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manente da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente em favor do Ministério da Integração Nacional, crédi
com o cargo de Embaixador do Brasil junto à República da to suplementar no valor de novecentos mil reais, para 
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nO 139, de 2001 (n° 5.299/2001, na Casa de origem), de de 2001-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, 
iniciativa do Presidente da República, que regulamenta em favor do Ministério da Integração Nacional, crédito 
o inciso X do art. 37 da Constituição, que dispõe sobre a especial no valor de vinte e três milhões e quinhentos 
revisão geral e anual das remunerações e subsídios dos mil reais, para os fins que específica, sancionado e 
servidores públicos federais dos Poderes Executivo, transformado na Lei nO 10.340, de 21 de dezembro de 
Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fun 2001 . 7 
dações públicas federais, sancionado e transformado na Mensagem do Presidente da República n° 17, de 
Lei n° 10.331, de 18 de dezembro de 2001. .. 7 2002 (nO 1.42112001, na origem), de 21 de dezembro de 

Mensagem do Presidente da República n° 11, de 2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n° 18, de 
2002 (n° 1.408/2001, na origem), de 19 de dezembro de 2001-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em 
2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara favor do Ministério da Fazenda, crédito especial no va
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Lei nO 10.335, de 19 de dezembro de 2001. . 7 dezembro de 2001.. .. 7 
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s ra n° 138, de 2001 (n° 5.907/2001, na Casa de origem), 2001-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em 
sde iniciativa do Presidente da República, que institui favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito su

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico plementar no valor de dez milhões e trinta e quatro mil 
e
2

incidente sobre a importação e a comercialização de reais, para reforço de dotação constante do orçamento 
petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, vigente, sancionado e transfonnado na Lei n° 10.342, de 

2e álcool etílico combustível (CIDE), e dá outras provi 21 de dezembro de 2001.. .. 7 
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f:Mensagem do Presidente da República n° 13, de 2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n° 39, de 

2002 (n° 1.415/2001, na origem), de 20 de dezembro de 2001-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em 
SI 

2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n° 62, de favor do Ministério da Educação, crédito suplementar II 

2001-CN, que abre ao Orçamento da Seguridade Social no valor de vinte milhões, quinl1entos e quarenta e dois 
da União, em favor do Ministério da Previdência e mil e t.rês reais, para reforço de dotações constantes do II 

Assistência Social, crédito especial no valor de quinhentos orçamento vigente, sancionado e transformado na Lei n° 
e cinqüenta mil reais, para os fins que especifica. sanci 10.343, de 21 de dezembro de 2001. . 7 
onado e transformado na Lei n° 10.337, de 20 de dezem- Mensagem do Presidente da República n° 6, de 
bro de 2001 . 7 2002 (n° 10/2002, na origem), de 8 de janeiro último, 
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mento e Gestão e de Transferências a Estados, Distrito a 17 de janeiro de 2002, para realizar Visita Oftcial à 
Federal e Municípios, crédito suplementar no valor glo República da Ucrânia . 7 
bal de sessenta mill1ões, novecentos e trinta e oito mil, Mensagem do Presidente da República n° 20, de 
novecentos e cinqüenta e um reais, para reforço de dota 2002 (nO 1.424/2001, na origem), de 21 de dezembro a 

TIções consignadas no vigente orçamento, sancionado e de 2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n° 44,
 
transformado na Lei n° 10.338, de 20 de dezembro de de 2001-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, e~
 

2001 .. 7 em favor de Operações Oftciais de Crédito, crédito es or
 
2JMensagem do Presidente da República nO 15, de pecial no valor de quatro bilhões, setecentos e vinte
 

2002 (n° 1.417/2001, na origem), de 20 de dezembro de e sete milhões, cento e oitenta e oito mil e doze reais,
 
2C2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n° 102-A, para os fins que específica, sancionado e transformado 
2Cde 2001-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, na Lei n° 10.344, de 21 de dezembro de 2001. .. 8 
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Mensagem do Presidente da República na 21, de 
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suplementar no valor total de um mill1ão, cento e vinte e 
seis mil, trezentos e quarenta e oito reais, para os fms que 
especifica, sancionado e transfCllmado na Lei na 10.347, de 
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Mensagem do Presidente da República na 24, de 
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2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei na 55, de 
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mil, duzentos e treze reais, para os fms que especifica, 
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Mensagem do Presidente da República na 26, de 
2002 (na 1.431/2001, na origem), de 21 de dezembro de 
2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara 
na 59, de 2000 (na 855/99. na Casa de origem), que altera 
a Lei na 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de 
Trânsito Brasileiro, de forma a obrigar a realização de 
exame psicológico periódico para os motoristas profissi
onais, sancionado e transformado na Lei na 10.350, de 
21 de dezembro de 2001 . 

Mensagem do Presidente da República na 27, de 
2002 (na 1.435/2001, na origem), de 26 de dezembro de 
2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei na 28, de 
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2001-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor de Encargos Financeiros da União, crédito 
especial no valor de t.rês bill1ões, seiscentos e qua
renta e dois milhões, seiscentos e onze mil reais, 
para os fins que especifica, sancionado e transfor
mado na Lei na 10.351, de 26 de dezembro de 2001.. 8 

Mensagem do Presidente da República na 28, 
de 2002 (na 1.436/2001, na origem), de 26 de de
zembro de 2001, restituindo autógrafos do Projeto 

8 de Lei da Câmara na 117, de 2001 (na 3.474/2000, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que altera dispositivos da Lei na 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, 
referentes a recursos e ao reexame necessário, sanci
onado e transformado na Lei nO 10.352, de 26 de 
dezembro de 2001. . 8 

Mensagem do Presidente da República n° 29, de 
2002 (n° 1.43712001, na origem), de 26 de dezembro de 

8 2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n° 120, de 
2oo1-CN, que abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguri
dade Social da União, em favor do Ministério da Saúde e 
do Ministério da CultLn-a, crédito especial no valor global 
de cento e nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais, 
para os fins que especifica, sancionado e transfo=ado na 
Lei n° 10.353, de 26 de dezembro de 2001... . 8 

Mensagem do Presidente da República n° 30, de 
2002 (nO 1.43812CXn, na origem), de 26 de dezembro de 

8 2001, restituindo :Jutógrafos do Projeto de Lei na 120-A, 
de 2001-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor da Justiça Eleitoral, crédito suplement.ar no 
valor global de do;r.e milhões e duzentos e cinqüenta mil 
reais, para os fins que especifica, so.ncionado e transfor
mado na Lei n° 10.354, de 26 de dezembro de 2001. ..... 8 

Mensagem do Presidente da República n° 31, 
de 2002 (n° 1.43912001, na origem), de 26 de de
zembro de 2001, restituindo autógrafos do Projeto 

8 de Lei da Câmara n° 142, de 2001 (n° 5.87612001, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que dispõe sobre a esrruturação da Carreira 
Previdenciária no âmbito do Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS, e dá outras providências, 
sancionado e transformado na Lei na 10.355, de 26 
de dezembro de 2001.. . 9 

Mensagem do Presidente da República n° 32, dte 
de 2002 (n° 1.447/2001, na Oligem), de 27 de dezembro 

8 de 2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei da 
Câmara n° 21, de 1999 (n° 1.526196, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a obrigatoriedade de os novos 
aparelhos de televisão conterem dispositivo que possibi
lite o bloqueio temporáJio da recepção de pmgramação 
inadequada, sancionado e ITansfolmado na Lei n° 
10.359, de 27 de dezembro de 2001. . 9 

Mensagem do Presidente da República n° 33, de 
2002 (na 1.448/2001, na origem), de 27 de dezembro de 

8 2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei de Con
versão n° 12, de 2001, que altera a Lei n° 9.872, de 23 
de novembro de 1999, que cria o Fundo de Aval para a 
Geração de Emprego e Renda - FUNPROOER, sancio8 
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nado e transformado na Lei n° 10.360, de 27 de dezembro 2001-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em 
de 2001 .. 9 favor do Ministério da Educação, crédito suplementar 

Mensagem do Presidente da República n° 34, de no valor de quarenta e nove milhões, duzentos e setenta 
2002 (n° 1.449/2001, na origem), de 27 de dezembro de e seis mil, novecentos e quarenta e três reais, para reforço 
2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara de dotações constantes do orçamento vigente, sancionado 
n° 111, de 2000 (n° 577/99, na Casa de origem), que de e transformado na Lei n° 10.368, de 28 de dezembro de 
nomina "Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes 2001 .. 9 
- Gilberto Freyre o aeroporto localizado na cidade de Mensagem do Presidente da República n° 41, de 
Recife, Estado de Pernambuco, sancionado e transfor 2002 (n° 1.477/2001, na origem), de 28 de dezembro de 
mado na Lei nO 10.361, de 27 de dezembro de 2001 ........ 9 2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n° 63, de 

Mensagem do Presidente da República n° 35, de 2001-CN, que abre ao Orçamento da Segmidade Social 
2002 (n° 1.450/2001, na origem), de 27 de dezembro de da União, em favor do Ministério da Previdência e 
2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n° 36, de Assistência Social, crédito suplementar no valor de qua
2001-CN, que abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguri renta e quatro milhões, oitocentos e setenta e dois mil, 
dade Social da União crédito suplementar no valor glo duzentos e noventa e sete reais, para reforço de dotações 
bal de oito milhões, trezentos e dez mil, trezentos e trin constantes do orçamento vigente, sancionado e transfor
ta e seis reais, em favor do Senado Federal e de diversos mado na Lei nO 10.369, de 28 de dezembro de 2001. .. 9 
órgãos do Poder Judiciário, para reforço de dotações Mensagem do Presidente da República n° 42, de 
constantes dos orçamentos vigentes, sancionado e trans 2002 (n° 1.478/2001, na origem), de 28 de dezembro de 
formado na Lei n° 10.362, de 27 de dezembro de 2001 ... 9 2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n° 64, de 

Mensagem do Presidente da República nO 36, de 2001-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em 
2002 (n° 1.471/2001, na origem), de 28 de dezembro de favor do Ministério da Educação, crédito suplementar 
2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câma no valor de cento e dezoito milhões, cento e noventa e 
ra n° 140, de 2001 (n° 5.577/2001, na Casa de origem), nove mil, e vinte e nove reais, para reforço de dotações 
que prorroga o prazo para as ratificações de concessões constantes do orçamento vigente, sancionado e u'ansfor
e alienações de terras feitas pelos estados na faixa de mado na Lei n° 10.370, de 28 de dezembro de 2001. ....... 9 
fronteira e dá oulTaS providências, sancionado e trans Mensagem do Presidente da República n° 43, de 
formado na Lei n° 10.363, de 28 de dezembro de 2001 .. 9 2002 (n° 1.479/2001, na origem), de 28 de dezembro de 

Mensagem do Presidente da República n° 37, de 2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n° 68, de 
2002 (n° 1.472/2001, na origem), de 28 de dezembro de 2001-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em 
2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n° 122, de favor da Justiça Eleitoral, crédito suplementar no valor 
2oo1-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União crédito de oitenta e um mil, setecentos e cinqüenta e três reais, 
especial no valor global de dezoito milhões, seiscentos e para reforço de dotação constante do orçamento vigente, 
setenta e nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais, sancionado e transformado na Lei n° 10.371, de 28 de 
em favor da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalbo, para dezembro de 2001 .. 10 
os fins que especifica, sancionado e transformado na Lei Mensagem do Presidente da República n° 44, de 
n° 10.364, de 28 de dezembro de 2001. .. 9 2002 (n° 1.480/2001, na origem), de 28 de dezembro de 

