ma da Argen ti na, a cri se, eu não pre -
ten di au men tar, com esse des con for to, a in ten si da de
da pro ble má ti ca que vi vía mos. 

Mas, logo de po is, quan do o Pre si den te do Bra sil 
leu um co mu ni ca do con jun to, eu per ce bi o por quê.
Por que, ao con trá rio do que ti nha dito no Bra sil, Sua
Exce lên cia as si na um co mu ni ca do co mum es ta be le -
cen do como de fi ni ti vo para a fi xa ção da Alca, sem ne -
nhu ma crí ti ca, sem ne nhum re pa ro, o ano de 2005,
que era exa ta men te o que se ha via es ta be le ci do an tes. 
Então, den tro do Bra sil, em vés pe ra de ele i ção, Sua
Exce lên cia dis cor da da Alca por que é pre ju di ci al aos
in te res ses na ci o na is. Lá fora, Sua Exce lên cia as si na
um pro to co lo, e pro va vel men te fi cou com um medo da -
na do de que a de le ga ção par la men tar do Bra sil lhe
des se um pu xão de ore lhas, aliás, me re ci do e ne ces -
sá rio. Des sa for ma os par la men tos fi ca ram sem a pos -
si bi li da de de dar a sua opi nião nes sa re u nião de cú pu -
la, nes sa re u nião con jun ta de Mon te vi déu.

Mas a cri se que se es ta be le ceu, no en tan to, leva 
à con so li da ção de uma vi são pe cu li ar: por pa ra do xal
que pa re ça, a cri se da Argen ti na nos leva à cer te za
de que o ca mi nho é o Mer co sul. O Bra sil deve fa zer
tudo que for pos sí vel para aju dar a Argen ti na a sair da 
en ta la de la em que se en con tra, por que a en ta la de la
ar gen ti na foi ob ti da tri lhan do os mes mos ca mi nhos,
com as de vi das cor re ções de al guns as pec tos di fe -
ren ci a dos, que o Bra sil vem tri lhan do, ou seja, a ex -
ces si va de pen dên cia da eco no mia na ci o nal de fa to -
res ex ter nos. Nós es ca pa mos de uma cri se ma i or fle -
xi bi li zan do a mo e da, es ta be le cen do ini ci al men te uma 
ser pen te, com te tos ba i xos e te tos al tos, e, pos te ri or -
men te, fle xi bi li za mos a po lí ti ca. A Argen ti na, no en -
tan to, por lei, es ta be le ceu uma fi xa ção ao dó lar, uma
fi xa ção tão pe sa da, tão de fi ni ti va e que com pro me te
tan to os in te res ses em pre sa ri a is ar gen ti nos que mes -
mo o novo go ver no não tem co ra gem de des fa zê-la e
pro põe en tão uma nova mo e da – o ar gen ti no. Tra ta-se 
de uma mo e da que vai va ri ar em re la ção ao dó lar, é
um pa pel emi ti do pelo go ver no e que pro gres si va -
men te to ma rá o seu es pa ço na eco no mia, de i xan do
de lado o peso vin cu la do ao dó lar. É como nos pro pu -
nha Gu er re i ro Ra mos: não se muda abrup ta men te
uma es tru tu ra. Cria-se uma nova es tru tu ra, man -
tém-se a es tru tu ra an ti ga e, à me di da que a nova es -
tru tu ra cres ce, a es tru tu ra an ti ga e de fa sa da de sa pa -
re ce, sem o cor te abrup to que de i xa um país per ple xo 
e evi ta a as si mi la ção fá cil da nova pro pos ta. É o ca mi -
nho que a Argen ti na vem to man do. 

Aci ma de tudo, fica a cer te za de que te mos de
au xi li ar a Argen ti na, por que o ca mi nho do Bra sil é o



ca mi nho do Mer co sul. A Argen ti na sai da en ta la de la
em que se en con tra, ten do en con tra do no Bra sil a dis -
po si ção so li dá ria e a vi são de ci da da nia la ti no-ame ri -
ca na e pas sa a jo gar jun to com o Bra sil nos ple i tos no
mer ca do in ter na ci o nal. É isso, Sr. Pre si den te, ou a ve -
lha po lí ti ca de ten são na fron te i ra. Já con cen tra mos
tro pas no Rio Gran de do Sul e não po de mos ima gi nar
que as nos sas tro pas da sel va se rão con cen tra das na 
fron te i ra do Rio Gran de do Sul no va men te di an te de
uma ten são ab so lu ta men te es tú pi da e des ne ces sá ria 
com a Argen ti na. Uma ten são que exis tiu, Se na dor
Lú dio Co e lho, por dé ca das, mas que de sa pa re ceu
com a de mo cra ti za ção dos nos sos Pa í ses – Argen ti -
na e Bra sil – e com a Gu er ra das Mal vi nas tam bém,
que que brou aque la vi são rí gi da e xe nó fo ba dos mi li -
ta res ar gen ti nos em re la ção ao nos so País. Hoje te -
mos uma con vi vên cia fra ter na. É pre ci so que, em vez
de tro pas na fron te i ra, te nha mos o mer ca do bra si le i ro
aber to para os ar gen ti nos, o mer ca do ar gen ti no aber -
to para os bra si le i ros, ar gen ti nos e bra si le i ros tro can -
do va gas nas uni ver si da des, como vem fa zen do o
Par cum, e em pre sá ri os bra si le i ros e ar gen ti nos tran -
si tan do pe los dois pa í ses sem ne nhum em ba ra ço nas 
fron te i ras. Pa re ce que esse é o ca mi nho que se con -
so li da na vi são do Par la men to e pa re cia a mim que se 
con so li da va tam bém na vi são do Exe cu ti vo bra si le i ro,
até que o Pre si den te da Re pú bli ca foi a Mon te vi déu e
as si nou um pro to co lo de in ten ções – a Car ta de Mon -
te vi déu –, ga ran tin do o es ta be le ci men to da Alca até
2005.

Tra ta-se de uma po lí ti ca bar ro ca. Eu di zia, on -
tem, nes te ple ná rio, que bar ro co, na acep ção por tu -
gue sa da pa la vra, é uma pé ro la ir re gu lar que deu
nome à ar qui te tu ra ir re gu lar que subs ti tu iu a ar qui te -
tu ra clás si ca. De po is do bar ro co, vem o ro co có. Eu
não di ria que a po lí ti ca do Go ver no bra si le i ro hoje é
ro co có, mas é bar ro ca e, se não for con ti da nos seus
ex ces sos, na sua sub mis são aos in te res ses das gran -
des eco no mi as mun di a is, es ta rá, sim, a ca mi nho do
ro co có.

O Sr. Lú dio Co e lho (Blo co/PSDB – MS) – Con -
ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. ROBERTO REQUIÃO  (PMDB – PR) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Lú dio Co e lho (Blo co/PSDB – MS) – Se -
na dor Ro ber to Re quião, em boa hora, V. Exª está dan -
do uma di men são ma i or à Co mis são do Mer co sul no
Con gres so Na ci o nal. Inclu si ve as re u niões da Co mis -
são es tão sen do re a li za das nor mal men te no mes mo
lo cal das de ma is co mis sões. É ne ces sá rio que a Co -
mis são do Mer co sul te nha apo io mais ade qua do da
di re ção do Con gres so Na ci o nal. Qu an do a pre si di,

es ti ve na Co mis são de Re la ções Exte ri o res do Con -
gres so dos Esta dos Uni dos e dis se ao seu pre si den te
que eu não ti nha se gu ran ça so bre a con ve niên cia da
Alca, por que eu não ha via for mu la do ain da um ju í zo
so bre a con ve niên cia ou não de acor do en tre na ções
em di fe ren tes es tá gi os de de sen vol vi men to; ou seja,
eu não ti nha se gu ran ça so bre a con ve niên cia des se
tipo de acor do. Esta mos pre sen ci an do a for ma ção de
tan tos blo cos no mun do, que te nho a im pres são de
que de po is tudo fi ca rá do mes mo je i to, por que os ne -
gó ci os re a li za dos en tre em pre sas e na ções são bi la -
te ra is e não en tre gru pos. Qu an do fui a Bru xe las tra tar 
do sub sí dio dado à agri cul tu ra eu ro péia, o re pre sen -
tan te do Mer ca do Co mum Eu ro peu co me çou di zen do
que ha via mu i to in te res se em ne go ci ar co nos co, mas
os pro du tos agrí co las não se ri am ob je to de dis cus -
são. Ter mi nei a re u nião di zen do que não te ría mos o
que dis cu tir caso o Mer co sul não dis cu tis se pro du tos
agrí co las com o Mer ca do Co mum Eu ro peu. Um de pu -
ta do lo cal ex pli cou, en tão, que, no fi nal da úl ti ma gran -
de guer ra, a área ru ral das na ções do Mer ca do Co -
mum Eu ro peu es ta va com ple ta men te des tru í da, o
que le vou à mi gra ção da po pu la ção do cam po para a
ci da de, tra zen do enor mes pro ble mas ur ba nos. Co -
me ça ram a ins ti tu ir pro gra mas de sub sí di os, e a agri -
cul tu ra se de sen vol veu de tal ma ne i ra na que les pa í -
ses que hoje exis te a cons ciên cia da con ve niên cia do
sub sí dio. Não obs tan te nos sa chi a de i ra, nem os Esta -
dos Uni dos nem a Eu ro pa irão re ti rar sub sí di os, por -
que eles es tão cons ci en tes da im por tân cia da agri cul -
tu ra na ge ra ção de em pre go de ma ne i ra ge ral. Te mos
que tra ba lhar mes mo, por que não con se gui re mos re -
ti rar os sub sí di os. Qu e ro pa ra be ni zar V. Exª e es ti mu -
lá-lo a con ti nu ar tra ba lhan do cada vez mais nas ques -
tões do Mer co sul, que, a meu ver, es tão indo mu i to
bem. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO  (PMDB – PR) –
Obri ga do, no bre Se na dor Lú dio Co e lho. Re al men te,
eles não irão eli mi nar os sub sí di os. O sub sí dio na Eu -
ro pa e nos Esta dos Uni dos é uma es pé cie de Pro gra -
ma de Ren da Mí ni ma do Se na dor Edu ar do Su plicy no 
Bra sil. Os Esta dos Uni dos dão sub sí di os pe sa dís si -
mos à agri cul tu ra. O Bra sil pro du ziu, nes te ano, 35 mi -
lhões de to ne la das de soja. Os Esta dos Uni dos pro -
du zi ram 90 mi lhões de to ne la das. Alguns di ri am que o 
Bra sil pre ci sa ria se aper fe i ço ar. Não é por aí. A nos sa
pro du ti vi da de na soja, Se na dor Lú dio, é 40% aci ma
da pro du ti vi da de ame ri ca na. O mi la gre acon te ce por -
que os Esta dos Uni dos dão três bi lhões de dó la res ao 
ano em sub sí di os aos plan ta do res de soja. Como?
Ga ran tin do um alen ta do e nu tri do pre ço mí ni mo e pa -
gan do 40% do se gu ro agrí co la. Bom, a soja ex por ta -



da pelo Bra sil nos dá uma re ce i ta de US$4 bi lhões, os
Esta dos Uni dos dão de sub sí dio aos seus agri cul to -
res US$3 bi lhões. Três quar tos do que fa tu ra mos é o
va lor do sub sí dio ame ri ca no. Uma vaca, na Fran ça,
tem US$2,5 mil de sub sí dio por ano, para ser man ti da
pelo pe cu a ris ta, pelo agri cul tor que man tém va cas le i -
te i ras em sua pro pri e da de. Tra ta-se de uma quan tia
ma i or do que a ren da per ca pi ta de mu i tos pa í ses la ti -
no-ame ri ca nos! Eles su por tam a sua eco no mia em
cima de sub sí di os. Te mos que es ta be le cer uma ne go -
ci a ção bi la te ral. O pro ble ma ma i or da Eu ro pa é que,
com a en tra da da Po lô nia, ha ve rá ex ces so de pro du -
tos agrí co las. Não sa be rão o que fa zer com es ses
pro du tos. Os Esta dos Uni dos, por exem plo, con cor -
rem com essa soja sub si di a da, na Eu ro pa, com a soja 
bra si le i ra. 

Te mos es ses pro ble mas que de vem ser en fren -
ta dos não de uma for ma ide o ló gi ca, como vem en -
fren tan do o nos so Go ver no, não com essa de fe sa
boba da glo ba li za ção e do li be ra lis mo eco nô mi co,
mas de uma for ma prá ti ca de de fe sa dos in te res ses
in ter nos do Bra sil. 

Pre ci sá va mos de um go ver no fe de ral que se
com por tas se como o go ver no ame ri ca no, de fen den -
do os seus em pre sá ri os e os em pre gos da sua gen te.
Mas, até ago ra, e pa re ce que des per ta mos – de i -
xe-me ba ter na mesa para que isso re al men te ocor ra
–, es tá va mos ide a lís ti ca e ide o lo gi ca men te abrin do o
Bra sil, con for me a fa mo sa te o ria de pen den tis ta do
Fer nan do Hen ri que Car do so: se abrir mos a nos sa
eco no mia, se su bor di nar mos a nos sa eco no mia ao
mun do, os em pre sá ri os na ci o na is do cam po e da ci -
da de se rão subs ti tu í dos, pen sa va ele, por em pre sá ri -
os ca pi ta li za dos, do nos de pro ces sos in dus tri a is e de
tec no lo gi as mo der nas, que, sem a me nor som bra de
dú vi da, mo di fi ca ri am o per fil da eco no mia bra si le i ra. 

Eles ima gi na vam que, nes se sur to de de sen vol -
vi men to, sur gi ri am mi lhões de tra ba lha do res e sin di -
ca tos for tís si mos. Então, fun da ram, ide a lis ti ca men te
tam bém, o PSDB, o Par ti do da So ci al De mo cra cia
Bra si le i ra.

O que é, do pon to de vis ta so ci o ló gi co, a so ci al -
de mo cra cia? O que é o Par ti do da So ci al De mo cra -
cia? É o bra ço po lí ti co do mo vi men to sin di cal. Sin di -
ca tos for tes re i vin di ca ri am, num ca pi ta lis mo for te, ins -
ta la do pelo ca pi tal es tran ge i ro e por li de ran ças es -
tran ge i ras, me lho ri as so ci a is que se ri am ca na li za das
pelo bra ço po lí ti co do mo vi men to sin di cal. Isso é a so -
ci al de mo cra cia. O Par ti do So ci al De mo cra ta é o bra ço 
po lí ti co do mo vi men to sin di cal. Hoje, ne nhum Se na -
dor, ne nhu ma pes soa que veja com mais aten ção a
po lí ti ca bra si le i ra acre di ta nis so! O PSDB pode ser

tudo, me nos o bra ço po lí ti co do mo vi men to sin di cal, e, 
por tan to, pode ser tudo, me nos um par ti do so ci al de -
mo cra ta, por que esse pro ces so todo ide a lis ti ca men te 
mon ta do sem ne nhu ma cor res pon dên cia com a re a li -
da de bra si le i ra na u fra gou! Está na hora de o Bra sil
mu dar de po si ção! Espe ro que isso ocor ra nas pró xi -
mas ele i ções ge ra is do ano que vem!

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor Ro ber to Re quião, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. ROBERTO REQUIÃO  (PMDB – PR) –
Com pra zer.

O Sr. Edu ar do Su plicy  (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor Ro ber to Re quião, fe liz está sen do este pe río do
en tre o Na tal e a pas sa gem do Ano-Novo, quan do V.
Exª nos brin da com um dos mais com ple tos e bem-fe -
i tos pro nun ci a men tos, em que traz a sua ex pe riên cia
como Pre si den te da Co mis são do Mer co sul. Eu não
es ta va pre sen te quan do V. Exª ini ci ou o dis cur so, por -
que pre ci sei acom pa nhar uma pes soa ao ae ro por to,
mas, no ca mi nho de vol ta, pude ou vir, atra vés da Rá -
dio Se na do, des de a pri me i ra pa la vra de V. Exª. Por
isso te nho co nhe ci men to do que V. Exª dis se des de o
iní cio. Eu gos ta ria de fa zer men ção ao re que ri men to
que am bos, jun ta men te com ou tros Se na do res, fir ma -
mos, já lido pela Mesa, e que o Pre si den te Ra mez Te -
bet en ca mi nhou para a Co mis são de Re la ções Exte ri -
o res. Se gun do o Se na dor Jef fer son Pé res, esse as -
sun to será ob je to de aná li se da pri me i ra re u nião da -
que la Co mis são, quan do re to mar mos os tra ba lhos
em fe ve re i ro. Encon trei, no dia 25, o Emba i xa dor do
Bra sil em Was hing ton, Sr. Ru bens Bar bo sa, e ele me
in for mou que ha via re ce bi do – não sei exa ta men te de
qual mi nis tro – a co mu ni ca ção de que o go ver no ame -
ri ca no ha via re ce bi do do Pre si den te Ra mez Te bet a
re so lu ção apro va da na Câ ma ra dos De pu ta dos. Não
sa bia ain da se era a re so lu ção do Con gres so. Na ver -
da de, nós, Se na do res, va mos com ple tar o exa me da
pro po si ção. Uma das ques tões que gos ta ria de aper -
fe i ço ar, jun ta men te com V. Exª, é a se guin te: quem
sabe, além do re que ri men to que es ta mos exa mi nan -
do, pos sa mos to mar a ini ci a ti va de um pro je to de re -
so lu ção que es ta be le ça di re tri zes para o Go ver no
bra si le i ro; quem sabe, pos sa mos, até fe ve re i ro, pen -
sar em um even tu al pro je to de re so lu ção que es ta be -
le ça di re tri zes para além da que la pro pos ta pela mo -
ção da Câ ma ra dos De pu ta dos de sim ples men te não
ne go ci ar a Alca; quem sabe pos sa mos ir um pou co
mais além, na li nha do que V. Exª vem di zen do.

O SR. ROBERTO REQUIÃO  (PMDB – PR) –
Se na dor Edu ar do Su plicy, do pon to de vis ta cons ti tu -
ci o nal, não. Por que, la men ta vel men te, a nos sa Cons -
ti tu i ção de ter mi na que a con du ção da po lí ti ca ex ter na



bra si le i ra é do Exe cu ti vo. Aliás, há uma pro pos ta de
emen da cons ti tu ci o nal, de mi nha au to ria, com a as si -
na tu ra de V. Exª, que pre ten de in ver ter esse pro ces so. 
Eu me lou vei no sis te ma nor te-ame ri ca no, não de for -
ma tão ra di cal, por que, no Esta dos Uni dos, o Le gis la -
ti vo é quem con duz re al men te a po lí ti ca ex ter na, mas
es ta be le ci uma par ce ria, no pro je to de lei, em que o
Se na do é in for ma do pari pas su de tudo o que acon te -
ce, o que da ria, in clu si ve, mais ve lo ci da de para a
apro va ção dos acor dos in ter na ci o na is, por que se ri am 
fe i tos a qua tro mãos, en tre o Par la men to e o Exe cu ti -
vo. O ca mi nho é esse. 

Ago ra, pre ci sa mos ter um pro ces so mais rá pi do
de apro va ção de mo ções. Eu mes mo apre sen tei mu i -
tas mo ções an te ri or men te à Pre si dên cia do Se na dor
Ra mez Te bet. As mo ções são re me ti das pela Mesa
às Co mis sões, onde fi cam por cin co, seis me ses e,
quan do vol tam para o ple ná rio, já per de ram, de for ma
ab so lu ta, o ob je to. Não sei como a Câ ma ra con se guiu 
vo tar essa mo ção no mes mo dia. 

De qual quer for ma, con gra tu lo-me com o Pre si -
den te do Se na do por ter in for ma do ao go ver no nor -
te-ame ri ca no da mo ção vo ta da na Câ ma ra, por que o
que tem ocor ri do ul ti ma men te é o Pre si den te da Câ -
ma ra se ar ro gar a con di ção de Pre si den te do Con -
gres so Na ci o nal. Dis tri bu iu o Se na dor Ra mez Te bet
para as agên ci as na ci o na is a con vo ca ção do Con -
gres so Na ci o nal como sen do obra sua. Os re le a ses
das agên ci as di zi am que o Pre si den te Aé cio Ne ves
con vo ca va o Con gres so Na ci o nal. Até onde sei, o
Con gres so Na ci o nal é pre si di do por um Se na dor,
que, nes te mo men to, é o Se na dor Ra mez Te bet. Eles
es tão um pou co ou sa dos, ba ru lhen tos. Deve ser a
sín dro me da vés pe ra de ele i ção. Te mos, en tre tan to,
de es ta be le cer uma dis ci pli na nes se pro ces so. Irri -
tou-me mu i to a no tí cia de o Con gres so Na ci o nal con -
vo ca do pelo Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos,
por que é evi den te men te um opor tu nis mo de vés pe ra
de ele i ção ab so lu ta men te ir re al.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT - SP) – De
qual quer ma ne i ra, Se na dor Ro ber to Re quião, te mos
o re que ri men to, que, de acor do com o Re gi men to do
Se na do Fe de ral, é re que ri men to e não mo ção, na li -
nha se me lhan te àque la apro va da na Câ ma ra dos De -
pu ta dos. Mes mo nes se re que ri men to que en ca mi -
nha re mos, se apro va do, ao Po der Exe cu ti vo, po de -
mos ir mais além, in clu si ve na li nha do que V. Exª hoje
apro fun da no seu pro nun ci a men to: da im por tân cia de 
for ta le cer mos o Mer co sul, de es tar mos so li dá ri os à
Argen ti na num mo men to como este. Fe liz men te, a
Argen ti na está avan çan do, de mo cra ti ca men te, para
sair do gra ve im pas se a que che gou. Con cor do in te i -

ra men te com V. Exª so bre a im por tân cia de nós, bra si -
le i ros, acom pa nhar mos de per to a Argen ti na. É a
opor tu ni da de de mos trar mos que o Mer co sul de sen -
vol vi do po de rá ser um ex tra or di ná rio ca mi nho de for -
ta le ci men to e de re cu pe ra ção da eco no mia ar gen ti na, 
com re per cus são para nós.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) – E
que o Bra sil tem uma vi são so li dá ria de ci da da nia la ti -
no-ame ri ca na.

O Sr. Edu ar do Su plicy  (Blo co/PT - SP) – Exa ta -
men te.

O SR. ROBERTO REQUIÃO  (PMDB - PR) –
Não po de mos de i xar que gru pos eco nô mi cos in ter -
nos va lham-se da cri se para ga nhar al guns re a is e,
com isso, pre ju di car a con ti nu i da de de uma re la ção,
que atu al men te é mu i to boa.

O Sr. Edu ar do Su plicy  (Blo co/PT - SP) – Nes se 
sen ti do, for ta le ce re mos o ou tro as pec to con ti do nas
suas pa la vras: se Bra sil, Argen ti na, Pa ra guai, Uru -
guai, Chi le, os pa í ses an di nos ti ve rem sem pre como
pro pó si to a sa í da de mo crá ti ca para re sol ver as suas
cri ses, mais dis tan tes es ta re mos de nos en vol ver em
qual quer con fli to ar ma do ou o que seja. Infe liz men te,
ob ser va mos do ou tro lado, na Ásia, o con fli to en tre
Afe ga nis tão e Esta dos Uni dos, e, ago ra, o con fli to que 
se de sen vol ve en tre a Índia e o Pa quis tão. Estra -
nha-nos que um país que teve Ma hat ma Gand hi
como seu prin ci pal es ta dis ta não en con tre ou tra sa í -
da para re sol ver os con fli tos com o Pa quis tão se não
por meio de uma guer ra que pode ame a çar ou tra vez
a paz mun di al. Fe li zes se rão o Bra sil, a Argen ti na e
de ma is pa í ses da Amé ri ca do Sul se tra ba lha rem com 
o es pí ri to que pre si de o pro nun ci a men to de hoje de V.
Exª. Meus cum pri men tos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO  (PMDB – PR) –
Se na dor Edu ar do Su plicy, o seu apar te traz-me à me -
mó ria uma opi nião que me foi dada quan do ain da es -
ta va no Uru guai, atra vés de um te le fo ne ma, pelo De -
pu ta do Fer nan do Ga be i ra. Era uma opi nião que exa -
mi na va a opor tu ni da de de o Con gres so bra si le i ro cri -
ar uma co mis são de De pu ta dos e Se na do res que fos -
se à Argen ti na fa zer uma vi si ta ofi ci al ao Par la men to e 
ao Exe cu ti vo e man ter con ta tos com o em pre sa ri a do
ar gen ti no, com pes so as li ga das à con du ção da sua
eco no mia pri va da e pú bli ca. A par tir daí, de sen vol ver -
mos al gu mas ações no sen ti do de aju dar mos a
Argen ti na a sair da en ta la de la em que se en con tra,
que é, sem a me nor som bra de dú vi da, a en ta la de la
em que nos en con tra re mos ama nhã se con ti nu ar mos
sub me ten do a nos sa eco no mia tão for te men te a fa to -
res ex ter nos de de pen dên cia.



Esca pa mos de uma cri se ma i or com a fle xi bi li -
za ção do real, mas a de pen dên cia da eco no mia bra si -
le i ra con ti nua sen do pro fun da e nós con ti nu a mos sus -
ten ta dos por um fio ex tre ma men te frá gil.

Obri ga do, Sr. Pre si den te. De vol vo a pa la vra à
Mesa.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT - SP)  Inscre -
vo-me na mis são que V. Exª aca ba de de li ne ar.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Re -
quião, o Sr. José Alen car de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ra mez
Te bet Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  Pela or -
dem de ins cri ção, com a pa la vra o ilus tre Se na dor
José Alen car.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL - MG. Pro nun cia o
se guin te dis cur so)  Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, se rei bre ve. Pas sa ram por esta tri bu na, ain da
ago ra, os emi nen tes Se na do res Lú dio Co e lho e Ro -
ber to Re quião. Ambos abor da ram as pec tos da eco -
no mia bra si le i ra e as pec tos li ga dos à con ve niên cia do 
Mer co sul; e veio à tona a Alca. Por isso, eu gos ta ria de 
fa zer al gu mas con si de ra ções ori un das da mi nha ex -
pe riên cia em pre sa ri al, ten tan do tra zer al gu ma con tri -
bu i ção ao de ba te. 

Há na tu ral men te a idéia de que o Mer co sul é ab -
so lu ta men te tran qüi lo para nós. Pen sa mos as sim ten -
do em vis ta a fra gi li da de dos ou tros pa í ses da Amé ri -
ca La ti na com os qua is po de ría mos am pli ar o Mer co -
sul, es pe ci al men te os pa í ses da Amé ri ca do Sul. Hoje
o Mer co sul con tem pla o Pa ra guai, a Argen ti na, o Uru -
guai e o Bra sil.

Nós sa be mos que o Bra sil ofe re ce aos três par -
ce i ros do Mer co sul um mer ca do in fi ni ta men te su pe ri -
or ao que eles ofe re cem ao Bra sil. A po pu la ção dos
três pa í ses pro va vel men te re pre sen ta cer ca de ¼ da
po pu la ção bra si le i ra. Con si de ran do que a ren da mé -
dia é re la ti va men te igual, nós es ta mos ofe re cen do um 
mer ca do qua tro ve zes su pe ri or ao mer ca do que eles
nos ofe re cem.

De ou tro lado, quan do se fala em Alca, nós es ta -
mos pen san do em Esta dos Uni dos da Amé ri ca, Ca -
na dá e toda a Amé ri ca Cen tral. Pois bem! To dos nós
sa be mos que há o Naf ta, que re ú ne o Ca na dá, os
Esta dos Uni dos e Mé xi co. Nós te mos que exa mi nar
isso com mu i to cu i da do para que não se ja mos le va -
dos a es co lher um po si ci o na men to con si de ran do a
pri o ri a pos si bi li da de de ser lu di bri a do; a in ten ção, por 
exem plo, de os Esta dos Uni dos da Amé ri ca le va rem

van ta gem nas ne go ci a ções gra ças ao seu po der eco -
nô mi co e he ge mo nia mi li tar.

Acre di to que a pri o ri de ve mos con si de rar a Alca
no seu ver da de i ro sig ni fi ca do. Alca sig ni fi ca Área de
Li vre Co mér cio das Amé ri cas. Te mos medo de os
Esta dos Uni dos ti ra rem pro ve i to do Bra sil ten do em
vis ta o seu ta ma nho eco nô mi co - para fi car ape nas
nis so.

Inte res sa ria ao Pa ra guai, ao Uru guai ou mes mo
à Argen ti na – para não lem brar da Co lôm bia, Bo lí via,
Ve ne zu e la – fa zer ne go ci a ção com o Bra sil se en ca -
ras sem a po ten ci a li da de do Bra sil em re la ção às suas 
pró pri as po ten ci a li da des? Não po de mos, de for ma
ne nhu ma, des car tar as ne go ci a ções que te rão que
ser le va das a efe i to com a Alca, as sim como al gu ma
par ce ria com o mer ca do eu ro peu, por ra zões ób vi as.

Os Esta dos Uni dos, iso la da men te, pos su em um 
mer ca do equi va len te a dez mer ca dos bra si le i ros, pro -
va vel men te a 20 bra sis se con si de rar mos o mer ca do
de con su mo. Têm pou co mais de uma vez e meia a
nos sa po pu la ção com uma ren da per ca pi ta vin te ve -
zes su pe ri or a nos sa, o que, a ri gor, quer di zer 30 bra -
sis em ter mos de mer ca do. Te mos que exa mi nar, por
exem plo, o as pec to lo gís ti co: ele nos des fa vo re ce? A
lo gís ti ca de si tu a ção ge o grá fi ca, de cli ma, de for ça do
nos so solo e do nos so sub so lo? Já pro va mos a nos sa
com pe ti ti vi da de não ape nas no se tor agrí co la. Na ver -
da de, o se tor pri má rio como um todo – agri cul tu ra, pe -
cuá ria e mi ne ra ção do País – tem de mons tra do um
cres ci men to gran de e uma com pe ti ti vi da de im ba tí vel.

Re a li zou-se em Mi nas Ge ra is o Fó rum das
Amé ri cas, pro mo vi do pela Fe de ra ção das Indús tri as;
lá es ti ve ram re pre sen tan tes de to dos pa í ses, des de o
Ca na dá até o Uru guai. Em de ter mi na do mo men to um
pro du tor de suco de la ran ja de São Pa u lo per gun tou
para os re pre sen tan tes dos Esta dos Uni dos da Amé -
ri ca por que ra zão os Esta dos Uni dos fa lam tan to em
aber tu ra de mer ca do e co bram US$454.00 por to ne -
la da de suco de la ran ja que in gres sa no seu mer ca do.
A res pos ta da re pre sen tan te dos Esta dos Uni dos foi
mu i to sim ples. Ela se le van tou e dis se: para de fen der
os la ran ja is da Fló ri da. De po is, du ran te o al mo ço,
mais uma per gun ta, des sa vez de um pro du tor de aço
mi ne i ro. E por que os Esta dos Uni dos co bram 102%

Por que os Esta dos Uni dos co bram 102% de ta -
ri fa adu a ne i ra para o in gres so de de ter mi na dos ti pos
de aços es pe ci a is no seu país? É tam bém para de fen -
der os la ran ja is da Fló ri da? A res pos ta foi a se guin te:
Não, é para de fen der ou tros la ran ja is. Te mos, en tão,
que apren der a ne go ci ar. 

A Fran ça ofe re ce sub sí dio ao se tor agrí co la. De -
ve mos con de nar a po lí ti ca ou a fi lo so fia da Eu ro pa em 



re la ção à agri cul tu ra? Não, não de ve mos con de nar,
mas sim apren der com eles. Aban do na mos o nos so
se tor pri má rio, es pe ci al men te a agri cul tu ra e a pe cuá -
ria, que são al ta men te com pe ti ti vos – como pro va mos 
com re la ção aos su í nos, bo vi nos e aves. Lem brou
mu i to bem o emi nen te Se na dor Lú dio Co e lho da au -
sên cia de trans por te mais eco nô mi co, como o fer ro -
viá rio e o flu vi al; lem brou-se das es tra das es bu ra ca -
das e mal con ser va das, que ele vam o fre te a va lo res
mais al tos do que nos pa í ses com os qua is te mos que 
com pe tir. A lo gís ti ca de re cur sos na tu ra is, a po si ção
ge o grá fi ca, o cli ma, a fo to tro pia, a fo tos sín te se, en fim, 
tudo fa vo re ce a com pe ti ti vi da de do Bra sil no se tor pri -
má rio.

No se tor se cun dá rio, po de ría mos di zer o mes -
mo. So mos al ta men te com pe ti ti vos; por exem plo, no
se tor si de rúr gi co, uma in dús tria bá si ca, ao pon to de
os Esta dos Uni dos da Amé ri ca ta ri fa rem em 102% a
im por ta ção de de ter mi na dos ti pos de aço, 102% de
ta ri fa adu a ne i ra. Isso sig ni fi ca que so mos com pe ti ti -
vos no se tor si de rúr gi co. Pos so in for mar a V. Exªs que
so mos com pe ti ti vos no se tor têx til. So mos com pe ti ti -
vos no se tor de cal ça dos, as sim como em vá ri os ti pos
de in dús tria, e po de mos de sen vol ver mu i to mais o se -
tor se cun dá rio, por que a lo gís ti ca, re pi to, fa vo re -
ce-nos.