Mensagem do Presidente da República n° 38, de 2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n° 69, de 
2002 (n° 1.473/2001, na origem), de 28 dezembro de 2001, 2001-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em 
restituindo autógrafos do Projeto de Lei n° 40, de 2oo1-CN, favor de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito 
que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Mi suplementar no valor global de oitenta e cinco milhões, 
nistério da Cultura, crédito suplementar no valor de um mi trezentos e quatorze mil, novecentos e sessenta e sete re
lhão, setecentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e noventa ais, para reforço de dotações consignadas no orçamento 
e cinco reais, para reforço de dotação consignada no vigente vigente, sancionado e transformado na Lei nO 10.372, de 
orçamento, sancionado e transformado na Lei n° 10.365, de 28 de dezembro de 2001 . 10 
28 de dezembro de 2001 .. 9 Mensagem do Presidente da República n° 45, de 

Mensagem do Presidente da República nO 39, de 2002 (n° 1.48112001, na origem), de 28 de dezembro de 
2002 (n° 1.475/2001, na origem), de 28 de dezembro de 2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n° 71, de 
2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n° 51, de 200I-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União crédito 
2oo1-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em fa especial 'no valor de duzentos e quarenta e um mil reais, 
vor do Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito suple em favor do Ministério Público da União, para os 
mental· no valor de vinte e um milhões, seiscentos e vinte e fins que especifica, sancionado e transformado na Lei 
seis mil, cento e setenta e sete reais, para reforço de dota n° 10.373, de 28 de dezembro de 2001.. . 10 
ções constantes do orçamento vigente, sancionado e trans Mensagem do Presidente da República nO 46, de 
formado na Lei n° 10.367, de 28 de dezembro de 2001. ....... 9 2002 (n° 1.482/2001, na origem), de 28 de dezembro de 

Mensagem do Presidente da República n° 40, de 2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n° 74, de 
2002 (na 1.476/2001, na origem), de 28 de dezembro de 2001-CN, que abre ao Orçamento da Seguridade Social 
2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei nO 61, de da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito su
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10 

10 

10 

pkment.ar no valor de trezentos e cinqüenta e seis mi
lhões, novecentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e 
cinqüenta reais, para reforço de dotações consignadas 
no vigente orçamento, sancionado e transformado na 
Lei n° 10.374, de 28 de dezembro de 2001. . 

Mensagem do Presidente da República n° 47, de 
2002 (n° 1.483/2001, na origem), de 28 de dezembro de 
2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n° 80, de 
2001-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em 
favor dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abaste
cimento, da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, do Planejamento, Orçamento e Ges
tão e do Desenvolvimento Agrário, crédito suplementar 
no valor global de cento e vinte milhões, novecentos e 
quarenta mil, quatrocentos e sessenta e sete reais, para 
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento, 
sancionado e transformado na Lei n° 10.375, de 28 de 
dezembro de 2001 . 

Mensagem do Presidente da República n° 48, de 
2002 (n° 1.484/2001, na origem), de 28 de dezembro de 
2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n° 83, de 
2001-CN, que abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguri
dade Social da União, em favor dos Ministérios da Agri
cultura, Pecuária e Abastecimento e do Desenvolvimen
to Agrário, crédito suplementar no valor global de trinta 
e cinco milhões, setecentos e dois mil, trezentos e vinte 
e quatro reais, para reforço de dotações consignadas no 
vigente orçamento, sancionado e transformado na Lei n° 
10.376, de 28 de dezembro de 2001. . 

Mensagem do Presidente da República n° 49, de 
2002 (n° 1.485/2001, na origem), de 28 de dezembro de 
2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n° 87, de 
2001-CN, que abre ao Orçamento FIscal da União, em fa
vor de Encargos Financeiros da União, crédito suplementar 
no valor de trezentos e quarenta e cinco milhões, oito mil, 
setecentos e quarenta reais, para reforço de dotação consig
nada no vigente orçamento, sancionado e transformado na 
Lei n° 10.377, de 28 de dezembro de 2001. . 

Mensagem do Presidente da República n° 50, de 
2002 (n° 1.486/2001, na origem), de 28 de dezembro de 
2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n° 89, de 
2001-CN, que abre ao Orçamento da Seguridade Social 
da União, em favor dos Ministérios da Previdência e 
Assistência Social e do Trabalho e Emprego, crédito su
plementar no valor global de um bilhão, novecentos e 
quarenta e três milhões, seiscentos e vinte mil, novecen
tos e trinta e sete reais, para reforço de dotações cons
tantes do orçamento vigente, sancionado e transformado 
na Lei n° 10.378, de 28 de dezembro de 2001. . 

Mensagem do Presidente da República n° 51, de 
2002 (n° 1.487/2001, na origem), de 28 de dezembro de 
2001, restituindo autógrafos do PrOjeto de Lei n° 91, de 
2001-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em 
favor do Ministério do Planejamento, Orçamento e Ges
tão, crédito especial no valor de dez mílliões de reais 
para os fins que especifIca, sancionado e transfOlmad~ 
na Lei n° 10.379, de 28 de dezembro de 2001 ... 
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Mensagem do Presidente da República n° 52, de 
2002 (n° 1.488/2001, na origem), de 28 de dezembro de 
2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n° 95, de 
2001-CN, que abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguri

10 dade Social da União, em favor do Ministério da Ciên
cia e Tecnologia, do Ministério da Defesa e de Transfe
rências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito 
suplementar no valor global de cento e cinqüenta e sete 
milhões, novecentos e vinte e seis miJ, trezentos e cin
qüenta e nove reais, para reforço de dotações constantes 
dos orçamentos vigentes, sancionado e transformado na 
Lei n° 10.380, de 28 de dezembro de 2001 . 10 

Mensagem do Presidente da República n° 53, de 
2002 (n° 1.489/2001, na origem), de 28 de dezembro de 
2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n° 100, 
de 2001-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor do Ministério da Defesa, crédito suplementar 

10 no valor de sessenta e quatro milhões, oitocentos e qua
renta e nove mil, oitocentos e cinqüenta e um reais, para 
reforço de dotação constante do orçamento vigente, san
cionado e transformado na Lei n° 10.381, de 28 de de
zembro de 2001. . 11 

Mensagem do Presidente da República n° 54, de 
2002 (n° 1.490/2001, na origem), de 28 de dezembro de 
2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n° 103, 
de 2001-CN, que abre aos Orçamentos Fiscal e da Segu
ridade Social da União, em favor dos Ministérios da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Previdência 

10 
e Assistência Social, crédito especial no valor global de 
trezentos e noventa mil reais, para os fins que especifi
ca, sancionado e transformado na Lei n° 10.382, de 28 
de dezembro de 2001 . 11 

Mensagem do Presidente da República n° 55, de 
2002 (n° 1.49112001, na origem), de 28 de dezembro de 
2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei na 105, de 
200I-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União crédito 
especial no valor global de trezentos e trinta e sete milhões, 

10 
setecentos e setenta e oito mil, setecentos e setenta e três re
ais, em favor da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho, 
para os frns que especifica, sancionado e transfOlrnado na 
Lei na 10.383, de 28 de dezembro de 2001. . 11 

Mensagem do Presidente da República na 56, de 
2002 (n° 1.492/2001, na origem), de 28 de dezembro de 
2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n° 110, 
de 2001-CN, que abre ao Orçamento da Segwidade So
cial da União, em favor do Ministério do Trabalho e 
Emprego, crédito especial no valor de duzentos e quinze 
milhões, dezesseis mil e seiscentos reais, para o fIm que 

10 
especifica, sancionado e transformado na Lei n° 10.384, 
de 28 de dezembro de 2001. . 11 

Mensagem do Presidente da República n° 57, de 
2002 (n° 1.493/2001, na origem), de 28 de dezembro de 
2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei na 114, 
de 2001-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e do Desenvolvimento, Indústria e Co
mércio Exterior, crédito suplementar no valor global de 

10 sessenta e dois milhões, seiscentos e quarenta mil reais, 

-
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para reforço de dotações consignadas no vigente orça toral, para os fins que especifica, sancionado e transfor- Lt 
mento, sancionado e transformado na Lei nO 10.385, de mado na Lei n° 10.393, de 28 de dezembro de 2001. . 12 cu 
28 de dezembro de 2001.. . 11 Mensagem do Presidente da República n° 64, de pI"' 

Mensagem do Presidente da República nO 58, de 2002 (n° 1.51112001, na origem), de 28 de dezembro de so 
2002 (nO 1.494/2001, na origem), de 28 de dezembro de 2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n° 85, de da 

2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n° 115, 2001-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em Ira 

de 2oo1-CN, que abre aos Orçamentos Fiscal e da Segu favor do Ministério do Esporte e Turismo, crédito suple
ridade Social da União, em favor dos Ministérios da mentar no valor de trinta milliões, setenta e oito mil, no 20 
Educação, da Previdência e Assistência Social, da Cul vecentos e oitenta e um reais, para reforço de dotações 
tura e do Esporte e Turismo, crédito especial no valor constantes do orçamento vigente, sancionado e transfor- CeJ 

global de vinte e oito milhões, cento e oitenta e sete mil, mado na Lei n° 10.394, de 28 de dezembro de 2001 . 12 Re 
quatrocentos e trinta e cinco reais, para os fins que espe Mensagem do Presidente da República n° 65, de Cal 

cifica, sancionado e transformado na Lei n° 10.386, de 2002 (n° 1.512/2001, na origem), de 28 de dezembro de Cal 

28 de dezembro de 2001.. . 11 2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n° 117, tad 

Mensagem do Presidente da República n° 59, de de 200l-CN, que abre ao Orçamento da Seguridade So
2002 (n° 1.495/2001, na origem), de 28 de dezembro de cial da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito 20 
2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n° 116, suplementar no valor de cento e oitenta e seis milliões, ni( 
de 2oo1-CN, que abre aos Orçamentos Fiscal e da Segu cento e vinte e nove mil, seiscentos e sete reais, para re . de 

ridade Social da União crédito suplementar no valor de forço de dotações consignadas no vigente orçamento, dei 

quatro milhões, seiscentos e trinta mil, trezentos e sete sancionado e transformado na Lei n° 10.395, de 28 de da< 
reais, em favor do Ministério Público da União, para re dezembro de 2001 . 12 
forço de dotações constantes do orçamento vigente, san Mensagem do Presidente da República n° 66, de de 
cionado e transformado na Lei n° 10.387, de 28 de de 2002 (n° 1.516/2001, na origem), de 28 de dezembro de esc 
zembro de 2001. . 11 2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n° 66, de Mi 

Mensagem do Presidente da República n° 60, de 2001-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em reu 
2002 (n° 1.503/2001, na Oligem), de 28 de dezembro de favor da Presidência da República e dos Ministérios de Eu 
2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n° 126, de Minas e Energia, do Meio Ambiente e da Integração od 
2oo1-CN, que altera o objetivo do programa 119 - Sanea Nacional, crédito suplementar no valor global de setenta 
mento Básico do Plano PIUJianual 2000/2003, sancionado e e sete mi1liões, setecentos e dezoito mil, cento e quaren de 
transformado na Lei n° 10.390, de 28 de dezembro de 2001. 11 ta reais, para reforço de dotações constantes no orça esc 

Mensagem do Presidente da República n° 61, de mento vigente, sancionado e transformado na Lei n° Mil 
2002 (n° 1.508/2001, na origem), de 28 de dezembm de 10.399, de 28 de dezembro de 2001. . 12 reli 
2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n° 101, de Mensagem do Presidente da República n° 67, de Em 
2oo1-CN, que abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 2002 (n° 8/2002, na origem), de 7 de janeiro último, restitu 00 
Social da União crédito suplementar no valor global de cen
to e cinqüenta e nove milhões, oitocentos e sessenta e cinco 

indo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nO 107, de 
2001 (n° 2.359/2000, na Casa de origem), que institui o ano OF 

mil, novecentos e vinte e cinco reais, em favor de diversos 2002 como "Ano Nacional Carlos Drummond de Andra
Órgãos dos Poderes Executivo e Judiciário, para reforço de de", sancionado e transformado na Lei nO 10.401, de 7 de Del 
dotações consignadas no orçamento vigente, sancionado e janeiro de 2002.............. . . 12 COD 
transformado na Lei n° 10.391, de 28 de dezembro de 2001. 11 Mensagem do Presidente da República n° 68, de Pro 

Mensagem do Presidente da República UO 62, de 2002 (n° 14/2002, na origem), de 8 de janeiro último, na 
2002 (n° 1.509/2001, na origem), de 28 de dezembro de restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n° pú!; 
2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n° 78, de 111, de 2001 (n° 3.648/2000, na Casa de origem), que ção 
2001-CN, que abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguri institui o Dia Nacional do Livro Infantil, sancionado e te r: 
dade Social da União, em favor de diversos Órgãos dos transformado na Lei n° 10.402, de 8 de janeiro de 2002 .. 12 cia~ 
Poderes Legislativo Executivo, Judiciário e do Ministé Mensagem do Presidente da República nO 69, de pen 
rio Público da União, crédito suplementar no valor glo 2002 (n° 19/2002, na Oligem), de 9 de janeiro último, resti (Pn 
bal de quarenta e seis milhões, cento e cinqüenta e seis tuindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n° 136, de 
mil e cinqüenta e seis reais, para reforço de dotações 2001 (nO 5.493/2001, na Casa de Oligem), de iniciativa do tadc 
constantes do orçamento vigente, sancionado e transfor- Presidente da República, que dispõe sobre a criação da do; 
mado na Lei UO 10.392, de 28 de dezembro de 2001. . 11 Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Admi 199 

Mensagem do Presidente da República n° 63, de nistrativa - G DATA, e dá outras providências, sancionado Rol; 
2002 (n° 1.510/2001, na origem), de 28 de dezembro de e transfonnado na Lei n° 10.404, de 9 de janeiro de 2002... 12 bro 
2001, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n° 72, de Mensagem do Presidente da República n° 70, de arnf 
2001-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União crédi 2002 (n° 20/2002, na Oligem), de 9 de janeiro último, resti (Pro 
to especial no valor global de quatro milhões, quinhen tuindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n° 135, de 
tos e quarenta e sete mil, quinhentos e setenta e oito rea 2001 (n° 5.80512001, na Casa de origem), de iniciativa do Der: 
is, em favor da Câmara dos Deputados e da Justiça Elei- Presidente da Republica, que dá nova redação ao art. 4° da 
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12 

12 

12 

12 

12 

12 

Lei na 6.932, de 7 de julho de 1981, altera as tabelas de ven
cimento básico dos pl"Ofessores do ensino de 30 grau e dos 
professores de 10 e 20 graus, integrantes dos quadros de pes
soal das instimições federais de ensino, e altera dispositivos 
da Lei na 10.187, de 12 de fevereiro de 2001, sancionado e 
transfOlmado na Lei n° 10.405, de 9 de janeiro de 2002 . 

Mensagem do Presidente da República na 71, de 
2002 (na 73/2002, na origem), de 8 do con'ente, submetendo 
à apreciação do Senado a escolha do Senhor Renato de la
cerda Paiva, Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 'l' 
Região, para compor o Tribunal Superior do Trabalho, m 
cargo de Ministro Vitalício, em vaga reservada a juízes de 
carreira da magistratura trabalhista e decorrente da aposen
tadoria do Ministro José Luiz Vasconcellos . 

Mensagem do Presidente da República na 72, de 
2002 (n° 79/2002, na origem), de 13 do corrente, comu
nicando que se ausentará do País no período de 17 a 18 
de fevereiro de 2002, para participar da Cúpula de Presi
dentes do Mercosul, Bolívia e Chile, a realizar-se na ci
dade de Buenos Aires, República Argentina . 

Mensagem na 75, de 2002 (na 87/2002, na origem), 
de 14 do conente, submetendo à apreciação do Senado a 
escolha do Senhor Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur, 
Ministro de Primeira Classe do Quadro Permanente da Car
reira de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à República da Áustria, exercer 
o de Embaixador do Brasil junto à República Eslovaca........ 

Mensagem n° 76, de 2002 (na 88/2002, na origem), 
de 14 do corrente, submetendo à apreciação do Senado a 
escolha do Senhor Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur, 
Ministro de Primeira Classe do Quadro Permanente da Car
reira de Diplomata, para, cumulativamente cem o cargo de 
EmbaixadOl' do Brasil junto à República da Áustria, exercer 
o de Embaixador do Brasil junto à República da Croácia. 

OFíCIO 

Ofícios do Primeiro-Secretário da Câmara dos 
Deputados na 622/2001, de 12 de dezembro de 2001, 
comunicando a aprovação das Emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara na 89, de 2001 (na 5.074/2001, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Re
pública, que estabelece normas de controle e fIscaliza
ção sobre produtos químicos que direta ou indiretamen
te possam ser destinados à elaboração ilícita de substân
cias entorpecentes, psicotrópicas ou que determinem de
pendência física ou psíquica, e dá outras providências. 
(Projeto enviado à sanção em 12-12-01) .. 

Ofícios do Primeiro Secretário da Câmara dos Depu
tados na 649/2001, de 21 de dezembro de 2001, comunican
do a aprovação do Projeto de Lei do Senado na 194, de 
1999 (na 5.470/2001, naquela Casa), de autoria do Senador 
Roberto Requião, que altera a Lei na 9.504, de 30 de setem
bro de 1997, que estabelece normas para as eleições, para 
ampliar a seglll"ança e a fIscalização do voto eletrânice. 
(Projeto enviado à sanção em 21-12-01) . 

Ofícios do Primeiro Secretário da Câmara dos 
Deputados na 655/2001, de 27 de dezembro de 2001, 
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comunicando a aprovação do Substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara na 105, de 1996 (na 1.873/91, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a prevenção, o tra
tamento, a fiscalizaç:ío, o controle e a repressão à pro
dução, ao uso e ao tráfIco ilícitos de produtos, substân

12 cias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou 
psíquica, assim elencados pelo Ministéno da Saúde, e 
dá outras providências . 18 

Ofício na 418/2001, da 6" Vara Cível de Brasília, 
solicitando documentos referentes à CPI do Judiciário. 
(Anexado ao Requerimento na 118, de 1999) .. 109 

Ofício n° 14/2002, de 19 do corrente, da Lideran
ça do Bloco PDTIPPS na Câmara dos Deputados, de 

12 substituição de membro na Comissão Mista Temporária 
destinada a, no praw de 60 dias, levantar e diagnosticar 
as causas e efeitos da violência que assola o País .. 217 

Ofício na 26/2002, de 19 do cOITente, da Lideran
ça do PFL na Câmara dos Deputados, de indicação de 
membros para integrar a Comissão Mista Especial desti

13 nada a levantar e diagnosticar as causas e efeitos da vio
lência que assola o País .. 218 

Ofício s/nas, de 19 do corrente, da Liderança do 
Bloco PSDBIPPB no Senado Federal, de substituição de 
membros nas Comissões Mistas destinadas a apreciar as 
Medidas Provisórias nas 14 e 15, de 2001. .. 219 

Ofício s/nas, de 19 do conente, da Liderança do 

40 Bloco PSDB/PPB no Senado Federal, de substituição de 
membros nas Comissões Mistas destinadas a apreciar as 
Medidas Provisórias nOs 2.178-36, 2.184-23 e 2.194-6, 
de 2001. .. 221 

Ofício na 15/2CXl2, de 19 do cerrente, da Liderança do 
PMDB no Senado Federal, de indicação de membros para 
integmr a Comissão Mista Espec:ia1 destinada a levantar e di

47 
agnosticar as causas e efeitos da violência que assola o País. 
Designação dos Senadores indicados pelo PMDB .. 255 

Ofício na 6/2002, de 18 do cOlTente, da Liderança do 
PL no Senado Federal, de indicação de membro para inte
grar a Comissão Mista Especial destinada a levantar e diag
nosticar as causas e efeitos da violência que assola o País..... 261 

Ofício do Presidente da Câmara dos Deputados 
na 22/2002, de 20 do conente, int()rmando as providên
cias adotadas em at~nção à recomendação contida no 
Relatólio Final da CPI do Futebol em relação ao Depu
tado Eurico Miranda .. 394 

Ofício nas 13 e 14/2002, de 19 do conente, da Li
derança do PFL na Câmara dos Deputados, de substitui
ção de membros nas Comissões Mistas destinadas a 

18 apreciar as Medidas Provisórias nas 14 e 15, de 2001, 
respectivamente . 396 

Ofício s/nas, de 19 do conente, da Liderança do 
Bloco PSDBIPPB no Senado Federal, de substituição de 
membros nas Comissões Mistas destinadas a apreciar as 
Medidas Provisórias nas 16, 17 e 18, de 2001.. ......... 396 

Ofício na 6/2002, de 20 do corrente, da Liderança 
do PT na Câmara dos Deputados, de substituição de 

18 membro na Comissão Mista Temporária destinada a le
vantar e diagnosticar as causas e efeitos da violência 
que assola o País .. 397 
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Ofício nO 8/2002, de 20 do con'ente, da Liderança 
do PT e do Bloco Parlamentar de Oposição no Senado 
Federal, de substituição de membro na Comissão Mista 
Temporália destinada a levantar e diagnosticar as causas 
e efeitos da violência que assola o País, cliada pelo Re
querimento n° I, de 2002-CN . 

PARECER 

Parecer nO I, de 2002, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara n° 101, de 2001 (n° 1.733/96, na Casa de 
origem), que estende à mãe adotiva o direito à licen
ça-maternidade e ao salário-maternidade, alterando a 
Consolidação das Leis do trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, e a Lei 
n° 8.213, de 24 de julho de 1991 (Dispõe sobre os 
Planos de Benefícios da Previdência Social); o Pro
jeto de Lei do Senado nO 182, de 2000, de autoria do 
Senador Casildo Maldaner, que acrescenta o artigo 
392-A à Consolidação das Leis do Trabalho, aprova
da pelo Decreto-Lei nO 5.452, de l° de maio de 1943, 
e artigo 71-A à Lei n° 8.213, de 24 dejulho de 1991, 
para dispor sobre a licença-maternidade das mães 
adoti vas ou que tenham o btido guarda judicial de cri
anças e dá outras providências; o Projeto de Lei do 
Senado n° 196, de 2000, de autoria da Senadora Mar
luce Pinto, que acrescenta dispositivos ao Decre
to-Lei n° 5.452, de l° de maio de 1943, e à Lei n° 
8.213, de 24 dejulbo de 1991, para dispor sobre a li
cença-maternidade e o salário-maternidade das mães 
adotantes ou com guarda judicial de crianças, e dá 
outras providências; e o Projeto de Lei do Senado n° 
125 de 2001 de autoria do Senador Mozarildo Ca
valdanti, que ~ltera a redação do art. 392 da Consoli
dação das Leis do Trabalho que "estabelece o tempo 
da Licença-Maternidade", que tramitam em conjun
to, nos termos do Requerimento n° 631, de 2001. 
Seno Marina Silva . 

Parecer n° 2, de 2002, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 271, de 2000 
(n° 548/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Radioclube Vida a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Jussara, Esta
do de Goiás. Seno Mauro Miranda . 

Parecer n° 3, de 2002, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 223, de 2001 
(n° 104/1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a permissão outorgada à FM Stéreo Som 
Especial Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada na cidade de Osasco, 
Estado de São Paulo. Seno Pedro Piva .. 