Ago ra, se nós, por exem plo, a pri o ri, le var mos
em con ta que a Alca ser vi rá para que os Esta dos Uni -
dos do mi nem todo esse ter ri tó rio ame ri ca no, Amé ri ca 
Cen tral e Amé ri ca do Sul, te mos medo. Então, es ta -
mos com medo de ne go ci ar. Te mos que ne go ci ar so -
be ra na men te, com co ra gem, e de fen der so be ra na -
men te os nos sos di re i tos. Se é Alca, é área de li vre
co mér cio. É cla ro que não va mos ter ca pa ci da de para
com pe tir com o Bill Ga tes. No se tor de in for má ti ca,
ob vi a men te, não te mos como com pe tir com os Esta -
dos Uni dos da Amé ri ca. Nem o Ja pão, que de sen vol -
veu tec no lo gia na era da ele trô ni ca como nin guém,
tem con di ções de com pe tir com os Esta dos Uni dos
em de ter mi na dos se to res da ele trô ni ca, es pe ci al men -
te no da in for má ti ca.

Então, vê-se que os Esta dos Uni dos po de rão re -
pre sen tar um mer ca do va li o sís si mo para o de sen vol -
vi men to da in dús tria bra si le i ra e até da agri cul tu ra
bra si le i ra. Te mos que com pre en der que os Esta dos
Uni dos ofe re cem, por exem plo, como ofe re ce ram na
úl ti ma sa fra, US$2,8 bi lhões para a co to ni cul tu ra,
numa pro du ção de qua tro mi lhões de to ne la das, o
que cor res pon de a US$0.70 por qui lo de al go dão ali
pro du zi do. É pra ti ca men te o pre ço do al go dão, o que
sig ni fi ca di zer que o sub sí dio foi pra ti ca men te o pre ço
do al go dão.

Sa be mos que o Bra sil é um país de ri que zas for -
mi dá ve is. O Esta do de Mato Gros so, ago ra, num es -
for ço do Go ver no Dan te de Oli ve i ra, re sol veu o pro -
ble ma da pro du ção bra si le i ra de al go dão. De uma
hora para a ou tra, Mato Gros so pas sou a pro du zir cin -
qüen ta por cen to da pro du ção na ci o nal de al go dão,
sem ir ri ga ção. E qual foi o in cen ti vo ofe re ci do pelo Go -
ver no do Esta do? Se ten ta e cin co por cen to do ICMS.
Con si de ran do que o ICMS é de doze por cen to nas
ex por ta ções para ou tros Esta dos, se ten ta e cin co por
cen to de doze por cen to cor res pon dem a nove por
cen to, exa ta men te. Esses fo ram os in cen ti vos ofe re ci -
dos. Mes mo as sim, es ses in cen ti vos fo ram des ti na -
dos a uma fun da ção que re a li zou um tra ba lho ad mi rá -
vel na área da pes qui sa e do de sen vol vi men to tec no -
ló gi co para a pro du ção de al go dão na que le Esta do.

De re pen te, o Esta do pas sou a pro du zir tre zen -
tas e cin qüen ta mil to ne la das de al go dão, me ta de da
pro du ção na ci o nal, de vol ven do ao Bra sil aque la sua
con di ção de auto-su fi ciên cia e até mes mo con di ção
para ex por tar al go dão, como está acon te cen do hoje.

Então, Exmºs Srs. Se na do res, vê-se que não
po de mos des car tar ne go ci a ção. Não po de mos te mer
uma ne go ci a ção com quem quer que seja. O Bra sil
tem que co lo car so bre a mesa o seu trun fo e os seus
di re i tos e ne go ci ar bem. To das es sas ques tões têm
que ser ob je to de tra ta ti va de igual para igual.

Pen san do as sim, per gun ta mo-nos como é que
o Uru guai, re pi to, po de ria ace i tar uma par ti ci pa ção no 
Mer co sul, quan do po de ria pen sar que se ria es ma ga -
do pelo Bra sil.

A ten dên cia de in te gra ção dos mer ca dos co -
muns foi mos tra da pela Eu ro pa, que está ina u gu ran -
do o Euro, que co me ça a cir cu lar a par tir de 1º de ja -
ne i ro co me ça a cir cu lar. Foi um pro ces so. A idéia do
Mer ca do Co mum co me çou na Eu ro pa há vin te anos;
hoje é uma re a li da de. E como acon te ce na Eu ro pa?
Cada país tem suas ca rac te rís ti cas pró pri as e sua ca -
pa ci da de com pe ti ti va em de ter mi na do se tor de ati vi -
da de. A eco no mia de cada país se di vi de em qua tro
gran des com po nen tes: o se tor pri má rio, o se tor se -
cun dá rio, o se tor ter ciá rio e a in fra-es tru tu ra.

O Bra sil, no caso da in fra-es tru tu ra, de i xa a de -
se jar. Por exem plo, nós pre ci sa mos cor ri gir a ques tão
do trans por te. Ti ve mos pro ble mas este ano com a
pro du ção de ener gia. Por quê? Por que não hou ve in -
ves ti men to. Da mes ma for ma, não tem ha vi do in ves ti -
men to na área de trans por te ro do viá rio, fer ro viá rio,
flu vi al e ma rí ti mo. Nos sa na ve ga ção de ca bo ta gem
aca bou. Sou do tem po em que o ce re al, o ar roz, por
exem plo, que com prá va mos do Rio Gran de do Sul era 
en tre gue no cais do por to, no Rio de Ja ne i ro, a um



cus to que re pre sen ta va um quin to do cus to que te ria
se trans por ta do pela es tra da de ro da gem. Aca ba ram
os por tos no Bra sil. Os por tos não são con fiá ve is. Da
mes ma for ma as es tra das de fer ro.

Sou nas ci do e fui cri a do em re gião da Estra da
de Fer ro Le o pol di na. Os an ti gos con ta vam que, quan -
do a es tra da de fer ro era dos in gle ses, todo o trans -
por te era fe i to por ela. De po is, quan do nós as su mi -
mos, a par tir de 1946 ou 1947, de po is do Esta do
Novo, no Go ver no Gas par Du tra, a par tir daí co me çou 
um rou bo nas es tra das. Então, nin guém mais con fi a -
va na Estra da de Fer ro Le o pol di na para fa zer qual -
quer tipo de trans por te. Da mes ma for ma, co me çou a
ha ver rou bos nos por tos bra si le i ros, rou bo ins ti tu ci o -
na li za do. Isso re al men te é uma co i sa mu i to sé ria.

Deus nos deu um país ma ra vi lho so. So mos im -
ba tí ve is no cam po da eco no mia, tan to no se tor pri má -
rio, na agri cul tu ra, na pe cuá ria e na mi ne ra ção, como
no se tor se cun dá rio, na in dús tria. Nos sa in dús tria tem 
um ou tro fa tor al ta men te fa vo rá vel ao Bra sil: o seu
povo. É um povo bom, pa ca to, or de i ro, tra ba lha dor, in -
te li gen te, ver sá til como ne nhum ou tro povo. Então, se
qui ser mos, so mos tam bém im ba tí ve is no se tor se -
cun dá rio, no se tor de in dús tri as, in dús tria de bens de
con su mo, não só du rá ve is como do ramo mole. Te -
mos to das as con di ções para isto.

No se tor ter ciá rio, va mos co me çar pelo tu ris mo.
Qual o país que ofe re ce as con di ções que o Bra sil
ofe re ce? São qua se oito mil qui lô me tros de pra i as,
com um cli ma tro pi cal ma ra vi lho so e sol por 365 dias,
te mos um povo bom, por que o bra si le i ro é um povo
bom. O Bra sil pode se trans for mar em um dos pa í ses
gi gan tes no cam po, por exem plo, do tu ris mo. Por que
nos en con tra mos nes sa si tu a ção? Pos so di zer, de ca -
be ça er gui da, que ne nhu ma em pre sa de qual quer se -
tor no Bra sil pode pros pe rar se de pen der de di nhe i ro
em pres ta do, por que as ta xas de ju ros no mer ca do na -
ci o nal são ab so lu ta men te in com pa tí ve is com qual -
quer ati vi da de pro du ti va.

Hoje, com a aber tu ra dos mer ca dos, so mos
sub me ti dos. Cada uma das nos sas em pre sas é uma
fra ção da eco no mia bra si le i ra. Por tan to, a eco no mia
bra si le i ra é sub me ti da a uma com pe ti ção de si gual.
Des se modo, não po de mos pen sar em Alca en quan to 
nos sos ju ros fo rem mais al tos que os de les, en quan to
não ti ver mos so lu ção para as nos sas es tra das e nos -
so trans por te. Pre ci sa mos apro ve i tar a po ten ci a li da de 
do trans por te flu vi al, ma rí ti mo e fer ro viá rio, além de
con ser tar as nos sas es tra das, por que sa be mos que
90% das nos sas car gas são trans por ta das pe las ro -
do vi as.

É pre ci so que te nha mos um Esta do for te, in ves -
tin do em in fra-es tru tu ra em tem po há bil. Isto não é pa -
ter na lis mo. Mas é cla ro que pre ci sa mos ne go ci ar
bem. Não po de mos, de for ma al gu ma, ace i tar a idéia
de que a Alca sig ni fi ca a aber tu ra do nos so mer ca do,
en quan to o mer ca do de les con ti nua fe cha do. Nós não 
po de mos pen sar as sim, por que ja ma is isso se ria a
Alca, que se tra duz como Área de Li vre Co mér cio das
Amé ri cas. Então, tem que ha ver o fim não só das ta ri -
fas adu a ne i ras, como tam bém da que las pro te ções de 
vá ri as for mas. Isso tem que ser mu i to bem ne go ci a do.

A Argen ti na, por exem plo, en trou no Mer co sul.
Nes se epi só dio de plo rá vel a que as sis ti mos, mu i tas
ve zes, os jor na is bra si le i ros mos tra ram os cal ça dos
numa pra te le i ra no om bro de um ci da dão, na Pra ça de 
Maio, mos tran do que os cal ça dos bra si le i ros sig ni fi ca
de so cu pa ção, ou seja, de sem pre go na que le país. 

Pois bem, o que acon te ceu com o Bra sil? O Bra -
sil, no mo men to em que nós cri a mos o Real, pa ra le la -
men te abri mos as nos sas fron te i ras até ao con tra ban -
do. O Mer co sul, to dos nós o apla u di mos. Mas a gran -
de ver da de é que ele tem ser vi do para pa í ses, como o 
Pa ra guai, in gres sar con tra ban do no nos so mer ca do. 

Há dois Por tos bra si le i ros, o de Pa ra na guá e o
de San tos, que têm cor ners pa ra gua i os. Nos sas au to -
ri da des do Sis te ma Fa zen dá rio não têm aces so a
eles, ou seja, àque les can tos dos Por tos de Pa ra na -
guá e de San tos. Por quê? Por que, ali, as mer ca do ri -
as es tão sob a égi de da ban de i ra pa ra gua ia. Pois
bem, aque las mer ca do ri as – são mi lha res de con têi -
ne res – são trans por ta das de Les te a Oes te do Bra sil, 
atra ves san do todo o País, para che ga rem até o Pa ra -
guai, para onde elas se des ti nam. Mas isso não ocor -
re, pois es ses con têi ne res são des pe ja dos aqui mes -
mo. Isso ex pli ca a pre sen ça, nas fa ve las do Rio de Ja -
ne i ro e nos ba ir ros mais po bres das gran des me tró po -
les bra si le i ras, de ar mas so fis ti ca das, pe sa das e de
mu ni ções a que nem mes mo o Exér ci to bra si le i ro tem
aces so. 

Assim, emi nen tes Se na do res, nós não po de -
mos des car tar ne go ci a ções. O Bra sil tem que ser um
País so be ra no. Os ob je ti vos na ci o na is, as ques tões li -
ga das, por exem plo, à so be ra nia, têm que ser pos tas
à mesa. Nós te mos que com pre en der que o ma i or ob -
je ti vo na ci o nal, no cam po po lí ti co, é a de mo cra cia,
mas no cam po eco nô mi co, é o pro gres so de to das as
ati vi da des. Os mer ca dos da Eu ro pa e dos Esta dos
Uni dos po de rão re pre sen tar fa tor de pro gres so da
eco no mia bra si le i ra se ne go ci ar mos bem. Não que re -
mos van ta gens. Qu e re mos tra ta men to igua li tá rio.
Pre ci sa mos exi gir isso! 



Re al men te, eu fi quei en can ta do com o pro nun -
ci a men to do Se na dor Lú dio Co e lho. S. Exª nos in for -
mou a res pe i to da for ça da agri cul tu ra bra si le i ra, se tor 
que S. Exª tão bem co nhe ce, como exem plo de ho -
mem pú bli co, ad vin do tam bém da ati vi da de em pre sa -
ri al no Se tor Pri má rio. 

Da mes ma for ma, gos tei tam bém do pro nun ci a -
men to do emi nen te Se na dor Ro ber to Re quião. Po -
rém, pen so que não po de mos, de for ma al gu ma, em
re la ção à Alca ou a qual quer par ce ria in ter na ci o nal,
de i xar de par ti ci par com a ab so lu ta con vic ção de que
o Bra sil pode ser al ta men te be ne fi ci a do, sem ne nhum 
pa ter na lis mo ex ter no. Não po de mos es pe rar que
qual quer país nos aju de. A lo gís ti ca nos fa vo re ce. Qu -
an do se fala em in te gra ção, há a pre dis po si ção, há o
pres su pos to, há uma pre mis sa bá si ca de com pre en -
der que as ati vi da des de vem es tar lo ca li za das onde
elas pos sam se re a li zar de for ma mais eco nô mi ca e
mais com pe ti ti va. 

O Go ver no há que bus car no Se tor Pri má rio as
gran des in te li gên ci as e li de ran ças que pos sam in for -
mar o que pode ser fe i to na ne go ci a ção de grãos e
tam bém quan to à agro in dús tria, e, de um modo ge ral,
no se tor se cun dá rio e no se tor ter ciá rio. O Go ver no
não pode ne go ci ar isso ape nas com ori en ta ção de
PhDs. O Go ver no deve ne go ci ar com a ori en ta ção de
PhDs para co lo car no pa pel, mas para di zer fi lo so fi ca -
men te o que te mos que fa zer, de vem-se ou vir os bra -
si le i ros, que co nhe cem a eco no mia real, o Bra sil real,
o in te ri or e que co nhe cem como são fe i tas as co i sas
no Bra sil. Te mos que apren der, com hu mil da de, a ou -
vir es ses ho mens. Dis pu ta mos duas ele i ções ma jo ri -
tá ri as num Esta do de 853 Mu ni cí pi os, que tam bém
pos sui uma di ver si da de fan tás ti ca no cam po de re cur -
sos na tu ra is – como di zia o pró prio Gu i ma rães Rosa:
”Mi nas são mu i tas“. E são mu i tos bra sis tam bém. Por -
tan to, de ve mos ou vir cada um de les.

Ao dis pu tar uma ele i ção, pas sa-se a co nhe cer
um pou co do Bra sil. Se os gran des PhDs pu des sem
re sol ver nos sos pro ble mas, sem a nos sa par ti ci pa -
ção, bas ta ria con tra tar mos, por meio de con cur so,
uma dú zia de les para que ocu pas sem tudo. Assim,
po de ría mos vol tar para casa. Esta mos aqui para tra -
zer uma con tri bu i ção ori un da da qui lo que co nhe ce -
mos.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Per mi ta-me
V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Sr. Pre si -
den te, agra de cen do a to le rân cia de V. Exª, peço-lhe
per mis são para con ce der um apar te ao meu emi nen -
te Co le ga de Mi nas Ge ra is, Se na dor Arlin do Por to.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Se na dor
José Alen car, de ma ne i ra mu i to rá pi da, sem pre ju di -
car o belo pro nun ci a men to de V. Exª mas como Com -
pa nhe i ro e re pre sen tan te do Esta do de Mi nas Ge ra is,
cum pri men to V. Exª. Mais do que por di re i to, po rém
pela com pe tên cia e ex pe riên cia acu mu la da ao lon go
do tem po como gran de em pre sá rio não só em Mi nas
Ge ra is, mas tam bém em ou tros Esta dos do Bra sil,
como ex-Pre si den te da Fe de ra ção das Indús tri as de
Mi nas Ge ra is e ex-Di re tor da Con fe de ra ção Na ci o nal
das Indús tri as, De mons tra V Exª. gran de ca be dal de
co nhe ci men to, de ex pe riên cia de vida e de for ma ção
in te lec tu al e em pre sa ri al. Cum pri men to-o por fa zer,
de ma ne i ra abran gen te, uma ava li a ção do mo men to
que vi ve mos, te cen do co men tá ri os a res pe i to da Alca
e do Mer co sul. Cum pri men to-o por de fen der in tran si -
gen te men te os en ten di men tos na bus ca da aber tu ra
de mer ca do. Além de tudo isso, te nho a cer te za de
que esta ex pe riên cia acu mu la da leva V. Exª a tra zer,
com se gu ran ça, a sua opi nião nes te pro nun ci a men to.
Te mos vi vi do mo men tos di fí ce is em que o mer ca do,
às ve zes, de mons tra cer ta re tra ção, mas que, em ou -
tros, há uma re cu pe ra ção ex tra or di ná ria, por que ex -
tra or di ná rio é o povo bra si le i ro. V. Exª faz um re gis tro
so bre a Alca e as li mi ta ções que es tão que ren do nos
im por, es pe ci al men te pe los Esta dos Uni dos. Fi ca -
mos, às ve zes, sem com pre en der, na ló gi ca, mas en -
ten den do no pro ces so pro te ci o nis ta, em que os Esta -
dos Uni dos, a gran de eco no mia mun di al que, sem dú -
vi da, tem uma pre sen ça for te no mun do in te i ro, além
de uma in fluên cia enor me no mer ca do bra si le i ro, co -
lo cam res tri ções. V. Exª ci tou o exem plo do al go dão –
ati vi da de eco nô mi ca pró pria de V. Exª –, prin ci pal -
men te quan do se fala em ter mos de pre ser va ção de
mer ca do. Nis so os ame ri ca nos são im ba tí ve is! Eles
não são com pe ti do res. Eles pro cu ram, por meio de
re cur so pú bli co, de sub sí dio ou re ser va de mer ca do,
man ter a sua he ge mo nia, bus can do fa ci li da des para
os em pre sá ri os e pro du to res. V. Exª tam bém ma ni fes -
tou que nada te mos con tra os ame ri ca nos, mas sim
con tra as re gras, que são di fe ren tes. Enquan to eles
dão sub sí di os à agri cul tu ra de até US$40 bi lhões por
ano, o Bra sil tem mí se ros US$16 bi lhões, US$17 bi -
lhões de re cur sos para fi nan ci a men to à agri cul tu ra,
não ten do ne nhum sub sí dio. O Bra sil tal vez pu des se
se mi rar nos Esta dos Uni dos para sub si di ar a sua
agri cul tu ra, mas a nos sa eco no mia não o per mi te, a
nos sa ren da, a nos sa ar re ca da ção, o nos so Te sou ro
não tem ca pa ci da de de apli car, em for ma de sub sí dio, 
US$40 bi lhões na agri cul tu ra, por que te mos este ano
me nos de US$20 bi lhões para in ves tir nes sa ne ces si -
da de, nes sa ca rên cia de in fra-es tru tu ra bra si le i ra. Qu e -



ro cum pri men tar V. Exª e di zer que te mos que es tar
aber tos, sim, aos en ten di men tos e às ne go ci a ções,
mas não es can ca rar por tas e ja ne las para a en tra da
de pro du tos es tran ge i ros. De ve mos per mi tir a im por -
ta ção dos pro du tos des de que haja re ci pro ci da de
para a ex por ta ção. Enquan to fi car mos ad mi ran do,
con ta bi li zan do ou iden ti fi can do ex por ta ções de mi -
lhões de to ne la das e im por tan do gra mas ou qui lo gra -
mas de pro du tos com va lor agre ga do não se re mos
efi ci en tes em re la ção à com pen sa ção da ba lan ça co -
mer ci al. Te re mos, sim, este ano, um su pe rá vit, mu i to
mais pelo ba i xo con su mo no mer ca do in ter no, pela
re du ção das im por ta ções, pela po bre za do povo bra -
si le i ro do que efe ti va men te pelo au men to do va lor das 
ex por ta ções de ma ne i ra tão abran gen te. Meus cum -
pri men tos a V. Exª pela opor tu ni da de des te pro nun ci -
a men to re a lis ta, quan do en cer ra mos o ano, mas com
pers pec ti va oti mis ta, que é sem pre o es pí ri to de V.
Exª. É im por tan te que to dos es te ja mos im preg na dos
da es pe ran ça de um novo ano mais re a li za dor, com
mais jus ti ça so ci al e com mais opor tu ni da de para os
tra ba lha do res e que os de sem pre ga dos pos sam ter
aces so ao mer ca do. Meus cum pri men tos a V. Exª.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Agra de ço
a V. Exª, Se na dor Arlin do Por to, o seu apar te.

O Sr. José Coê lho (PFL – PE) – Se na dor José
Alen car, eu pe di ria per mis são para dar duas pa la vras.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Se o Pre si -
den te per mi tir, com gran de pra zer ou vi rei V. Exª, Se -
na dor José Co e lho.

O Sr. José Coê lho (PFL – PE) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, vivo hoje um dos me lho res
dias da mi nha vida, ao ver um em pre sá rio do seu por -
te fa zer uma ex po si ção des ta na tu re za. É pena que
não haja nes te ple ná rio um gran de nú me ro de em pre -
sá ri os para ou vir uma gran de li ção so bre o que é o
País, a sua eco no mia e os ru mos que de ve ría mos to -
mar. Tudo o que V. Exª dis se é a ex pres são le gí ti ma da 
ver da de. Pre ci sa mos que este Bra sil tome a de ci são
de fa zer as co i sas bem or de na das e bem or ga ni za -
das. V. Exª men ci o nou o trans por te. Co nhe ço a Eu ro -
pa; vi a jei mu i to por lá. Todo o trans por te que se faz na
Eu ro pa é pe los rios ou pe las fer ro vi as. Aqui, nós nos
da mos ao luxo de uti li zar o ca mi nhão, com fre te ex tor -
si vo, e que re ti ra o po der de com pe ti ti vi da de em qual -
quer ati vi da de pro fis si o nal que te nha mos de en fren -
tar. V. Exª abor dou o pro ble ma com uma fri e za e com
uma tran qui li da de ab so lu tas. É pena que os nos sos
di ri gen tes ain da não te nham acor da do para isso. To -
das as nos sas fer ro vi as es tão des tru í das e aca ba das. 
Atu al men te, fala-se so men te em trans por te fer ro viá -
rio. V. Exª fa lou em al go dão. São Pa u lo foi o ma i or pro -

du tor de al go dão des te País. A gran de za do Mato
Gros so, de Go iás, de Ro ra i ma e de to dos os Esta dos
que es tão do ou tro lado dará uma de mons tra ção a
este País de que eles são ca pa zes e de que o nos so
rumo eco nô mi co está vol ta do para lá. Na que la re gião
sur gi rá uma nova ban de i ra de pro gres so. É pena tam -
bém que não te nha mos a opor tu ni da de de co nhe cer
a gran de za do Oes te. Pre ci sa mos de i xar de fa zer as
co i sas pe que ni ni nhas. Acre di to que já atin gi mos a
ma tu ri da de e de ve mos en xer gar um ho ri zon te lar go, e 
não as co i sas pe que nas. Aqui, es ta mos acos tu ma dos 
a tra tar de co i sas bem pe que ni ni nhas, bem in sig ni fi -
can tes! Já pas sou essa épo ca. Te mos que co me çar a
ler mu i to, a co nhe cer o País, a co nhe cer a eco no mia,
a sa ber o que acon te ce nos pa í ses mais ci vi li za dos,
por que te mos que ocu par esse lu gar. Não te nho dú vi -
da ne nhu ma de que se re mos uma gran de Na ção;
mas, para isso, te mos que per cor rer to dos es ses ru -
mos men ci o na dos por V. Exª no seu pro nun ci a men to.
Pa re ce-me que V. Exª, hoje, acor dou ins pi ra do. Pa re -
ce que o Espí ri to San to des ceu so bre V. Exª nes te fim
de ano, para co me mo rar a pas sa gem do ano, tra zen -
do tan tas lu zes, tan tos en si na men tos que os nos sos
em pre sá ri os pre ci sa vam – e pre ci sam – co nhe cer. Te -
mos que fa zer po lí ti ca, sem dú vi da ne nhu ma; mas
uma po lí ti ca sé ria, cor re ta, que faça com que este
País seja uma gran de po tên cia, uma gran de Na ção.
Que Deus ilu mi ne a sua in te li gên cia e per mi ta que V.
Exª vol te a esta tri bu na para nos trans mi tir ou tras au -
las, mos tran do o que é po lí ti ca e o que é este País.
Meus pa ra béns, e que Deus o pro te ja!

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Se na dor
José Coê lho, pa la vras como es sas que V. Exª aca bou
de pro fe rir me tra zem um con for to mu i to gran de, pois
co nhe ço bem a fa mí lia de V. Exª. Toda a vida, tive um
res pe i to mu i to gran de pelo tra ba lho des sa fa mí lia ad -
mi rá vel. 

Agra de ço hu mil de men te as pa la vras que V. Exª
pro fe riu para me ho me na ge ar nes te mo men to. Pode
es tar cer to de que essa ins pi ra ção pro va vel men te ad -
ve nha da ca de i ra da Pre si dên cia, con tá gio ori un do do 
Mato Gros so do Sul, des se gran de Pre si den te, que
nos tem hon ra do e en gran de ci do com o seu tra ba lho,
com a sua de di ca ção e com a sua in te li gên cia.

Esta mos no fim do ano, e eu gos ta ria de apro ve -
i tar esse se gun do que me res ta para le var uma pa la -
vra de con gra tu la ção e de apla u so pelo es for ço, pela
de di ca ção e pela se ri e da de com que V. Exª tem con -
du zi do os des ti nos do Se na do e do Con gres so Na ci o -
nal. 

Mu i to obri ga do!



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – São ho -
mens como V. Exª, Se na dor José Alen car, e ou tros
que en gran de cem o Se na do da Re pú bli ca. Sou-lhe
mu i to gra to!

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ju vên cio da
Fon se ca.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são o ora dor.) 
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, uma re u nião
de fim de ano, en tre o Na tal e o pri me i ro dia do
Ano-Novo, é sem pre emo ti va; uma re u nião de des pe -
di das, uma re u nião de en tra das. E, nes ta hora, eu não 
po de ria de for ma ne nhu ma de i xar de ocu par esta tri -
bu na, pri me i ro para exal tar os tra ba lhos des ta Casa,
ho me na ge an do os meus com pa nhe i ros do Se na do
Fe de ral. 

Sr. Pre si den te, vejo que esta Casa, a cada dia,
mos tra ao Bra sil que aflo ra nela uma sen si bi li da de
na ci o nal mu i to for te, uma Casa que mos tra que está
cons ci en te dos pro ble mas na ci o na is. 

O dis cur so pro fe ri do aqui pelo Se na dor Lú dio
Co e lho, se gui do do que pro nun ci ou o Se na dor Re -
quião e bri lhan te men te en cer ra do pelo do Se na dor
José Alen car mos tra que o Se na do Fe de ral, no que
diz res pe i to à sua vi são mais am pla dos des ti nos na -
ci o na is,  tem cons ciên cia do tra ba lho que lhe é re ser -
va do, não ape nas como um agen te po lí ti co nes ta tri -
bu na, não ape nas como um gran de em pre sá rio de
Mi nas Ge ra is, como V. Exª o é, Se na dor José Alen car, 
mas como ci da dão cons ci en te do pa pel que re pre -
sen ta no exer cí cio da ci da da nia, no exer cí cio do seu
co ra ção. V. Exª é um ci da dão pa tri o ta de es pí ri to cí vi -
co, que tem o de ver de co nhe cer os pro ble mas na ci o -
na is com pro fun di da de e in flu en ci ar de ci si va men te
nas gran des de ci sões des te País. 

Nes te ins tan te, sin to-me mais ale gre ain da por
es ses pro nun ci a men tos, mas eu gos ta ria de ter o
dom de me pro nun ci ar de for ma sim ples e pro fun da
para ho me na ge ar, nes ta Casa, o meu Pre si den te Ra -
mez Te bet, se cun da do que foi por V. Exª. Mato Gros so 
do Sul, hoje, sen te-se hon ra do. O nos so povo, Se na -
dor Ra mez Te bet, ao vê-lo sen ta do nes ta ca de i ra, fa -
zen do um tra ba lho  ma ra vi lho so no Se na do Fe de ral e
no Con gres so Na ci o nal, sen te-se hon ra do. 

Os ín di ces de pes qui sa na ci o nal so bre a apre ci -
a ção dos nos sos tra ba lhos es tão cres cen tes. Isso
mos tra que esta Casa está pro cu ran do acer tar e tam -
bém que a po pu la ção está, de uma for ma ou de ou tra, 
sem pre sin to ni za da com os tra ba lhos do Con gres so

Na ci o nal, por que por aqui pas sam as gran des de ci -
sões e o nor te a men to do ca mi nho que te mos que per -
cor rer para en con trar uma na ção so li dá ria e jus ta com 
seu povo. 

Se na dor Ra mez Te bet, de i xo aqui a mi nha ho -
me na gem pes so al e te nho cer te za que tam bém em
nome do povo de Mato Gros so do Sul, que está aten -
to a esse tra ba lho que V. Exª vem fa zen do de dig ni fi -
ca ção do Con gres so Na ci o nal.

Por ou tro lado, nes ta hora, sem ce ti cis mo, tam -
bém digo o que afir mou o Se na dor José Alen car, de
que de ve mos par ti ci par cri ti ca men te de toda e qual -
quer de ci são.

Há mu i tos dias, des de o iní cio de de zem bro, ve -
nho ana li san do a ques tão da exe cu ção or ça men tá ria
no País, prin ci pal men te no diz res pe i to às nos sas
emen das in di vi du a is e co le ti vas. Não pos so com pre -
en der que ela se faça de ja ne i ro a de zem bro. No en -
tan to, quan do se fa zem re fe rên ci as às emen das in di -
vi du a is e co le ti vas dos Par la men ta res, a exe cu ção or -
ça men tá ria se dá nos úl ti mos quin ze dias do ano. 

O Orça men to está aí. Os re cur sos or ça men tá ri -
os es tão aí e ve ri fi ca-se, pela pu bli ci da de aber ta, que, 
este ano, te re mos um su pe rá vit pri má rio de R$40 bi -
lhões. Por tan to não fal tou re cur so fi nan ce i ro para o
cum pri men to do Orça men to. É uma gran de con quis ta
na ci o nal esse su pe rá vit pri má rio. Mas isso me faz
tam bém não com pre en der, com re la ção a nos sas
emen das, por que o aten di men to aos Par la men ta res
só ocor re nas duas úl ti mas se ma nas do ano, fa zen do
com que os Pre fe i tos, os seus as ses so res, nós, Se na -
do res, os fun ci o ná ri os dos Mi nis té ri os se des do brem
nos úl ti mos quin ze dias para fa zer acon te cer uma li -
be ra ção de re cur sos. E qual é aqui o nos so ma i or ob -
je ti vo a não ser, além da so lu ção dos pro ble mas na ci -
o na is, que rer mos le var para o nos so Mu ni cí pio, por
mais po bre ou mais dis tan te que seja, uma cre che,
uma es co la, uma pa vi men ta ção, uma dre na gem, um
gi ná sio es por ti vo, uma es tra da? A iden ti fi ca ção des -
sas obras co nos co se faz pe las emen das.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL - MG) - Con ce -
de-me V. Ex.ª um apar te? 

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB - MS)
- Con ce do o apar te a V. Exª, Se na dor Fran ce li no Pe -
re i ra, com mu i ta hon ra.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL - MG) - Se na dor,
bom dia. Não gos ta ria de es tar ou vin do o que es tou
ou vin do de V. Exª. Esse pro ble ma de ver ba in di vi du al
de Par la men ta res re pre sen ta uma pe que nez no exer -
cí cio da vida pú bli ca. Isso exis te e, como exis te, te mos 
que con si de rar, mas – per doe-me – não deve ser as -



sun to para a tri bu na do Se na do Fe de ral, por que re -
pre sen ta uma ver go nha para o Bra sil um Par la men tar
re ce ber, por via in di re ta, tar di a men te – an tes tar de do
que mais tar de – uma pe que na ver ba para des ti nar a
Mu ni cí pi os ou en ti da des das re giões que re pre sen ta -
mos. Eu tam bém par ti ci po dis so mas não falo a res pe -
i to. Esse é um as sun to pro i bi do, por que não exis te,
por que não exis te não deve ser ob je to de dis cus são.
Com pre en do a sua pre o cu pa ção no sen ti do de cor ri -
gi-lo. Por isso é que, na ver da de, um dia pre ci sa mos
ter um or ça men to não im pe ra ti vo na ex pres são da pa -
la vra mas um or ça men to im po si ti vo, que re pre sen te
efe ti va men te a po lí ti ca eco nô mi ca, so ci al e fi nan ce i ra
do País. O Orça men to do Bra sil é uma fic ção, não
exis te. Esses dias que pas sa mos re u ni dos até às
qua tro e meia da ma nhã, na Co mis são de Orça men -
to, re pre sen tam uma vi são te a tral do que ocor re com
o Orça men to, que re pre sen ta de cer ta for ma uma ver -
go nha para o Bra sil, e o Bra sil para o mun do. Mu i to
obri ga do.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, re ce bi o apar te de V.
Exª per ce ben do a in te li gên cia da sua in ter ven ção, fa -
lan do da pe que nez da par ti ci pa ção do Par la men tar
no Orça men to. Mas que ro che gar lá na mi nha ar gu -
men ta ção de que essa pe que nez é por que não en -
fren ta mos o pro ble ma como de ve mos. A ar gu men ta -
ção do Se na dor José Alen car me ins pi rou um pou co.
Não va mos ace i tar a Alca por que acre di ta mos que ela 
é ma i or do que nós. Não va mos en fren tar o Go ver no
por que acre di ta mos que ele é ma i or do que nós. Va -
mos fi car com os min gua dos tro ca di nhos de R$2 mi -
lhões para cada Se na dor e para cada De pu ta do Fe -
de ral para le va rem aos seus mu ni cí pi os. Tal vez para
V. Exª, que é de Mi nas Ge ra is, com mais de 800 mu ni -
cí pi os, é di fí cil fa zer com que se alo quem re cur sos
nes se sen ti do, mas para Mato Gros so do Sul, que tem 
ape nas 77 mu ni cí pi os, é sig ni fi ca ti vo le var para um
mu ni cí pio po bre 100, 150 ou 200 mil re a is. Isso sig ni fi -
ca, às ve zes, mu i ta co i sa. Le var re cur sos de modo a
que uma en ti da de fi lan tró pi ca te nha so bre vi vên cia no
seu vo lun ta ri a do ser vi ço em bus ca de ame ni zar a dor
ou o so fri men to de al guém é mu i to im por tan te.