Parecer n° 4, de 2002, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 318, de 2001 
(n° 749/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova permissão à Rádio Atlântida FM de San
ta Maria Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada na cidade de Santa Maria, 
Estado do Rio Grande do Sul. Seno Emilia Fernandes ... 
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sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 376. de 2001 
(n° 1.007/2001. na Câmara dos Deputados), que aprova 
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lia Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Brasília, Distrito 
Federal. Seno Lindberg Cury.. .. 74 

Parecer n° 8, de 2002, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 379, de 2001 
(n° 940/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária Senti
nela do Alegrete a executar serviço de radiod ifusão co
munitária na cidade de Alegrete, Estado do Rio Grande 
do Sul. Seno Emilia Fernandes . 75 

Parecer n° 9, de 2002, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 380, de 2001 
(n° 1.012/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação Sônia Ivar para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Brazlândia, DistJito Federal. 
Seno Lindberg Cury .. 76 

Parecer n° 10. de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 387, de 

18 
2001 (nO 718/2000, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Movimento Co
munitál'io Rádio Positiva FM a executar serviço de radi
odifusão comunitália na cidade de PlanaItina, Estado de 
Goiás. Seno Mauro Miranda . 78 

Parecer n° 11, de 2002, da Comissão de Educação, 

67 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 389, de 2001 (n° 
871/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunilária Vale do Uatumã a execu
tar serviço de radiodifusão comunitália na cidade de Presi
dente Figueiredo, Estado do Amazonas. Seno Marluce Pinto .. 79 

Parecer n° 12, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 391, de 

68 
2001 (n° 91412001, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga pelmissão à Fundação Educacional, 
Cultural e Artística Queluz de Minas para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Conselheil'O Lafaiete, Estado de Minas 
Gerais. Seno Arlindo Porto .. 80 

Parecer n° 13, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 396, de 

70 2001 (n° 943/2001, na Câmara dos Deputados), que 
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aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de 
Racliudifusão Cidade FM a executar serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Fortaleza dos Nogueiras, 
Estado do Maranhão. Seno Marluce Pinto . 

Parecer na 14, de 2002, da COITÚssão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo na 397, de 
2001 (na 954/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão da Sociedade 
Brasileira de Radiodifusão Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Jacutinga, Estado de Minas Gerais. Seno Arlindo Porto ... 
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Grande do Sul. Seno Casildo Maldaner. . 
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ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo na 404, de 
2001 (na 1.022/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Taioense de 
Cultura e Radiodifusão Comunitária a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Taió, Estado 
de Santa Catarina. Seno Casildo Maldaner , . 

Parecer na 17, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 405, de 
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na cidade de Rodeiro, Estado de Minas Gerais. Seno 
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ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo na 425, de 
2001 (na 1.145/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à Emissora Vale do 
Apodi Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono-
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87 de 2000 - Complementar, de autoria do Senador Casildo 
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Parecer na 33, de 2002, da COITÚssão de Assuntos 
Sociais, ao Projeto de Lei da Câmara na 26, de 1999 (na 
3.961/97, na Casa de origem), que estabelece normas 

91 para o uso médico das próteses de silicone e dá outras 
providências. Seno Sebastião Rocha . 285 
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segurança pública no País. Seno Moreira Mendes . 403 

Apresentação, à Comissão Especial Mista de Se
265 gurança, de proposta que estende a isenção do IPI às 

prefeituras na compra de veículos destinados às gUal'das 
municipais. Seno Romero Jucá . 487 



Ata da 1ª Ses são Não De li be ra ti va
em 18 de fe ve re i ro de 2002 

4ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia do Sr. Anto nio Car los Va la da res

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da 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.

A Srª. 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra He -
lo í sa He le na, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 4, DE 2002
(Nº 1.441/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
Nos ter mos do art. 123 da Cons ti tu i çao Fe de ral,

sub me to à con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as o nome
do Te nen te-Bri ga de i ro-do-Ar Hen ri que Ma ri ni e Sou za,
para exer cer o car go de Mi nis tro do Su pe ri or Tri bu nal Mi li -
tar na vaga de cor ren te da apo sen ta do ria do Te nen te -Bri -
ga de i ro-do-Ar João Fe lip pe Sam pa io de La cer da Ju ni or.

Bra sí lia, 26 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.
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MENSAGEM Nº 5, DE 2002
(Nº 33/2002, na ori gem)

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

Cons ti tu i ção, e com o dis pos to no art. 56, § 1º, do Re -
gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do
pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986, no
art. 42, § 1º, do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de
ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sas
Exce lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, do Se nhor
Jó rio Sal ga do Gama Fi lho, Mi nis tro de Pri me i ra Clas -
se, do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la -
ções Exte ri o res, para, cu mu la ti va men te com o car go
de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca da Áfri ca
do Sul, exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to
à Re pú bli ca de Bot su a na.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Jó rio Sal ga do Gama
Fi lho, que me in du zi ram a es co lhê-lo para o de sem -
pe nho des sa ele va da fun ção, cons tam da ane xa in for -
ma ção do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

Bra sí lia, 22 de ja ne i ro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

INFORMAÇÃO

CURRICULUM VITAE

MINISTRO DE PRIMEIRA CLASSE
JÓRIO SALGADO GAMA FILHO

Nas ci do no Rio de Ja ne i ro/RJ, 30 de abril de 1940.
Fi lho de Jó rio Sal ga do Gama e Lygia T. Sal ga do
Gama.
CPF:07508417453
CI:1181 MRE

Ba cha rel em Di re i to, PUC/RJ. Cur so de Assun tos
so bre Ener gia Nu cle ar, MRE. CPCD, IRBr. Cur so de
Tre i na men to e Aper fe i ço a men to para Che fes de Se -
to res de Pro mo ção Co mer ci al. Cur so de Pós-Gra du -
a ção em Ciên ci as Po lí ti cas, Uni ver si da de Ame ri ca na 
de Be i ru te. CAE, IRBr.

Ter ce i ro Se cre tá rio, 17 de fe ve re i ro de 1966.
Se gun do Se cre tá rio, me re ci men to, 9 de ja ne i ro de
1969.
Pri me i ro Se cre tá rio, me re ci men to, l0 de no vem bro
de 1975.
Con se lhe i ro, me re ci men to, 26 de ju nho de 1980.
Mi nis tro de Se gun da Clas se, me re ci men to, 16 de
de zem bro de 1986.
Mi nis tro de Pri me i ra, Clas se, Me re ci men to, 17 de
de zem bro de 1993.

Che fe da Se ção de Ca das tro da Di vi são do Pes so al, 
1966/67.
Ofi ci al de Ga bi ne te do Mi nis tro de Esta do, 1967/69.
Assis ten te do Che fe da Di vi são de Orça men to,
1975/77.
Che fe da Di vi são de Ope ra ções Co mer ci a is, 1985/87.
Che fe do De par ta men to de Admi nis tra ção, 1991/92.
Che fe do Ce ri mo ni al, 1992/95.
Pa ris, Se gun do Se cre tá rio, 1969/72.

Pa ris, Che fe do SEPRO, 1969/72.
Be i ru te, Se gun do Se cre tá rio, 1972/75.
Be i ru te, Che fe do SEPRO, 1972/75.
Be i ru te, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1974.
Mar se lha, Encar re ga do, 1978.
Lon dres, Pri me i ro Se cre tá rio, 1978/80.
Lon dres, Con se lhe i ro, 1980/81.
Ca ra cas, Con se lhe i ro, 1981/84.
Ca ra cas, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1981.
Nova York, Che fe do SECOM, 1987/91.
Nova York, Con sul Adjun to, 1987/91.
Nova York, Encar re ga do do Con su la do-Ge ral,
1988/89/90.
Los Ange les, Côn sul Ge ral, 1995/2000
Pre tó ria, Emba i xa dor, 2001.

II Con fe rên cia da UNCTAD, Nova Deh li, 1968 (mem -
bro).
Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri -
o res à Índia, Pa quis tão e Ja pão, 1968 (mem bro).
VI Re u nião da Co mis são Mis ta Bra sil-No ru e ga, Bra -
sí lia, 1985 (de le ga do).
V Re u nião da Co mis são Mis ta Bra sil-Ira que, Bag dá,
1985 (mem bro).

Ordem de Rio Bran co, Gran de Ofi ci al, Bra sil.
Ordem do Mé ri to For ças Arma das, Ofi ci al, Bra sil.
Ordem do Mé ri to Na val, Co men da dor, Bra sil.
Ordem do Mé ri to Mi li tar, Co men da dor, Bra sil.
Me da lha Mé ri to Ta man da ré, Bra sil.
Me da lha do Mé ri to San tos Du mont, Bra sil.
Ordem de San to Ola vo, Ca va le i ro, No ru e ga.
Ordem da Re pú bli ca, Ca va le i ro, Tu ní sia.
Ordem Vi to ri a na, mem bro da 5ª Clas se, Grã-Bre ta nha.
Ordem do Sol Nas cen te, Ca va le i ro Ja pão.
Ordem de Ber nar do O’ Hig gins, Gran de Ofi ci al, Chi le.
Ordem do Mé ri to, Ca va le i ro, Fran ça.
Ordem do Ce dro, Ca va le i ro, Lí ba no.
Ordem do Mé ri to, Gran de Ofi ci al, Argen ti na. – Edu -
ar do Pris co Pa ra i so Ra mos, Di re tor-Ge ral do De -
par ta men to do Ser vi ço Exte ri or.
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Infor ma ções ge ra is

A Re pú bli ca de Bot su a na apa re ce no con jun to
da Áfri ca Aus tral como exem plo de es ta bi li da de po lí ti -
ca e de ges tão eco nô mi ca bem-su ce di da.

Uma das na ções mais po bres à épo ca da in de -
pen dên cia, em 1966, Bot su a na apre sen ta hoje in di -
ca do res que o si tu am como um dos dois úni cos pa í -
ses de ín di ce de de sen vol vi men to mé dio no con ti nen -
te afri ca no, jun to com Ma u rí cio.

A eco no mia do país é for te men te de pen den te
da ex plo ra ção de di a man tes e mi né ri os (co bre, ní -
quel, car vão). A ati vi da de mi ne i ra res pon de por 36%
do PIB do país, e di a man tes cor res pon dem a 72% do
to tal das ex por ta ções na ci o na is.

O Go ver no tem fe i to es for ços para di ver si fi car a
eco no mia e bus car no vos in ves ti do res. Gran de par te
do es for ço de di ver si fi ca ção tem-se con cen tra do nos
se to res au to mo ti vo, têx til e de tu ris mo.

Po li ti ca men te es tá vel, o país é go ver na do pelo
Par ti do De mo crá ti co de Bot su a na (BDP) des de a in -
de pen dên cia, ape sar de con tar com ao me nos dois
par ti dos for tes na opo si ção e um po der ju di ciá rio in -
de pen den te.

Re la ções bi la te ra is

As re la ções bi la te ra is, es ta be le ci das em 1985,
são ain da ape nas pro to co la res, mas têm po ten ci al
para cres ci men to tan to em fun ção dos ní ve is de de -
sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al de Bot su a na,
como em ra zão de sua lo ca li za ção ge o grá fi ca, no
cen tro da Áfri ca Aus tral, onde se con cen tram os ma i -
o res in te res ses po lí ti cos, eco nô mi cos e co mer ci a is do 
Bra sil.

Ape sar da pou ca ex pres si vi da de do co mér cio
bi la te ral, o país apre sen ta in te res se seja em ter mos
de mer ca dos para em pre sas bra si le i ras (a Ode brecht
ter mi nou re cen te men te no país a cons tru ção da re -
pre sa de Let si bo go), seja no con tex to de uma fu tu ra
as so ci a ção en tre o Mer co sul e a Sout hern Afri can De -

ve lop ment Com mu nity — SADC, or ga ni za ção na qual 
Bot su a na man tém des ta ca da atu a ção.

A re pre sen ta ção di plo má ti ca bra si le i ra em Ga -
bo ro ne é fe i ta pela Emba i xa da em Pre tó ria.

O ex-Pre si den te Qu ett Ma si re es te ve no Bra sil
em 1992, para par ti ci par da Con fe rên cia da ONU so -
bre o Meio Ambi en te e De sen vol vi men to, no Rio de
Ja ne i ro.

O Emba i xa dor Se e pa pit so IV, re si den te em
Was hing ton, apre sen tou em de zem bro de 2001 car -
tas cre den ci a is ao Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.