Mas en ten di o apar te. V. Exª não de se ja que
esse as sun to seja tra zi do de ma ne i ra tão os ten si va
por que é pe que no de ma is. Mas va mos, por meio da
pe que nez des se as sun to, co me çar a fa zer com o Se -
na do Fe de ral, o Con gres so Na ci o nal exer ça o seu pa -
pel, sim, de pres são e con tra pres são no Orça men to,
por que se não co me çar mos a gri tar até com as emen -
das in di vi du a is, ja ma is esse Orça men to será im po si ti -

vo; ja ma is ele será fe i to no sen ti do de pres ti gi ar o Par -
la men tar. 

Tal vez aque les que têm o co man do das li de ran -
ças ma i o res do Con gres so Na ci o nal, que es te jam na
cú pu la do po der, que per ten çam aos Esta dos mais
for tes que co man dam o Orça men to do Po der Exe cu ti -
vo, e não as emen das, es te jam sa tis fe i tos. Mas nós,
de Mato Gros so do Sul, não te mos essa afluên cia tão
gran de na fe i tu ra da pro pos ta or ça men tá ria a par tir do 
Exe cu ti vo.

Não pos so com pre en der que um Se na dor te nha 
de es tar aqui, en tre o Na tal e dia 1º de ja ne i ro, não
para vo tar o Orça men to, por que eu vi rei, mas em to -
dos os anos te nho sen ti do que te mos de es tar aqui
para pe gar o con vê nio ou con se guir o em pe nho.

Che ga mos nos Mi nis té ri os e sen ti mos que os
ser vi do res, Se na dor Ro meu Tuma, es tão es tres sa -
dos, can sa dos de tan to aten de rem Par la men ta res,
Pre fe i tos e Ve re a do res. Qual a ra zão dis so? É pe que -
no o re cur so? É pe que no o re cur so, mas ao mes mo
tem po ele é gran de no seu sig ni fi ca do de res pe i to ao
Se na dor, de res pe i to ao Par la men tar, que pre ci sa,
sim, des sas emen das, por me no res que se jam, por -
que não po de mos pas sar au sen tes nos nos sos Esta -
dos, sem le var nada para os nos sos Mu ni cí pi os, sem
es tar pre sen tes nos pro ces sos or ça men tá ri os des te
País e ad mi nis tra ti vo dos nos sos Mu ni cí pi os. Sin ce ra -
men te! Não pos so com pre en der que in clu si ve se sa -
tis fa ça com isso o Go ver no Fe de ral. Sin to-me hu mi -
lha do por es tar aqui no dia 15 de de zem bro, 20 de de -
zem bro, 25 de de zem bro, Na tal, e pri me i ro do ano, no
re ces so par la men tar, ten do que bus car con vê ni os,
cho rar con vê ni os nos mi nis té ri os.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL - MG) – Eu com -
pre en do o que V. Exª está fa lan do. Ape nas re pi to que
efe ti va men te este não é um as sun to – e eu com pre -
en do que V. Exª o faça – que tome, que iso le o seu
pen sa men to, o seu des ti no, a sua vo ca ção, de um ci -
da dão que pres ta ser vi ço à his tó ria do seu País, que
com põe uma Casa que faz a his tó ria do Bra sil. E nós
es ta mos tra tan do de co i sas pe que ni nas, que são im -
por tan tes quan do che gam in di vi du al men te ou a pe -
que nos gru pos da nos sa ci da de ou dos nos sos Esta -
dos, mas na ver da de pre ci sam ser re vis tas no pró xi -
mo ano, o com por ta men to na nos sa Casa pre ci sa de
re vi são, para que to dos os Se na do res – so mos 81 –
se jam efe ti va men te fe i to res da His tó ria do Bra sil, his -
tó ria re gis tra da pe los es tu di o sos, pes qui sa do res, psi -
có lo gos, po lí ti cos, ur ba nis tas e não cu i dan do de as -
sun tos pe que ni nos, que têm seu va lor es pe cí fi co,
mas que, na ver da de, dela não fa zem par te. Quem es -
tu da o Bra sil de pon ta a pon ta, quem exa mi na os pro -



ble mas na ci o na is, quem lê di a ri a men te tudo o que se
pas sa e o que se pas sou no País en ten de que, na ver -
da de, so mos pe que ni nos, quan do de ve ría mos ser
gran des, o Bra sil é gran de e seus fi lhos gran des. Che -
ga mos a esta Casa ele i tos pelo voto se cre to do povo,
para cu i dar da his tó ria do Bra sil, his tó ria que re gis tra
ape nas o pa pel dos pre si den tes das Ca sas do Con -
gres so Na ci o nal e dos lí de res par ti dá ri os, aque les
que re al men te cons tróem a his tó ria. O que vejo aqui
no Se na do é que não es ta mos fa zen do a his tó ria, os
81 Se na do res não fa zem a his tó ria, e o nos so des ti no
no pró xi mo ano é cu i dar de ser um dos fe i to res, um
dos fa ze do res da his tó ria do País, caso con trá rio não
va mos exis tir pe ran te a his tó ria da nos sa Pá tria. Mu i to 
obri ga do.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, con cor do com V. Exª,
dada a sua his tó ria já es cri ta para o Bra sil. Mas não
de sas so cio a his tó ria que um po lí ti co pode cons tru ir
com a ad mi nis tra ti va de um Mu ni cí pio, que pode ter
cin co mil ou mes mo três mil ha bi tan tes. Essa his tó ria
que es cre ve mos aqui da tri bu na nem sem pre sa tis faz
àque le que não dis põe de uma cre che, de uma es co -
la, de um pos to de sa ú de ou de uma es tra da no seu
Mu ni cí pio.

So mos agen tes po lí ti cos do nos so povo. Se não
le var mos re sul ta dos até ele, cons tru i re mos uma his -
tó ria sim, se re mos lem bra dos quan do es cre ve rem so -
bre nós, mas acre di to que essa his tó ria co me ça sen -
do es cri ta quan do fa ze mos algo pelo pe que ni no, pelo
po bre, pelo mi se rá vel, pelo ex clu í do, pre ci sa mos pelo
me nos di zer que es ta mos pre sen tes nes se pro ces so.
Au sen tar-se do pro ces so, di zen do não que rer mais
emen das in di vi du a is ou co le ti vas, por que não in te res -
sa, é co i sa pe que na de ma is, sig ni fi ca que che ga re -
mos nos Mu ni cí pi os sem ne nhu ma ban de i ra, sem ne -
nhu ma pa la vra.

O Go ver no Fe de ral re a li za gran des obras nos
nos sos Esta dos e mu i tas ve zes nin guém sabe que
de las tam bém par ti ci pa mos; mas se che ga mos com
um pe que no re cur so e con se gui mos fa zer uma cre -
che, por exem plo, num Mu ni cí pio me nor nos fa ze mos
pre sen te como agen te po lí ti co. Essa pre sen ça faz his -
tó ria lá de ba i xo, por que nem to dos po dem fa zer a his -
tó ria ma i ús cu la do País, nem to dos, e mes mo por que
os gran des per so na gens his tó ri cos são pou cos. 

De Mi nas Ge ra is já vi e ram tan tos vul tos his tó ri -
cos, um de les é V. Exª, com essa his tó ria imen sa que
edi fi cou de tra ba lhos pres ta dos a sua po pu la ção, e aí
in clu in do tam bém o Bra sil. Mas não po de mos de i xar
de es cre ver a pe que na his tó ria, a his tó ria do nos so

ha bi tan te mais dis tan te, o que pre ci sa não só da nos -
sa pa la vra, mas tam bém do nos so con for to ma te ri al.

O Sr. José Alen car (PL – MG) – V. Exª me con -
ce de um apar te, Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Alen car.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Alen car.

O Sr. José Alen car (PL – MG) – Emi nen te Se -
na dor Ju vên cio da Fon se ca, com pre en do per fe i ta -
men te a pre o cu pa ção de V. Exª. Em Mi nas Ge ra is, por 
exem plo, tam bém exis tem pe que nos Mu ni cí pi os mu i -
to po bres que ne ces si tam des ses tro ca dos até mes -
mo para com prar ma ni lhas para rede de es go to que
está a céu aber to e quan tas ve zes há cri an ças jo gan -
do fu te bol ali ao lado e a bola ca in do no es go to. Então, 
algo pre ci sa ser fe i to. Com um ano de meu man da to
aqui no Se na do Fe de ral, fui de sig na do re la tor-ad jun to 
do PPA. Na que le mo men to, co me cei a to mar co nhe ci -
men to do Orça men to, ain da que fos se o Pla no Plu ri a -
nu al, e pude cons ta tar que era, de fato, uma peça de
fic ção, por que, em bo ra sen do lei or ça men tá ria, não é
res pe i ta do. Pois, de po is que lu ta mos para apro var
uma emen da, te mos que fa zer uma ”via sa cra“ pe los
Mi nis té ri os pe din do a li be ra ção da ver ba de que ne -
ces si ta ur gen te men te um po bre Mu ni cí pio na área da
edu ca ção, da sa ú de, do sa ne a men to, etc. Por tan to,
cum pri men to V. Exª pelo opor tu no pro nun ci a men to.
Como de cos tu me, V. Exª, ao as su mir esta tri bu na,
traz para to dos nós uma li ção, pri me i ro, de co nhe ci -
men to, de cul tu ra, e tam bém de hu mil da de, de bon da -
de, de amor ao pró xi mo. Nes se fim de ano, con gra tu -
lo-me com V. Exª pelo seu tra ba lho aqui no Se na do
Fe de ral. Orgu lho-me de ser seu vi zi nho aqui. Na que la 
épo ca, pre o cu pa do com essa fic ção que é o Orça -
men to Ge ral da União, apre sen tei uma pro pos ta – e
esse se ria um pri me i ro pas so – para que as emen das
in di vi du a is dos Par la men ta res fos sem ob je to de par -
ce la im po si ti va. Esse pro je to aca bou sen do apen sa do 
a um ou tro, que na re a li da de vai de mo rar mu i to mais,
ain da que seja mais com ple to. Então, apro ve i to tam -
bém a opor tu ni da de do pro nun ci a men to de V. Exª
para fa zer um ape lo em fa vor do de sa pen sa men to da -
que le pro je to, des se ou tro em que está apen sa do,
para que pos sa mos levá-lo adi an te e, pelo me nos, es -
ses re cur sos, ain da que min gua dos, que cada Se na -
dor e cada De pu ta do tem como emen da in di vi du al
para aten der a ne ces si da des ur gen tes e mí ni mas de
po bres Mu ni cí pi os do País pos sam ser apro va dos. A
par tir dali, po de mos de sen vol ver o pro je to, até mes -
mo mo di fi can do essa in jus ti ça, por que um Se na dor
tem res pon sa bi li da de com to dos os Mu ni cí pi os de



seu Esta do, di fe ren te men te de um De pu ta do, que é
vo ta do numa de ter mi na da re gião. Por tan to, não pode
ha ver essa igual da de de ver ba in di vi du al para De pu -
ta dos e Se na do res. Ela há que ser di fe ren te, e os De -
pu ta dos irão com pre en der. Mas o pri me i ro pas so é
tor ná-la im po si ti va. Por tan to, re i te ro meus pa ra béns
ao pro nun ci a men to de V. Exª e digo que tam bém co -
mun go com esse mes mo pen sa men to: pre ci sa mos
lu tar para que haja re cur sos di ri gi dos aos pe que nos e
po bres Mu ni cí pi os. Essa é a for ma que te mos de le var 
al gu ma co i sa de con cre to a essa po pu la ção. Pa ra le la -
men te, es ta re mos pre sen tes às gran des ques tões.
Mas não são só as gran des ques tões que fa zem his -
tó ria.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Agra de ço as pa la vras de V. Exª, Se na dor José Alen -
car. 

Con si de ro esse pro nun ci a men to um iní cio da
abor da gem des se pro ble ma e não sei como ar re dar
dele, pois os nos sos Mu ni cí pi os es tão sem pre es pe -
ran ço sos de que o Se na dor ou o De pu ta do Fe de ral
lhes leve algo. Se o Go ver no Fe de ral já nos tra ta des -
sa for ma nas emen das des ti na das aos Se na do res e
De pu ta dos Fe de ra is, li be ran do-as so men te na úl ti ma
quin ze na do ano, eli mi ná-las se ria um cri me con tra os 
Mu ni cí pi os. Por que aí, sim, ape nas aque les que têm a 
in te li gên cia ou a opor tu ni da de po de ri am es cre ver a
his tó ria do Bra sil.

Como vou es cre ver a his tó ria se não co me çar,
in clu si ve, aten den do mi nha po pu la ção? Embo ra as
idéi as se jam im por tan tes e pre ci se mos pro du zi-las, a
po pu la ção não vive ape nas de idéi as. Impor tan tes fo -
ram o dis cur so e as pa la vras de V. Exª nes ta tri bu na,
mas nem só do es pí ri to vive o ho mem, mas tam bém
da ma té ria. E o nos so tra ba lho é tam bém aten der as
ne ces si da des pri me i ras dos nos sos Mu ni cí pi os e mu -
ní ci pes. 

Enten do, en tão, que es sas emen das sig ni fi cam
mais uma de pre ci a ção do que uma exal ta ção do tra -
ba lho do Par la men tar, por que gera no tem po aque le
ins tan te em que o Par la men tar se hu mi lha para bus -
car a emen da e se es for ça em pro je tos para bus car a
li be ra ção do re cur so, que não che ga e é cada vez
mais dis tan ci a do no tem po e da po pu la ção.

Mas a po pu la ção se di ri ge ao Par la men tar e diz
que quer uma emen da para seu Mu ni cí pio; que pre ci -
sam de uma cre che, uma pon te, uma es tra da para o
seu mu ni cí pio. E as emen das co le ti vas po dem, sim,
sa tis fa zer gran des obras. Vejo, em re la ção ao meu
Esta do, que há li be ra ção de boas ver bas para es tra -
das e obras mé di as e ne ces sá ri as à po pu la ção, mas
são li be ra das nes se su fo co de fim de ano, que não é

jus to nem hu ma no, nem para nós, Se na do res e De pu -
ta dos, nem para os ser vi do res dos mi nis té ri os, que se 
es tres sam num tra ba lho de úl ti ma hora para sa tis fa -
zer os par la men ta res. Não é jus to que isso acon te ça
num país em que o su pe rá vit pri má rio do ano é de 40
bi lhões.

Esses em pe nhos po dem, sim, ser fe i tos nos
me ses de agos to, se tem bro, ou tu bro, mas nun ca en -
tre os dias 20 e 31 de de zem bro de cada ano. Fica,
por tan to, aqui a mi nha pa la vra de pro tes to e in con for -
mis mo com essa si tu a ção. Mas sei que, em ra zão do
es pí ri to hoje do Se na do Fe de ral e do Con gres so Na -
ci o nal de fa zer com que nós, par la men ta res, al can ce -
mos pa ta ma res ma i o res de par ti ci pa ção com a po pu -
la ção, ha ve re mos de, mais cedo ou mais tar de, fa zer
con quis tas nes sa área que se jam re al men te o ve í cu lo 
que pos sa le var à nos sa po pu la ção mais con fi an ça
não ape nas no par la men tar, Sr. Pre si den te, mas tam -
bém no Orça men to, no Go ver no e no País.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ju vên cio da
Fon se ca, o Sr. Ra mez Te bet, 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.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si -
dên cia con vo ca ses são con jun ta a re a li zar-se hoje,
27 do cor ren te, às 17 ho ras, no ple ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos, des ti na da à apre ci a ção de ma té ria
or ça men tá ria.

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va, por 
vin te mi nu tos.

A SRª MARINA SILVA  (Blo co/PT – AC. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra) – Sr.
Pre si den te, es tou ou vin do, des de on tem, uma sé rie
de Co le gas, Srs. Se na do res, fa lan do a res pe i to do
Orça men to que ago ra es ta mos de ba ten do e que, es -
pe ro, pos sa mos vo tar o quan to an tes, para que as
duas Ca sas con clu am seus tra ba lhos le gis la ti vos.

Ao fa zer mos a crí ti ca de que o Orça men to foi se
cons ti tu in do,  ao lon go dos anos, em uma ”ca i xa-pre -
ta“ e, as so ci an do essa crí ti ca ao dis cur so fe i to on tem
pelo Lí der do Go ver no, Se na dor Artur da Tá vo la, de
que o re gi me pre si den ci a lis ta aca ba co la bo ran do
para que a peça or ça men tá ria ad qui ra os con tor nos
que hoje te mos,  e de uma sé rie de ava li a ções que fo -
ram fe i tas, eu que ria aqui fa lar de um mo des to es for -
ço, do meu pon to de vis ta, al ta men te sig ni fi ca ti vo e
exem plar, re a li za do pe los alu nos do Co lé gio Ma ris ta e 
do Cen tro de Ensi no de So bra di nho. Incen ti va dos
pelo ex-Go ver na dor e Pre si den te da Mis são Cri an ça,
Pro fes sor Cris to vam Bu ar que, ins pi ra do na pro pos ta



que apre sen tei nos tra ba lhos da Co mis são de Com -
ba te à Po bre za como uma das al ter na ti vas de de be lar 
os pro ble mas so ci a is do nos so País, que é a fi gu ra do
Orça men to So ci al, em tra mi ta ção nes ta Casa, e que
es pe ro um dia seja apro va do, para que, ao dis cu tir -
mos, não es te ja mos ape nas fa lan do de uma for ma
ge né ri ca – sem nome, en de re ço ou te le fo ne –, sem
uma subs tân cia ou uma ma te ri a li da de que pos sa ser
si na li za da para a so ci e da de como sen do o Orça men -
to des te País, de ter mi nan do a for ma como será gas to, 
de ter mi na do os ob je ti vos e, se não fo rem gas tos de
ma ne i ra apro pri a da, mos tran do os pre ju í zos.

A pro pos ta de or ça men to so ci al é exa ta men te a
des ti na ção de re cur sos para a área so ci al do País, da
sa ú de, da edu ca ção, da ge ra ção de em pre go e ren da, 
es por te, la zer, se gu ran ça e re for ma agrá ria, um con -
jun to de ações que re ce be ria re cur sos obri ga to ri a -
men te des ti na dos a es sas áre as e com a obri ga ção
de se rem exe cu ta dos nes sas áre as, das qua is não
po de ri am ser re ma ne ja dos, a não ser com a au to ri za -
ção do Con gres so ou em caso de al gu ma ca tás tro fe.
Essa se ria a pro pos ta do Orça men to so ci al, fa lan do
de for ma bem sim ples. Espe ro que seja apro va da, a
fim de que o País pos sa ver a quan ti da de de re cur sos
des ti na dos à área so ci al, para que tipo de ati vi da de e
qua is os re sul ta dos es pe ra dos, e que pos sa ha ver um  
to tal acom pa nha men to por par te da so ci e da de, que a
par tir de um sis te ma de ava li a ção de de sem pe nho,
seja pos sí vel apre ci ar as po lí ti cas so ci a is des te País. 

Sr. Pre si den te, ins pi ra dos nes se con jun to de
ações, os alu nos do Co lé gio Ma ris ta e do Cen tro de
Ensi no de So bra di nho fi ze ram um es for ço, ten tan do
apre sen tar a sua pro pos ta de Orça men to so ci al. Eles
che ga ram a al guns re sul ta dos mu i to in te res san tes,
cujo es for ço foi con subs tan ci a do num do cu men to que 
en tre ga ram ao Pre si den te da Co mis são Mis ta de
Orça men to, que é o Se na dor Car los Be zer ra, numa
au diên cia que foi mar ca da pelo meu ga bi ne te. E fi quei 
mu i to fe liz de ver cer ca de 20 jo vens que, du ran te al -
guns me ses, de bru ça ram-se so bre a pro pos ta or ça -
men tá ria afir ma rem: ”Para nós, os jo vens des te País,
as pri o ri da des se ri am es tas aqui“. 

Pode até ser que das pri o ri da des apre sen ta das
nós, como pes so as da Casa Re vi so ra, com al guns ja -
ne i ros a mais, pos sa mos dis cor dar. Mas aque le foi um 
es for ço exem plar dos jo vens des te País que, tal vez,
nos ace nem com o se guin te re ca do: che ga de fi ca rem 
dis cu tin do o Orça men to como se fos se uma ca i -
xa-pre ta a que a so ci e da de bra si le i ra não tem aces so.

Nes te mo men to, es ta mos en fren tan do gra ves
pro ble mas, prin ci pal men te o cres ci men to da po bre za. 
Se gun do a Fun da ção Ge tú lio Var gas, há 50 mi lhões

de pes so as po bres no País, das qua is 22 mi lhões são
cri an ças na fa i xa de zero a 15 anos de ida de. São se -
res hu ma nos que es tão vi ven do um mo men to em que 
mais  pre ci sam de pro te ção,  apo io, de con di ções
para que pos sam de sen vol ver as suas po ten ci a li da -
des e sua ca pa ci da de fí si ca.

Eu me re cor do ago ra de um pro nun ci a men to do
Frei Beto que me to cou pro fun da men te, numa re u -
nião que ti ve mos re cen te men te, no Rio de Ja ne i ro,
com o Ban co Inte ra me ri ca no e vá ri as pes so as da so -
ci e da de. Ele dis se que sem pre que vi a ja para fora do
País e al guém lhe per gun ta como vai a luta pe los di re -
i tos so ci a is no Bra sil, ele res pon de que, in fe liz men te – 
são pa la vras suas –, no Bra sil, como em boa par te do
mun do, ”ain da es ta mos lu tan do pe los di re i tos ani ma -
is“. E digo, lu ta mos pe los di re i tos ins tin tu a is. Tra ta-se
exa ta men te de su prir as ne ces si da des mais ele men -
ta res para que a vida acon te ça: a ali men ta ção, a água 
para ser be bi da sem ris co de vida, um abri go para a
pro te ção con tra o frio e o ca lor. Esses são os nos sos
di re i tos ins tin tu a is. E ain da vi ve mos, no Bra sil e nos
pa í ses em de sen vol vi men to, lu tan do pe los di re i tos
ins tin tu a is. Após ter mos su pri do os nos sos di re i tos
ins tin tu a is,  per se gui mos os di re i tos so ci a is: sa ú de,
edu ca ção, in for ma ção, la zer e ou tros. Mas há algo bá -
si co e ele men tar –  nos sos di re i tos ins ti tu a is – que
pre ci sa ser su pri do para so bre vi ver mos e con ti nu ar -
mos a re pro du zir como es pé cie. Boa par te de nós
está com pro me ten do até sua ca pa ci da de de con ti nu -
ar re pro du zin do. 

Os jo vens apre sen ta ram na sua pro pos ta suas
pri o ri da des. Fi quei mu i to fe liz de ter sido agra ci a da
com uma peça da pro pos ta de or ça men to so ci al que
eles fi ze ram e me com pro me ti com eles de, jun ta men -
te com a mi nha as ses so ria, en vi ar-lhes uma nota téc -
ni ca, fa zen do as ob ser va ções – tal vez uma ma nia de
pro fes so ra – da pro pos ta que eles apre sen ta ram. Não 
no sen ti do de cor ri gi-los; do meu pon to de vis ta, não
há cor re ções a se rem fe i tas. Há ape nas elo gi os, pois
o mais im por tan te do es for ço que eles re a li za ram é a
men sa gem, é o pro pó si to. Va mos nos ali nhar à men -
sa gem des ses jo vens, qual seja, a de que é fun da -
men tal ex tra po lar os di re i tos ins tin tu a is e pas sar para
o aten di men to aos di re i tos so ci a is, para que pos sa -
mos di zer nes te fi nal de ano e no Na tal, como Je sus
Cris to dis se, que nem só de pão vive o ho mem. Che -
ga de fa zer a “po lí ti ca do es tô ma go”, acre di tan do que
es ta mos fa zen do mu i to. Ao re a li zar mos essa po lí ti ca,
su pri mos ape nas os di re i tos ins tin tu a is dos se res hu -
ma nos. Na na tu re za, os de ma is se res con se guem su -
prir essa ne ces si da de, mas, na raça hu ma na, exis tem 
aque les que se apro pri am do todo e aque les que se



sen tem pri va dos dos mais ele men ta res me i os para
con ti nu a rem exis tin do.

Sr. Pre si den te, faço essa re fle xão, por que, ou -
vin do os Srs. Se na do res fa la rem com mu i ta pro pri e -
da de do mo men to que es ta mos vi ven do, ao vo tar mos
a peça or ça men tá ria, sin to-me de sa fi a da e, mais uma 
vez, ins pi ra da na pro pos ta do meu ami go ex-Go ver -
na dor Cris to vam Bu ar que. Se ria in te res san te se re u -
nís se mos um gru po de pes so as da Fun da ção Ge tú lio
Var gas, do Ipea, da USP, da UFRJ e con sul to res do
Se na do Fe de ral e da Câ ma ra dos De pu ta dos e so li ci -
tás se mos: ”Cons ti tu am uma co mis são, um gru po de
tra ba lho e fa çam uma au di to ria da peça or ça men tá ria
des te País. Pe guem uma lupa e apro xi mem-na do
Orça men to da União. Ve ri fi quem quan to des per dí cio
há den tro des sa peça or ça men tá ria; quan tos re cur -
sos são des ti na dos para obras que não ne ces si ta ri am 
re ce bê-los; quan tos re cur sos aten dem a ne ces si da -
des que não são pri o ri tá ri as ou es tra té gi cas nem do
País, nem do Esta do nem do Mu ni cí pio.

E , ao fi nal des se tra ba lho, o gru po apre sen ta ria
aos Srs. Se na do res, ao Pre si den te da Re pú bli ca, o
re sul ta do di zen do que uma par te re al men te é pro du ti -
va, é be né fi ca, e deve ser man ti da, mas que uma boa
par te dos re cur sos pú bli cos, fru to do es for ço da so ci e -
da de pelo pa ga men to dos im pos tos, es tão des cen do
pelo ralo, pela vala co mum do des per dí cio. Isso aqui
não pode per ma ne cer nem na Lei de Di re tri zes e Ba -
ses nem na LDO nem na pro pos ta or ça men tá ria.

Sin to-me de sa fi a da a ten tar esse es for ço. E cre -
io que não seja im pos sí vel, por que o Orça men to da
União é uma peça pú bli ca à qual to dos te mos aces so.
É apro va do todo ano e ba ti za do pe los que en ten dem
de or ça men to de ”ca i xa-pre ta“, ”peça de fic ção“. É,
en tão, tudo o que não deve ser.  De ve ria ser com pos to 
de re cur sos des ti na dos aos pro gra mas es tra té gi cos
do País, dos Esta dos, dos Mu ni cí pi os, das co mu ni da -
des. E dis cor do que pos sa mos ir à tri bu na só para fa -
lar das gran des te ses, das gran des pro pos tas. Se as
nos sas gran des pro pos tas e as nos sas gran des te ses 
não fo rem tra du zi das em po lí ti cas pú bli cas do co ti di a -
no, nada sig ni fi cam. 

Aliás, um dos ma i o res pro ble mas do nos so País
é que os pro je tos e as pro pos tas são gran des de ma is; 
tão gran des que o povo nem al can ça. E os que con se -
guem al can çar são, como diz D. Ma u ro Mo rel li, os que 
são, os que po dem, os que sa bem, os que têm. Os
que não são, não sa bem, não po dem e não têm não
con se guem al can çar os gran des pro je tos. 

Tal vez o es for ço dos nos sos jo vens do Co lé gio
Ma ris ta e do Cen tro de Ensi no de So bra di nho seja
uma ten ta ti va de di zer: que re mos que as gran des pro -

pos tas des te País – do Se na do, da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, do Pre si den te da Re pú bli ca – se jam trans -
for ma das em po lí ti cas do co ti di a no, para que na es co -
la não fal te a me ren da, o li vro de boa qua li da de; na
co mu ni da de, não fal te o pos to de sa ú de com aten di -
men to mé di co ade qua do; na pe que na hor ta co mu ni -
tá ria, não fal te a as sis tên cia téc ni ca a fim de que o
agri cul tor pos sa pro du zir com a efi ciên cia que lhe
dará fru tos para sus ten tar sua fa mí lia.

Re ce bo este es for ço com gra ti dão aos jo vens e
ao Go ver na dor Cris to vam que es ti mu lou a ini ci a ti va. E 
co lo co-me à in te i ra dis po si ção como al guém que, du -
ran te um ano, jun ta men te com os Se na do res Ma gui to 
Vi le la, Edu ar do Su plicy, Pe dro Si mon e ou tros e vá ri -
os Srs. De pu ta dos que com pu se ram a Co mis são de
Com ba te à Po bre za, vi si tou as si tu a ções mais drás ti -
cas des te País em ter mos de po bre za. E fico pen san -
do: como po de re mos tra du zir as ne ces si da des da -
que la fa mí lia que en con tra mos em São José da Ta pe -
ra, to man do chá de ca pim san to no al mo ço e chá de
ca pim san to no jan tar, por que não ti nham o que co -
mer?  Tra du zin do isso no meu ‘acre a nês“ ou no meu
”se rin ga lês“ do Nor te: como ”en fi a mos“ isso no Orça -
men to des te País? Que pro pos tas de ve mos apre sen -
tar para re ti rar nos sos jo vens da si tu a ção de em bru te -
ci men to na qual, em uma pe ni ten ciá ria em São Pa u lo,
en con tra mos tre zen tos jo vens? Esse jo vens ha vi am
sido re mo vi dos da Fe bem por que fi ze ram uma re be -
lião, re be lião essa que se jus ti fi ca va pelo fato de es ta -
rem sen do tra ta dos lá den tro como se fos sem ani ma is. 

Eu, o Se na dor Edu ar do Su plicy, a De pu ta da Lu í -
za Erun di na, o Se na dor Ma gui to Vi le la e ou tros mem -
bros da Co mis são de Com ba te à po bre za en con tra -
mos, em uma pe ni ten ciá ria para cri mi no sos adul tos,
jo vens na fa i xa de 12 aos 16 anos; em ce las que ti -
nham ca pa ci da de para dez pes so as en con tra mos
vin te jo vens como que en ja u la dos.

Uma das ce nas mais dra má ti cas da mi nha vida
ocor reu na que le dia. Ve ri fi quei que os 15 mi lhões de
jo vens anal fa be tos são pre sa fá cil para esse tipo de
mar gi na li za ção que en con tra mos. Eu tive uma ex pe -
riên cia  tal vez hoje não seja o me lhor dia de re la tá-la,
por que, ge ral men te, ela me emo ci o na mu i to  com
aque les jo vens.

Na que la opor tu ni da de, eu fi quei pen san do: será 
que a Co mis são vai mes mo po der aju dar a me lho rar o 
so fri men to des sas pes so as? Com cer te za, os R$ 4
bi lhões que fo ram alo ca dos do Fun do de Com ba te à
Po bre za já são um pe que no es for ço. Não des va lo ri zo
esse es for ço do Con gres so, mas não pos so de i xar de
di zer que ele é in su fi ci en te, por que o nos so dé fi cit so -
ci al é da or dem de 35 a 40 bi lhões por ano. Se ria esse



va lor su fi ci en te para aca bar mos com a po bre za, fa -
zen do aqui lo que é ne ces sá rio e que pre ci sa ser fe i to,
com os ins tru men tos ade qua dos, en tre eles os dois
mais im por tan tes: a re for ma agrá ria e a edu ca ção.

Então, Sr. Pre si den te, com es sas pa la vras, que -
ro de i xar um de sa fio: cri ar um gru po de tra ba lho para
ve ri fi car se, no que es ta mos apro van do, ao fi nal de
2001 para 2002, no Orça men to da União, não há des -
per dí cio.   Des per dí cio esse, par te do es for ço dos que
são, dos que sa bem, po dem e têm e que está sen do
alo ca do para os seus as so ci a dos, ou con sor ci a dos, e
não para os que não são, não sa bem, não po dem e
não têm for ça su fi ci en te para pres si o nar a fim de que
suas de man das se jam con tem pla das no Orça men to
da União.

Du ran te o dis cur so da Srª Ma ri na Sil -
va, o Sr. Ro meu Tuma de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. José
Alen car.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Con ce do
a pa la vra ao emi nen te Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY  (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor José Alen car, que ro
ex pres sar aqui a pre o cu pa ção de inú me ros pi lo tos e
dos mem bros do Sin di ca to Na ci o nal das Empre sas
Ae ro viá ri as, que têm aler ta do o Go ver no para uma lei
que o Con gres so Na ci o nal apro vou, o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 47, de 1996, de ini ci a ti va do Pre si den te
da Re pú bli ca, para in clu ir a hi pó te se de des tru i ção de
ae ro na ves, que ob te ve pa re ce res dos Se na do res Ro -
meu Tuma, na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, e José Agri pi no, na Co mis são de Re la -
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

Ain da que se con si de re, nes se pro je to, a ne ces -
si da de da au to ri za ção do Pre si den te da Re pú bli ca
para even tu al aba te de avião, há uma con vic ção, so -
bre tu do por par te da que les que tra ba lham na avi a ção 
ci vil – pi lo tos, ae ro na u tas, ae ro viá ri os – de que esse
pro je to en vol ve um ris co mu i to gran de.

No Peru, hou ve um caso em que um avião foi
aba ti do. Ha via a ex pec ta ti va de que nele es ti ves sem
nar co tra fi can tes. Po rém, a ae ro na ve trans por ta va a
fa mí lia de um pas tor, sua se nho ra e o seu fi lho, que fo -
ram mor tos.

Então, er ros des sa na tu re za, po dem acon te cer.
O Pre si den te do Sin di ca to Na ci o nal das Empre sas
Ae ro viá ri as, Ge or ge Erma koff, ob ser va: ”Nun ca é
pos sí vel sa ber, com 100% de se gu ran ça, quem está
den tro de um avião“. Assim, é ne ces sá rio, que o Go -
ver no re pen se isso, Sr. Pre si den te. Ava lio como mu i to

im por tan te a de cla ra ção, re gis tra da hoje no Jor nal do
Bra sil, do Ge ne ral Alber to Car do so, Che fe do Ga bi ne -
te Insti tu ci o nal da Pre si dên cia da Re pú bli ca, que está
en car re ga do de man ter con ta tos com as di ver sas en -
ti da des para tra tar da re gu la men ta ção des sa le gis la -
ção, que re co nhe ce: ”Não de i xa de ser uma pena de
mor te“. Ora, Sr. Pre si den te, a Cons ti tu i ção Bra si le i ra
veda a pena de mor te.

Vo tei con tra ri a men te, mas apro va mos, no Se na -
do Fe de ral, a au to ri za ção de cré di to de, apro xi ma da -
men te, US$ 2.5 mi lhões para se cons ti tu ir o Pro je to
Si vam. Hoje, o Bra sil está com ple tan do toda a rede de 
ra da res, os mais mo der nos,  para de tec tar  todo tipo
de vôo na vas ta re gião ama zô ni ca.

De tec tan do-se para onde os aviões es tão indo,
mes mo que em gran de nú me ro, ob vi a men te, com
esse sis te ma de ra da res, tor na-se mu i to mais fá cil sa -
ber onde os aviões irão pou sar. Che gan do a qual quer
ae ro por to, a For ça Aé rea Bra si le i ra terá con di ções
para ali fa zer a de vi da ave ri gua ção.

Ade ma is, des tru ir uma ae ro na ve, por me nos so -
fis ti ca da que seja, sig ni fi ca uma per da ma te ri al mu i to
gran de. Então, se uma ae ro na ve está re a li zan do uma
ope ra ção pro i bi da, ile gal, ima gi no que ela pos sa ser
apre en di da. Em vez de aba ter a ae ro na ve, com a pre -
ci são que o Go ver no tem ago ra, com o sis te ma de ra -
da res do pro je to Si vam, é mais fá cil apre en der a ae ro -
na ve, uma vez no chão, e to mar as pro vi dên ci as de vi -
das, e não le var adi an te essa lei, que per mi te o aba te
de aviões, com o ris co de es tar-se aba ten do aviões
em que es te jam pes so as ino cen tes que, por al gu ma
de nún cia in cor re ta, fo ram to ma das como nar co tra fi -
can tes.

É in te res san te sa ber que, gra ças aos ape los, às
ob ser va ções dos ae ro na u tas, dos pi lo tos, dos ae ro -
viá ri os e ou tros que tra ba lham na avi a ção ci vil, o Go -
ver no está até com di fi cul da de de re gu la men tar essa
lei, pois se tra ta de uma lei que, em ver da de, sig ni fi ca
a pena de mor te. Por es tar mos, hoje, ao con trá rio do
que ha via em 1998, com todo o Pro je to Si vam pra ti ca -
men te pron to, me lhor se ria mo di fi car essa lei.

É este o re gis tro que eu gos ta ria de fa zer: como
essa foi uma ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
se ria pró prio que, à luz do que tem ob ser va do em
seus diá lo gos o Ge ne ral Alber to Car do so, Che fe do
Ga bi ne te Insti tu ci o nal da Pre si dên cia da Re pú bli ca,
hou ves se uma mo di fi ca ção des sa le gis la ção.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – O Sr. Se -
na dor Bel lo Par ga en vi ou dis cur so à Mesa para ser



pu bli ca do na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi -
men to Inter no.

S. Exª será aten di do.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – Sr. Pre si -
den te, Srªs. e Srs. Se na do res, a pu bli ca ção de “Por
um Bra sil me lhor” é mo ti vo de re go zi jo para as de ze -
nas de mi lha res de ma ra nhen ses que con fi am em
Nice Lo bão. Re gis tra em suas pá gi nas, pas so a pas -
so, os even tos mais im por tan tes re sul tan tes da in can -
sá vel atu a ção da re pre sen tan te do nos so Esta do na
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Inte grar essa Casa do Le gis la ti vo, em Bra sí lia, é 
uma das mis sões mais di fí ce is que pode ca ber a um
po lí ti co: con vi ven do com qua se seis cen te nas de par -
la men ta res, ge ral men te bri lhan tes e de lar ga ex pe -
riên cia, o de pu ta do é obri ga do a uma fer re nha dis pu -
ta para as se gu rar um es pa ço que não é seu, mas da
po pu la ção que re pre sen ta.

Foi o que con quis tou a de pu ta da Nice Lo bão no
de sem pe nho do pri me i ro man da to. Com a sua re co -
nhe ci da e enér gi ca efi ciên cia, e mo ti va da pela ple na
cons ciên cia da gra ve res pon sa bi li da de da sua re pre -
sen ta ção, Nice Lo bão su pe rou cada um dos obs tá cu -
los que aca so se lhe opu se ram e des ta cou-se quer
nos tra ba lhos dos ór gãos téc ni cos - como mem bro e
até re cen te men te Vice-Pre si den te da im por tan te Co -
mis são de Edu ca ção da Câ ma ra dos De pu ta dos – ,
quer na tri bu na par la men tar, quer na in dor mi da atu a -
ção jun tos aos Mi nis té ri os e de ma is ór gãos fe de ra is,
bus can do os jus tos re cur sos re i vin di ca dos pelo Ma ra -
nhão.

Res sal ta-se, da sua ati vi da de po lí ti ca, a in de -
pen dên cia com que Nice Lo bão a exer ce. Per ten cen -
do à ban ca da do PFL, faz par te da base par la men tar
que tem dado sus ten ta ção ao go ver no fe de ral para
exe cu tar as obras que aten dem às exi gên ci as do in te -
res se pú bli co. Con tu do, mos trou-se li vre e in de pen -
den te nos dis cur sos, nas ini ci a ti vas, atu a ções e nos
vo tos, mu i tas ve zes con trá ri os às pre ten sões do go -
ver no, sem pre que se con ven ceu ser esta a von ta de e 
a in cli na ção do povo ma ra nhen se.

Em “Por um Bra sil me lhor”, o le i tor en con tra rá
exem plos da atu a ção que, nos úl ti mos três anos, mar -
ca ram a per for man ce de Nice Lo bão na Câ ma ra dos
De pu ta dos. Suas ini ci a ti vas são mo ti vo de or gu lho
para o ma ra nhen se, que nela, jun ta men te com ou tros
par la men ta res, se vê bem re pre sen ta do no ce ná rio
na ci o nal.

Qu e i ra Deus que a De pu ta da Nice Lo bão, de ex -
tra or di ná ria vo ca ção para o bem pú bli co as sim se

man te nha nos fu tu ros man da tos que lhe atri bu i rá o
povo do Ma ra nhão.

Por isso, Sr. Pre si den te, so li ci to a trans cri ção,
dos ana is des sa Casa, da ín te gra do do cu men to aci -
ma re fe ri do.

Era o que ti nha a di zer.
Obri ga do. – Bel lo Par ga.
O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – A Pre si -

dên cia lem bra às Srªs. e aos Srs. Se na do res que ha -
ve rá hoje, às 17 ho ras, no ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, ses são con jun ta do Con gres so Na ci o nal
des ti na da a apre ci ar ma té ria or ça men tá ria.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 13 ho ras e 29 
mi nu tos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR BENÍCIO SAMPAIO, NA
SESSÃO 18-12-2001, QUE SE REPU-
BLICA PARA QUE DELE CONSTEM AS
REVISÕES DO ORADOR.

O SR. BENÍCIO SAMPAIO  (Blo co/PPB – PI.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, ao tér mi no des te ano le gis la ti vo, na 
úl ti ma se ma na, ocu po pela pri me i ra vez a tri bu na des -
ta Casa, 28 dias após a mi nha pos se.

Su pre mo Tri bu nal da opi nião pú bli ca na ci o nal e
úl ti ma ins tân cia dos seus des ti nos, o Se na do Fe de ral
se fez res pe i tar ao lon go dos anos. No Impé rio, quan -
do pro pug na va os seus ide a is por li ber da de e pela Fe -
de ra ção, nas lu tas abo li ci o nis tas pela li ber ta ção dos
es cra vos e na Pro cla ma ção da Re pú bli ca, man ten -
do-se, ain da hoje, como guar dião da uni da de na ci o -
nal.

Sin to-me hon ra do por per ten cer aos seus qua -
dros e ocu par a Tri bu na que já foi de Rui Bar bo sa, ar -
tí fi ce da pri me i ra Cons ti tu i ção re pu bli ca na. Ele vo, por
con se qüên cia, meu es pí ri to pú bli co e os ide a is de
ser vir ao meu Esta do e ao meu País.

Afon so Ari nos de Mel lo Fran co, que dá nome à
ala do meu ga bi ne te, já em 1951, oca sião em que eu
nas cia, pon ti fi ca va:

”Vejo aqui com pa nhe i ros dos Esta dos
nor des ti nos e pen so na que las re giões so fre -
do ras e adus tas; pen so no co lo ri do da que la
ci vi li za ção tão che ia de ca rá ter po pu lar, na -
que la Ter ra da gran de mú si ca, da gran de



dan ça, da gran de po e sia. Pen so no Nor des -
te, nos gi bões de cou ro, nas va que ja das,
nas va que ja das, nas ca a tin gas e nos lu a -
res.“

Eu vejo aqui re pre sen tan tes de to dos os Esta -
dos. Sou nor des ti no, e com or gu lho, da ter ra dos car -
na u ba is.

Ve nho da ter ra de Pe trô nio Por te la, que mar cou
in de le vel men te sua pas sa gem nes ta Casa da Fe de -
ra ção, como mes tre da ar ti cu la ção, do en ten di men to
e do con sen so.

Su ce do Hugo Na po leão, tam bém mes tre na
arte da con vi vên cia e na ele gân cia po lí ti ca, que lhe
as se gu ra ram a ma i or per ma nên cia em car gos ele ti -
vos do meu Esta do, nos dias de hoje.

Nas ci em Te re si na. Em 1974, con cluí o cur so
mé di co e, em 1977, es ta va qua li fi ca do, no Rio de Ja -
ne i ro, para o exer cí cio do aten di men to clí ni co e car di -
o ló gi co, ra zão ma i or do meu exer cí cio pro fis si o nal. 

Na vida pú bli ca, tive a hon ra de di ri gir a sa ú de
no Mu ni cí pio de Te re si na. As ações de con tro le da tu -
ber cu lo se, han se nía se, do en ças se xu al men te trans -
mis sí ve is, além do pro gra ma in te gra do de sa ú de es -
co lar do De par ta men to de Ações Espe ci a is da Se cre -
ta ria de Sa ú de do Esta do. Tam bém os des ti nos da sa -
ú de pú bli ca do meu Esta do, num pe río do di fí cil, de
lon ga es ti a gem e fome, no Go ver no do no bre e ope ro -
so Se na dor Fre i tas Neto.

Afe to aos de sa fi os e per se gui dor de re sul ta dos,
con tri bu í mos para a re du ção da mor ta li da de in fan til
no Esta do, com en fo que pri o ri tá rio na imu ni za ção e
no con tro le das do en ças di ar re i cas.

Na opor tu ni da de, pre si di, por dois man da tos
con se cu ti vos, o Con se lho Na ci o nal de Se cre tá ri os
Esta du a is de Sa ú de, co la bo ran do de ci si va men te
para a uni da de e des cen tra li za ção do Sis te ma Úni co
de Sa ú de, no iní cio da sua im ple men ta ção.

    Pre si den te e cri a dor do Con se lho Esta du al de
Sa ú de do Pi a uí, mem bro per ma nen te da Co mis são
Inter ges to ra Tri par ti te, fui ain da ti tu lar do Con se lho
Na ci o nal de Sa ú de.

Ao che gar à esta Casa bus quei as co mis sões de 
as sun tos so ci a is e de edu ca ção, pois des de 1977
exer ço as ati vi da des de pro fes sor uni ver si tá rio do cur -
so de me di ci na da Uni ver si da de Fe de ral do Pi a uí. Já
pre si di a So ci e da de de Car di o lo gia do meu Esta do e
ocu po a ca de ia nú me ro 18 da Aca de mia de Me di ci na
do Pi a uí.

Devo cen trar o foco do meu exer cí cio le gis la ti vo
na bus ca de so lu ções para gra ves pro ble mas so ci a is
do meu Esta do e do meu País.

É, por tan to, per ti nen te Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, tra tar hoje, aqui, das di fi cul da des cir -
cuns tan ci a is do Pólo de Sa ú de de Te re si na, Ca pi tal
do meu Esta do. 

Com 250 mil km², o Pi a uí está in crus ta do no
semi-ári do nor des ti no, com seus 2.840.000 ha bi tan -
tes con vi ven do fre qüen te men te com as ad ver si da des
cli má ti cas e ques tões ge o po lí ti cas, que im pe dem o
seu de sen vol vi men to.

O Sr. Fre i tas Neto (Blo co/PSDB – PI) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI) –
Pois não, Se na dor Fre i tas Neto.

O Sr. Fre i tas Neto (Blo co/PSDB – PI) – Se na -
dor Be ní cio, que ria con gra tu lar o Esta do do PI, que
tam bém, como V. Exª, te nho a hon ra de re pre sen tar
nes ta Casa des de 1995, pela sua vin da para esta
Casa. Co nhe ço V. Exª e sua fa mí lia, das mais des ta -
ca das do Esta do do Pi a uí, pelo pa drão de ho nes ti da -
de, a par tir de seu pai, Alu í sio Sam pa io, re co nhe ci do,
fes te ja do em to das as ro das de Te re si na e do in te ri or
do Pi a uí por ser um ho mem tra ba lha dor, um pai de fa -
mí lia exem plar e aque le que le gou a seus fi lhos isto
que lhe é pe cu li ar: a re ti dão em to dos os seus atos, a
ho nes ti da de, a ca pa ci da de de ser ami go dos ami gos
e, prin ci pal men te, um pro fis si o nal com pe ten te. Qu e ro 
fa lar a V. Exª tam bém como aque le que teve a hon ra
de tê-lo como su pe rin ten den te da Fun da ção Mu ni ci -
pal de Sa ú de quan do fui pre fe i to de Te re si na, e V. Exª, 
ao lado de Ro bert Me de i ros, to cou to das aque las
ações so bre as qua is já dis cor reu ra pi da men te. Lem -
bro que, no pe río do em que V. Exª es te ve à fren te da
Fun da ção de Sa ú de do mu ni cí pio de Te re si na, tri pli -
cou-se o aten di men to àque les que bus ca vam aten di -
men to na rede mu ni ci pal de sa ú de na Ca pi tal do Esta -
do do Pi a uí. De po is, tam bém tive a hon ra de ter V. Exª
como Se cre tá rio de Esta do da Sa ú de quan do go ver -
nei, de 1991 a 1994, o Esta do do Pi a uí. Mais uma vez, 
V. Exª de sen vol veu um tra ba lho com pe ten te, um tra -
ba lho ho nes to, que de i xou a to dos ad mi ra dos e fez
com que o nú me ro das pes so as que pas sa ram a
apre ci ar a con du ta e a ma ne i ra de tra ba lhar de V. Exª
au men tas se mu i to. Lem bro-me de que as li de ran ças
po lí ti cas, na que le mo men to, es ta vam qua se con vo -
can do V. Exª para ser De pu ta do Fe de ral, e se V. Exª ti -
ves se op ta do por con ti nu ar na vida pú bli ca, te ria sido,
na que la ele i ção, o De pu ta do Fe de ral mais vo ta do do
Pi a uí. Ace i tou a in di ca ção do seu par ti do para ser su -
plen te de Se na dor e, como tal, che ga ao Se na do Fe -
de ral. Qu e ro ain da lem brar que V. Exª foi quem im -
plan tou, no Pi a uí, os agen tes co mu ni tá ri os de sa ú de,
que, ao lado de to das es sas ações de me di ci na pre -



ven ti va, ins ta la das e le va das a efe i to na sua ges tão
na Se cre ta ria de Sa ú de, re du ziu-se bas tan te a taxa
de mor ta li da de in fan til em um pe río do di fí cil. Ti ve mos
um pe río do de seca du ran te qua se todo o nos so Go -
ver no. Foi tam bém um pe río do de có le ra. Os Esta dos
vi zi nhos fo ram atin gi dos de ma ne i ra bas tan te in ten sa. 
Lem bro-me de que o Mi nis té rio da Sa ú de che gou a
man dar uma equi pe ao Pi a uí para sa ber o que es ta va
ocor ren do, uma vez que, ape sar de o Ma ra nhão e o
Ce a rá es ta rem con vi ven do na que le mo men to com a
có le ra, o Pi a uí não es ta va pas san do pelo pro ble ma
em fun ção de suas ações. Por tudo isso, como pi a u i -
en se, que ro di zer que o Pi a uí ga nha, sem dú vi da ne -
nhu ma, um Se na dor à al tu ra de suas tra di ções Falo
de to dos aque les pi a u i en ses que já pas sa ram por
aqui e hon ra ram o nos so Esta do. Mu i tas fe li ci da des.
Te nho cer te za de que, no man da to de Se na dor da
Re pú bli ca, V. Exª fará o que fez até hoje ao lon go de
sua vida pro fis si o nal. Devo di zer que, ape sar de jo -
vem, V. Exª é um dos car di o lo gis tas mais com pe ten -
tes e mais pro cu ra dos no Esta do do Pi a uí. Meus pa ra -
béns por sua pre sen ça nes ta Casa. Per mi to-me fa zer
com que mi nhas con gra tu la ções se jam am pli a das
para todo o povo do Pi a uí. Mu i to obri ga do pelo apar te
que V. Exª me con ce deu.

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB - PI) –
Eu é que agra de ço, ilus tre Se na dor Fre i tas Neto. O
exa ge ro de suas con si de ra ções cer ta men te de cor re
do fato de ser mos ami gos fra ter nos. Sou seu gran de
ad mi ra dor.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) –
Con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB - PI) –
Pois não, Se na dor Se bas tião Ro cha. 

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT - AP) – Qu -
e ro tam bém me con gra tu lar com V. Exª e com o povo
do Pi a uí. Nes ses pou co mais de 20 dias que V. Exª
está aqui, pude es tar ao seu lado, con ver san do, tro -
can do idéi as so bre o Se na do, so bre o Bra sil, so bre a
sa ú de do povo bra si le i ro. Sou tes te mu nha, por tan to,
do in te res se de V. Exª em con tri bu ir para o apri mo ra -
men to da ci da da nia, para o de sen vol vi men to do País
e para a re cu pe ra ção da nos sa sa ú de pú bli ca. Por
isso que ro sa u dá-lo, Se na dor Be ní cio Sam pa io, na
cer te za de que che ga ao Se na do um téc ni co com pe -
ten te, com cur rí cu lo in ve já vel, e que traz a ex pe riên -
cia do exer cí cio da po lí ti ca, ten do sido se cre tá rio mu -
ni ci pal e exer ci do tam bém ou tros car gos, o que é mu i -
to im por tan te para o Se na do. V. Exª tem aqui ali a dos
nas ca u sas em que to dos te mos o com pro mis so de
ser so li dá ri os com o povo bra si le i ro, na bus ca de me -
lho res con di ções de vida. Pa ra béns a V. Exª pelo exer -

cí cio des te man da to, seja bem-vin do ao Se na do. Ao
povo do Pi a uí, mais uma vez, as mi nhas con gra tu la -
ções.

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Se bas tião Ro cha. Te nho ob -
ser va do os Se na do res da área mé di ca des te Con -
gres so Na ci o nal e te nho ve ri fi ca do ser V. Exª dos mais 
par ti ci pa ti vos, dos mais pre sen tes nas dis cus sões
que di zem res pe i to às ques tões so ci a is.

Incor po ro  a sua fala ao meu dis cur so.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB - PI) – Se na dor Be -
ní cio Sam pa io, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI) –
Pois não, Se na dor Alber to Sil va.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB - PI) – Meu caro Se -
na dor Be ní cio Sam pa io, eu não po dia de i xar de cum -
pri men tá-lo no mo men to em que V. Exª as su me a tri -
bu na pela pri me i ra vez, com a res pon sa bi li da de de
subs ti tu ir o Se na dor Hugo Na po leão, que du ran te mu -
i tos anos foi um lí der nes ta Casa e atu al men te go ver -
na o Esta do do Pi a uí, e di zer-lhe que a nos sa Ban ca -
da, aqui cons ti tu í da por mim, pelo Se na dor Fre i tas
Neto e por V. Exª ago ra, tem gran de res pon sa bi li da de
em re la ção ao nos so Esta do. As es ta tís ti cas mos tram
o Pi a uí em úl ti mo lu gar em ma té ria de de sen vol vi -
men to. A Fun da ção Ge tú lio Var gas diz que nos sa po -
bre za é tal que cer ca de 50% dela ga nha me nos de
R$50,00 por mês, si tu an do-a na li nha de mi sé ria,
prin ci pal men te na nos sa Ca pi tal. O que de ve mos fa -
zer? Con ver sa mos há pou co e V. Exª, como pro fis si o -
nal da sa ú de, de fen de que se re or ga ni ze a sa ú de no
Pi a uí, que está meio es fa ce la da, com hos pi ta is de -
ven do – na tu ral men te, V. Exª terá nos so apo io para
que se con si ga me lho rar a si tu a ção – e tam bém con -
cla ma no sen ti do de, jun tos, en con trar mos a fór mu la
ca paz de ge rar em pre gos na ca pi tal, con si de ran do
que o rio Par na í ba é nos so gran de eixo de de sen vol -
vi men to. Pre ci sa mos li gar o cer ra do pi a u i en se à nos -
sa Ca pi tal para que Te re si na se trans for me em um
cen tro agro in dus tri al de pri me i ra li nha, com a opor tu -
ni da de de ex por tar pe los por tos de Ita qui, Mu cu ri pe e
Luiz Cor re ia, fu tu ra men te, to dos por es tra da de fer ro.
Te mos obri ga ção de tra zer para Te re si na a ri que za do 
cer ra do para dar mos opor tu ni da de de tra ba lho para
aque le povo, mas, so bre tu do, que as in dús tri as se
ins ta lem em Te re si na, onde mu i tas já es tão ins ta la -
das, mas, por fal ta de ma té ria-pri ma, po dem di mi nu ir
o ren di men to. Pa ra be ni zo V. Exª e digo que es ta mos
ao seu lado para aju dá-lo na ta re fa de subs ti tu ir o Se -
na dor Hugo Na po leão no Con gres so Na ci o nal.



O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Alber to Sil va, cer ta men te
es ta re mos jun tos nes se mis ter.

Con ti nuo, Sr. Pre si den te. 

No in te ri or do Esta do, às mar gens dos Rios Par -
na í ba e Poty, está a ci da de de Te re si na, sua ca pi tal.
Úni ca no Nor des te fora do li to ral, é gran de o en tron ca -
men to ro do viá rio de ori gi ná ri os dos Esta dos do Ma ra -
nhão, Pará, To can tins, Ce a rá e Per nam bu co. 

Com 770 mil ha bi tan tes, num raio de 100km es -
ten de sua po pu la ção para 1 mi lhão 350 mil pes so as e
tem in fluên cia mé di ca em 7 Esta dos, atin gin do uma
po pu la ção de apro xi ma da men te 5 mi lhões. Tem hoje,
tal vez, a ma i or con cen tra ção de uni da de as sis ten ci a -
is de sa ú de das ci da des do Nor des te, ao lado de Re -
ci fe, e a ma i or pro cu ra pro por ci o nal por ser vi ços de
sa ú de do País por pes so as de ou tras lo ca li da des, in -
for ma-me o seu ges tor mu ni ci pal, com da dos re cen -
tes do Mi nis té rio da Sa ú de.

Te re si na é ine ga vel men te um pólo de sa ú de im -
por tan te no Nor des te.

O iní cio des sa aglo me ra ção e re fe rên cia data de 
1941, com a cons tru ção do Hos pi tal Ge tú lio Var gas, à 
épo ca um dos ma i o res do País. Ini cia-se o pro ces so
de qua li fi ca ção téc ni ca dos pro fis si o na is e a re fe rên -
cia de Esta dos ge o gra fi ca men te pró xi mos.

Na dé ca da de se ten ta a cri a ção da Uni ver si da -
de Fe de ral do Pi a uí, do cur so de me di ci na e de ou tros
de ciên ci as da sa ú de exi gi ram gran de apri mo ra men to 
téc ni co, ex pan din do a ofer ta de bons pro fis si o na is,
ago ra for mal men te qua li fi ca dos como es pe ci a lis tas,
mes tres ou dou to res, ge ra do res de mão-de-obra qua -
li fi ca da.

Nos anos de 1983 e 1984 a de ci são de ra ci o na li -
zar o aten di men to am bu la to ri al em Te re si na e pos te ri -
or men te a ex pe riên cia de uni ver sa li zar de for ma gra -
tu i ta o aten di men to mé di co-hos pi ta lar pelo Inamps e
Mi nis té rio da Pre vi dên cia So ci al, fo ram fa to res de ci si -
vos para a con so li da ção do gran de flu xo de pa ci en -
tes, egres sos de Esta dos pró xi mos e dis tan tes, não
ne ces sa ri a men te vi zi nhos. 

Re gis tre-se o seu pi o ne i ris mo, pois à épo ca o
en tão Inamps aten dia ape nas os seus con tri bu in tes.

O ad ven to da es ta bi li za ção mo ne tá ria, pos si bi -
li ta do pelo real há seis anos, vi a bi li zou a ex pan são
de uni da des as sis ten ci a is, no vas cons tru ções e  a
cons tan te bus ca pela me lho ria no aten di men to, vi -
san do a qua li da de to tal e seus in di ca do res, in clu si ve
in ter na ci o na is.

A pres ta ção de ser vi ços de sa ú de em Te re si na é 
hoje uma im por tan te ati vi da de eco nô mi ca que gera
15 mil em pre gos di re tos e faz cir cu lar algo ma i or que
20 mi lhões de re a is/mês. Exis tem 633 em pre sas li ga -

das ao se tor, sen do 390 di re ta e 243 in di re ta men te,
re pre sen tan do 6% do PIB da ci da de.

A ofer ta é de 3.800 le i tos em 33 hos pi ta is, sen do 
47% des tes pri va dos e 53% pú bli cos. Há 1.243 le i tos
uni ver si tá ri os, um dos ma i o res ín di ces do Nor des te.

Três áre as ge o grá fi cas da ci da de con cen tram
as uni da des as sis ten ci a is, ha ven do 512 na área 02,
as sim de no mi na da po lí go no da sa ú de, pela Pre fe i tu ra 
Mu ni ci pal de Te re si na.

As ati vi da des pri má ri as, a aten ção se cun dá ria e 
a ati vi da de mé di ca ter ciá ria, jun ta men te com a alta
com ple xi da de, são am pla men te ofe re ci das aos que
bus cam os ser vi ços de sa ú de. 

A pro por ção do tra ba lho mé di co, que sur pre en -
de àque les que nos vi si tam, pode ser afe ri da pe los in -
di ca do res aba i xo:

Cin co ci rur gi as car día cas por dia, qua tro ci rur gi as
ne u ro ló gi cas avan ça das, dez es tu dos he mo di nâ mi -
cos por ca te te ris mo (20.000 já fo ram re a li za dos), im -
plan tes diá ri os de mar ca pas sos, cor re ção de de fe i tos
de re fra ção por ex ci mer la ser, fa co e mul si fi ca ção de
ca ta ra ta, trans plan tes de cór ne as, trans plan tes re na is 
ao rit mo de 02 ao mês, re cen te trans plan te car día co
bem su ce di do e a ha bi li ta ção para re a li za ção de
trans plan tes de fí ga do.

Ci rur gi as en dos có pi cas e por ví deo, he mo di nâ -
mi ca in ter ven ci o nis ta em pro ble mas cé re bro vas cu la -
res e ar te ri a is, 03 res so nân ci as mag né ti cas e 13 to -
mó gra fos com pu ta do ri za dos he li co i da is. Mi cro ci rur gi -
as ce re bra is, la ser para tra ta men to de do en ças da re -
ti na, me di ci na nu cle ar, mé to dos di ag nós ti cos não in -
va si vos em car di o lo gia e es tu dos da ele tro fi si o lo gia
para di ag nós ti co e tra ta men to. Ci rur gia ge ral e gi ne -
co ló gi ca, rá dio, qui mi o te ra pia e to dos os tra ta men tos
on co ló gi cos, ne fro lo gia e te ra pia subs ti tu ti va re nal, ci -
rur gi as de tó rax, ci rur gi as de obe si da de e uni da des
de tra ta men to in ten si vo.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB - TO)  Se na dor
Be ní cio Sam pa io, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB - PI) 
Ouço V. Exª, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB - TO)  No bre Se -
na dor Be ní cio Sam pa io, eu não po de ria per der a
opor tu ni da de de sa u dar essa pri me i ra apre sen ta ção
de V. Exª na tri bu na do Se na do Fe de ral. V. Exª tem
uma in cum bên cia di fi cí li ma de subs ti tu ir o nos so que -
ri do Se na dor, hoje Go ver na dor do Esta do do Pi a uí,
Se na dor Hugo Na po leão, que foi um dos lu mi na res
des ta Casa. E cer ta men te ain da o será, por que te nho
a con vic ção de que ele, após go ver nar o Pi a uí por
essa vez, e tal vez mais uma vez, ha ve rá de re tor nar a
esta Casa. Eu gos ta ria de tes te mu nhar a as ser ti va, a
ve ra ci da de des ses nú me ros que V. Exª está ex pon do,
nes se exa to mo men to. Nós te mos o pri vi lé gio de ter
uma pe que na di vi sa com o Esta do do Pi a uí que, em -



bo ra pe que na, nos hon ra a nós to can ti nen ses so bre -
ma ne i ra. E ago ra, com o as fal ta men to da BR-235, es -
ta re mos pró xi mos de Cor ren tes; Alto Par na í ba, no
Ma ra nhão, e cer ta men te ha ve rá o en tro sa men to ma i -
or en tre os nos sos es ta dos, que têm uns dos pi o res
in di ca do res so ci a is do nos so País. Eu que ria me con -
gra tu lar com V. Exª por que como Se cre tá rio de Sa ú -
de, cre io que mu ni ci pal, de Te re si na e tam bém do
Esta do, se es tou cer to, im plan tou um ver da de i ro cen -
tro de re fe rên cia de aten di men to mé di co-hos pi ta lar.
Tam bém a mi nha ci da de de Ara gua í na, no nor te do
Esta do do To can tins, é um polo de re fe rên cia mé di ca,
já com fa cul da de de me di ci na ins ta la da e com mais
de 170 mé di cos, tal vez. Mas mes mo as sim, nós ain da 
ex por ta mos mu i tos do en tes para a sua Ca pi tal Te re si -
na, por que lá efe ti va men te pra ti ca-se uma me di ci na
de Pri me i ro Mun do, como V. Exª aca ba de ci tar, com
trans plan tes car día cos, re na is, de cór nea. Sei que V.
Exª mu i to co la bo rou para a im plan ta ção des se ser vi -
ço, con tem plan do o Nor te e o Nor des te do País. Por -
tan to, con gra tu lo-me com a pre sen ça de V. Exª no Se -
na do Fe de ral, subs ti tu in do o nos so que ri do Hugo Na -
po leão.

Às ve zes, sa í mos da qui frus tra dos por que, em -
bo ra haja tan to o que fa zer pe los nos sos Esta dos, de -
ten to res dos me no res in di ca do res so ci a is e eco nô mi -
cos do País, con se gui mos re a li zar pou cas co i sas.
Entre tan to, es tou con vic to de que V. Exª ha ve rá de
car re ar tan tos be ne fí ci os de que o seu que ri do Pi a uí
ne ces si ta e, cer ta men te, ha ve rá de aju dar mu i to na
ad mi nis tra ção do pre za do Go ver na dor Hugo Na po -
leão.

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI) –
Mu i to obri ga do, emi nen te Se na dor Car los Pa tro cí nio.
O povo de To can tins será sem pre bem-vin do ao Pi a uí
e à ci da de de Te re si na.