O úl ti mo Emba i xa dor em Pre tó ria, Oto Agri pi no
Maia, re ce beu o agré ment da que le Go ver no, mas não 
apre sen tou cre den ci a is, nos cin co anos em que lá es -
te ve. O Emba i xa dor Jó rio Sal ga do Gama Fi lho re ce -
beu agré ment em no vem bro de 2001.

Co o pe ra ção bi la te ral

De le ga ção téc ni ca bra si le i ra na área de sa ú de
es te ve em Bot su a na, em 1999, para ve ri fi car as pos -
si bi li da des de co o pe ra ção téc ni ca bi la te ral. Não hou -
ve, en tre tan to, des do bra men tos.

Em no vem bro de 2001, de le ga ção de Bot su a na
es te ve no Bra sil, sob os aus pí ci os do PNUD, para ve -
ri fi car as pos si bi li da des de co o pe ra ção na área de en -
si no à dis tân cia e no com ba te ao HIV/AIDS. Em fe ve -
re i ro de 2002, equi pe téc ni ca bra si le i ra de ve rá vi a jar a 
Bot su a na para tra ba lhar na im ple men ta ção de um
pro je to de edu ca ção, atra vés de pro gra mas in te ra ti -
vos de TV, vol ta do para o com ba te à epi de mia. Bot su -
a na é o país, na Afri ca, com o mais alto ín di ce de con -
ta mi na ção por HIV do con ti nen te afri ca no. Ao con trá -
rio da qua se to ta li da de dos pa í ses afri ca nos, o sis te -
ma de es ta tís ti cas de Bot su a na, in clu si ve no se tor de
sa ú de, é par ti cu lar men te bom, e acre di ta-se que, só
por isso, o país de te nha tal li de ran ça. Os nú me ros da
epi de mia, de qual quer for ma, co lo cam em ris co os
no tá ve is avan ços só cio-eco nô mi cos das úl ti mas dé -
ca das, ao mes mo tem po em que abrem por tas a uma
pro fí cua co o pe ra ção com o Bra sil par ti cu lar men te
nes se do mí nio.

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)
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MENSAGEM Nº 6, DE 2002
(Nº 10/2002, 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
12 a 16 de ja ne i ro de 2002, para re a li zar Vi si ta Ofi ci al
à Fe de ra ção da Rús sia.

Bra sí lia, 8 de ja ne i ro de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MENSAGEM Nº 7, DE 2002
(Nº 12/2002, 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
16 a 17 de ja ne i ro de 2002, para re a li zar Vi si ta Ofi ci al
à Re pú bli ca da Ucrâ nia.

Bra sí lia, 8 de ja ne i ro de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

Nº 10, de 2002 (nº 1.396/2001, na ori gem), de
18 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 139, de 2001 (nº
5.299/2001, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre -
si den te da Re pú bli ca, que re gu la men ta o in ci so X do
art. 37 da Cons ti tu i ção, que dis põe so bre a re vi são
ge ral e anu al das re mu ne ra ções e sub sí di os dos ser -
vi do res pú bli cos fe de ra is dos Po de res Exe cu ti vo, Le -
gis la ti vo e Ju di ciá rio da União, das au tar qui as e fun -
da ções pú bli cas fe de ra is, san ci o na do e trans for ma do
na Lei nº 10.331, de 18 de de zem bro de 2001.

Nº 11, de 2002 (nº 1.408/2001, na ori gem), de
19 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 78, de 2001 (nº
2.373/2000, na Casa de ori gem), que ins ti tui o Dia da
Bí blia, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.335,
de 19 de de zem bro de 2001.

Nº 12, de 2002 (nº 1.409/2001, na ori gem), de
19 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
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 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 (Cide), e dá ou tras pro vi dên ci as, san -
ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.336, de 19 de de -
zem bro de 2001.

Nº 13, de 2002 (nº 1.415/2001, na ori gem), de
20 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 62, de 2001-CN, 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 Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al, cré di to 
es pe ci al no va lor de qui nhen tos e cin qüen ta mil re a is,
para os fins que es pe ci fi ca, san ci o na do e trans for ma -
do na Lei nº 10.337, de 20 de de zem bro de 2001.

Nº 14, de 2002 (nº 1.416/2001, na ori gem), de
20 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 79, 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
Trans fe rên ci as a Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi -
os, cré di to su ple men tar no va lor glo bal de ses sen ta
mi lhões, no ve cen tos e trin ta e oito mil, no ve cen tos e
cin qüen ta e um 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 10.338, de 20 de de zem bro de
2001.

Nº 15, de 2002 (nº 1.417/2001, na ori gem), de
20 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 102-A, de 2001-CN, que abre ao
Orça men to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal, cré di to su ple men tar no va lor de
no ve cen tos mil re a is, para os fins que es pe ci fi ca, san -
ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.339, de 20 de de -
zem bro de 2001.

Nº 16, de 2002 (nº 1.420/2001, na ori gem), de
21 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 102, de 2001-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da Inte -
gra ção Na ci o nal, cré di to es pe ci al no va lor de vin te e
três mi lhões e qui nhen tos mil re a is, para os fins que
es pe ci fi ca, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº
10.340, de 21 de de zem bro de 2001.

Nº 17, de 2002 (nº 1.421/2001, na ori gem), de
21 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 18, de 2001-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da Fa -
zen da, cré di to es pe ci al no va lor de se te cen tos mil re -
a is, para os fins que es pe ci fi ca, san ci o na do e trans -
for ma do na Lei nº 10.341, de 21 de de zem bro de
2001.

Nº 18, de 2002 (nº 1.422/2001, na ori gem), de
21 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 38, de 2001-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da
Ciên cia e Tec no lo gia, cré di to su ple men tar no va lor de
dez mi lhões e trin ta e qua tro mil re a is, para re for ço de
do ta ção cons tan te do or ça men to vi gen te, san ci o na do 
e trans for ma do na Lei nº 10.342, de 21 de de zem bro
de 2001.

Nº 19, de 2002 (nº 1.423/2001, na ori gem), de
21 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
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Pro je to de Lei nº 39, de 2001-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da Edu -
ca ção, cré di to su ple men tar no va lor de vin te mi lhões,
qui nhen tos e qua ren ta e dois mil e três re a is, para re -
for ço de do ta ções cons tan tes do or ça men to vi gen te,
san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.343, de 21 de 
de zem bro de 2001.

Nº 20, de 2002 (nº 1.424/2001, na ori gem), de
21 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 44, de 2001-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor de Ope ra ções Ofi ci a -
is de Cré di to, cré di to es pe ci al no va lor de qua tro bi -
lhões, se te cen tos e vin te e sete mi lhões, cen to e oi -
ten ta e oito mil e doze re a is, para os fins que es pe ci fi -
ca, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.344, de
21 de de zem bro de 2001.

Nº 21, de 2002 (nº 1.425/2001, na ori gem), de
21 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 47, de 2001-CN, que abre aos Orça -
men tos Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União, em
fa vor do Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go, cré di to su -
ple men tar no va lor de sete mi lhões, qua tro cen tos e
de zes se is mil, du zen tos e ses sen ta e qua tro 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
10.345, de 21 de de zem bro de 2001.

Nº 22, de 2002 (nº 1.426/2001, na ori gem), de
21 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 49, de 2001-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da De -
fe sa, cré di to su ple men tar no va lor de qua ren ta mi -
lhões, cin qüen ta e nove mil, cen to e oi ten ta e seis re a -
is, para re for ço de do ta ções cons tan tes do or ça men to 
vi gen te, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.346,
de 21 de de zem bro de 2001.

Nº 23, de 2002 (nº 1.427/2001, na ori gem), de
21 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do

Pro je to de Lei nº 50, de 2001-CN, que abre ao
Orça men to de Inves ti men to, para 2001, em fa vor do
Ban co do Esta do do Pi a uí S.A., cré di to su ple men tar
no va lor to tal de um mi lhão, cen to e vin te e seis mil,
tre zen tos e qua ren ta e oito re a is, para os fins que es -
pe ci fi ca, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.347, 
de 21 de de zem bro de 2001.

Nº 24, de 2002 (nº 1.428/2001, na ori gem), de
21 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 53, de 2001-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da
Ciên cia e Tec no lo gia, cré di to su ple men tar no va lor de
três mi lhões, no ve cen tos e dois mil, qua tro cen tos e
dez re a is, para re for ço de do ta ções cons tan tes do or -

ça men to vi gen te, san ci o na do e trans for ma do na Lei
nº 10.348, de 21 de de zem bro de 2001.

Nº 25, de 2002 (nº 1.429/2001, na ori gem), de
21 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 55, de 2001-CN, que abre ao Orça -
men to de Inves ti men to, para 2001, em fa vor da Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral, cré di to su ple men tar no va lor de
oi to cen tos e oi ten ta e dois mil, du zen tos e tre ze re a is,
para os fins que es pe ci fi ca, san ci o na do e trans for ma -
do na Lei nº 10.349, de 21 de de zem bro de 2001.

Nº 26, de 2002 (nº 1.431/2001, na ori gem), de
21 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 59, de 2000 (nº 855/99,
na Casa de ori gem), que al te ra a Lei nº 9.503, de 23
de se tem bro de 1997 – Có di go de Trân si to Bra si le i ro,
de for ma a obri gar a re a li za ção de exa me psi co ló gi co
pe rió di co para os mo to ris tas pro fis si o na is, san ci o na -
do e trans for ma do na Lei nº 10.350, de 21 de de zem -
bro de 2001.

Nº 27, de 2002 (nº 1.435/2001, na ori gem), de
26 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 28, de 2001-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor de Encar gos Fi nan -
ce i ros da União, cré di to es pe ci al no va lor de três bi -
lhões, se is cen tos e qua ren ta e dois mi lhões, se is cen -
tos e onze mil re a is, para os fins que es pe ci fi ca, san ci -
o na do e trans for ma do na Lei nº 10.351, de 26 de de -
zem bro de 2001.

Nº 28, de 2002 (nº 1.436/2001, na ori gem), de
26 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 117, de 2001 (nº
3.474/2000, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre -
si den te da Re pú bli ca, que al te ra dis po si ti vos da Lei nº 
5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973 – Có di go de Pro ces -
so Ci vil, re fe ren tes a re cur sos e ao re e xa me ne ces sá -
rio, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.352, de
26 de de zem bro de 2001.

Nº 29, de 2002 (nº 1.437/2001, na ori gem), de
26 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 120, de 2001-CN, 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 Sa ú de e do Mi nis té rio da
Cul tu ra, cré di to es pe ci al no va lor glo bal de cen to e
nove mil, du zen tos e qua ren ta e cin co re a is, para os
fins que es pe ci fi ca, san ci o na do e trans for ma do na Lei 
nº 10.353, de 26 de de zem bro de 2001.

Nº 30, de 2002 (nº 1.438/2001, na ori gem), de
26 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 120-A, de 2001-CN, que abre ao
Orça men to Fis cal da União, em fa vor da Jus ti ça Ele i -
to ral, cré di to su ple men tar no va lor glo bal de doze mi -
lhões e du zen tos e cin qüen ta mil re a is, para os fins
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que es pe ci fi ca, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº
10.354, de 26 de de zem bro de 2001.

Nº 31, de 2002 (nº 1.439/2001, na ori gem), de
26 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 142, de 2001 (nº
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, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.355, 
de 26 de de zem bro de 2001.

Nº 32, de 2002 (nº 1.447/2001, na ori gem), de
27 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 21, de 1999 (nº 1.526/96, 
na Casa de ori gem), que dis põe so bre a obri ga to ri e -
da de de os no vos apa re lhos de te le vi são con te rem
dis po si ti vo que pos si bi li te o blo que io tem po rá rio da
re cep ção de pro gra ma ção ina de qua da, san ci o na do e 
trans for ma do na Lei nº 10.359, de 27 de de zem bro de
2001;

Nº 33, de 2002 (nº 1.448/2001, na ori gem), de
27 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei de Con ver são nº 12, de 2001, que al te -
ra a Lei nE 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 -Fun pro ger, san ci o na do e trans for ma do na Lei 
nº 10.360, de 27 de de zem bro de 2001.