São par te do tra ba lho mé di co no nú cleo em ex -
pan são, na ci da de de Te re si na, não obs tan te os seus
elos frá ge is, que se rão ob je to da nos sa aná li se.

O Sis te ma Úni co de Sa ú de e seus da dos do Da -
ta sus ates tam a re fe rên cia do pólo de sa ú de. Em
2000, 32% dos pa ci en tes hos pi ta li za dos não eram da
ci da de, 17% de ou tros Esta dos, a ma i o ria do Ma ra -
nhão, mas ain da do Pará, de To can tins, do Ce a rá e
até do Ama pá. Há um gas to men sal de, apro xi ma da -
men te, R$1,2 mi lhão com es tes pa ci en tes.

O hos pi tal São Mar cos, o ma i or da ci da de, de ja -
ne i ro a agos to de 2001, re a li zou 52% da ra di o te ra pia
com pa ci en tes de ou tros Esta dos, 42% da qui mi o te ra -
pia, 44% das ci rur gi as car día cas e 46% das ne u ro ci -
rur gi as.

O Sis te ma Úni co de Sa ú de, jun ta men te com
pla nos e se gu ros de sa ú de, além da pe que na pro por -
ção de pa ci en tes par ti cu la res, vi a bi li za eco no mi ca -

men te este seg men to de pres ta ção de ser vi ços à po -
pu la ção.

A idéia de um cen tro de re fe rên cia na área mé di -
ca foi co lo ca da em do cu men to pú bli co, pela pri me i ra
vez, em 1998. No ano se guin te, o Ban co do Nor des te
es tu dou o se tor de ser vi ços de sa ú de dos Esta dos do
Pi a uí e Per nam bu co como ati vi da de eco nô mi ca. Em
2000, ins ti tu i ções pú bli cas es ta du a is e mu ni ci pa is,
en ti da des mé di cas...

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – (Fa zen do 
soar a cam pa i nha.) Se na dor, eu pe di ria a V. Exª – sei
que é a pri me i ra vez e V. Exª está sen do ou vi do aten -
ta men te pelo Ple ná rio – que con clu ís se o mais ra pi -
da men te pos sí vel o seu pro nun ci a men to, em vir tu de
do pra zo re gi men tal ter sido ul tra pas sa do.

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI) –
Pois não.

Em 2000, ins ti tu i ções pú bli cas es ta du a is e mu -
ni ci pa is, en ti da des mé di cas e cor re la tas, em pre sas
do se tor, uni ver si da des es ta du al e fe de ral, Se brae e
BNB se re u ni ram para ana li sar o se tor como opor tu ni -
da de de ati vi da de eco nô mi ca e ne gó ci os.

Este ano, es ta be le ceu-se a in ten ção de tra ba -
lhar o Pólo de Sa ú de de Te re si na com vis tas à for ma -
ção de um clus ter. Con ce i tu al men te, se ria um con jun -
to de fir mas con cen tra das que atu am com alto grau
de in te ra ção en tre si e com ou tras or ga ni za ções que
lhes dão su por te.

Nes te sen ti do, é ne ces sá ria a união de es for ços
en tre go ver nos, em pre sá ri os, agen tes fi nan ce i ros e
ou tros seg men tos re pre sen ta ti vos com o ob je ti vo de
pro mo ver o de sen vol vi men to loco re gi o nal, es ta be le -
cen do, de ime di a to, um pla no de ação.

Há na es tru tu ra do Pólo de Sa ú de as pec tos fa -
vo rá ve is para sua ma nu ten ção: a am pli tu de do raio do 
mer ca do con su mi dor ao abran ger Esta dos como Ma -
ra nhão, Pará, To can tins, Ama pá e Ce a rá; a si tu a ção
ge o grá fi ca in te ri o ri za da de Te re si na; con jun to de es -
ta be le ci men tos de sa ú de pri va dos e pú bli cos que já
in cor po ra ram avan ços tec no ló gi cos que pos si bi li tam
man ter o nú cleo em ba ses com pe ti ti vas; ra zoá vel su -
por te de for ma ção de re cur sos hu ma nos no cam po
mé di co e áre as cor re la tas, com po ten ci al para su prir
de man das exi gi das pelo de sen vol vi men to; há um for -
te sen ti men to de auto-es ti ma quan do se re fe re às
con quis tas lo ca is da me di ci na, com exal ta ção de
seus pon tos po si ti vos. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há, no en -
tan to, elos frá ge is nes ta ca de ia que tor nam vul ne rá vel 
toda a es tru tu ra mon ta da ao lon go de ses sen ta anos
e que pre ci sam da par ti ci pa ção real dos po de res ins ti -
tu ci o na is em ní ve is fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal. Este 
é o pon to cen tral da nos sa lo cu ção.

Exis tem di fi cul da des atu a is im por tan tes que po -
dem in vi a bi li zar a pró pria so bre vi vên cia da rede hos -



pi ta lar e nes tas se in clui o ba i xo po der aqui si ti vo dos
seus usuá ri os.

Par ti ci pei, na se ma na pas sa da, de re u nião com
os di re to res de to dos os hos pi ta is pú bli cos de en si no,
com o ges tor mu ni ci pal, a di re ção do Cen tro de Ciên ci -
as da Sa ú de e a Se cre ta ria de Sa ú de do Esta do. A si tu -
a ção de to dos é fa li men tar. A má ge rên cia crô ni ca, a uti -
li za ção de re cur sos de cus te io para pa ga men to de pes -
so al e o in cre men to dos in su mos, sem a con tra par ti da
de re ce i ta por es ta be le ci men to de teto fi nan ce i ro pelo
SUS, são fa to res ca u sa is de di fí cil so lu ção.

Sem in ves ti men tos de cur to pra zo não há pos si -
bi li da de de re ver são do qua dro. No pú bli co, o Re for -
sus se ria uma al ter na ti va. Na ini ci a ti va pri va da a si tu -
a ção, em bo ra me lhor, é por de ma is pre o cu pan te.
Gas tos cres cen tes com fun ci o ná ri os, obri ga ções pa -
tro na is, im pos tos, ele va ção do cus te io dos in su mos
ne ces sá ri os à pres ta ção de ser vi ços e a obri ga to ri e -
da de de in cor po ra ção tec no ló gi ca pela rá pi da ob so -
les cên cia dos equi pa men tos mé di cos, le va ram ao en -
di vi da men to pro gres si vo.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te? 

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI) –
Ouço V. Exª com pra zer. 

O SR. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Se na dor
Be ní cio Sam pa io, fico mu i to fe liz por vê-lo hoje, da tri -
bu na, fa lan do so bre o tra ba lho re a li za do na área da
sa ú de no Esta do do Pi a uí, es pe ci al men te na ca pi tal
Te re si na. Dou meu tes te mu nho. Sou Se na dor do vi zi -
nho Esta do do Pará. É mu i to co mum as pes so as do
sul do Pará des lo ca rem-se a Te re si na para tra tar da
sa ú de, e de gra ça, sem ne nhu ma bu ro cra cia, ne nhu -
ma di fi cul da de. O que o Pi a uí cons tru iu nes se cam po
de ve ria ser vir de exem plo, quem sabe, até mes mo
para o Bra sil. Não co nhe ço pro fun da men te o as sun to
– o dis cur so de V. Exª está-me in for man do so bre a
ma té ria –, mas, como tes te mu nha, como Se na dor re -
pre sen tan te do Esta do do Pará, devo di zer que in ve jo
o Pi a uí no que se re fe re ao aten di men to da sa ú de. V.
Exª nos in for mou que o seu Esta do re a li zou 52% de
suas ope ra ções em pes so as de fora do Pi a uí, o que é
a mais ab so lu ta ver da de. Como dis se, os Pa ra en ses
pre fe rem des lo car-se para Te re si na a se tra tar no
nos so Esta do. É la men tá vel que, sen do mé di co, nos -
so Go ver na dor não te nha con se gui do dar ao Pará o
mes mo ní vel de sa ú de do Pi a uí, con si de ra do um
Esta do po bre, com di fi cul da des de toda or dem, que,
no en tan to, deu li ções para nós do Pará e, qui çá, para
o Bra sil no que se re fe re à sa ú de. Se na dor Be ní cio
Sam pa io, es pe ro ter a opor tu ni da de de, no exa to mo -
men to, en ten der como os se nho res con se gui ram or -
ga ni zar tudo, tor nan do o Esta do re fe rên cia não por
meio de pro pa gan das de te le vi são ou de men ti ras,
mas pela vida do povo, por que Te re si na é, hoje, uma

re fe rên cia em ter mos de sa ú de nas re giões Nor te e
Nor des te do País. Pa ra béns a V. Exª. Fico fe liz ao
vê-lo na tri bu na. V. Exª deve or gu lhar-se, pois es tou
tes te mu nhan do aqui o que o povo do Pará diz a res -
pe i to da ca pi tal do Pi a uí.

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI) –
Mu i to obri ga do, emi nen te Se na dor Ade mir Andra de.
Des de já, con vi do V. Exª a co nhe cer o Pi a uí.

Sr. Pre si den te, con clu i rei o meu pro nun ci a men -
to em dois mi nu tos.

Aque les que re cor re ram ao BNDES ti ve ram
seus pas si vos do bra dos em qua tro anos. Os que se
aven tu ra ram na pa ri da de do dó lar fo ram sur pre en di -
dos com sua as cen são cam bi al. Há que se en con trar
uma so lu ção.

Pa re ce pou co exi gir re du ções no ISS, ITBI, la u -
dê mi os e IPTU. É tam bém im por tan te hi gi e ni zar a
área do po lí go no da sa ú de, me lho ran do seu trá fe go e
sua se gu ran ça. É o mí ni mo re que rer des ti no ade qua -
do ao lixo hos pi ta lar pro du zi do to dos os dias. É ne -
ces sá rio que se pro mo vam even tos téc ni cos ci en tí fi -
cos com ma i or fre qüên cia e qua li da de.

No en tan to, é fun da men tal que haja uma po lí ti ca 
de sa ú de com um pla no de ação es tra té gi ca de fi ni do
para o se tor. Nes te, a in clu são de in cen ti vos à fa bri ca -
ção de me di ca men tos, ga ses e des car tá ve is é im -
pres cin dí vel.

O Go ver no Fe de ral des ti nou, no Orça men to de
2002, R$61,00 per ca pi ta para o Nor des te e R$89,00
para o Sul e o Su des te, como se os pa ci en tes fos sem
dis tin tos, com per da anu al de R$275 mi lhões na re -
gião.

A dis tri bu i ção dos re cur sos por cri té ri os po pu la -
ci o na is, em bo ra jus ta, não ser ve aos Mu ni cí pi os com
ele va da con cen tra ção de aten di men tos ori gi ná ri os de 
ou tros es ta dos, como é o caso de Te re si na.

É ne ces sá rio uma mu dan ça nes se qua dro. É
ina ce i tá vel que os ór gãos fe de ra is de fi nan ci a men to,
ao exi gi rem 1,3 de ga ran ti as re a is, não ace i tem mó ve -
is e ma te ri a is ad qui ri dos pe los hos pi ta is e clí ni cas sob 
o ar gu men to de que re so lu ções de di re ção nes se
sen ti do fun ci o nam como leis im pe di ti vas.

É in dis pen sá vel en con trar uma so lu ção para o
en di vi da men to em dó lar, tal vez trans for man do-o em
real e am pli an do seu pra zo de pa ga men to. Os agen -
tes fi nan ce i ros do Pro fat, do Pro tra ba lho, do BNDES,
do Fi nep e do Fi na me pre ci sam de bru çar-se so bre o
pro ble ma e pos si bi li tar sua so lu ção. 

Urgem me di das efe ti vas para pre ser var e de -
sen vol ver o pólo de sa ú de de Te re si na. Re i te ro a mi -
nha dis po si ção de lu tar pelo de sen vol vi men to das
ações so ci a is do meu Esta do, aten den do aos an se i os 
e re cla mos de sua po pu la ção, hon ran do este man da -
to pelo bem do povo do Pi a uí.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.



 Ata da 7ª Ses são Não De li be ra ti va
em 28 de de zem bro de 2001

5ª Ses são Le gis la ti va Extra or di ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia do Sr. Ra mez Te bet

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras)

 O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Ha ven do 
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Foi en ca -
mi nha do à pu bli ca ção no Su ple men to ao nº 190, do
Diá rio do Se na do Fe de ral de 20 do cor ren te, o Re la -
tó rio Fi nal nº 1, de 2001, da Co mis são Par la men tar de 
Inqué ri to cri a da pelo Re que ri men to nº 497, de 2000,
des ti na da a in ves ti gar fa tos en vol ven do as as so ci a -
ções bra si le i ras de fu te bol, con clu in do pela apre sen -
ta ção das se guin tes pro po si ções:

– Pro je to de Lei do Se na do nº  291, de 2001, que
al te ra dis po si ti vos da Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de
1998, com a re da ção dada pela Lei nº 9.981, de 14 de
ju lho de 2000, e pela Me di da Pro vi só ria nº 2.193, de
23 de agos to de 2001 (re la ções en tre clu bes e en ti da -
des de re pre sen ta ção de atle tas pro fis si o na is);

– Pro je to de Lei do Se na do nº
 
292, de 2001, que

re gu la men ta a pro fis são de agen te des por ti vo e dá
ou tras pro vi dên ci as;

– Pro je to de Lei do Se na do nº  293, de 2001, que
re gu la men ta a ati vi da de re la ci o na da com o fu te bol
pra ti ca do por pro fis si o na is, es ta be le ce nor mas or gâ -
ni cas es pe cí fi cas para a prá ti ca e ad mi nis tra ção
trans pa ren te das li gas e en ti da des e para a res pon sa -
bi li da de de seus ad mi nis tra do res;

– Pro je to de Lei do Se na do nº  294, de 2001, que
re gu la men ta a pro fis são de ár bi tro de fu te bol e dá ou -
tras pro vi dên ci as;

– Pro je to de Lei do Se na do nº  295, de 2001, que
ins ti tui a Lei de Inqué ri to Par la men tar (LINP), dis ci pli -
nan do os po de res de in ves ti ga ção ine ren tes às au to -
ri da des ju di ci a is, pre vis tos no § 3º do ar ti go 58 da
Cons ti tu i ção Fe de ral; e

– Re que ri men to nº 811, de 2001, que re quer
seja cri a da, no âm bi to da Co mis são de Edu ca ção,
uma Sub co mis são de Des por tos, de ca rá ter per ma -
nen te, des ti na da a apre ci ar pro gra mas, pla nos e po lí -
ti cas go ver na men ta is ins ti tu í das para o se tor des por -
ti vo no País.

So bre a mesa, os pro je tos de lei do Se na do aci -
ma re fe ri do, que se rão li dos polo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio Sr. Na bor Jr.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 291, DE 2001

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 9.615,
de 24 de mar ço de 1998, com a re da ção
dada pela Lei nº 9.981, de 14 de ju lho de
2000, e pela Me di da Pro vi só ria nº 2.193,
de 23 de agos to de 2001.
(Da CPI do Fu te bol)

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

Art. 1º A Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998,
pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art.12-A ...............................................
..............................................................
XI – re pre sen tan te in di ca do pe las Fe -

de ra ções de Atle tas Pro fis si o na is
........................................." (NR)
..............................................................
“Art. 27. .................................................

..............................................................
§ 2º A en ti da de a que se re fe re este

ar ti go po de rá uti li zar seus bens pa tri mo ni a -
is, des por ti vos ou so ci a is para in te gra li zar
sua par ce la de ca pi tal ou ofe re cê-los como
ga ran tia para in te gra li za ção, des de que haja 
con cor dân cia da ma i o ria ab so lu ta da as -
sem bléia ge ral dos as so ci a dos e na con for -
mi da de do res pec ti vo es ta tu to.

.................................."(NR)

“Art. 27-A ..............................................
..............................................................
§ 5º As em pre sas de ten to ras de con -

ces são, per mis são ou au to ri za ção para ex -
plo ra ção de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
e de sons e ima gens bem como de te le vi são 
por as si na tu ra, fi cam im pe di das de pa tro ci -



nar ou ve i cu lar sua pró pria mar ca e aces só -
ri os. (NR)

§ 6º A vi o la ção do dis pos to no pa rá -
gra fo an te ri or im pli ca rá a eli mi na ção da en ti -
da de des por ti va que lhe deu ca u sa da com -
pe ti ção ou tor ne io em que a mes ma se ve ri -
fi cou, sem pre ju í zo da apli ca ção das pe na li -
da des pre vis tas nos Có di gos de Jus ti ça
Des por ti va."(AC)

“Art. 28. A ati vi da de do atle ta pro fis si o -
nal, de to das as mo da li da des es por ti vas, é
ca rac te ri za da por re mu ne ra ção pac tu a da
em con tra to de tra ba lho fir ma do com en ti da -
de de prá ti ca des por ti va, pes soa ju rí di ca de
di re i to pri va do, que de ve rá con ter, obri ga to -
ri a men te, cláu su la pe nal para a hi pó te se de
trans fe rên cia de atle ta para ou tra en ti da de
de prá ti ca des por ti va, na ci o nal ou in ter na ci -
o nal, sem pre ju í zo do dis pos to no ca put do
art. 31 des ta lei.

...................................................." NR)
“Art. 31. .................................................
..............................................................
§ 3º Sem pre que a res ci são se ope rar

pela apli ca ção do dis pos to no ca put des te
ar ti go, a mul ta res ci só ria a fa vor do atle ta
será co nhe ci da pela apli ca ção do dis pos to
no art. 479 da CLT." (NR)

“Art. 34. .................................................

Pa rá gra fo úni co. Qu an do se tra tar de
atle ta pro fis si o nal, uma có pia de cada con -
tra to de res ci são e de em prés ti mo de ve rá
ser en vi a da para a Fe de ra ção Na ci o nal dos
Atle tas Pro fis si o na is, me di an te pro to co lo,
sob pena de nu li da de con tra tu al." (AC)

“Art. 50. .................................................
..............................................................
§ 3º As pe nas pe cu niá ri as não se rão

apli ca das a atle tas ou às en ti da des de prá ti -
ca des por ti va, por in fra ções co me ti das pe las 
ou tras ca te go ri as não pro fis si o na is.

..............................................." (NR)
“Art. 57. .................................................
..............................................................
Pa rá gra fo úni co. A Fe de ra ção das

Asso ci a ções de Atle tas Pro fis si o na is –
FAAP pres ta rá con tas, se mes tral men te, à
Se cre ta ria Na ci o nal do Espor tes do Mi nis té -
rio do Espor te e Tu ris mo, dos va lo res re ce -
bi dos nos ter mos do ca put des te ar ti go,

bem como de suas res pec ti vas des ti na -
ções." (AC)

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

Jus ti fi ca ção

A pre sen te me di da le gis la ti va in ten ta, por meio
de al te ra ções pon tu a is à Lei nº 9.615, de 24 de mar ço
de 2001, ade quar a nor ma ge ral de des por tos à re no -
va da fi lo so fia que, en ten de mos, deva nor te ar as prá ti -
cas das ati vi da des des por ti vas. A im plan ta ção de fi ni -
ti va de um et hos pro fis si o nal à ges tão das en ti da des
de ad mi nis tra ção e de prá ti ca des por ti va cons ti tui ca -
mi nho que o se tor não pode mais se dar o luxo de
des con si de rar.

Nes se con tex to, al te ra mos a re da ção do in ci so
XI do art. 12-A, de modo a tor nar pa ri tá ria a re pre sen -
ta ção no Con se lho Na ci o nal de Espor te – CNE, já
que a Me di da Pro vi só ria nº

 
2.193/01 in clu iu en tre

seus mem bros um re pre sen tan te dos clu bes de fu te -
bol. Con si de ra mos sa lu tar a par ti ci pa ção de to dos os
seg men tos nos des ti nos de nos so des por to, des de
que se man te nha eqüi da de na re pre sen ta ção.

Já a re da ção pro pos ta para o § 2º do art. 27 in -
clui a ex pres são “para a in te gra ção”, ine xis ten te no
tex to em vi gor, e que da ma ne i ra em que está re di gi -
do, pode le var o in tér pre te a en ten der que o ofe re ci -
men to de bens pa tri mo ni a is em ga ran tia, em qual quer 
si tu a ção, está sem pre con di ci o na do à apro va ção da
as sem bléia ge ral da as so ci a ção.

Os es ta tu tos dos clu bes, con tem plam os atos de 
ofe re ci men to de bens em ga ran tia, seja ju di ci al (ga -
ran tir o ju í zo) seja ex tra ju di ci al men te (con tra ir em -
prés ti mos), como atos de ges tão, cuja agi li da de não
pode ser obs ta da pela com ple xi da de e de mo ra de cor -
ren te de uma con vo ca ção de as sem bléia ge ral.

Tra ta-se de atos in ter na cor po ris em que não se 
jus ti fi ca o in ter ven ci o nis mo re sul tan te da apli ca ção
do § 2º, com a ex ten são que re sul ta da in ter pre ta ção
li te ral do seu tex to. Escla re ci do que a pré via aqui es -
cên cia da as sem bléia ge ral res trin ge-se às hi pó te -
ses de in te gra li za ção e/ou ofe re ci men to de ga ran tia
para a in te gra li za ção de ca pi tal nos ca sos pre vis tos
no ar ti go, evi ta-se sua ex ten são para as hi pó te ses
cor ren tes em que, ju di ci al ou ex tra ju di ci al men te, a
en ti da de se obri ga a ofe re cer seus bens pa tri mo ni a is 
em ga ran tia, seja do ju í zo, seja para con tra ir em prés -
ti mos ou ou tras.

As mo di fi ca ções pro pos tas para o § 5º do art.
27-A jus ti fi cam-se por con si de rar mos que a sim ples
men ção da ex pres são pa tro cí nio, que im pli ca re mu -



ne ra ção pela ve i cu la ção, não im pe de que uma en ti -
da de ve i cu le gra ci o sa men te a mar ca ou aces só ri os
da mar ca das em pre sas pro i bi das de pa tro ci nar. A in -
clu são das ex pres sões ve i cu lar e aces só ri os im pe de
não ape nas a di vul ga ção gra ci o sa da mar ca, como
tam bém dos sím bo los e di ze res de ri va dos ou re la ci o -
na dos com esta.

Evi ta-se, as sim, que por es pí ri to de emu la ção,
ou ou tros, como já ocor reu na fi nal da Copa João Ha -
ve lan ge de 2000, a re gra pos sa ser fra u da da pela ve i -
cu la ção gra ci o sa de mar ca ou sím bo lo es tra nho aos
pa tro ci na do res da en ti da de de prá ti ca ou dos de ten -
to res dos di re i tos de trans mis são.

O acrés ci mo de um § 6º se faz ne ces sá rio ten do
em vis ta que a sim ples men ção do pre ce i to (pra e cep -
tum ju ris), sem a cor res pon den te san ção (sanc tio
ju ris), tor na aque le ab so lu ta men te inó cuo.

Pro po mos, a se guir, a al te ra ção da re da ção do
ca put do art. 28, por en ten der mos que o tex to ori gi nal 
não dis tin gue a cláu su la pe nal - ins ti tu to pró prio do di -
re i to ci vil e des por ti vo – da mul ta res ci só ria pró pria do
di re i to do tra ba lho. Por isso mes mo, peca pela im pre -
ci são téc ni co-ju rí di ca ao equi pa rar como si nô ni mas
as hi pó te ses de des cum pri men to - que é o ato do con -
tra tan te con trá rio ao con tra to - com as de rom pi men to 
e/ou res ci são do con tra to, es tas, sim, si nô ni mas en tre 
si, mas não do des cum pri men to, do qual são con se -
qüên ci as.

A nova re da ção pro pos ta, ao de fi nir sua fi na li da -
de, es cla re ce a na tu re za ju rí di ca ga ran ti da aos clu bes
pela ex tin ção do ins ti tu to do ”pas se“, e, pois, não se
com pa de cen do com a idéia de que o atle ta, con tem pla -
do já com o ”pas se“ li vre, pos sa, ain da, cu mu lá-lo com a 
cláu su la pe nal que o su ce deu e a mul ta res ci só ria, de
na tu re za ju rí di ca la bo ral, que sem pre exis tiu.

Na ver da de, cláu su la pe nal e mul ta res ci só ria
não são ex pres sões si nô ni mas, nem ins ti tu tos ju rí di -
cos equi va len tes. A mul ta res ci só ria, a que se re fe re o
art. 31, adi an te, é aque la pró pria do di re i to do tra ba -
lho, o que está de nun ci a do pela re fe rên cia ex pres sa
ao art. 479 da CLT, sem pre cor res pon den te a 50% do
que ao em pre ga dor cum pri ria pa gar ao em pre ga do,
até o fi nal do con tra to.

Já a cláu su la pe nal, ins ti tu to ori gi nal men te pró -
prio do di re i to ci vil, ga nhou es pa ço na nova le gis la ção 
des por ti va bra si le i ra com ca rac te ri za ção pró pria e es -
pe cí fi ca, ou seja, sem que te nha de ob ser var, na sua
quan ti fi ca ção, o li mi te es ta be le ci do pelo ar ti go 920 do 
Có di go Ci vil.

Isso, por si só, a iden ti fi ca como su ce dâ neo do
ins ti tu to do pas se. Este, en quan to ver ba in de ni za tó ria

ao clu be que lhe de tém o vín cu lo des por ti vo, era de vi -
do ao fi nal do con tra to, como com pen sa ção pela sua
per da. Como o clu be per deu esse vín cu lo ao fi nal do
con tra to, in tro du ziu-se essa cláu su la pe nal como
com pen sa ção para a per da des se vín cu lo du ran te o
con tra to. Por isso, a cláu su la pe nal ine xis tia an tes que 
se co gi tas se da ex tin ção do pas se, só sen do in tro du -
zi da na no vel le gis la ção com fi na li da de in de ni za tó ria
es pe cí fi ca: com pen sar o clu be pelo pre ma tu ro rom pi -
men to do vín cu lo con tra tu al por ini ci a ti va do atle ta,
pois ao tér mi no do pra zo res pec ti vo, no novo sis te ma,
ne nhum ou tro vín cu lo res ta rá, e o atle ta es ta rá li vre.

Dis so re sul ta que on to ló gi ca e fi na lis ti ca men te,
pas se e cláu su la pe nal são a mes ma co i sa, adap tan -
do-se cada um dos sis te mas ao res pec ti vo re gi me: o
do pas se, na co e xis tên cia de um vín cu lo tra ba lhis ta
mais um vín cu lo des por ti vo. si mul ta ne a men te; o da
cláu su la pe nal, na exis tên cia de um vín cu lo úni co, o
tra ba lhis ta.

Daí por que con tra ria a ló gi ca do novo re gi me
pre ten der-se que um atle ta — na hi pó te se em que,
para exem pli fi car, o clu be atra sas se par ce las re mu -
ne ra tó ri as — pu des se tam bém, cu mu la ti va men te
com a mul ta res ci só ria e os ha ve res de vi dos, exi -
gir-lhe o va lor da cláu su la pe nal. Se ria iló gi co que
quem, como ele, já pela lei es ti ves se li be ra do do vín -
cu lo des por ti vo, ain da vi es se a re ce ber uma ver ba
com pen sa tó ria pelo pas se que foi o clu be que per deu, 
e, pois os res pec ti vos di re i tos já se ha vi am trans fe ri do 
para o atle ta.

Daí que não se ha ve rá de fa lar em bi la te ra li da de 
da cláu su la pe nal que, por sua na tu re za ju rí di ca ci -
vil-des por ti va com pen sa tó ria do pas se - de nun ci a da
por seu apa re ci men to na le gis la ção em de cor rên cia
do ga nho, pelo atle ta, do pas se-li vre - não se in clui
den tre os ha ve res de vi dos ao atle ta pela mora sa la ri al 
do clu be. Mas de vi da, sim ao clu be - por que não exis -
te mais vín cu lo des por ti vo - quan do o atle ta, na vi gên -
cia do con tra to de tra ba lho, op tar por se trans fe rir na -
ci o nal ou in ter na ci o nal men te, hi pó te se em que, evi -
den te men te, não pa ga rá ao clu be qual quer ou tro va -
lor a tí tu lo de mul ta res ci só ria.

Essa a in ter pre ta ção que se ajus ta à ló gi ca do
sis te ma, e que fica ple na men te es cla re ci da pela re da -
ção ora pro pos ta ao art. 28 da Lei nº 9.615/98. A des ti -
na ção da cláu su la pe nal ob je to do art. 28, ape nas
para as hi pó te ses de trans fe rên cia por ini ci a ti va do
atle ta, tan to mais já está re for ça da pe los ter mos da
pró pria lei em vi gor, bas tan do aten tar para os ter mos
do dis pos to no seu in ci so II do art. 57.

Diz ele que 1% do va lor da cláu su la pe nal, nos
ca sos de trans fe rên ci as na ci o na is ou in ter na ci o na is,



de ve rá ser re co lhi do à Fe de ra ção das Asso ci a ções
de Atle tas Pro fis si o na is, cons ti tu in do re cur sos para a
as sis tên cia so ci al e edu ca ci o nal aos atle tas pro fis si o -
na is. Fos se a in ten ção da lei fa zer in ci dir a cláu su la
pe nal tam bém quan do ocor res se ina dim plên cia do
clu be, não ha ve ria ra zão para li mi tar a in ci dên cia da
con tri bu i ção ape nas aos ca sos de trans fe rên ci as na -
ci o na is ou in ter na ci o na is. Com mu i to mais ra zão o
per cen tu al de ve ria in ci dir, sim, quan do o atle ta, e não
o clu be, vi es se a re ce ber o va lor da cláu su la pe nal,
pois éti ca e eco no mi ca men te é dele, atle ta, o in te res -
se de con tri bu ir para a FAAP. A úni ca jus ti fi ca ti va para
que o le gis la dor te nha ex clu í do tal hi pó te se como ge -
ra do ra de con tri bu i ção, é que tal hi pó te se não seja,
ela mes ma, fato ge ra dor de pa ga men to de cláu su la
pe nal.

A al te ra ção na re da ção do § 3º do art. 31 é fe i ta
com vis tas à com pa ti bi li za ção com a do ca put do art.
28, des fa zen do-se a con fu são que a lei faz en tre cláu -
su la pe nal e mul ta res ci só ria.

A exi gên cia in se ri da no pa rá gra fo úni co do art.
34 co a du na-se com o es pí ri to de trans pa rên cia de
pro ce di men tos que deve exis tir nas re la ções en tre
clu bes e en ti da des de re pre sen ta ção de atle tas pro -
fis si o na is. Fi cam, por tan to, as en ti da des em pre ga do -
ras obri ga das a re me ter có pia de cada con tra to, de
res ci são e de em prés ti mo, à Fe de ra ção Na ci o nal dos
Atle tas Pro fis si o na is.

Pro põe-se, ain da, al te ra ção do § 3º do art. 50 de
modo a evi tar-se que – por exem plo – uma in fra ção a
que se co mi ne pena de mul ta co me ti da pelo clu be que
dis pu te uma pre li mi nar en tre não-pro fis si o na is, ve nha a
in ci dir so bre o clu be que vai dis pu tar o jogo prin ci pal,
pela per da de par te da ren da ob ti da no es tá dio.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998

Insti tui nor mas ge ra is so bre des por -
to, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 12. (VETADO)

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

Art. 27. As ati vi da des re la ci o na das a com pe ti -
ções de atle tas pro fis si o na is são  pri va ti vas de:

I — so ci e da des ci vis de fins eco nô mi cos;

II — so ci e da des co mer ci a is ad mi ti das na le gis -
la ção em vi gor;

III — en ti da des de prá ti ca des por ti va que cons ti -
tu í rem so ci e da de co mer ci al pa ra ad mi nis tra ção das
ati vi da des de que tra ta este ar ti go.

Pa rá gra fo úni co. As en ti da des de que tra tam os
in ci sos I, II e III que in flin gi rem qual quer dis po si ti vo
des ta lei te rão suas ati vi da des sus pen sas, en quan to
per du rar a vi o la ção.

Art. 28. A ati vi da de do atle ta pro fis si o nal, de to das
as mo da li da des des por ti vas é ca rac te ri za da por re mu -
ne ra ção pac tu a da em con tra to for mal de tra ba lho fir ma -
do com en ti da de de prá ti ca des por ti va, pes soa ju rí di ca
de di re i to pri va do, que de ve rá con ter, obri ga to ri a men te,
cláu su la pe nal para as hi pó te ses de des cum pri men to,
rom pi men to ou res ci são uni la te ral.

§ 1º Apli cam-se ao atle ta pro fis si o nal as nor mas
ge ra is da le gis la ção tra ba lhis ta e da se gu ri da de so ci al,
res sal va das as pe cu li a ri da des ex pres sas nes ta lei ou
in te gran tes do res pec ti vo con tra to de tra ba lho.

§ 2º O vín cu lo des por ti vo do atle ta com a en ti da -
de con tra tan te tem na tu re za aces só ria ao res pec ti vo
vín cu lo em pre ga tí cio, dis sol ven do–se, para to dos os
efe i tos le ga is, com o tér mi no da vi gên cia do con tra to
de tra ba lho.
....................................................................................

Art. 31. A en ti da de de prá ti ca des por ti va em pre -
ga do ra que es ti ver com pa ga men to de sa lá rio de atle -
ta pro fis si o nal em atra so, no todo ou em par te, por pe -
río do igual ou su pe ri or a três me ses, terá o con tra to
de tra ba lho da que le atle ta res cin di do, fi can do o atle ta
li vre para se trans fe rir para qual quer ou tra agre mi a -
ção de mes ma mo da li da de, na ci o nal ou in ter na ci o -
nal, e exi gir a mul ta res ci só ria e os ha ve res de vi dos.

§ 1º São en ten di dos como sa lá rio, para efe i tos
do pre vis to no ca put, o abo no de fé ri as, o dé ci mo ter -
ce i ro sa lá rio, as gra ti fi ca ções, os prê mi os e de ma is
ver bas in clu sas no con tra to de tra ba lho.

§ 2º A mora con tu maz será con si de ra da tam -
bém pelo não-re co lhi men to do FGTS e das con tri bu i -
ções pre vi den ciá ri as.

§ 3º Sem pre que a res ci são se ope rar pela apli -
ca ção do dis pos to no ca put, a mul ta res ci só ria a fa vor 
da par te ino cen te será co nhe ci da pela apli ca ção do
dis pos to nos ar ti gos 479 e 480 da CLT.
....................................................................................

Art. 34. O con tra to de tra ba lho do atle ta pro fis si -
o nal obe de ce rá a mo de lo pa drão, cons tan te da re gu -
la men ta ção des ta lei.
....................................................................................

Art. 50. A or ga ni za ção, o fun ci o na men to e as
atri bu i ções da Jus ti ça Des por ti va, li mi ta das ao pro -
ces so e jul ga men to das in fra ções dis ci pli na res e às



com pe ti ções des por ti vas, se rão de fi ni das em Có di -
gos Des por ti vos.

§ 1º As trans gres sões re la ti vas à dis ci pli na e às
com pe ti ções des por ti vas su je i tam o in fra tor à:

I – ad ver tên cia;
II – eli mi na ção;
III – ex clu são de cam pe o na to ou tor ne io;
IV – in de ni za ção;
V – in ter di ção de pra ça de des por tos;
VI – mul ta;
VII – per da do man do do cam po;
VIII – per da de pon tos;
IX – per da de ren da;
X – sus pen são por par ti da;
XI – sus pen são por pra zo.
§ 2º As pe nas dis ci pli na res não se rão apli ca das

aos me no res de qua tor ze anos.
§ 2º As pe nas pe cu niá ri as não se rão apli ca das a 

atle tas não-pro fis si o na is.
....................................................................................

Art. 57. Cons ti tu i rão re cur sos para a as sis tên cia
so ci al e edu ca ci o nal aos atle tas pro fis si o na is,
ex–atle tas e aos em for ma ção, re co lhi dos di re ta men -
te para a Fe de ra ção das Asso ci a ções de Atle tas Pro -
fis si o na is – FAAP:

I – um por cen to do con tra to do atle ta pro fis si o -
nal per ten cen te ao Sis te ma Bra si le i ro do Des por to,
de vi do e re co lhi do pela en ti da de con tra tan te;

II – um por cen to do va lor da mul ta con tra tu al,
nos ca sos de trans fe rên ci as na ci o na is e in ter na ci o na -
is, a ser pago pela en ti da de ce den te;

III — um por cen to da ar re ca da ção pro ve ni en te
das com pe ti ções or ga ni za das pe las en ti da des na ci o -
na is de ad mi nis tra ção do des por to pro fis si o nal;

IV — pe na li da des dis ci pli na res pe cu niá ri as apli -
ca das aos atle tas pro fis si o na is pe las en ti da des de
prá ti ca des por ti va, pe las de ad mi nis tra ção do des por -
to ou pe los Tri bu na is de Jus ti ça Des por ti va.
....................................................................................

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 292, DE 2001

Re gu la men ta a pro fis são de agen te
des por ti vo e dá ou tras pro vi dên ci as.
(Da CPI do Fu te bol)

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A pro fis são de agen te es por ti vo é re co -

nhe ci da e re gu la da por esta lei, sem pre ju í zo das
dis po si ções não co li den tes con ti das na le gis la ção vi -
gen te.

Art. 2º O agen te es por ti vo exer ce rá atri bu i ções
re la ci o na das às ati vi da des es por ti vas dis ci pli na das
pela Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998, des ta can -
do-se a in ter me di a ção de ser vi ços, a re pre sen ta ção
e a ne go ci a ção da trans fe rên cia de atle tas e de
even tos.

Art. 3º So men te po de rão exer cer as fun ções de
agen te es por ti vo as pes so as que cum pram os se -
guin tes re qui si tos:

I – re gis tro para fim es pe cí fi co no Mi nis té rio do
Tu ris mo e dos Espor tes;

II – con tra to des cre ven do as ati vi da des, li mi tes e 
atri bu i ções do agen te em re la ção ao clu be ou atle ta
que re pre sen ta;

III – re gis tro no Ban co Cen tral e na Se cre ta ria de 
Re ce i ta Fe de ral;

IV – fir ma in di vi du al ou so ci e da de co mer ci al.
Art. 4º Os agen tes com pa tri mô nio ou re ce i tas

anu a is ou ne gó cio de va lor su pe ri or a se is cen tos mil
re a is, a cri té rio da Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral e do
Insti tu to Na ci o nal de Se gu ro So ci al es tão obri ga dos a 
aten der aos se guin tes re qui si tos, sob pena de res -
pon sa bi li za ção fis cal e pe nal:

I – ela bo rar as de mons tra ções fi nan ce i ras de
acor do com os pa drões e prin cí pi os con tá be is es ta -
be le ci dos pela Lei das So ci e da des Anô ni mas e pelo
Con se lho Fe de ral de Con ta bi li da de, in clu si ve no que
diz res pe i to ao re la tó rio da ad mi nis tra ção e no tas ex -
pli ca ti vas;

II – man ter o li vro ra zão ana lí ti co, con ten do os
lan ça men tos con tá be is por con ta;

III – re gis trar de for ma cla ra a fi na li da de dos lan -
ça men tos no Diá rio, bem como a iden ti fi ca ção da ori -
gem e be ne fi ciá ri os de mo vi men ta ções fi nan ce i ras.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A pro po si ção le gis la ti va que ora sub me te mos à
con si de ra ção dos se nho res se na do res e se nho ras
se na do ras de ri va de nos so en ten di men to acer ca da
im por tân cia da ati vi da de de agen te es por ti vo.

Até há pou co re le ga da à uma po si ção mar gi nal
na es tru tu ra des por ti va, a ati vi da de do agen te as su -
miu, de fato, pa pel im por tan te nas ne go ci a ções dos
even tos, das trans fe rên ci as e na re pre sen ta ção de
atle tas. A nor ma li za ção le gal des ta ati vi da de tor na-se
in dis pen sá vel para que seja pra ti ca da com trans pa -
rên cia e obe de ça a ins tru men tos de con tro le so ci al in -
dis pen sá ve is.



Nes se sen ti do, con si de ra mos le gí ti ma a re gu la -
men ta ção da pro fis são de agen te es por ti vo como for -
ma de con ce der vi si bi li da de à ati vi da de e di re i tos pre -
vi den ciá ri os a es tes tra ba lha do res.

Não se pre ten de, com essa pro pos ta, res trin gir
o aces so ao mer ca do de tra ba lho, nem cri ar pri vi lé gi -
os, mas ape nas de fi nir com ob je ti vi da de a na tu re za
da ati vi da de do agen te es por ti vo, re co nhe cen do-a
como pro fis são re co nhe ci da.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998

Insti tui nor mas ge ra is so bre des por -
to, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 293, DE 2001

Re gu la men ta a ati vi da de re la ci o na -
da com o fu te bol pra ti ca do por pro fis si o -
na is, es ta be le ce nor mas or gâ ni cas es pe -
cí fi cas para a prá ti ca e ad mi nis tra ção
trans pa ren te das li gas e en ti da des e para 
a res pon sa bi li da de de seus ad mi nis tra -
do res.
(Da CPI do Fu te bol)

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O fu te bol pra ti ca do por atle tas pro fis si o -

na is obe de ce à re gu la men ta ção de suas ati vi da des e
às nor mas es pe cí fi cas cons tan tes des ta lei, bem
como às nor mas ge ra is pre vis tas na Lei nº 9.615, de
24 de mar ço dc 1998, que não con tra ri em suas dis po -
si ções.

Art. 2º O fu te bol pra ti ca do por atle tas pro fis si o -
na is é re gu la do por nor mas na ci o na is e pe las re gras
in ter na ci o na is de prá ti ca des por ti va ace i tas pela en ti -
da de de ad mi nis tra ção na ci o nal do des por to, sen do
as ati vi da des re la ci o na das às suas com pe ti ções en -
ten di das como ato de co mér cio por for ça des ta lei.

Art. 3º As ati vi da des re la ci o na das à ad mi nis tra -
ção e à prá ti ca de com pe ti ções de atle tas pro fis si o na -
is de fu te bol, de acor do com o pre vis to no art 2º des ta
lei, são pri va ti vas de:

I – en ti da des de ad mi nis tra ção, li gas, e en ti da -
des de prá ti ca ccnsti tu í das na for ma das so ci e da des
co mer ci a is ad mi ti das na le gis la ção em vi gor;

II – en ti da des de ad mi nis tra ção re gi o nal e na ci o -
nal que cons ti tu í rem so ci e da de co mer ci al para a ad -
mi nis tra ção das ati vi da des de que tra ta este ar ti go,
com par ti ci pa ção obri ga tó ria, no ca pi tal so ci al, das
en ti da des de prá ti ca de suas pri me i ra e se gun da di vi -
são, de acor do com a úl ti ma com pe ti ção pro mo vi da
pela en ti da de, sem pre ju í zo da fi li a ção e da re pre sen -
ta ção in ter na ci o na is exer ci das pela en ti da de de ad mi -
nis tra ção na ci o nal que pre ser var sua cons ti tu i ção na
for ma ad mi ti da pela le gis la ção ci vil;

III – en ti da des de prá ti ca que cons ti tu í rem so ci e -
da de co mer ci al para a ad mi nis tra ção das ati vi da des
de que tra ta este ar ti go.

§ 1º As en ti da des e as li gas de que tra ta este ar -
ti go que in frin gi rem qual quer dis po si ti vo des ta lei te -
rão suas ati vi da des sus pen sas, en quan to per du rar a
vi o la ção.

§ 2º Às so ci e da des co mer ci a is re fe ri das nos in -
ci sos I, II e lII, que pre en che rem os re qui si tos ne ces -
sá ri os, é fa cul ta do o en qua dra men to pela Se cre ta ria
da Re ce i ta Fe de ral como mi cro em pre sa ou em pre sa
de pe que no por te e o usu fru to dos be ne fí ci os da le -
gis la ção tri bu tá ria e fis cal em vi gor, in clu si ve os pre -
vis tos na Lei nº 9.317, de 1996, re fe ren tes ao 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 Empre sas de Pe que no Por te
(SIMPLES).

§ 3º A con tri bu i ção pre vi den ciá ria em pre sa ri al
das en ti da des de prá ti ca cons ti tu í das na for ma do in -
ci so I des te ar ti go e as so ci e da des cons ti tu í das por
en ti da des de prá ti ca na for ma do in ci so III des te ar ti -
go, que não se en qua drem como mi cro em pre sa ou
em pre sa de pe que no por te, em subs ti tu i ção às pre -
vis tas nos in ci sos I e II do art. 22, da Lei nº  8.212, de
1991, será ar re ca da da me di an te a subs ti tu i ção tri bu -
tá ria pre vis ta no § 6º do art. 22 da Lei nº 8.212, de
1991, in clu í do pela Lei nº 9.528, de 1997, sem pre ju í -



zo das de ma is con tri bu i ções pre vis tas pela le gis la ção 
pre vi den ciá ria.

Art. 4º As res pon sa bi li da des e as pe na li da des
pre vis tas na le gis la ção ci vil, pe nal, tra ba lhis ta, pre vi -
den ciá ria, cam bi al e tri bu tá ria para os di re to res, só ci -
os e ge ren tes de so ci e da des co mer ci a is apli cam–se
aos di ri gen tes, aci o nis tas e co tis tas das so ci e da des
ci ta das nos in ci sos I, II e III do art. 3º des ta lei, de
acor do com a for ma de so ci e da de co mer ci al cons ti tu -
í da pela en ti da de ou pela liga.

Art. 5º As so ci e da des ci ta das nos in ci sos I, II e III 
do art. 3º des ta le, in de pen den te men te da for ma de
so ci e da de co mer ci al ado ta da, são obri ga das a ela bo -
rar e pu bli car as de mons tra ções con tá be is e ba lan ços 
pa tri mo ni a is, de cada exer cí cio, de vi da men te sub me -
ti dos à au di to ria ex ter na.

Pa rá gra fo úni co. Sem pre ju í zo da apli ca ção das
pe na li da des e das res pon sa bi li da des pre vis tas na le -
gis la ção ci vil, pe nal, tra ba lhis ta, pre vi den ciá ria, cam -
bi al e tri bu tá ria, a in frin gên cia a este ar ti go im pli ca rá a 
apli ca ção das pe nas de ine le gi bi li da des pre vis tas nas 
alí ne as a e b do pa rá gra fo úni co do art. 46–A, in se ri do 
na Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998, pela Me di da
Pro vi só ria nº 2.193, de 23 de agos to de 2001.

Art. 6º As so ci e da des ci ta das nos in ci sos I, II e III 
do art. 3º des ta lei com pa tri mô nio ou re ce i tas anu a is
ou ne gó ci os de va lor su pe ri or a seis mi lhões de re a is,
a cri té rio da Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral e do Insti -
tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al, es tão obri ga das a
aten der aos se guin tes re qui si tos, sob pena de res -
pon sa bi li da de fis cal e pe nal:

I – re qui si tos con tá be is:
a) ela bo rar as de mons tra ções fi nan ce i -

ras de acor do com os pa drões e prin cí pi os
con tá be is es ta be le ci dos pela Lei das So ci e -
da des Anô ni mas e pelo Con se lho Fe de ral
de Con ta bi li da de, in clu si ve no que diz res -
pe i to ao re la tó rio da ad mi nis tra ção e no tas
ex pli ca ti vas:

b) man ter o li vro ra zão ana lí ti co, con -
ten do os lan ça men tos con tá be is por con ta;

c) re gis trar de for ma cla ra a fi na li da de
dos lan ça men tos no diá rio bem como a
iden ti fi ca ção da ori gem e be ne fi ciá ri os de
mo vi men ta ções fi nan ce i ras;

d) co in ci dir o exer cí cio so ci al com o
ano–ca len dá rio;

II – re qui si tos de trans pa rên cia:
a) pa u tar sua con du ta no sen ti do de

ofe re cer a seus as so ci a dos am pla trans pa -
rên cia dos atos pra ti ca dos;

b) di vul gar, no mí ni mo uma vez por
ano, até o úl ti mo dia de fe ve re i ro de cada
ano, a ín te gra das de mons tra ções fi nan ce i -
ras do úl ti mo exer cí cio;

c) di vul gar a con vo ca ção para as sem -
bléi as acom pa nha da da pa u ta, com an te ce -
dên cia mí ni ma de quin ze dias.

Pa rá gra fo úni co. As di vul ga ções de
que tra ta este ar ti go po de rão ser efe tu a das
pela in ter net e por cor re io ele trô ni co, por
car ta en de re ça da a cada um dos as so ci a -
dos e me di an te pu bli ca ções em jor na is de
gran de cir cu la ção no es ta do sede da as so -
ci a ção.

Art. 7º As ine le gi bi li da des pre vis tas nas alí ne as 
a e b do pa ra gra fo úni co do art. 46-A, in se ri do na Lei 
nº 9.615, de 1998, pela Me di da Pro vi só ria nº 2.193,
de 2001, apli cam–se aos di ri gen tes, ge ren tes e ad -
mi nis tra do res:

I – con de na dos por cri me do lo so em sen ten ça
de fi ni ti va;

II – ina dim plen tes na pres ta ção de con tas de re -
cur sos pú bli cos em de ci são ad mi nis tra ti va de fi ni ti va;

III – ina dim plen tes na pres ta ção de con tas da
pró pria en ti da de;

IV – afas ta dos de car gos ele ti vos ou de con fi an -
ça de en ti da de des por ti va ou em vir tu de de ges tão
pa tri mo ni al ou fi nan ce i ra ir re gu lar ou te me rá ria;

V – ina dim plen tes das con tri bu i ções pre vi den -
ciá ri as ou tra ba lhis tas;

VI – fa li dos.
Art. 8º As en ti da des de ad mi nis tra ção e as li gas

do fu te bol pra ti ca do por atle ta pro fis si o nal de ve rão
exi gir das en ti da des de prá ti ca e das so ci e da des por
elas cons ti tu í das, na for ma do in ci so III do ar ti go 3º
des ta lei, par ti ci pan tes de suas com pe ti ções an tes do
iní cio de cada com pe ti ção, sob pena de se to ma rem
so li da ri a men te res pon sa bi li za das pe los dé bi tos tri bu -
tá rio e pre vi den ciá rio da que las:

I – apre sen ta ção da có pia de seus atos cons ti tu -
ti vos, com a cer ti dão do res pec ti vo Car tó rio Ci vil das
Pes so as Ju rí di cas;

II – cer ti dões ne ga ti vas de dé bi tos pe ran te a Fa -
zen da Pú bli ca e a Se gu ri da de So ci al atu a li za das.

Art. 9º Para o re ce bi men to de re cur sos, in clu si ve 
par ce las pro ve ni en tes de pa tro cí nio, li cen ci a men to de 
uso de mar cas e sím bo los e de trans mis são de es pe -
tá cu los des por ti vos, con tra ta dos com em pre sas ou
en ti da des pú bli cas ou pri va das, as so ci e da des ci ta -
das nos in ci sos I, II e III do art. 3º des ta lei de ve rão



apre sen tar, à em pre sa con tra ta da, as cer ti dões ne ga -
ti vas re fe ri das no in ci so II des te ar ti go, sal vo se apre -
sen ta da na oca sião de ce le bra ção do con tra to vi gen -
te a me nos de doze me ses.

Pa rá gra fo úni co. A prá ti ca de ato com inob ser -
vân cia do dis pos to no in ci so an te ri or acar re ta rá:

I – quan do pra ti ca do por em pre sa pú bli ca, so ci e -
da de de eco no mia mis ta ou fun da ção ins ti tu í da pelo
Po der Pú bli co, mul ta de vin te por cen to do va lor do
con tra to ou das im por tân ci as pa gas, con for me o caso,
ob ser va do o dis pos to no art. 41 da Lei nº 8.212, de
1991, cons ti tu in do–se tam bém ato de im pro bi da de ad -
mi nis tra ti va dos seus di ri gen tes para os efe i tos da Lei
nº 8.429, de 1992, e le gis la ção pos te ri or per ti nen te;

II – quan do pra ti ca do por em pre sa ou en ti da de
pri va da; a res pon sa bi li da de so li dá ria dos dé bi tos tri -
bu tá ri os e pre vi den ciá ri os.

Art. 10. Sem pre ju í zo das obri ga ções pre vis tas
na le gis la ção pre vi den ciá ria, ca be rá às en ti da des de
prá ti ca e às so ci e da des por elas cons ti tu í das que
man têm equi pe de fu te bol pro fis si o nal in for mar à en ti -
da de de ad mi nis tra ção ou à liga pro mo to ra da com pe -
ti ção des por ti va, ao seu fi nal, de mons tra ti vo fi nan ce i -
ro de to das as re ce i tas e des pe sas do even to dis cri mi -
nan do–as de ta lha da men te que de ve rá ser dis po ni bi li -
za do à fis ca li za ção tri bu tá ria e pre vi den ciá ria.

Art. 11. É de res pon sa bi li da de da en ti da de de
ad mi nis tra ção ou da so ci e da de por ela cons ti tu í da ou
da liga pro mo to ra do es pe tá cu lo des por ti vo pro mo ver
o re co lhi men to da con tri bu i ção pre vi den ciá ria pa tro -
nal in ci den te so bre os pa ga men tos efe tu a dos a se gu -
ra dos do Re gi me Ge ral de Pre vi dên cia So ci al, na
con di ção de con tri bu in tes in di vi du a is, re fe ren tes aos
ser vi ços pres ta dos na re a li za ção do even to, in clu si ve
in te gran tes da co mis são an ti do ping, ár bi tros e au xi li -
a res, ob ser va dos os pra zos pre vis tos na le gis la cão
pre vi den ciá ria.

Art. 12. As so ci e da des ci ta das nos in ci sos I, II e
III do art. 3º des ta lei de vem as se gu rar di re i to de pe ti -
ção a seus só ci os, me di an te ofí cio, em de fe sa de di re -
i tos ou con tra ile ga li da de ou abu so de po der e a re qui -
si ção de do cu men tos re la ti vos a ne go ci a ções re le -
van tes para o equi lí brio eco nô mi co e fi nan ce i ro das
re fe ri das so ci e da des, sob pena da sus pen são de
suas ati vi da des.

Art. 13. Qu al quer gru po de só ci os ou de co tis tas
que re pre sen te dez por cen to do nú me ro to tal de pre -
sen tes à úl ti ma as sem bléia ge ral re a li za da ou do ca -
pi tal so ci al in te gra li za do é par te le gí ti ma para de nun -
ci ar ao Mi nis té rio Pú bli co as so ci e da des ci ta das nos

in ci sos I, II e III do art. 3º des ta lei, que in cor ram no
des cum pri men to de qual quer de suas dis po si ções.

Art. 14. Ca be rá à fis ca li za cão atri bu í da ao Mi nis -
té rio Pú bli co ve ri fi car se a en ti da de, a liga ou a so ci e -
da de ci ta da nos in ci sos I a III des te ar ti go está exer -
cen do suas ati vi da des de acor do com os ob je ti vos de -
li mi ta dos em seus es ta tu tos so ci a is e, tam bém, a li su -
ra dos atos pra ti ca dos por seus ad mi nis tra do res.

Pa rá gra fo úni co. Cons ta ta das ir re gu la ri da des, o
Mi nis té rio Pú bli co po de rá re pre sen tar em ju í zo, re -
que ren do o afas ta men to de ad mi nis tra do res por pra -
zo de ter mi na do, bem como a in di ca cão de um ou
mais as so ci a dos para atu a rem como in ter ven to res,
até a re a li za ção de as sem bléia para pre en chi men to
dos car gos de cla ra dos va gos.

Art. 15. O Mi nis té rio Pú bli co po de rá, a seu cri té -
rio, no me ar equi pe de au di to ria, por ini ci a ti va pró pria
ou mo ti va do por de nún cia de gru pos de só cio ou de
co tis tas, re pre sen tan do dez por cen to do nú me ro to tal 
de pre sen tes à ul ti ma as sem bléia re a li za da ou do ca -
pi tal so ci al in te gra li za do, para fis ca li zar qual quer das
en ti da des ou so ci e da des ci ta das nos in ci sos I, II e III
do art. 3º des ta lei, de ven do os ad mi nis tra do res co la -
bo rar e ofe re cer con di ções ra zoá ve is para o bom de -
sen vol vi men to dos tra ba lhos, as sim como fa cul tar o
aces so às de mons tra ções fi nan ce i ras, aos re gis tros
con tá be is e à cor res pon den te do cu men ta ção de su -
por te.

    § 1º O Mi nis té rio Pú bli co de ve rá de fi nir, em do -
cu men to pró prio, as con di ções de re a li za ção da au di -
to ria, in di can do no mí ni mo a equi pe res pon sá vel, o
pra zo de du ra ção e o es co po dos tra ba lhos, o pe río do 
abran gi do e o lo cal em que os do cu men tos de vem ser 
apre sen ta dos pe los ad mi nis tra do res.

    § 2º Ao fi nal dos tra ba lhos, a equi pe de au di to -
ria de ve rá en ca mi nhar re la tó rio ao Mi nis té rio Pú bli co,
no pra zo má xi mo de 30 dias.

    Art. 16. Esta lei en tra em vi gor 45 dias após a
data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A par tir da se gun da me ta de do sé cu lo XX, a ex -
plo ra ção e a pro mo ção de even tos ba se a dos no fu te -
bol pra ti ca do por atle tas pro fis si o na is tor nou-se ati vi -
da de eco nô mi ca or ga ni za da e ne go ci al de vul to. Ou
seja, uma ati vi da de com ca rac te rís ti cas fá ti cas de ato
co mer ci al, como a ven da de es pe tá cu los e de suas
trans mis sões por mí dia ele trô ni ca, a ex plo ra ção de
mar cas e ex plo ra ção da pres ta ção de ser vi ço de pra -
ti can te pro fis si o nal com ob je ti vo de re sul ta do eco nô -
mi co, não con cre ti za do em lu cro na for ma da le gis la -



ção co mer ci al ape nas por for ça de im pe di men to le gal
ana crô ni co e au to ri tá rio.

Com isso, a su per po si ção do eli tis mo da “es tru -
tu ra bá si ca” e da dis ci pli na do Esta do de ram lu gar a
uma re ser va de mer ca do, con tro la da por oli gar qui as
ama do ras, cuja re pro du ção do po der era ga ran ti da
pela or dem cor po ra ti va, por meio de en ti da des ju ri di -
ca men te cons ti tu í das para a prá ti ca de ati vi da des ci -
vis. Este pa ra do xo cria a zona cin zen ta que faz vi ce jar
as ne go ci a tas e o ilí ci to, con for me cons ta ta ram as
duas CPI, a da Câ ma ra dos De pu ta dos e a do Se na do 
Fe de ral.

Asso ci a dos mo vi dos ape nas por in te res ses ci -
vis, pela pa i xão clu bís ti ca e pelo com pro mis so co mu -
ni tá rio ele gem di ri gen tes que pas sam a ge rir ati vi da -
de ne go ci al vul to sa, uti li zan do os es pa ços, as opor tu -
ni da des pa tri mo ni a is e a in ter me di a ção dos ne gó ci os
das en ti da des em pro ve i to pró prio, con tan do com im -
pu ni da de ga ran ti da pelo fato de que o as so ci a do não
ob je ti va o lu cro, e o di ri gen te não obe de ce às obri ga -
ções e às res pon sa bi li da des pa tri mo ni a is, fis ca is e tri -
bu tá ria da le gis la ção co mer ci al.

A pri me i ra ten ta ti va de rom per com o sta tus
quo foi a cha ma da Lei Zico que, em bo ra te nha, no
subs ti tu ti vo apro va do pela Co mis são de Espor tes, fle -
xi bi li za do a or dem des por ti va, rom pen do com a fi li a -
ção obri ga tó ria às fe de ra ções, não ape nas se omi tiu
em re la ção ao pa ra do xo da ati vi da de co mer ci al ser
ex plo ra da por en ti da des cons ti tu í das pela le gis la ção
ci vil, como ra ti fi cou a cor po ra ti vi za ção da or dem des -
por ti va, ao trans for mar as con fe de ra ções em en ti da -
des de ad mi nis tra ção de mo da li da des es por ti vas.

Mais re cen te men te, a Casa Ci vil da Pre si dên cia
da Re pú bli ca re me teu ao Con gres so Na ci o nal um
pro je to de lei, de ini ci a ti va do en tão Mi nis tro dos
Espor tes, Edson Aran tes do Nas ci men to, que rom pia
com o sta tus quo, tan to na for ma quan to no con te ú -
do. Ou seja, li be ra li za va a es tru tu ra bá si ca, per mi tin -
do, em con so nân cia com a au to no mia de or ga ni za ção 
e de fun ci o na men to con sa gra da no tex to cons ti tu ci o -
nal, a for ma ção de li gas au tô no mas, des vin cu la das
das con fe de ra ções e fe de ra ções, e tor nan do fa cul ta ti -
va a fi li a ção das en ti da des de prá ti ca às de ad mi nis -
tra ção. E, no subs tan ti vo, no to can te à cons ti tu i ção
das en ti da des, tor na va pri va ti vo de so ci e da des co -
mer ci a is as ati vi da des re la ci o na das com as com pe ti -
ções do fu te bol pra ti ca do por atle tas pro fis si o na is.

Embo ra a au to no mia de or ga ni za ção e de fun ci -
o na men to te nha sido man ti da, pos si bi li tan do a for ma -
ção de li gas au tô no mas e tor nan do fa cul ta ti va a fi li a -
ção das en ti da des de prá ti ca às de ad mi nis tra ção, foi
re ti ra da do tex to le gal a mu dan ça de con te ú do, subs -

tan ti va, to nan do fa cul ta ti va a exi gên cia de cons ti tu i -
ção das en ti da des des por ti vas.

O res ga te do que foi sub tra í do da que le di plo ma
le gal, ou seja, a re gu la men ta ção do fu te bol pro fis si o -
nal como ato de co mér cio, é o cer ne da trans for ma -
ção da “es tru tu ra bá si ca do fu te bol bra si le i ro”, jun ta -
men te com uma sé rie de obri ga ções e de res pon sa bi -
li da des que vi sam a ga ran tir a trans pa rên cia e a cons -
tru ir ins tru men tos de con tro le de mo crá ti cos. Esses os  
fun da men tos sub ja cen tes à pro pos ta le gis la ti va que
esta Co mis são Par la men tar de Inqué ri to ofe re ce à
con si de ra ção da so ci e da de bra si le i ra.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998

Insti tui nor mas ge ra is so bre des por -
to, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 46. A pre sen ça de atle ta de na ci o na li da de 
es tran ge i ra, com vis to tem po rá rio de tra ba lho pre vis to 
no in ci so V do ar ti go 13 da Lei nº 6.815, de 19 de
agos to de 1980, como in te gran te da equi pe de com -
pe ti ção da en ti da de de prá ti ca des por ti va, ca rac te ri -
za da para o ter mos des ta lei, a prá ti ca des por ti va pro -



fis si o nal, tor nan do obri ga tó rio o en qua dra men to pre -
vis to no ca put do ar ti go 27.

§ 1º É ve da da a par ti ci pa ção de atle ta de na ci o -
na li da de es tran ge i ra como in te gran te de equi pe de
com pe ti ção de en ti da de de prá ti ca des por ti va na ci o -
nal nos cam pe o na tos ofi ci a is, quan do o vis to de tra -
ba lho tem po rá rio ex pe di do pelo Mi nis té rio do Tra ba -
lho re ca ir no in ci so III do ar ti go 13 da Lei nº 6.815, de
19 de agos to de 1980.

§ 2º A en ti da de de ad mi nis tra ção do des por to
será obri ga da a exi gir da en ti da de de prá ti ca des por ti -
va o com pro van te do vis to de tra ba lho do atle ta de na -
ci o na li da de es tran ge i ra for ne ci do pelo Mi nis té rio do
Tra ba lho, sob pena de can ce la men to da ins cri ção
des por ti va.
....................................................................................

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dis põe so bre a or ga ni za ção da Se -
gu ri da de So ci al, ins ti tui Pla no de Cus te -
io, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 22. A con tri bu i ção a car go da em pre sa, des -

ti na da à Se gu ri da de So ci al, além do dis pos to no ar ti -
go 23, é de:

I — 20% (vin te por cen to) so bre o to tal das re -
mu ne ra ções pa gas ou cre di ta das, a qual quer tí tu lo,
no de cor rer do mês, aos se gu ra dos em pre ga dos, em -
pre sá ri os, tra ba lha do res avul sos e au tô no mos que
lhe pres tam ser vi ço;

II - para o fi nan ci a men to da com ple men ta ção
das pres ta ções por aci den te do tra ba lho, dos se guin -
tes per cen tu a is in ci den tes so bre o to tal das re mu ne -
ra ções pa gas ou cre di ta das no de cor rer do mês aos
se gu ra dos em pre ga dos e tra ba lha do res avul sos:

a) 1% (um por cen to) para as em pre sas em cuja
ati vi da de pre pon de ran te o ris co de aci den tes de tra -
ba lho seja con si de ra do leve;

b) 2% ( dois por cen to) para as em pre sas em
cuja a ati vi da de pre pon de ran te esse ris co seja con si -
de ra do mé dio;

c) 3% (três por cen to) para as em pre sas em cuja 
ati vi da de pre pon de ran te esse ris co seja con si de ra do
gra ve.

§ 1º No caso de ban cos co mer ci a is, ban cos de
in ves ti men tos, ban cos de de sen vol vi men to, ca i xas
eco nô mi cas, so ci e da des de cré di to, fi nan ci a men to e
in ves ti men to, so ci e da des de cré di to imo bi liá rio, so ci e -
da des cor re to ras, dis tri bu i do res de tí tu los de va lo res
mo bi liá ri os, em pre sas de ar ren da men to mer can til,

co o pe ra ti vas de cré di to, em pre sas de se gu ros pri va -
dos e de ca pi ta li za ção, agen tes au tô no mos de se gu -
ros pri va dos e de cré di to e en ti da des de pre vi dên cia
pri va da aber tas e fe cha das, além das con tri bu i ções
re fe ri das nes te ar ti go e no ar ti go 23, é de vi da a con tri -
bu i ção adi ci o nal de 2,5% (dois in te i ros e cin co dé ci -
mos por cen to) so bre a base de cál cu lo de fi ni da no in -
ci so I des te ar ti go.

§ 2º Não in te gram a re mu ne ra ção as par ce las
de que tra ta o § 8º do ar ti go 28.

§ 3º O Mi nis té rio do Tra ba lho e da Pre vi dên cia
So ci al po de rá al te rar, com base nas es ta tís ti cas de
aci den tes do tra ba lho, apu ra das em ins pe ção, o en -
qua dra men to de em pre sas para efe i to da con tri bu i -
ção a que se re fe re o in ci so II des te ar ti go, a fim de es -
ti mu lar in ves ti men tos em pre ven ção de aci den tes.