Nº 34, de 2002 (nº 1.449/2001, na ori gem), de
27 de .de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 111, de 2000 (nº 577/99,
na Casa de ori gem), que de no mi na ”Ae ro por to Inter -
na ci o nal do Re ci fe/Gu a ra ra pes – Gil ber to Frey re“ o
Ae ro por to lo ca li za do na ci da de do Re ci fe, Esta do de
Per nam bu co, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº
10.361, de 27 de de zem bro de 2001; 

Nº 35, de 2002 (nº 1.450/2001, na ori gem), de
27 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 36, de 2001-CN, que abre aos Orça -
men tos Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União cré di -
to su ple men tar no va lor glo bal de oito mi lhões, tre zen -
tos e dez mil, tre zen tos e trin ta e seis re a is, em fa vor
do Se na do Fe de ral e de di ver sos ór gãos do Po der Ju -
di ciá rio, para re for ço de do ta ções cons tan tes dos or -
ça men tos vi gen tes, san ci o na do e trans for ma do na
Lei nº 10.362, de 27 de de zem bro de 2001;

Nº 36, de 2002 (nº 1.471/2001, na ori gem), de
28 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 140, de 2001 (nº
5.577/2001, na Casa de ori gem), que pror ro ga o pra -
zo para as ra ti fi ca ções de con ces sões e ali e na ções
de ter ras fe i tas pe los Esta dos na fa i xa de fron te i ra e

dá ou tras pro vi dên ci as, san ci o na do e trans for ma do
na Lei nº 10.363, de 28 de de zem bro de 2001. 

Nº 37, de 2002 (nº 1.472/2001, na ori gem), de
28 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 122, de 2001-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União cré di to es pe ci al no va lor glo bal 
de de zo i to mi lhões, se is cen tos e se ten ta e nove mil,
oi to cen tos e oi ten ta e cin co re a is, em fa vor da Jus ti ça
Ele i to ral e da Jus ti ça do Tra ba lho, para os fins que es -
pe ci fi ca, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.364, 
de 28 de de zem bro de 2001;

Nº 38, de 2002 (nº 1.473/2001, na ori gem), de
28 de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 40, de 2001-CN, que abre ao Orça men -
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 um mi lhão, se te cen -
tos e oi ten ta e seis mil, qua tro cen tos e no ven ta e cin -
co re a is, para re for ço de do ta ção con sig na da no vi -
gen te or ça men to, san ci o na do e trans for ma do na Lei
nº 10.365, de 28 de de zem bro de 2001;

Nº 39, de 2002 (nº 1.475/2001, na ori gem), de
28 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 51, de 2001-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da
Ciên cia e Tec no lo gia, cré di to su ple men tar no va lor de
vin te e um mi lhões, se is cen tos e vin te e seis mil, cen -
to e se ten ta e sete re a is, para re for ço de do ta ções
cons tan tes do or ça men to vi gen te, san ci o na do e
trans for ma do na Lei nº 10.367, de 28 de de zem bro de
2001;

Nº 40, de 2002 (nº 1.476/2001, na ori gem), de
28 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 61, de 2001-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da Edu -
ca ção, cré di to su ple men tar no va lor de qua ren ta e
nove mi lhões, du zen tos e se ten ta e seis mil, no ve cen -
tos e qua ren ta e três re a is, para re for ço de do ta ções
cons tan tes do or ça men to vi gen te, san ci o na do e
trans for ma do na Lei nº 10.368, de 28 de de zem bro de
2001;

Nº 41, de 2002 (nº 1.477/2001, na ori gem), de
28 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 63, de 2001-CN, 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 Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al, cré di to 
su ple men tar no va lor de qua ren ta e qua tro mi lhões,
oi to cen tos e se ten ta e dois mil, du zen tos e no ven ta e
sete re a is, para re for ço de do ta ções cons tan tes do or -
ça men to vi gen te, san ci o na do e trans for ma do na Lei
nº 10.369, de 28 de de zem bro de 2001;

Nº 42, de 2002 (nº 1.478/2001, na ori gem), de
28 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do

00020 Ter ça-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

    9FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Pro je to de Lei nº 64, de 2001-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da Edu -
ca ção, cré di to su ple men tar no va lor de cen to e de zo i -
to mi lhões, cen to e no ven ta e nove mil, e vin te e nove
re a is, para re for ço de do ta ções cons tan tes do or ça -
men to vi gen te, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº
10.370, de 28 de de zem bro de 2001;

Nº 43, de 2002 (nº 1.479/2001, na ori gem), de
28 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 68, de 2001-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor da Jus ti ça Ele i to ral,
cré di to su ple men tar no va lor de oi ten ta e um mil, se te -
cen tos e cin qüen ta e três re a is, para re for ço de do ta -
ção cons tan te do or ça men to vi gen te, san ci o na do e
trans for ma do na Lei nº 10.371, de 28 de de zem bro de
2001;

Nº 44, de 2002 (nº 1.480/2001, na ori gem), de
28 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 69, de 2001-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor de di ver sos ór gãos
do Po der Exe cu ti vo, cré di to su ple men tar no va lor glo -
bal de oi ten ta e cin co mi lhões, tre zen tos e qua tor ze
mil, no ve cen tos e ses sen ta e sete re a is, para re for ço
de do ta ções con sig na das no or ça men to vi gen te, san -
ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.372, de 28 de de -
zem bro de 2001;

Nº 45, de 2002 (nº 1.481/2001, na ori gem), de
28 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 71, de 2001-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União cré di to es pe ci al no va lor de du -
zen tos e qua ren ta e um mil re a is, em fa vor do Mi nis té -
rio Pú bli co da União, para os fins que es pe ci fi ca, san -
ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.373, de 28 de de -
zem bro de 2001;

Nº 46, de 2002 (nº 1.482/2001, na ori gem), de
28 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 74, de 2001-CN, 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
tre zen tos e cin qüen ta e seis mi lhões, no ve cen tos e
ses sen ta e qua tro mil, se is cen tos e cin qüen ta 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
10.374, de 28 de de zem bro de 2001.

Nº 47, de 2002 (nº 1.483/2001, na ori gem), de
28 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 80, de 2001-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor dos Mi nis té ri os da
Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to, 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 do De sen -
vol vi men to Agrá rio, cré di to su ple men tar no va lor glo -

bal de cen to e vin te mi lhões, no ve cen tos e qua ren ta
mil, qua tro cen tos e ses sen ta e sete 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 10.375, de 28 de de -
zem bro de 2001;

Nº 48, de 2002 (nº 1.484/2001, na ori gem), de
28 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 83, de 2001-CN, que abre aos Orça -
men tos Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União, em
fa vor dos Mi nis té ri os da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas -
te ci men to e do De sen vol vi men to Agrá rio, cré di to su -
ple men tar no va lor glo bal de trin ta e cin co mi lhões,
se te cen tos e dois mil, tre zen tos e vin te e qua tro 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
10.376, de 28 de de zem bro de 2001;

Nº 49, de 2002 (nº 1.485/2001, na ori gem), de
28 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 87, de 2001-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor de Encar gos Fi nan -
ce i ros da União, cré di to su ple men tar no va lor de tre -
zen tos e qua ren ta e cin co mi lhões, oito mil, se te cen -
tos e qua ren ta re a is, para re for ço de do ta ção con sig -
na da no vi gen te or ça men to, san ci o na do e trans for -
ma do na Lei nº 10.377, de 28 de de zem bro de 2001;

Nº 50, de 2002 (nº 1.486/2001, na ori gem), de
28 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 89, de 2001-CN, que abre ao Orça -
men to da Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor dos
Mi nis té ri os da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al e do
Tra ba lho e Empre go, cré di to su ple men tar no va lor
glo bal de um bi lhão, no ve cen tos e qua ren ta e três mi -
lhões, se is cen tos e vin te mil, no ve cen tos e trin ta e
sete re a is, para re for ço de do ta ções cons tan tes do or -
ça men to vi gen te, san ci o na do e trans for ma do na Lei
nº 10.378, de 28 de de zem bro de 2001;

Nº 51, de 2002 (nº 1.487/2001, na ori gem), de
28 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 91, de 2001-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio do Pla -
ne ja men to, Orça men to e Ges tão, cré di to es pe ci al no
va lor de dez mi lhões de re a is, para os fins que es pe ci -
fi ca, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.379, de
28 de de zem bro de 2001;

Nº 52, de 2002 (nº 1.488/2001, na ori gem), de
28 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 95, de 2001-CN, 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, do Mi nis -
té rio da De fe sa e de Trans fe rên ci as a Esta dos, Dis tri -
to Fe de ral e Mu ni cí pi os, cré di to su ple men tar no va lor
glo bal de cen to e cin qüen ta e sete mi lhões, no ve cen -
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tos e vin te e seis mil, tre zen tos e cin qüen ta e nove re -
a is, para re for ço de do ta ções cons tan tes dos or ça -
men tos vi gen tes, san ci o na do e trans for ma do na Lei
nº 10.380, de 28 de de zem bro de 2001;

Nº 53, de 2002 (nº 1.489/2001, na ori gem), de
28 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 100, de 2001-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da De -
fe sa, cré di to su ple men tar no va lor de ses sen ta e qua -
tro mi lhões, oi to cen tos e qua ren ta e nove mil, oi to cen -
tos e cin qüen ta e um re a is, para re for ço de do ta ção
cons tan te do or ça men to vi gen te, san ci o na do e trans -
for ma do na Lei nº 10.381, de 28 de de zem bro de
2001;

Nº 54, de 2002 (nº 1.490/2001, na ori gem), de
28 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 103, de 2001-CN, que abre aos
Orça men tos Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União,
em fa vor dos Mi nis té ri os da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e
Abas te ci men to e da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al, 
cré di to es pe ci al no va lor glo bal de tre zen tos e no ven -
ta mil re a is, para os fins que es pe ci fi ca, san ci o na do e
trans for ma do na Lei nº 10.382, de 28 de de zem bro de
2001;

Nº 55, de 2002 (nº 1.491/2001, na ori gem), de
28 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 105, de 2001-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União cré di to es pe ci al no va lor glo bal 
de tre zen tos e trin ta e sete mi lhões, se te cen tos e se -
ten ta e oito mil, se te cen tos e se ten ta e três re a is, em
fa vor da Jus ti ça Fe de ral e da Jus ti ça do Tra ba lho, para 
os fins que es pe ci fi ca, san ci o na do e trans for ma do na
Lei nº 10.383, de 28 de de zem bro de 2001;

Nº 56, de 2002 (nº 1.492/2001, na ori gem), de
28 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 110, de 2001-CN, 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 do Tra ba lho e Empre go, cré di to es pe ci al no 
va lor de du zen tos e quin ze mi lhões, de zes se is mil e
se is cen tos re a is, para o fim que es pe ci fi ca, san ci o na -
do e trans for ma do na Lei nº 10.384, de 28 de de zem -
bro de 2001;

Nº 57, de 2002 (nº 1.493/2001, na ori gem), de
28 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 114, de 2001-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor dos Mi nis té ri os da
Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to e do De sen -
vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, cré di to su -
ple men tar no va lor glo bal de ses sen ta e dois mi lhões,
se is cen tos e qua ren ta mil 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 10.385, de 28 de de zem bro
de 2001;

Nº 58, de 2002 (nº 1.494/2001, na ori gem), de
28 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 115, de 2001-CN, que abre aos
Orça men tos Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União,
em fa vor dos Mi nis té ri os da Edu ca ção, da Pre vi dên -
cia e Assis tên cia So ci al, da Cul tu ra e do Espor te e Tu -
ris mo, cré di to es pe ci al no va lor glo bal de vin te e oito
mi lhões, cen to e oi ten ta e sete mil, qua tro cen tos e
trin ta e cin co re a is, para os fins que es pe ci fi ca, san ci -
o na do e trans for ma do na Lei nº 10.386, de 28 de de -
zem bro de 2001;