§ 4º O Po der Exe cu ti vo es ta be le ce rá, na for ma da
lei, ou vi do o Con se lho Na ci o nal da Se gu ri da de So ci al,
me ca nis mos de es tí mu lo às em pre sas que se uti li zem
de em pre ga dos por ta do res de de fi ciên cia fí si ca, sen so -
ri al e/ou men tal, com des vio do pa drão mé dio.
....................................................................................

Art. 41. O di ri gen te de ór gão ou en ti da de da ad -
mi nis tra ção fe de ral, es ta du al, do Dis tri to Fe de ral ou
mu ni ci pal, res pon de pes so al men te pela mul ta apli ca -
da por in fra ção de dis po si ti vos des ta lei e do seu re gu -
la men to, sen do obri ga tó rio o res pec ti vo des con to em
fo lha de pa ga men to, me di an te re qui si ção dos ór gãos
com pe ten tes e a par tir do pri me i ro pa ga men to que se
se guir à re qui si ção.
....................................................................................

LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992

Dis põe so bre as san ções apli cá ve is
aos agen tes pú bli cos nos ca sos de en ri -
que ci men to ilí ci to no exer cí cio de man -
da to, car go, em pre go ou fun ção na ad mi -
nis tra ção pú bli ca di re ta, in di re ta ou fun -
da ci o nal e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 9.317, DE 5 DEZEMBRO DE 1996

Dis põe so bre o re gi me tri bu tá rio
das mi cro em pre sas e das em pre sas de
pe que no por te, ins ti tui o Sis te ma Inte gra -
do de Pa ga men to de Impos tos e Con tri -
bu i ções das Mi cro em pre sas e das
Empre sas de Pe que no Por te — SIMPLES, 
e dá ou tras pro vi dên ci as.

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



LEI Nº 9.528, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997

Alte ra dis po si ti vos das Leis nºs
8.212 e 8.213, am bas de 24 de ju lho de
1991, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 294, DE 2001

Re gu la men ta a pro fis são de ár bi tro
de fu te bol e dá ou tras pro vi dên ci as.
(Da CPI do Fu te bol)

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A pro fis são de ár bi tro de fu te bol é re co nhe -

ci da e re gu la da por esta lei, sem pre ju í zo das dis po si -
ções não co li den tes con ti das na le gis la ção vi gen te.

Art. 2º O ár bi tro de fu te bol exer ce rá atri bu i ções
re la ci o na das às ati vi da des es por ti vas dis ci pli na das
pela Lei nº 9.615, de 1998, des ta can do-se aque las
ine ren tes ao ár bi tro de par ti das de fu te bol e as de
seus au xi li a res.

Art. 3º A ha bi li ta ção e os re qui si tos ne ces sá ri os
para o exer cí cio da pro fis são de ár bi tro de fu te bol se -
rão de fi ni das em re gu la men to pró prio.

Art 4º É fa cul ta do aos ár bi tros de fu te bol or ga ni -
zar-se em as so ci a ções pro fis si o na is e sin di ca tos.

Art. 5º É fa cul ta do aos ár bi tros de fu te bol pres -
tar ser vi ços às en ti da des de ad mi nis tra ção, às li gas
e às en ti da des de prá ti ca da mo da li da de des por ti va
fu te bol.

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

Jus ti fi ca ção

Inspi ra-nos a ini ci a ti va de apre sen ta ção do pre -
sen te pro je to de lei a ne ces si da de de in clu são do ár -
bi tro de fu te bol nas pro fis sões afi na das com o novo
et hos pro fis si o nal que se de se ja im pri mir à or ga ni za -
ção do fu te bol no Bra sil.

O re co nhe ci men to da pro fis são vem ao en con -
tro dos in te res ses da clas se, sem dú vi da, de im por -
tân cia ca pi tal no es pe tá cu lo fu te bo lís ti co. Com a re gu -
la men ta ção da pro fis são cria-se uma iden ti da de, exi -
gin do-se dele éti ca pro fis si o nal e trans pa rên cia de
con du ta em sua ati vi da de, dan do con di ções ao pro fis -
si o nal para exer cer sua pro fis são na sua am pli tu de de 
di re i tos.

Esta mos con ven ci dos que, ten do es ses pro fis si o -
na is já se con so li da do no mer ca do de tra ba lho, de ve -
mos es ta be le cer as re gras para o efi ci en te exer cí cio de
sua ati vi da de. Espe ra mos, pois, con tar com a chan ce la

de nos sos emi nen tes pa res no Con gres so Na ci o nal
para a apro va ção des ta pro po si ção le gis la ti va.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998

Insti tui nor mas ge ra is so bre des por -
to, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 295, DE 2001

Insti tui a Lei de Inqué ri to Par la men -
tar (LINP), dis ci pli nan do os po de res de
in ves ti ga ção ine ren tes às au to ri da des ju -
di ci a is, pre vis tos no § 3º do art. 58, da
Cons ti tu i ção Fe de ral.
(Da CPI do Fu te bol)

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta Lei do Inqué ri to Par la men tar re ge rá

os po de res de in ves ti ga ção ine ren tes às au to ri da des
ju di ci a is, pre vis tos no § 3º do art. 58, da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

Art. 2º O Po der Le gis la ti vo po de rá cri ar co mis -
sões par la men ta res de in qué ri to, com po de res de in -
ves ti ga ção pró pri os das au to ri da des ju di ci a is, para
apu ra ção de fato de ter mi na do e por pra zo cer to, sen -
do suas con clu sões, se for o caso, en ca mi nha das ao
Mi nis té rio Pú bli co, para que pro mo va a res pon sa bi li -
da de ci vil ou cri mi nal dos in fra to res.

§ 1º Po de rão ser ob je to de in ves ti ga ção da co -
mis são to dos aque les fa tos e pes so as sub me ti dos às
com pe tên ci as le gis la ti va, fis ca li za tó ria e ju ris di ci o nal
do ór gão le gi fe ran te.



§ 2º Ca be rá aos par la men ta res de li be rar, por
oca sião de sua cri a ção, so bre o grau de de ter mi na bi li -
da de que bas te para jus ti fi car a for ma ção da co mis -
são.

§ 3º As con clu sões se rão tam bém en vi a das a
to dos os de ma is ór gãos es ta ta is de con tro le, sem pre
que os fa tos apu ra dos re per cu ti rem nas res pec ti vas
es fe ras de com pe tên cia.

§ 4º Após o tér mi no de seus tra ba lhos, des de
que pre sen tes mo ti vos de vi da men te fun da men ta dos,
os do cu men tos si gi lo sos po de rão ser en vi a dos aos
ór gãos de sig na dos no ca put, bem como no pa rá gra fo 
an te ri or, com base no ins ti tu to da trans fe rên cia de si -
gi lo, pre vis to na Lei Com ple men tar nº 105/2001.

§ 5º Ha ven do ris co de pe re ci men to do ob je to tu -
te la do pelo in te res se pú bli co em face do de cur so do
tem po até a con clu são dos tra ba lhos, ou ain da, ten do
ocor ri do ame a ça con tra os par la men ta res ou di ri gi da
aos seus as ses so res, po de rá o co le gi a do en vi ar, por
ca u te la, in for ma ções e do cu men tos para o Mi nis té rio
Pú bli co, bem como para os ór gãos re fe ri dos no § 3º,
no mo men to em que se fi zer ne ces sá rio, ain da que
an te ri or men te ao tér mi no dos tra ba lhos.

Art. 3º Des de que en ten de rem pre sen tes in dí ci -
os da prá ti ca de ilí ci tos, a ter ça par te dos mem bros da 
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to po de rá en ca mi -
nhar re pre sen ta ção vá li da às au to ri da des e ór gãos a
que se re fe rem o ca put e § 3º do art. 2º des ta lei, po -
den do, para tal, va ler-se de todo o acer vo do cu men tal 
pro du zi do pela CPI.

Art. 4º A CPI po de rá re qui si tar a co o pe ra ção de
ser vi do res de ou tros ór gãos, bem como con tra tar es -
pe ci a lis tas para cum prir seu mis ter.

Art. 5º A Co mis são Par la men tar de Inqué ri to
pro mo ve rá di re ta men te as se guin tes di li gên ci as,
sem pre me di an te cir cuns tan ci a da fun da men ta ção:

I – trans fe rên cia dos si gi los ban cá rio, fis cal e te -
le fô ni co dos in ves ti ga dos;

II – bus ca e apre en são;
III – in ter cep ta ção te le fô ni ca:
IV – pe rí ci as;
V – aca re a ções;
VI – de po i men tos de au to ri da des e ci da dãos;
VII – re que ri men tos de do cu men tos e ob je tos

em po der de par ti cu la res, re ves ti do, para este, de ca -
rá ter com pul só rio;

VIII – re qui si tar ou re que rer, de ser vi do res ou ór -
gãos pú bli cos, do cu men tos ou di li gên ci as, bem como
re que rer ao Tri bu nal ou Con se lho de Con tas res pec ti -
vo, a re a li za ção de ins pe ções e au di to ri as que en ten -
der ne ces sá ri as;

IX – a cap ta ção e a in ter cep ta ção am bi en tal de
si na is ele tro mag né ti cos, óti cos ou acús ti cos, e o seu
re gis tro e aná li se;

X – in fil tra ção por agen tes de po lí cia ou de in te li -
gên cia, em ta re fas de in ves ti ga ção, cons ti tu í da pe los
ór gãos es pe ci a li za dos per ti nen tes;

XI – to das as de ma is di li gên ci as per mi ti das na
lei pro ces su al que se fi ze rem ne ces sá ri as.

Pa rá gra fo úni co. Os do cu men tos e de ma is me i -
os de pro va si gi lo sos re ce be rão tra ta men to apro pri a -
do, e aque le que os di vul gar sem au to ri za ção in cor re -
rá na prá ti ca do cri me de vi o la ção de si gi lo fun ci o nal,
ora pre vis to no art. 325 do De cre to-Lei nº 2.848, de
1940.

Art. 6º Os atos de ter mi nan tes de que bra de si gi -
lo se rão fun da men ta dos cir cuns tan ci a da men te no
mo men to de sua efe ti va ção.

Pa rá gra fo úni co. Em caso con trá rio, a pró pria
co mis são, me di an te re a va li a ção dos mo ti vos que o
en se ja ram de ve rá anu lá-lo e edi tar novo ato, de vi da -
men te mo ti va do, se as sim en ten der.

Art. 7º Não será ad mi ti da a in ter cep ta ção de co -
mu ni ca ções te le fô ni cas quan do ocor rer qual quer das
se guin tes hi pó te ses:

I – não hou ver in dí ci os ra zoá ve is de au to ria ou
par ti ci pa ção em in fra ção pe nal;

II – a pro va pu der ser fe i ta por ou tros me i os dis -
po ní ve is;

III – o fato in ves ti ga do cons ti tu ir in fra ção pe nal
pu ni da, no má xi mo, com pena de de ten ção.

Art. 8º O re que ri men to de in ter cep ta ção de co -
mu ni ca ção te le fô ni ca será man ti do em si gi lo e con te -
rá a de mons tra ção de que a sua re a li za ção é ne ces -
sá ria à apu ra ção de in fra ção pe nal, com in di ca ção
dos me i os a se rem em pre ga dos.

§ 1º Excep ci o nal men te, o Pre si den te da Co mis -
são po de rá ad mi tir que o re que ri men to seja for mu la -
do ver bal men te, des de que es te jam pre sen tes os
pres su pos tos que au to ri zem a in ter cep ta ção, caso
em que a con ces são será con di ci o na da à sua re du -
ção a ter mo.

§ 2º O Pre si den te, no pra zo má xi mo de vin te e
qua tro ho ras, de ci di rá so bre o pe di do.

§ 3º  A de ci são será fun da men ta da, sob pena de
nu li da de, in di can do tam bém a for ma de exe cu ção da
di li gên cia, que não po de rá ex ce der o pra zo de quin ze
dias, re no vá vel por igual tem po uma vez com pro va da
a in dis pen sa bi li da de do meio de pro va.

§ 4º De fe ri do o pe di do, a au to ri da de po li ci al con -
du zi rá os pro ce di men tos de in ter cep ta ção, dan do



ciên cia ao Mi nis té rio Pú bli co, que po de rá acom pa -
nhar a sua re a li za ção.

§ 5º No caso de a di li gên cia pos si bi li tar a gra va -
ção da co mu ni ca ção in ter cep ta da, será de ter mi na da
a sua trans cri ção.

§ 6º Cum pri da a di li gên cia, a au to ri da de po li ci al
en ca mi nha rá o re sul ta do da in ter cep ta ção ao Pre si -
den te da Co mis são, acom pa nha do de auto cir cuns -
tan ci a do, que de ve rá con ter o re su mo das ope ra ções
re a li za das.

§ 7º Re ce bi dos es ses ele men tos, o Pre si den te
de ter mi na rá a guar da es tri ta das gra va ções.

§ 8º Para os pro ce di men tos de in ter cep ta ção de
que tra ta esta lei, a au to ri da de po li ci al po de rá re qui si -
tar ser vi ços e téc ni cos es pe ci a li za dos às con ces si o -
ná ri as de ser vi ço pú bli co.

§ 9º A in ter cep ta ção de co mu ni ca ção te le fô ni ca, 
de qual quer na tu re za, ocor re rá em au tos apar ta dos,
pre ser van do-se o si gi lo das di li gên ci as, gra va ções e
trans cri ções res pec ti vas

§ 10. A gra va ção que não in te res sar à pro va
será inu ti li za da por de ci são do Pre si den te do co le gi a -
do de ofí cio, du ran te o in qué ri to, ou em vir tu de de re -
que ri men to do Mi nis té rio Pú bli co ou da par te in te res -
sa da, sen do, o in ci den te de inu ti li za ção, as sis ti do pelo 
Mi nis té rio Pú bli co, fa cul ta da a pre sen ça do acu sa do
ou de seu re pre sen tan te le gal.

Art 9º O man da do de bus ca e apre en são será
fir ma do pelo Pre si den te da Co mis são e aten de rá ao
dis pos to nos arts. 240 e se guin tes do De cre to-Lei nº
3.689, de 1941, no que cou ber.

Art. 10. As tes te mu nhas se rão in ti ma das da oi ti -
va pes so al men te, me di an te apre sen ta ção de ofí cio
en vi a do pela se cre ta ria, do qual cons ta rão dia, hora e
lo cal da oi ti va, bem como os fa tos que a mo ti va ram.

§ 1º Se duas ten ta ti vas de in ti ma ção pes so al
para com pa re ci men to de tes te mu nha fo rem inú te is, o
agen te pú bli co en car re ga do cer ti fi ca rá o ocor ri do e
de vol ve rá o ofí cio à se cre ta ria.

§ 2º Ha ven do ma ni fes ta ne ces si da de de se efe -
ti var a oi ti va e, de vi da men te cer ti fi ca da a re a li za ção
dos pro ce di men tos cons tan tes do pa rá gra fo an te ri or,
po de rá a co mis são de ter mi nar a con du ção co er ci ti va
da tes te mu nha, me di an te so li ci ta ção de for ça po li ci al,
o mes mo ocor ren do se a tes te mu nha, uma vez in ti -
ma da, não com pa re cer à re u nião nem jus ti fi car co e -
ren te men te sua au sên cia.

§ 3º No dia pre vi a men te de si gi na do, se não hou -
ver nú me ro para de li be rar, a Co mis são Par la men tar
de Inqué ri to po de rá to mar de po i men to das tes te mu -

nhas ou au to ri da des con vo ca das, des de que es te jam
pre sen tes o Pre si den te e o Re la tor.

§ 4º As tes te mu nhas se rão in qui ri das cada uma
de per si, de modo que, umas não sa i bam nem ou -
çam os de po i men tos das ou tras, de ven do o Pre si den -
te da co mis são ad ver ti-las das pe nas co mi na das do
fal so tes te mu nho.

§ 5º Sen do ne ces sá rio, a CPI ou vi rá tes te mu -
nhas im pe di das ou sus pe i tas; mas os seus de po i -
men tos se rão pres ta dos in de pen den te men te de com -
pro mis so, sen do-lhes atri bu í do o va lor que pos sam
me re cer.

§ 6º Con si de rar-se-á ple na men te vá li do o de po i -
men to im ple men ta do por me i os ele trô ni cos ou de te -
le co mu ni ca ção, ain da que a tes te mu nha ache-se em
ou tra lo ca li da de, des de que as si ne o ter mo de com -
pro mis so na pre sen ça de dois ser vi do res de sig na dos
para acom pa nhar in loco o de po i men to, os qua is
ates ta rão, em re la tó rio cir cuns tan ci a do, o even to.

§ 7º  Po der-se-á in ti mar ver bal men te a tes te mu -
nha a apre sen tar do cu men tos ou ob je tos que cons ti -
tu am meio de pro va e es te jam em seu po der, su je i tan -
do-se, em caso de des cum pri men to, às pe nas do cri -
me de de so be diên cia, ora cons tan tes do art. 330 do
De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940.

Art. 11. A di li gên cia elen ca da no in ci so X do art.
5º será es tri ta men te si gi lo sa e per ma ne ce rá nes ta
con di ção en quan to per du rar a in fil tra ção.

Art. 12. Dado o ca rá ter in ves ti ga tó rio da Co mis -
são Par la men tar de Inqué ri to, as tes te mu nhas po de -
rão fa zer-se acom pa nhar por ad vo ga do, a quem será
fa cul ta do o uso da pa la vra di an te de atos em tese de li -
tu o sos co me ti dos con tra seu cons ti tu in te ou quan do,
de vi da men te au to ri za do pelo Pre si den te da Co mis -
são, para es cla re ci men to de fato re le van te.

Pa rá gra fo úni co. O ad vo ga do que pre ten der to -
mar as sen to ao lado da tes te mu nha, apre sen ta rá o
com pe ten te man da to até um dia útil an tes da oi ti va.

Art. 13. Ao tér mi no de seus tra ba lhos, a co mis -
são de in qué ri to en vi a rá à Mesa do res pec ti vo ór gão
par la men tar, seus re la tó ri os e con clu sões, para co -
nhe ci men to do ple ná rio.

Pa rá gra fo úni co. Sen do di ver sos os fa tos ob je to
de in qué ri to, a co mis são dirá, em se pa ra do, so bre
cada um, po den do fazê-lo an tes mes mo de fin da a in -
ves ti ga ção dos de ma is.

Art. 14. Cons ti tui cri me im pe dir, ou ten tar im pe -
dir, me di an te vi o lên cia, ame a ça eu bal búr dia, o re gu -
lar fun ci o na men to de Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to, ou o li vre exer cí cio das atri bu i ções de qual -
quer dos seus mem bros.



Pena – de ten ção, de dois me ses a dois anos.
§ 1º Se o ato, em ra zão da re sis tên cia, não se

exe cu ta:

Pena – re clu são, de um a três anos.

§ 2º As pe nas des te ar ti go são apli cá ve is sem
pre ju í zo das cor res pon den tes à vi o lên cia.

Art. 15. Cons ti tui cri me fa zer afir ma ção fal sa, ou
ne gar ou ca lar a ver da de como tes te mu nha, pe ri to,
tra du tor ou in tér pre te, pe ran te a Co mis são Par la men -
tar de Inqué ri to.

Pena – re clu são, de dois a seis anos e mul ta.

§ 1º O au tor do de li to pre vis to no in ci so II des te
ar ti go su je i tar-se-á, ain da, à per da da ha bi li ta ção pro -
fis si o nal.

§ 2º O fato de i xa de ser pu ní vel se, an tes da sen -
ten ça, o agen te se re tra ta ou de cla ra a ver da de.

Art. 16. O Pre si den te da res pec ti va Casa Le gis -
la ti va en ca mi nha rá o re la tó rio da Co mis são Par la -
men tar de Inqué ri to, e a re so lu ção que o apro var, aos
che fes do Mi nis té rio Pú bli co da União ou dos Esta -
dos, ou ain da às au to ri da des ad mi nis tra ti vas ou ju di -
ci a is com po der de de ci são, con for me o caso, para a
prá ti ca de atos de sua com pe tên cia.

Art. 17. A au to ri da de a quem for en ca mi nha da a
re so lu ção in for ma rá ao re me ten te no pra zo de trin ta
dias, as pro vi dên ci as ado ta das ou a jus ti fi ca ti va pela
omis são.

§ 1º A au to ri da de que pre si dir pro ces so ou pro -
ce di men to, ad mi nis tra ti vo ou ju di ci al, ins ta u ra do em
de cor rên cia de con clu sões de Co mis são Par la men tar 
de Inqué ri to, co mu ni ca rá, se mes tral men te, a fase em
que se en con tra, até a sua con clu são.

§ 2º O pro ces so ou pro ce di men to re fe ri do no pa -
rá gra fo an te ri or terá pri o ri da de so bre qual quer ou tro,
ex ce to so bre aque le re la ti vo a pe di do de ha be as cor -
pus, ha be as data e man da do de se gu ran ça.

Art. 18. O des cum pri men to do dis pos to no ar ti go 
an te ri or su je i ta a au to ri da de a san ções ad mi nis tra ti -
vas, ci vis e pe na is.

Art. 19. Ha ven do jus ta ca u sa e achan do-se con -
fi gu ra da a ne ces si da de de re ve lar os da dos si gi lo sos
du ran te os de po i men tos ou no re la tó rio, a di vul ga ção
do se gre do não con fi gu ra rá si tu a ção de ili ci tu de.

Art. 20. Os pro ce di men tos ado ta dos nos in qué ri -
tos par la men ta res obe de ce rão ao que pres cre ve esta
lei e, sub si di a ri a men te, às nor mas de pro ces so pe nal.

Art. 21. Esta lei en tra rá em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, re vo ga da a Lei nº 1.579, de 18 de mar ço
de 1952.

Jus ti fi ca ção

Des de sua cri a ção, as co mis sões par la men ta -
res de in qué ri to, por meio de sua con cep ção como
ver da de i ra for ça-ta re fa, têm de mons tra do ex tra or di -
ná ria uti li da de, cons ti tu in do-se mes mo em ul ti ma ra -
tio do Esta do na re ve la ção de si tu a ções que, do con -
trá rio, per ma ne ce ri am en co ber tas.

Inobs tan te sua im por tân cia, a le gis la ção de re -
gên cia (Lei nº 1.579/1952) que dou-se com ple ta men -
te ul tra pas sa da, não ape nas em fun ção do de cur so
de qua se meio sé cu lo des de sua im ple men ta ção,
mas, so bre mo do, em ra zão de a or dem ju rí di ca ha ver
mu da do sig ni fi ca ti va men te des de en tão.

Com efe i to, a nor ma em co men to foi pro du zi da
sob o pá lio da Cons ti tu i ção de 1946, a qual, em seu
art. 53, dis pu nha so bre as co mis sões de in qué ri to, po -
rém não lhes con sig na va “po de res de in ves ti ga ção
pró pri os das au to ri da des ju di ci a is” tal como fez, ex -
pres sa men te, a Cons ti tu i ção de 1988, no pa rá gra fo
ter ce i ro do art. 58.

Tal mu dan ça im pli ca, de fato, em uma di fe ren ça
ex tre ma men te sig ni fi ca ti va, que está a de man dar, por 
seu tur no, al te ra ção le gis la ti va que amol de os po de -
res das co mis sões par la men ta res de in qué ri to aos
seus no vos con tor nos cons ti tu ci o na is.

De ver-se que, nada obs tan te o men ci o na do dis -
po si ti vo da Car ta Po lí ti ca con sig nar ex pli ci ta men te
tais po de res de in ves ti ga ção, o Ju di ciá rio tem con fe ri -
do, não ra ras ve zes, in ter pre ta ções que re du zem as
fa cul da des das co mis sões par la men ta res de in qué ri -
to, tor nan do vir tu al men te ine fi caz o dis pos to no § 3º
do art. 58 da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca.

Impen de re cor dar, ade ma is, as al te ra ções ob -
ser va das no ins ti tu to em tela, sob os pon tos de vis ta
po lí ti co, so ci al e pro ces su al pe nal, as qua is, com efe i -
to, es tão a de man dar os me i os ade qua dos e ra zoá ve -
is. Obser ve-se que, em uma apre ci a ção úl ti ma, as co -
mis sões par la men ta res de in qué ri to po de ri am pre ve -
nir, até mes mo, a ban car ro ta da pró pria or dem cons ti -
tu í da, fa zen do-se mis ter im ple men tar, des tar te, em
sua in te i re za, a de ter mi na ção cons ti tu ci o nal de em -
pre go dos po de res de in ves ti ga ção ine ren tes às au to -
ri da des ju di ciá ri as.

Ou tra in te li gên cia que fos se atri bu í da a tais prer -
ro ga ti vas con fli ta ria fron tal men te com po de res ex -



pres sa e mar ca da men te atri bu í dos ao Po der Le gis la -
ti vo pela pró pria Car ta Po lí ti ca, uma vez que o le gis la -
dor cons ti tu ci o nal cu i dou de es pan car qua is quer dú vi -
das so bre a na tu re za e ex ten são de tais po de res, adi -
ci o nan do a voz “pró pri os” ao su je i to “au to ri da des ju di -
ciá ri as”. Ano te-se, nes se pas so, que vem a ser prin cí -
pio ge ral de her me nêu ti ca, aque le que diz não con ter
a nor ma pa la vras inú te is, ao pas so que se in ter pre ta
as cons ti tu i ções sob o pris ma do câ non da má xi ma
efe ti vi da de.

Par tin do-se, as sim, dos ní ti dos pa râ me tros
cons ti tu ci o na is, amol dou-se cons tru ção ju rí di ca apta
a re gu la men tar os po de res ine ren tes às co mis sões
par la men ta res de in qué ri to.

Vis lum brou-se a ne ces si da de pre men te e sem -
pre pre sen te de de li mi tar com ma i or ni ti dez al guns as -
pec tos ju rí di cos dos co le gi a dos, fre qüen te men te de -
ba ti dos por oca sião de sua ins ti tu i ção e, não pou cas
ve zes, ata ca dos na via ju di ci al.

Assim, de li mi tou-se todo o âm bi to de com pe tên -
cia des sas co mis sões, em har mo nia com a me lhor
dou tri na, ex ter nan do que po de rão ser ob je to de in -
ves ti ga ção to dos aque les fa tos e pes so as sub me ti -
dos às com pe tên ci as le gis la ti va, fis ca li za tó ria e ju ris -
di ci o nal do or ga nis mo le gi fe ran te (§ 1º do art. 2º).

Ain da quan to ao mo men to de sua cri a ção, ata -
cou-se o in ten so de ba te que, aqui e ali, cer ca o re qui -
si to cons ti tu ci o nal acer ca de os fa tos se rem – ou não
se rem – su fi ci en te men te de ter mi na dos a pon to de au -
to ri zar a cri a ção de CPI: res sal tou-se que às Câ ma ras 
cabe a com pe tên cia para afe rir so bre a pre sen ça de
tal re qui si to, uma vez que sem pre vem a ser pos sí vel
apon tar a au sên cia de de ter mi na bi li da de bas tan te
dos fa tos que se pre ten de ana li sar, por quan to todo
fato que de man da in ves ti ga ção uni ca men te se en -
con tra em tal con di ção por ser em par te co nhe ci do,
em par te des co nhe ci do. Nou tro di zer, com pe ti ria
tão-so men te aos par la men ta res de li be rar so bre tal
ma té ria, em prin cí pio, o que afas ta in ge rên ci as ou tras 
in de vi das (§ 2º do art. 2º).

Em igual di a pa são, ex pli ci tou-se ser lí di mo o en -
vio de do cu men ta ção e in for ma ção a ou tros ór gãos
de con tro le além do pró prio Mi nis té rio Pú bli co (§ 3º do 
art. 2º), em con si de ra ção do câ non se gun do o qual
quem pode o mais, pode o me nos: dado que à CPI é
fa cul ta do o en vio de in for ma ções ao ór gão pro mo tor
da per se cu tio cri mi nis, é lhe per mi ti da a re mes sa de 
tais da dos aos ór gãos de ten to res de po de res ap tos a
im por san ções ad mi nis tra ti vas e cí ve is. Tal prer ro ga ti -

va, im pen de ver, re ve la-se tão im por tan te, mu i tas ve -
zes, quan to a pró pria pro vo ca ção do Par quet, em vis -
ta do fato de que uma con du ta ilí ci ta sob a óti ca pe nal
pode, igual men te, sub me ter-se a sig ni fi ca ti vas san -
ções ci vis e ad mi nis tra ti vas. Ao de ma is, não ra ras ve -
zes têm-se bus ca do in ves tir con tra CPI sob tal li nha
ar gu men ta ti va, fa zen do-se mis ter, des tar te, acla rar
tal fa cul da de.

Res sal tou-se, por igual, a pos si bi li da de de a CPI 
re pre sen tar an tes mes mo do re la tó rio fi nal, com a fi -
na li da de de evi tar-se a ocor rên cia de pres cri ção con -
tra a Jus ti ça Pú bli ca ou, ain da, res guar dar-se con tra
pes soa que hou ver ame a ça do par la men ta res ou as -
ses so res (§ 5º do art. 2º). De con se guin te, re ma nes -
cem pro te gi dos os tra ba lhos sem que seja ne ces sá rio 
aguar dar-se seu tér mi no para to mar as pro vi dên ci as
de man da das pe las hi pó te ses, sem pre pre sen tes, de
ocor rên cia de pres cri ção ou ame a ças con tra o co le gi -
a do.

Por ou tro lado, con si de ran do-se a ne ces si da de
de com pa ti bi li za ção en tre os prin cí pi os da igual da de
en tre par la men ta res e da co le gi a li da de, bem as sim, o
fato de que as con clu sões nem sem pre re fle tem as
cor ren tes di ver gen tes den tro das CPI, ins tru men ta li -
zou-se a prer ro ga ti va de re pre sen ta ção pela mi no ria,
des de que apro va da pela ter ça par te dos in te gran tes
da co mis são (art. 3º).

Na cri a ção des sa ver da de i ra via al ter na ti va,
con si de rou-se, ain da, o pre ce i to da obri ga to ri e da de
de re pre sen ta ção em face da ciên cia de atos ilí ci tos,
que rege a atu a ção de to dos os agen tes pú bli cos e,
tam bém, o re co nhe ci men to de que até mes mo o Po -
der Ju di ciá rio, por oca sião de even tu al apre ci a ção da
ma té ria ori gi ná ria da CPI, pode vir a su por tar ju ris di -
ção dis cor dan te, não sen do, des sar te, útil, ao or de na -
men to ju rí di co, a ado ção de en ten di men tos com pul -
so ri a men te mo no lí ti cos so bre atos e fa tos de re gra
car re ga dos de tons po lê mi cos.

Lis tou-se, no art. 5º, al gu mas das di li gên ci as
pas sí ve is de ado ção di re ta por par te das CPI, ade -
quan do seus po de res àque les ín si tos às au to ri da des
ju di ci a is, de ma is de lhes ca rac te ri zar con so an te a le -
gis la ção per ti nen te à mo der na téc ni ca in ves ti ga ti va,
sem des cu i dar de ex pres sar o de ver de fun da men ta -
ção, na oca sião de sua ado ção.

Bus cou-se do tar os tra ba lhos de ins tru men tos
efi ci en tes ora cri a dos pe los avan ços tec no ló gi cos,
con fe rin do le ga li da de ao de po i men to pres ta do por in -
ter mé dio de vi de o con fe rên cia (§ 6º do art. 10).



Dis ci pli nou-se, no art. 12, o com pa re ci men to de
ad vo ga do a oi ti va, re co nhe cen do-se-lhe a prer ro ga ti -
va re la ti va a ma ni fes ta ção em de fe sa de seu cons ti tu -
in te, po rém so men te di an te de atos em tese de li tu o -
sos con tra ele co me ti dos, sem con fe rir-lhe a pos si bi li -
da de de pro fe rir de cla ra ções exa ra das de for ma ar bi -
trá ria, me di an te as qua is po de ria in vi a bi li zar os tra ba -
lhos, que, de mais a mais, de têm ca rac te rís ti ca in qui -
si ti va e não pro ces su al, não sen do, de con se guin te,
su je i tos à am pla de fe sa.

Re pe tiu-se, no es ta tu to, as nor mas in ser tas na
Lei nº 10.001/2000, que pri o ri zam os pro ce di men tos
a se rem ado ta dos pelo Mi nis té rio Pú bli co e por ou tros 
ór gãos a res pe i to das con clu sões das co mis sões par -
la men ta res de in qué ri to.

Enfim, dis ci pli nou-se a apa ren te con tra di ção en -
tre a ne ces si da de de em pre go de da dos si gi lo sos em
de po i men tos, bem as sim nos re la tó ri os e o de ver de
ma nu ten ção do si gi lo, me di an te o re co nhe ci men to, já
exis ten te nas Cor tes, de que, em sen do im pres cin dí -
vel para a apu ra ção ou per se cu ção cri mi nal, tor na-se
lí ci to tal uti li za ção (art. 19).

Em con clu são, atri bu iu-se, en fim, às CPI, o ple -
xo de po de res que, in du vi do sa men te, lhes con fe re a
Cons ti tu i ção da Re pú bli ca, não se ol vi dan do da im -
por tân cia de que, em úl ti ma aná li se, po dem vir, al gum 
dia, a re ves tir-se tais co le gi a dos, cons ti tu in do-se em
der ra de i ro re cur so da or dem ju rí di ca con tra de sa fi os
de mag ni tu de e gê ne ro im pre vi sí ve is.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 1.579, DE 18 DE MARÇO DE 1952

Dis põe so bre as Co mis sões Par la -
men ta res de Inqué ri to.