Nº 59, de 2002 (nº 1.495/2001, na ori gem), de
28 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 116, de 2001-CN, que abre aos
Orça men tos Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União
cré di to su ple men tar no va lor de qua tro mi lhões, se is -
cen tos e trin ta mil, tre zen tos e sete re a is, em fa vor do
Mi nis té rio Pú bli co da União, para re for ço de do ta ções
cons tan tes do or ça men to vi gen te, san ci o na do e
trans for ma do na Lei nº 10.387, de 28 de de zem bro de
2001;

Nº 60, de 2002 (nº 1.503/2001, na ori gem), de
28 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 126, de 2001-CN, 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, san ci o na do e trans for ma do na
Lei nº 10.390, de 28 de de zem bro de 2001;

Nº 61, de 2002 (nº 1.508/2001, na ori gem), de
28 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 101, de 2001-CN, que abre aos
Orça men tos Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União
cré di to su ple men tar no va lor glo bal de cen to e cin -
qüen ta e nove mi lhões, oi to cen tos e ses sen ta e cin co
mil, no ve cen tos e vin te e cin co re a is, em fa vor de di -
ver sos Órgãos dos Po de res Exe cu ti vo e Ju di ciá rio,
para re for ço de do ta ções con sig na das no or ça men to
vi gen te, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.391,
de 28 de de zem bro de 2001;

Nº 62, de 2002 (nº 1.509/2001, na ori gem), de
28 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 78, de 2001-CN, que abre aos Orça -
men tos Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União, em
fa vor de di ver sos Órgãos dos Po de res Le gis la ti vo
Exe cu ti vo, Ju di ciá rio e do Mi nis té rio Pú bli co da União, 
cré di to su ple men tar no va lor glo bal de qua ren ta e seis 
mi lhões, cen to e cin qüen ta e seis mil e cin qüen ta e
seis re a is, para re for ço de do ta ções cons tan tes do or -
ça men to vi gen te, san ci o na do e trans for ma do na Lei
nº 10.392, de 28 de de zem bro de 2001;
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Nº 63, de 2002 (nº 1.510/2001, na ori gem), de
28 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 72, de 2001-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União cré di to es pe ci al no va lor glo bal 
de qua tro mi lhões, qui nhen tos e qua ren ta e sete mil,
qui nhen tos e se ten ta e oito re a is, em fa vor da Câ ma ra 
dos De pu ta dos e da Jus ti ça Ele i to ral, para os fins que
es pe ci fi ca, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº
10.393, de 28 de de zem bro de 2001;

Nº 64, de 2002 (nº 1.511/2001, na ori gem), de
28 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 85, de 2001-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio do
Espor te e Tu ris mo, cré di to su ple men tar no va lor de
trin ta mi lhões, se ten ta e oito mil, no ve cen tos e oi ten ta
e um re a is, para re for ço de do ta ções cons tan tes do
or ça men to vi gen te, san ci o na do e trans for ma do na Lei 
nº 10.394, de 28 de de zem bro de 2001;

Nº 65, de 2002 (nº 1.512/2001, na ori gem), de 28
de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to
de Lei nº 117, de 2001-CN, 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 cen to e oi ten ta e 
seis mi lhões, cen to e vin te e nove mil, se is cen tos e sete
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
10.395, de 28 de de zem bro de 2001; 

Nº 66, de 2002 (nº 1.516/2001, na ori gem), de
28 de de zem bro de 2001, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei nº 66, de 2001-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor da Pre si dên cia da
Re pú bli ca e dos Mi nis té ri os de Mi nas e Ener gia, do
Meio Ambi en te e da Inte gra ção Na ci o nal, cré di to su -
ple men tar no va lor glo bal de se ten ta e sete mi lhões,
se te cen tos e de zo i to mil, cen to e qua ren ta re a is, para
re for ço de do ta ções cons tan tes no or ça men to vi gen -
te, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.399, de 28 
de de zem bro de 2001; 

Nº 67, de 2002 (nº 8/2002, na ori gem), de 7 de ja -
ne i ro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 107, de 2001 (nº 2.359/2000, na Casa de ori -
gem), que ins ti tui o ano 2002 como ”Ano Na ci o nal Car -
los Drum mond de Andra de“, san ci o na do e trans for ma -
do na Lei nº 10.401, de 7 de ja ne i ro de 2002; 

Nº 68, de 2002 (nº 14/2002, na ori gem), de 8 de
ja ne i ro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei 
da Câ ma ra nº 111, de 2001 (nº 3.648/2000, na Casa
de ori gem), que ins ti tui o Dia Na ci o nal do Li vro Infan -
til, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.402, de 8
de ja ne i ro de 2002; 

Nº 69, de 2002 (nº 19/2002, na ori gem), de 9 de
ja ne i ro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos 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 va –
GDATA, e dá ou tras pro vi dên ci as, san ci o na do e trans -
for ma do na Lei nº 10.404, de 9 de ja ne i ro de 2002; e

Nº 70, de 2002 (nº 20/2002, na ori gem), de 9 de
ja ne i ro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei 
da Câ ma ra 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 pu bli ca,
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 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, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.405,
de 9 de ja ne i ro de 2002. 

MENSAGEM Nº 71, DE 2002
(Nº 73/2002, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
Nos ter mos do § lº, in fine, do art. 111, da Cons -

ti tu i ção Fe de ral, sub me to à con si de ra ção do Se na do
Fe de ral o nome do Dou tor Re na to de La cer da Pa i va,
Juiz do Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho da 2ª Re gião,
para com por o Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, no car -
go de Mi nis tro Vi ta lí cio, em vaga re ser va da a ju í zes
de car re i ra da ma gis tra tu ra tra ba lhis ta e de cor ren te
da apo sen ta do ria do Mi nis tro José Luiz Vas con cel los.

Bra sí lia, 8 de fe ve re i ro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

CURRICULUM VITAE

 OBJETIVO

No me a ção para o car go de Mi nis tro To ga do do
Tri bu nal Su pe ri or da Tra ba lho, na vaga de cor ren te da
apo sen ta do ria do Mi nis tro José Luiz Vas con cel los.

 IDENTIFICAÇÃO

Nome: Re na to de La cer da Pa i va
Fi li a ção: Ro ber to de Andra de Pa i va e Dal va

Bap tis ta de Andra de Pa i va
Iden ti da de: 3710815 SSP/SP
CPF: 029.292.447 – 04
Es ta do ci vil: Ca sa do
Ida de: 54 anos
Na ci o na li da de: Bra si le i ra
Car go: Juiz To ga do do TRT – 2ª Re gião
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ATIVIIDADES PROFISSIONAIS

A par tir de 8/2000 – Atu a ção no Tri bu nal Su pe ri -
or do Tra ba lho como Juiz Con vo ca do, na área de Re -
cur so de Re vis ta e Agra vo de Instru men to.

10/1999 a 7/2000 – Re tor no ao TRT/2ª Re gião
em ou tu bro/99, com atu a ção na 6ª Tur ma/TRT, es pe ci -
a li za da em Re cur sos Ordi ná ri os em Pro ces sos Su -
ma rís si mos.

8/1997 a 4/1999 – Gon vo ca do pelo Tri bu nal Su -
pe ri or do Tra ba lho para atu a ção na área de agra vo de
ins tru men to.

5/1995 – Pro mo ção por me re ci men to ao car go
de Juiz To ga do do Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho da
2ª Re gião. (São Pa u lo – ca pi tal).

1984/1995 – Juiz Pre si den te da Vara do Tra ba -
lho (17ª Vara de Ita pe ce ri ca da Ser ra).

1981 – Ingres so na Ma gis tra tu ra do tra ba lho como 
Juiz Subs ti tu to no TRT – 2ª Re gião  (1º co lo ca do).

OUTRAS ATIVIDADES

 –  Pa les tras so bre ”A Nova Re gu la men ta ção do
Re cur so de Re vis ta e do Agra vo de ins tru men to no
Pro ces so do tra ba lho“ e ”O Pro ces so Su ma rís si mo –
Lei nº 9957/2000 ”.

 –  Mem bro da Co mis são Exa mi na do ra da Pro va 
Prá ti ca (Sen ten ça) do XXIII Con cur so para in gres so
na Ma gis tra tu ra do Tra ba lho da 2ª Re gião.

 –  Mem bro da Co mis são para es tu do do fun ci o -
na men to das Se cre ta ri as de Exe cu ções Inte gra das
(Por ta ria PR 615/98).

 –  Co or de na dor dos tra ba lhos da Esco la da Ma -
gis tra tu ra do TRT/2ª Re gião (Por ta ria SPE 71/96).

 –  Co or de na dor dos tra ba lhos nas Se cre ta ri as 
de Exe cu ções in te gra das – SEI.

 –  Pro fes sor Adjun to na ca de i ra de Di re i to do
Tra ba lho da Fa cul da de de Di re i to da Uni ver si da de
Pa u lis ta – UNIP, li cen ci a do a par tir de 1994.

Obs:

 –  Indi ca do para com po si ção de lis ta quá dru -
pla ao car go de Mi nis tro do Tri bu nal Su pe ri or do Tra -
ba lho em 1998, oca sião em que fo ram no me a dos os 
Mi nis tros:

Gel son de Aze ve do 

Car los Alber to Reis de Pa u la

 –  Indi ca do para com po si ção de lis ta trí pli ce
em 1999, oca sião em que foi no me a do o Mi nis tro:

Antô nio José de Bar ros Le ve nha gen

ESCOLARIDADE

For ma ção Su pe ri or – Di re i to UEG – Uni ver si da -
de do Esta do da Gu a na ba ra

Con clu são – 1970
Se gun do Grau (Ci en tí fi co)
Insti tu to Adven tis ta de Ensi no – 1962/65
Te le fo nes: TST (061) 314 – 4706 ou 314 – 4995

TRT (011) 255 – 4111 – rm 2491/92

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

MENSAGEM Nº 72, DE 2002
(Nº 79/2002, 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 17 e
18 de fe ve re i ro de 2002, para par ti ci par da Cú pu la de
Pre si den tes do Mer co sul, Bo lí via e Chi le, a re a li zar –
se na ci da de de Bu e nos Ai res, Re pú bli ca Argen ti na.

Bra sí lia, 13 de fe ve re i ro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

PROJETO RECEBIDO

 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 1, DE 2002

(Nº 1.357/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Pro to co lo Fa cul ta -
ti vo à Con ven ção so bre a Eli mi na ção de
To das as For mas de Dis cri mi na ção con tra
a Mu lher, as si na do pelo go ver no bra si le i ro
no dia 13 de mar ço de 2001, na sede das
Na ções Uni das, em Nova Ior que.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Pro to co lo Fa cul -

ta ti vo à Con ven ção so bre a Eli mi na ção de To das as
For mas de Dis cri mi na ção con tra a Mu lher, as si na do
pelo go ver no bra si le i ro no dia 13 de mar ço de 2001,
na sede das Na ções Uni das, em Nova Ior que.

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

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

Dis tri bu i ção: Ge ral
A/RES/54/4
15 de ou tu bro de 1999
Qüin qua gé si ma quar ta ses são.
Item 109 da Agen da.

RESOLUÇÃO APROVADA
 PELA ASSEMBLÉIA GERAL

[sem re fe rên cia a um Co mi tê Prin ci pal (A/54/L4)

54/4. Pro to co lo Fa cul ta ti vo à Con ven ção so bre a 
Eli mi na ção de To das as For mas de Dis cri mi na ção
con tra a Mu lher.

A Assem bléia Ge ral,
Re a fir man do a De cla ra ção e Pro gra ma de Ação 

de Vi e na1 e a De cla ra ção2 e a Pla ta for ma de Ação3 de
Pe quim,

¹ A/CONF.157/24 (Par te I). Ca pí tu lo III.