Art. 1º As Co mis sões Par la men ta res de Inqué ri -
to, cri a das na for ma do ar ti go 53 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, te rão am pla ação nas pes qui sas des ti na das a
apu rar os fa tos de ter mi na dos que de ram ori gem à
sua for ma ção.

Pa rá gra fo úni co. A cri a ção de Co mis são Par la -
men tar  de Inqué ri to, de pen de rá de de li be ra ção ple -
ná ria, se não for de ter mi na da pelo ter ço da to ta li da -
de dos mem bros da Câ ma ra dos De pu ta dos ou do
Se na do.

Art. 2º No exer cí cio de suas atri bu i ções, po de -
rão as Co mis sões Par la men ta res de Inqué ri to de ter -
mi nar as di li gên ci as que re pu ta rem ne ces sá ri as e re -
que rer a con vo ca ção de Mi nis tros de Esta do, to mar o
de po i men to de qua is quer au to ri da des fe de ra is, es ta -
du a is ou mu ni ci pa is, ou vir os in di ci a dos, in qui rir tes te -
mu nhas sob com pro mis so, re qui si tar de re par ti ções
pú bli cas e au tár qui cas in for ma ções e do cu men tos, e 
trans por tar-se aos lu ga res onde se fi zer mis ter a sua
pre sen ça.

Art. 3º Indi ci a dos e tes te mu nhas se rão in ti ma -
dos de acor do com as pres cri ções es ta be le ci das na
le gis la ção pe nal.

Pa rá gra fo úni co. Em caso de não com pa re ci -
men to da tes te mu nha sem mo ti vo jus ti fi ca do, a sua
in ti ma ção será so li ci ta da ao juiz cri mi nal da lo ca li da -
de em que re si da ou se en con tre, na for ma do ar ti go
218 do Có di go do Pro ces so Pe nal.

Art. 4º Cons ti tui cri me:

I – im pe dir, ou ten tar im pe dir, me di an te vi o lên -
cia, ame a ça ou as su a das, o re gu lar fun ci o na men to
de Co mis são Par la men tar de Inqué ri to, ou o li vre
exer cí cio das atri bu i ções de qual quer dos seus mem -
bros.

Pena – A do ar ti go 329 do Có di go Pe nal.

II – fa zer afir ma ções fal sas, ou ne gar ou ca lar a
ver da de como tes te mu nha, pe ri to, tra du tor ou in tér -
pre te, pe ran te a Co mis são Par la men tar de Inqué ri to.

Pena - A do ar ti go 342 do Có di go Pe nal.

Art. 5º As Co mis sões Par la men ta res de Inqué ri -
to apre sen ta rão re la tó rio de seus tra ba lhos à res pec -
ti va Câ ma ra, con clu in do por pro je to de re so lu ção.



§ 1º Se fo rem di ver sos os fa tos ob je tos de in qué -
ri to, a co mis são dirá, em se pa ra do, so bre cada um,
po den do fazê-lo an tes mes mo de fin da a in ves ti ga ção 
dos de ma is.

§ 2º A in cum bên cia da Co mis são Par la men tar
de Inqué ri to ter mi na com a ses são le gis la ti va em que
ti ver sido ou tor ga da, sal vo de li be ra ção da res pec ti va
Câ ma ra, pror ro gan do-se den tro da Le gis la tu ra em
cur so.

Art. 6º O pro ces so e a ins tru ção dos in qué ri tos
obe de ce rão ao que pres cre ve esta lei, no que lhes foi
apli cá vel, às nor mas do pro ces so pe nal.

Art. 7º Esta lei en tra rá em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, re vo ga das as dis po si ções em con trá rio.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – As ma té -
ri as vão à pu bli ca ção.

Os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 291 a 294, por 
ver sa rem ma té ria de com pe tên cia da Co mis são Par -
la men tar de Inqué ri to do Fu te bol, fi ca rão pe ran te a
Mesa du ran te cin co dias úte is, a fim de re ce ber emen -
das, nos ter mos do art. 235, II, d, do Re gi men to Inter -
no do Se na do Fe de ral.

O Pro je to de Lei do Se na do nº 295, de 2001, vai
ao exa me da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia, por ver sar ma té ria de com pe tên cia da que le
Co le gi a do Per ma nen te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. Pri me i ro
Se cre tá rio em exer cí cio, Sr. Na bor Jr.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 811, DE 2001
(Da CPI do Fu te bol)

Nos ter mos do art. 73 do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, re que i ro seja cri a da, no âm bi to des -
ta Co mis são de Edu ca ção, uma Sub co mis são de
Des por tos, de ca rá ter per ma nen te, des ti na da a:

I – pro pi ci ar o de ba te acer ca do des por to no
País, po den do, para tan to, re a li zar au diên ci as pú bli -
cas com en ti da des da so ci e da de, bem como so li ci tar
de po i men to de qual quer au to ri da de ou ci da dão so bre 
a ma té ria, nos ter mos dos in ci sos II e V do § 2º do art.
58 da Cons ti tu i ção Fe de ral, con ju ga do com o § lº do
art. 73 e com os in ci sos II e V do art. 90 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral;

II – pro mo ver a in te ra ção do Se na do Fe de ral
com os ór gãos do Po der Exe cu ti vo e en ti da des da so -
ci e da de ci vil que, pela na tu re za de suas ati vi da des,
pos sam con tri bu ir para o de ba te so bre des por to no
País;

III – pro mo ver a in te ra ção do Se na do Fe de ral
com as en ti da des re pre sen ta ti vas das en ti da des de
des por to no País, de modo a es ta be le cer cons tan te
diá lo go en tre pra ti can tes, pro fis si o na is e di ri gen tes;

IV – apre ci ar pro gra mas, pla nos e po lí ti cas go -
ver na men ta is ins ti tu í das para o se tor des por ti vo no
País;

V – re a li zar e dar pu bli ci da de a es tu dos e pes -
qui sas que ver sem so bre as sun tos com pre en di dos
no Tí tu lo VIII, Ca pí tu lo III, Se ção III, da Cons ti tu i ção
Fe de ral;

VI – pro por ao Ple ná rio da Co mis são de Edu ca -
ção me di das le gis la ti vas re sul tan tes do es tu do e ava -
li a ção dos te mas ob je tos de suas atri bu i ções.

Jus ti fi ca ção

Mo der na men te, a mis são dos Par la men tos não
se res trin ge à ela bo ra ção das nor mas ju rí di cas, das
leis lato sen su. A essa fi na li da de acres ce-se a de
afe rir e in ter pre tar os an se i os, as opi niões e as idéi as
da co le ti vi da de, dos vá ri os seg men tos da so ci e da de
ne les re pre sen ta da. Para re a li zá-la, ne ces si tam exer -
cer uma in ces san te ati vi da de de es tu do, de pes qui sa, 
de co le ta de in for ma ções, que lhes per mi ta um de -
sem pe nho par la men tar afi na do com os seus re pre -
sen ta dos.

O pre sen te re que ri men to pro põe a cri a ção, no
âm bi to da Co mis são de Edu ca ção, de Sub co mis são
de Des por to, des ti na da a tra tar de ques tões re la ti vas
às ati vi da des des por ti vas em nos so País. De ca rá ter
per ma nen te, a Sub co mis são pre ten de, fun da men tal -
men te, cons ti tu ir fó rum pri vi le gi a do de de ba tes so bre
o se tor, de re le vân cia fun da men tal como fa tor de
iden ti da de na ci o nal.

Para tan to, pro põe-se, por meio de au diên ci as
pú bli cas, a re u nir re pre sen tan tes da so ci e da de ci vil,
uni ver si da des, as so ci a ções de clas se, ór gãos pú bli -
cos, en ti da des pro fis si o na is li ga das à área, par la men -
ta res e re pre sen tan tes es tran ge i ros, de modo a co -
lher da dos e in for ma ções que sub si di em fu tu ras re fle -
xões so bre o pa pel do des por to em nos sa so ci e da de.

Por sua pró pria na tu re za, a sub co mis são guar -
da rá res pe i to a de ter mi na dos li mi tes, não ten do po de -
res de in ves ti ga ção pró pri os das au to ri da des ju di ci a -



is, não po den do de ter mi nar di li gên ci as, re qui si tar do -
cu men tos de ór gãos pú bli cos ou con vo car tes te mu -
nhas. Po de rá, en tre tan to, nos ter mos do art. 58 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, ou vir en ti da des re pre sen ta ti vas 
da so ci e da de, bem como so li ci tar de po i men to de
qual quer au to ri da de ou ci da dão.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to lido vai à pu bli ca ção.

O Re que ri men to nº
 
811, de 2001, nos ter mos do 

art. 73 do Re gi men to Inter no, vai ao exa me da Co mis -
são de Edu ca ção, uma vez que cabe àque le Co le gi a -
do Per ma nen te, no âm bi to de suas res pec ti vas com -
pe tên ci as, cri ar suas sub co mis sões per ma nen tes ou
tem po rá ri as.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Na bor Jú ni or.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ten do
em vis ta que já fo ram cum pri das to das as me tas es ta -
be le ci das pelo ato con vo ca tó rio que V. Exª e o Pre si -
den te da Câ ma ra dos De pu ta dos as si na ram no dia 24 
de de zem bro úl ti mo; ten do em vis ta que, na ma dru ga -
da des ta sex ta-fe i ra, foi apro va do o Orça men to-Ge ral
da União para o ano de 2002, as sim como pro je tos
que au to ri zam a aber tu ra de cré di to su ple men tar para 

di ver sos ór gãos da ad mi nis tra ção fe de ral, in da go de
V. Exª se já po de mos en cer rar esta con vo ca ção. 

Pre ci sa mos le var em con si de ra ção tam bém que 
vá ri os Se na do res e De pu ta dos pre ci sam re tor nar a
seus Esta dos ain da hoje. 

É a ques tão que for mu lo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Na bor Jú ni or, é opor tu na a ob ser va ção de V. Exª, e já
ví nha mos mes mo com essa in ten ção. 

Apro ve i to o en se jo des ta ses são para di zer da
mi nha ale gria, da mi nha sa tis fa ção por ver que o Con -
gres so Na ci o nal se agi gan tou di an te da Na ção, para
di zer que o Con gres so Na ci o nal cum priu o seu de ver,
para di zer que co ro a mos com fe cho de ouro os tra ba -
lhos no cor rer do ano de 2001. A Na ção bra si le i ra, a
so ci e da de tem o seu or ça men to. Isso se deve à ca pa -
ci da de de en ten di men to dos Par la men ta res bra si le i ros 
– do Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, dos Lí de -
res da Câ ma ra e do Se na do, de to dos os De pu ta dos e 
Se na do res, de to dos os que fi ze ram um es for ço enor -
me, que va ra ram ma dru ga das, que di a lo ga ram, que
dis cu ti ram den tro do mais ele va do cli ma de mo crá ti co
e de res pe i to mú tuo.

Ten do o Con gres so Na ci o nal cum pri do a fi na li -
da de para a qual foi con vo ca do, no pe río do de 18 de
de zem bro de 2001 a 7 de ja ne i ro de 2002, na qua li da -
de de Pre si den te do Con gres so Na ci o nal, de cla ro en -
cer ra dos os tra ba lhos da 5ª Ses são Le gis la ti va Extra -
or di ná ria da 51ª Le gis la tu ra, agra de cen do so bre ma -
ne i ra a co la bo ra ção de to dos os Srs. Par la men ta res. 

Nes se sen ti do, es tou en ca mi nhan do nes te mo -
men to um ofí cio ao De pu ta do Aé cio Ne ves, Pre si den -
te da Câ ma ra dos De pu ta dos, in for man do que os tra -
ba lhos da Ses são Extra or di ná ria es tão en cer ra dos.

 O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos.

Está en cer ra da a pre sen te ses são do Se na do
da Re pú bli ca.

(Le van ta-se a ses são às 9 ho ras e 40
mi nu tos.)
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madrugada. Aprovado, após usar da palavra o autor. 057 
 
 
LÚCIO ALCÂNTARA 
 
 
 Parecer nº 1.505, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 290, de 2001, do Presidente da 
República, encaminhando ao Senado Federal proposta para que 
seja autorizada a República Federativa do Brasil a contratar 
operação de crédito externo no valor equivalente a até US$ 
156,000,000.00 (cento e cinqüenta e seis milhões de dólares dos 
Estados Unidos da América), de principal, com um consórcio de 
Bancos liderado pelo Deustsche Bank S. – Uruguay, I.F.E. (Projeto 
de Resolução nº 70, de 2001). 001 
 
 Parecer nº 1.513, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 154-A, de 2000, que encaminha 
ao Senado Federal proposta de limites globais da dívida consolidada 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  015 
 
 Parecer nº 1.523, de 2001, de PLEN, em substituição à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 135, de 2001, que dá nova redação ao art. 4º da Lei nº 
6.932, de 7 de julho de 1981, altera as tabelas de vencimento básico 
dos professores do ensino de 3º grau e dos professores de 1º e 2º 
graus, integrantes dos quadros de pessoal das instituições federais 



de ensino, e altera dispositivos da Lei nº 10.187, de 12 de fevereiro 
de 2001. 133 
 
 Parecer nº 1.525, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 136, de 
2001, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação da 
Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – 
GDATA, e dá outras providências. 148 
 
 Importância do Poder Legislativo na formulação de políticas 
públicas de combate à exclusão social. 232 
 
 Comentários aos dados do último Censo e às dificuldades 
de apreciação do Orçamento da União. 315 
 
 
LÚDIO COELHO 
 
 Requerimento nº 799, de 2001, de iniciativa da Comissão de 
Assuntos Econômicos, solicitando urgência para o Projeto de 
Resolução nº 73, de 2001, advindo da aprovação da Mensagem nº 
154-A, de 2000, que encaminha ao Senado Federal proposta de 
limites globais da dívida consolidada dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. 131 
 
 Importância do setor agrícola para desenvolvimento 
econômico do País. 351 
 
 Necessidade de aplicação dos recursos públicos nos setores 
de interesse da coletividade. 351 
 
 
LUIZ OTÁVIO 
 
 Parecer nº 1.510, de 2001, da Comissão de Serviços de 
Infra-Estrutura, sobre a Mensagem nº 270, de 2001 (nº 1.312/2001, 
na origem), do Presidente da República, que submete à apreciação 
do Senado Federal o nome do Senhor José Guimarães Barreiros, 
para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários – ANTAQ. 012 
 
 Parecer nº 1.510, de 2001, da Comissão de Serviços de 
Infra-Estrutura, sobre a Mensagem nº 270, de 2001 (nº 1.312/2001, 
na origem), pela qual o Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do Senhor José Guimarães 
Barreiros, para o cargo de Diretor da Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários – ANTAQ. 162 
 
 Considerações sobre o encerramento das atividades 
legislativas e as dificuldades enfrentadas pela Argentina. 344 



 
 
MAGUITO VILELA 
 
 Esclarecimentos sobre o posicionamento contrário de S. Exª 
ao instituto da reeleição. 062 
 
 Parecer nº 1.526, de 2001, de PLEN, em substituição à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 142, de 2001, que dispõe sobre a estruturação da 
Carreira Previdenciária no âmbito do Instituto Nacional do Seguro 
Nacional – INSS, e dá outras providências. 155 
 
 Requerimento nº 806, de 2001, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento da Senhora Joaquina Ramos de Castro, um 
dos símbolos goianos na luta contra a repressão, ocorrido no último 
domingo. 163 
 
 
MARINA SILVA 
 
 Comentários ao resultado da pesquisa realizada pela 
Fundação Getúlio Vargas, em que considera as crianças as maiores 
vítimas da miséria no país. 208 
 
 Necessidade do Governo Federal estabelecer uma rede de 
proteção social contra a miséria. 208 
 
 Reflexão sobre o ano de 2001. 333 
 
 Leitura de apostila sobre Ética do grupo composto pela 
Fundação de Prefeitos Faria Lima, União dos Vereadores do Estado 
de São Paulo e Associação Paulista de Municípios. 333 
 
 Preocupação com a questão ecológica no Brasil. 333 
 
 Considerações acerca da aplicação do orçamento social, 
com mais recursos para saúde, educação, esporte, lazer, segurança 
e reforma agrária. 366 
 
 
MAURO MIRANDA 
 
 Parecer nº 1.509, de 2001, da Comissão de Serviços de 
Infra-Estrutura, sobre a Mensagem nº 269, de 2001 (nº 1.311/2001, 
na origem), do Presidente da República, que submete à apreciação 
do Senado Federal o nome do Senhor Carlos Alberto Wanderley 
Nóbrega, para exercer o cargo de Diretor-Geral da Agência Nacional 
de Transportes Aquaviários – ANTAQ. 011 
 



 Parecer nº 1.520, de 2001, da Comissão de Serviços de 
Infra-Estrutura, sobre a Mensagem nº 279, de 2001, que submete à 
apreciação do Senado Federal o nome do Senhor Antônio Machado 
Bastos, para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de 
Infra-estrutura de Transportes – DNIT. 025 
 
 Parecer nº 1.521, de 2001, da Comissão de Serviços de 
Infra-Estrutura, sobre a Mensagem nº 284, de 2001, que submete à 
apreciação do Senado Federal o nome do Senhor Wildjan da 
Fonseca Magno, para exercer o cargo de Diretor da Agência 
Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT. 026 
 
 Parecer nº 1.522, de 2001, da Comissão de Serviços de 
Infra-Estrutura, sobre a Mensagem nº 285, de 2001, que submete à 
apreciação do Senado Federal o nome do Senhor Reinaldo Alves 
Costa Neto, para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres – ANTT. 027 
 
 Celeridade para a apreciação de recursos do Orçamento de 
2002, destinados ao setor de moradia populares. 060 
 
 Defesa da aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 2A, de 1995, que restringe a imunidade parlamentar. 127 
 
 Parecer nº 1.509, de 2001, da Comissão de Serviços de 
Infra-Estrutura, sobre a Mensagem nº 269, de 2001 (nº 1.311/2001, 
na origem), pela qual o Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do Senhor Carlos Alberto 
Wanderley, para o cargo de Diretor-Geral da Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários – ANTAQ. 161 
 
 Requerimento nº 807, de 2001, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do jornalista Wellington Tibeira, um dos 
pioneiros na área de comunicação na região Sudoeste de Goiás, 
ocorrido no último final de semana. 163 
 
 Preocupação com a profissão de Motoboy, devido a altos 
índices de acidentes na categoria. Proposta de Projeto de lei que 
vise melhorar o setor de motocicletas, no que tange ao aspecto de 
segurança e treinamento dos condutores. 228 
 
 
MOREIRA MENDES 
 
 Posicionamento de S. Exª quanto à emenda constitucional 
que facultava aos municípios a cobrança da taxa de iluminação 
pública.  164 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 289, de 2001-Complementar, 
que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, para 



tornar inelegível aquele cuja prestação de contas relativa a 
campanha eleitoral tenha sido rejeitada. 234 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 290, de 2001, que dispõe sobre 
regulamentação do exercício da profissão de turismólogo. 236 
 
 Relato das atividades do Congresso Nacional, por ocasião 
do encerramento dos trabalhos legislativos neste ano. 287 
 
 Transcurso dos 20 anos de existência do Estado de 
Rondônia, no próximo dia 22. 287 
 
 
MOZARILDO CAVALCANTI 
 
 Apelo pela aprovação, no Senado Federal, da restrição à 
imunidade parlamentar. 057 
 
 Realização da III Semana de Estudos e Debates em 
Iniciação à Educação Científica, ocorrida no período de 13 a 23 de 
novembro último, na cidade de Boa Vista/RR. 212 
 
 Parecer nº 1.534, de 2001, da Mesa do Senado Federal, 
sobre o Requerimento nº 689, de 2001, da Comissão de 
Fiscalização e Controle. 266 
 
 Parecer nº 1.535, de 2001, da Mesa do Senado Federal, 
sobre o Requerimento nº, 690;de 2001, da Comissão de 
Fiscalização e Controle. 266 
 
 Considerações sobre o Projeto de Lei de Radiodifusão, 
elaborado pelo Ministério das Comunicações, após Consulta 
Pública, que regulará o controle sobre as emissoras de rádio e 
televisão do País. 296 
 
 
NABOR JÚNIOR 
 
 Questionamentos sobre o encerramento da auto-
convocação tendo em vista o cumprimento das metas. 393 
 
 
OSMAR DIAS 
 
 Parecer nº 1.537, de 2001, da Mesa do Senado Federal, 
sobre o Requerimento nº, de 2001. 267 
 
 Considerações sobre a apreciação da proposta orçamentária 
pelo Congresso Nacional. 315 
 



 
PAULO HARTUNG 
 
 Parecer nº 1.506, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Ofício nº S/50, de 2001, do Presidente do 
Banco Central do Brasil, que encaminha pleito do Estado do Rio 
Grande do Sul, solicitando autorização do Senado Federal para 
assumir dívida do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande 
do Sul (IPERGS), refinanciada junto à União ao amparo da Lei nº 
8.727, de 5 de novembro de 1993, cujo valor em 1º-11-2000, era de 
RS $ 381.688.640,62 (trezentos e oitenta e um milhões, seiscentos e 
oitenta e oito mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta e dois 
centavos). 004 
 
 Requerimento nº 795, de 2001, de iniciativa da Comissão de 
Assuntos Econômicos, solicitando urgência para o Projeto de 
Resolução nº 71, de 2001, que autoriza o Estado do Rio Grande do 
Sul a assumir dívida do Instituto de Previdência do Estado do Rio 
Grande do Sul (IPERGS), refinanciada junto à União ao amparo da 
Lei nº 8.727, de 5 de novembro de 1993, cujo valor em 1º-11-2000, 
era de R$ 381.688,640,62 (trezentos e oitenta e um milhões, 
seiscentos e oitenta e oito mil, seiscentos e quarenta reais e 
sessenta e dois centavos). 075 
 
 Parecer nº 1.529, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Resolução nº 68, de 2001. 179 
 
 Apoio da imprensa ao projeto que reajusta a tabela do 
imposto de renda da pessoa física. Transcrição do editorial 
publicado no jornal O Estado de S. Paulo, de hoje, intitulado “A 
correção da tabela do imposto de renda”. 217 
 
 
PEDRO PIVA 
 
 Requerimento nº 800, de 2001, de iniciativa da Comissão de 
Assuntos Econômicos, solicitando urgência para o Projeto de 
Resolução nº 74, de 2001, advindo da aprovação do Ofício nº OG 
394, de 2001, anexado ao processado do Projeto de Resolução nº 
43, de 2000, no qual o Governador do Estado de Alagoas solicita a 
concessão de novo prazo para o exercício da Resolução nº 32, de 
2000.  132 
 
 Registro de sua presença, no último final de semana, na 
solenidade de colação de grau dos alunos de Engenharia da 
Universidade de São Carlos. 291 
 
 
RAMEZ TEBET 
 



 Anúncio do endereçamento ao Senador José Eduardo Dutra 
das correspondências que comunicam o profundo pesar do Senado 
da República pelo falecimento do pai de S. Exª. 165 
 
 Apelo aos parlamentares pela aprovação do Orçamento da 
União.  318 
 
 Declara os trabalhos da 5ª Sessão Legislativa Extraordinária 
da 51ª Legislatura encerrados. 393 
 
 
RENAN CALHEIROS 
 
 Requerimento nº 797, de 2001, de urgência para o Projeto 
de Lei da Câmara nº 142, de 2001, que dispõe sobre a estruturação 
da Carreira Previdenciária no âmbito do Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS, e dá outras providências. 075 
 
 
RICARDO SANTOS 
 
 Registro da realização do Concurso de Qualidade de Café, 
no Estado do Espírito Santo. 065 
 
 Considerações sobre a agenda econômica para 2002. 301 
 
 Considerações sobre a última colocação obtida pelo Brasil 
em pesquisa de avaliação internacional de desempenho escolar, 
realizada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico – OCDE. 312 
 
 
ROBERTO REQUIÃO 
 
 Leitura de declaração da Comissão Parlamentar Conjunta do 
Mercosul sobre a crise Argentina, elaborada em reunião realizada no 
último dia 20, no Uruguai. 325 
 
 Esclarecimentos sobre os trabalhos da Comissão 
Parlamentar Mista do Mercosul e da Comissão Parlamentar 
Conjunta do Mercosul. 353 
 
 
ROBSON VIANA 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 287, de 2001, que concede 
isenção do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos 
Industrializados a aparelhos próprios para radioamadorismo, quando 
importados ou adquiridos por radioamador habilitado e participante 
da Rede Nacional de Emergência de Radio - amadores – RENER, 



integrante do Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC. 028 
 
 
ROMEU TUMA 
 
 Parecer nº 1.519, de 2001, da Comissão de Serviços de 
Infra-Estrutura, sobre a Mensagem nº 278, de 2001, que submete à 
apreciação do Senado Federal o nome do Senhor Rogério Gonzales 
Alves, para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de Infra-
estrutura de Transportes – DNIT. 024 
 
 Homenagem ao apresentador Raul Gil, da Rede Record de 
televisão. 332 
 
 Congratulações ao Senador Romero Jucá e demais 
parlamentares que possibilitaram a aprovação do Orçamento do 
próximo ano. 348 
 
 Preocupação com o aumento da criminalidade no País e a 
participação de policiais nas organizações criminosas. 348 
 
 Homenagem aos funcionários da Casa pela sustentação ao 
desempenho das atividades parlamentares. 348 
 
 
ROMERO JUCÁ 
 
 Parecer nº 1.508, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 138, de 2001 (nº 
5.907/2001, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que institui Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico incidente sobre a importação e a comercialização de 
petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool 
etílico combustível (Cide), e dá outras providências. 009 
 
 Parecer nº 1.514, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Ofício nº OG 394/2001, anexado ao 
processado do Projeto de Resolução nº 43, de 2000, no qual o 
Governador do Estado de Alagoas solicita a concessão de novo 
prazo para o exercício da Resolução nº 32, de 2000. 019 
 
 Parecer nº 1.515, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Projeto de Resolução nº 68, de 2001, que 
dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive concessão de 
garantias, seus limites e condições de autorização, e dá outras 
providências. 020 
 
 Parecer nº 1.516, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Ofício nº S/52, de 2001, do Banco Central do 



Brasil, que encaminha pedido do Governador do Estado de Alagoas 
no sentido de incluir as dívidas que especifica no cálculo dos limites 
previstos nas Leis nºs 8.727/93 e 9.496/97. 021 
 
 Requerimento nº 794, de 2001, de iniciativa da Comissão de 
Assuntos Econômicos, solicitando urgência para o Projeto de 
Resolução nº 70, de 2001, que autoriza a República Federativa do 
Brasil a contratar operação de crédito externo no valor equivalente a 
até US$ 156,000,000.00 (cento e cinqüenta e seis milhões de 
dólares dos Estados Unidos da América), com um consórcio de 
Bancos liderado pelo Deustsche Bank S/ – Uruguay, I.F.E. 074 
 
 Comentários sobre os programas desenvolvidos pelo 
BNDES na busca da solução do déficit da produção de energia 
elétrica.  126 
 
 Requerimento nº 801, de 2001, de iniciativa da Comissão de 
Assuntos Econômicos, solicitando urgência para o Projeto de 
Resolução nº 75, de 2001, advindo da aprovação do Ofício nº S/52, 
de 2001. 132 
 
 Cumprimentos aos jovens participantes do projeto 
“Protetores da Vida”, de iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, 
pelo trabalho desenvolvido em defesa do meio ambiente. 213 
 
 Apoio ao movimento intitulado “Ação Cívica pelo 
Fortalecimento do Mercado de Capitais”. 298 
 
 Importância da aprovação do Orçamento. 340 
 
 Registro do empenho dos parlamentares para a aprovação 
do Orçamento 2002. 350 
 
 Transcrição de matéria publicada no jornal Folha de S. 
Paulo, no caderno Folha Dinheiro, intitulada “Preço de gasolina cai 
até 20% em janeiro”. 350 
 
 Projeto de Resolução nº 75, de 2001 (apresenta do pela 
Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer 
nº 1.516, de 2001, que inclui as dívidas que especifica no cálculo 
dos limites previstos nas Leis nºs 8.727, de 1993 e 9.496, de 1997. 193 
 
 
RONALDO CUNHA LIMA 
 
  Requerimento nº 810, de 2001, solicitando voto de 
congratulações aos Diários e Emissoras Associados, que através do 
Diário da Borborema de Campina Grande conquistou o Prêmio Esso 
de Jornalismo na categoria “primeira página”, capa do dia 12 de 
setembro do ano em curso, de autoria do Supervisor gráfico do 



citado jornal, jornalista Cícero Félix, dedicada aos atentados do dia 
11 de setembro ao Wold Trade Center. Solicita ainda, que essa 
decisão seja comunicada aos Superintendentes dos Diários 
Associados na Paraíba e em Campina Grande. 216 
 
 
SEBASTIÃO ROCHA 
 
 Considerações acerca do processo político que envolve a 
votação do Orçamento da União. 163 
 
 Discussão da Proposta de Emenda à Constituição nº 2A, de 
1995.   076 
 
 
SÉRGIO MACHADO 
 
 Balanço das atividades desenvolvidas pelo Congresso 
Nacional neste ano. 293 
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	Esq_Normal: 36    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P39: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     37
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P50: 
	CabNormal: 
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	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P78: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
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	Dir_Normal:     77
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P83: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     81
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	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
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	LNormal: 


	P179: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     177
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P180: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 178    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P181: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     179
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P182: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 180    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P183: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     181
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P184: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 182    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P185: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     183
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P186: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 184    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P187: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     185
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P188: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 186    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P189: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     187
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P190: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 188    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P191: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     189
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P192: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 190    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P193: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     191
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P194: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 192    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P195: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     193
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P196: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 194    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P197: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     195
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P198: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 196    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P199: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     197
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P200: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 198    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P201: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     199
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P202: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 200    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P203: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     201
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P204: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 202    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P205: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     203
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P206: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 204    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P207: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     205
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P208: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 206    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P209: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     207
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P210: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 208    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P211: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     209
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P212: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 210    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P213: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     211
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P214: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 212    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P215: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     213
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P216: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 214    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P217: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     215
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P218: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 216    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P219: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     217
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P220: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 218    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P221: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     219
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P222: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 220    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P223: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     221
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P224: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 222    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P225: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     223
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P226: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 224    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P227: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     225
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P228: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 226    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P229: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     227
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P230: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 228    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P231: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     229
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P232: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 230    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P233: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     231
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P234: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 232    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P235: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     233
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P236: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 234    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P237: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     235
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P238: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 236    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P239: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     237
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P240: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 238    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P241: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     239
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P242: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 240    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P243: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     241
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P244: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 242    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P245: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     243
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P246: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 244    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P247: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     245
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P248: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 246    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P249: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     247
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P250: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 248    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P251: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     249
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P252: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 250    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P253: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     251
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P254: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 252    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P255: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     253
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P256: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 254    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P257: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     255
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P258: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 256    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P259: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     257
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P260: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 258    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P261: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     259
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P262: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 260    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P263: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     261
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P264: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 262    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P265: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     263
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P266: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 264    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P267: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     265
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P268: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 266    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P269: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     267
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P270: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 268    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P271: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     269
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P272: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 270    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P273: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     271
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P274: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 272    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P275: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     273
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P276: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 274    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P277: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     275
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P278: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 276    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P279: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     277
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P280: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 278    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P281: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     279
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P282: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 280    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P283: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     281
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P284: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 282    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P285: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     283
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P286: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 284    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P287: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     285
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P288: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 286    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P289: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     287
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P290: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 288    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P291: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     289
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P292: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 290    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P293: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     291
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P294: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 292    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P295: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     293
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P296: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 294    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P297: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     295
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P298: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 296    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P299: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     297
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P300: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 298    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P301: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     299
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P302: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 300    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P303: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     301
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P304: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 302    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P305: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     303
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P306: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 304    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P307: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     305
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P308: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 306    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P309: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     307
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P310: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 308    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P311: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     309
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P312: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 310    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P313: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     311
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P314: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 312    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P315: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     313
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P316: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 314    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P317: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     315
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P318: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 316    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P319: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     317
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P320: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 318    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P321: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     319
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P322: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 320    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P323: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     321
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P324: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 322    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P325: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     323
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P326: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 324    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P327: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     325
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P328: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 326    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P329: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     327
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P330: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 328    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P331: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     329
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P332: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 330    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P333: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     331
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P334: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 332    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P335: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     333
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P336: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 334    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P337: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     335
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P338: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 336    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P339: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     337
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P340: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 338    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P341: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     339
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P342: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 340    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P343: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     341
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P344: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 342    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P345: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     343
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P346: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 344    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P347: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     345
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P348: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 346    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P349: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     347
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P350: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 348    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P351: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     349
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P352: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 350    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P353: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     351
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P354: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 352    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P355: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     353
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P356: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 354    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P357: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     355
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P358: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 356    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P359: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     357
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P360: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 358    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P361: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     359
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P362: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 360    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P363: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     361
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P364: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 362    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P365: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     363
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P366: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 364    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P367: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     365
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P368: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 366    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P369: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     367
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P370: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 368    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P371: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     369
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P372: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 370    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P373: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     371
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P374: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 372    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P375: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     373
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P376: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 374    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P377: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     375
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P378: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 376    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P379: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     377
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P380: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 378    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P381: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     379
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P382: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 380    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P383: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     381
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P384: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 382    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P385: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     383
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P386: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 384    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P387: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     385
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P388: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 386    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P389: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     387
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P390: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 388    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P391: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     389
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P392: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 390    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P393: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     391
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P394: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 392    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P395: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     393
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P396: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 394    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P397: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     395
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P398: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 396    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P399: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     397
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P400: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 398    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P401: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     399
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 