² Re la tó rio da Qu ar ta Con fe rên cia Mun di al da Mu lher, Pe quim.
4-15 de se tem bro de 1995 (pu bli ca ção das  ações Uni das. Nº
E.96.IV. 13) Ca pí tu lo I Re so lu ção I. Ane xo I.

Lem bran do que a Pla ta for ma de Ação de - Pe -
quim, em se gui men to e De cla ra ção e Pro gra ma de
Ação de Vi e na, apo i ou o pro ces so ini ci a do pela Co -
mis são so bre a Si tu a ção da Mu lher com vis tas á
ela bo ra ção de mi nu ta da pro to co lo fa cul ta ti vo á Con -
ven ção so bre a Eli mi na ção de To das as For mas de
Dis cri mi na ção con tra a Mu lher4 que pu des se en trar
em vi gor tão logo pos sí vel, em pro ce di men to de di -
re i to a pe ti ção,

Obser van do que a Pla ta for ma de Ação de Pe -
quim exor tou to dos os Esta dos que não ha vi am ain da
ra ti fi ca do ou ade ri do à Con ven ção a que o fi zes sem
tão logo pos sí vel, de modo que a ra ti fi ca ção uni ver sal
da Con ven ção pu des se ser al can ça da até o ano 2000,

1. Ado ta e abre a as si na tu ra, ra ti fi ca ção e ade -
são o Pro to co lo Fa cul ta ti vo A Con ven ção, cujo tex to
en con tra-se ane xo à pre sen te re so lu ção;

2. Exor ta to dos os Esta dos que as si na ram, ra -
ti fi ca ram ou ade ri ram à Con ven ção a as si nar e ra ti fi -
car ou ade rir ao Pro to co lo tão logo pos sí vel;

3. Enfa ti za que os Esta dos Par tes do Pro to co lo 
de vem com pro me ter-se a res pe i tar os di re i tos e pro -
ce di men tos dis pos tos no Pro to co lo e co o pe rar com
o Co mi tê para a Eli mi na ção da Dis cri mi na ção con tra 
a Mu lher em todo, os es tá gi os de suas ações no
âm bi to do Pro to co lo;

4. Enfa ti za tam bém que, em cum pri men to de
seu man da to, bem como de suas fun ções no âm bi to
do Pro to co lo, o Co mi tê deve con ti nu ar a ser pa u ta do
pe los prin cí pi os de não-se le ti vi da de, im par ci a li da de e 
ob je ti vi da de;

5. So li ci ta ao Co mi tê que re a li ze re u niões para
exer cer suas fun ções no âm bi to do Pro to co lo após
sua en tra da em vi gor, além das re u niões re a li za das
se gun do o Arti go 20 da Con ven ção; a du ra ção des sas 
re u niões será de ter mi na da e, se ne ces sá rio, re e xa mi -
na da, por re u nião dos Esta dos Par tes do Pro to co lo,
su je i ta á apro va ção da Assem bléia Ge ral;

6. So li ci ta ao Se cre tá rio-Ge ral que for ne ça o
pes so al e as ins ta la ções ne ces sá ri as para o de sem -
pe nho efe ti vo das fun ções do Co mi tê se gun do o Pro -
to co lo após sua en tra da em vi gor;

7. So li ci ta, ain da, ao Se cre tá rio-Ge ral que in clua 
in for ma ções so bre a si tu a ção do Pro to co lo em seus
re la tó ri os re gu la res apre sen ta dos à Assem bléia Ge -
ral so bre a si tu a ção da Con ven ção.

28ª Re u nião Ple ná ria 6 de ou tu bro de 1999.

Ane xo

Pro to co lo Fa cul ta ti vo à Con ven ção so bre a Eli -
mi na ção de To das as For mas de Dis cri mi na ção Con -
tra a Mu lher.

Os Esta dos Par tes do pre sen te Pro to co lo,
Obser van do que na Car ta das Na ções uni das

se re a fir ma a fé nos di re i tos hu ma nos fun da men ta is,
na dig ni da de e no va lor da pes soa hu ma na e na igual -
da de de di re i tos en tre ho mens e mu lhe res, Obser van -
do, ain da, que a De cla ra ção Uni ver sal dos Di re i tos
Hu ma nos5 pro cla ma que to dos os se res hu ma nos
nas cem li vres e igua is em dig ni da de e di re i tos e que
cada pes soa tem to dos os di re i tos e li ber da des nela
pro cla ma dos, sem qual quer tipo de dis tin ção in clu in -
do dis tin ção ba se a da em sexo,

Lem bran do ain da que as Con ven ções Inter na ci -
o na is de Di re i tos Hu ma nos6 e ou tros ins tru men tos in -
ter na ci o na is de di re i tos hu ma nos pro í bem a des cri mi -
na ção ba se a da em sexo.

Lem bran do ain da, a Con ven ção so bre a Eli mi -
na ção de To das as For mas de Dis cri mi na ção Con tra
a Mu lher (do ra van te de no mi na da. “a Con ven ção”), na
qual os Esta dos Par tes con de nam a dis cri mi na ção
con tra a mu lher em to das as suas for mas e con cor -
dam em bus car, de to das as ma ne i ras apro pri a das, e
sem de mo ra, uma po lí ti ca de eli mi na ção de dis cri mi -
na ção con tra a mu lher.

Re a fir man do sua de ter mi na ção de as se gu rar o
ple no e eqüi ta ti va gozo pe las mu lhe res de to dos os di -
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re i tos e li ber da des fun da men ta is e de agir de for ma
efe ti va para evi tar vi o la ções des ses di re i tos e li ber da -
des, con cor da ram com o que se se gue:

Arti go 1

Cada Esta do Par te do pre sen te Pro to co lo (do ra -
van te de no mi na do “Esta do Par te”) re co nhe ce a com -
pe tên cia do Co mi tê so bre a Eli mi na ção da Dis cri mi -
na ção con tra a Mu lher (do ra van te de no mi na do “o Co -
mi tê”) para re ce ber e con si de rar co mu ni ca ções apre -
sen ta das de acor do com o Arti go 2 des te Pro to co lo.

Arti go 2

As co mu ni ca ções po dem ser apre sen ta das por
in di ví du os ou gru pos de in di ví du os, que se en con trem 
sob a ju ris di ção do Esta do Par te e ale guem ser ví ti -
mas de vi o la ção de qua is quer dos di re i tos es ta be le ci -
dos na Con ven ção por aque le Esta do Par te, ou em
nome des ses in di ví du os ou gru pos de in di ví du os.
Sem pre que for apre sen ta da em nome de in di ví du os
ou gru pos de in di ví du os, a co mu ni ca ção de ve rá con -
tar com seu con sen ti men to, a me nos que o au tor pos -
sa jus ti fi car es tar agin do em nome de les sem o seu
con sen ti men to.

Arti go 3

As co mu ni ca ções de ve rão ser fe i tas por es cri to
e não po de rão ser anô ni mas. Ne nhu ma co mu ni ca ção
re la ci o na da a um Esta do Par te da Con ven ção que
não seja par te do pre sen te Pro to co lo será re ce bi da
pelo Co mi tê.

Arti go 4

1. O Co mi tê não con si de ra rá a co mu ni ca ção, ex -
ce to se ti ver re co nhe ci do que to dos os re cur sos da ju -
ris di ção in ter na fo ram es go ta dos ou que a uti li za ção
des ses re cur sos es ta ria sen do pro te la da além do ra -
zoá vel ou de i xa ria dú vi da quan to a pro du zir o efe ti vo
am pa ro.

2. O Co mi tê de cla ra rá inad mis sí vel toda co mu -
ni ca ção que:

(a) se re fe rir a as sun to que já ti ver sido exa mi na -
do pelo Co mi tê ou ti ver sido ou es ti ver sen do exa mi -
na do sob ou tro pro ce di men to in ter na ci o nal de in ves ti -
ga ção ou so lu ção de con tro vér si as;

(b) for in com pa tí vel com as dis po si ções da Con -
ven ção;

(c) es ti ver ma ni fes ta men te mal fun da men ta da
ou não su fi ci en te men te con subs tan ci a da;

(d) cons ti tu ir abu so do di re i to de sub me ter co -
mu ni ca ção;

(e) ti ver como ob je to fa tos que te nham ocor ri do
an tes da en tra da em vi gor do pre sen te Pro to co lo para 
o Esta do Par te em ques tão, a não ser no caso de tais
fa tos te rem tido con ti nu i da de após aque la data.

Arti go 5

1. A qual quer mo men to após o re ce bi men to de
co mu ni ca ção e an tes que te nha sido al can ça da de -
ter mi na ção so bre o mé ri to da ques tão, o Co mi tê po -
de rá trans mi tir ao Esta do Par te em ques tão, para ur -
gen te con si de ra ção, so li ci ta ção no sen ti do de que o
Esta do Par te tome as me di das an te ci pa tó ri as ne ces -
sá ri as para evi tar pos sí ve is da nos ir re pa rá ve is à ví ti -
ma ou ví ti mas da ale ga da vi o la ção.

2. Sem pre que o Co mi tê exer cer seu ar bí trio se -
gun do o pa rá gra fo 1 des te Arti go, tal fato não im pli ca
de ter mi na ção so bre a ad mis si bi li da de ou mé ri to da
co mu ni ca ção.

Arti go 6

1. A me nos que o Co mi tê con si de re que a co mu -
ni ca ção seja inad mis sí vel sem re fe rên cia ou Esta do
Par te em ques tão, e des de que o in di ví duo ou in di ví -
du os con sin tam na di vul ga ção de sua iden ti da de ao
Esta do Par te, o Co mi tê le va rá con fi den ci al men te à
aten ção do Esta do Par te em ques tão a co mu ni ca ção
por ele re ce bi da no âm bi to do pre sen te Pro to co lo.

2. Den tro de seis me ses, o Esta do Par te que re -
ce ber a co mu ni ca ção apre sen ta rá ao Co mi tê ex pli ca -
ções ou de cla ra ções por es cri to es cla re cen do o as -
sun to e o re mé dio, se hou ver, que pos sa ter sido apli -
ca do pelo Esta do Par te.

Arti go 7

1. O Co mi tê con si de ra rá as co mu ni ca ções re ce -
bi das se gun do o pre sen te Pro to co lo à luz das in for -
ma ções que vier a re ce ber de in di ví du os ou gru pos de 
in di ví du os, ou em nome des tes, ou do Esta do Par te
em ques tão, des de que essa in for ma ção seja trans -
mi ti da às par tes em ques tão.

2. O Co mi tê re a li za rá re u niões fe cha das ao exa mi -
nar as co mu ni ca ções no âm bi to do pre sen te Pro to co lo.

3. Após exa mi nar a co mu ni ca ção, o Co mi tê
trans mi ti rá suas opi niões a res pe i to, jun ta men te com
sua re co men da ção, se hou ver, às par tes em ques tão.

4. O Esta do Par te dará a de vi da con si de ra ção
às opi niões do Co mi tê, jun ta men te com as re co men -
da ções des te úl ti mo, se hou ver, e apre sen ta rá ao Co -
mi tê, den tro de seis me ses, res pos ta por es cri to in clu -
in do in for ma ções so bre qua is quer ações re a li za das à
luz das opi niões e re co men da ções do Co mi tê.
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5. O Co mi tê po de rá con vi dar o Esta do Par te a
apre sen tar in for ma ções adi ci o na is so bre qua is quer me -
di das que o Esta do Par te te nha to ma do em res pos ta às
opi niões e re co men da ções do Co mi tê, se hou ver, in clu -
in do, quan do o Co mi tê jul gar apro pri a do, in for ma ções
que pas sem a cons tar de re la tó ri os sub se qüen tes do
Esta do Par te se gun do o Arti go 18 da Con ven ção.

Arti go 8

1. Caso o Co mi tê re ce ba in for ma ção fi de dig na
in di can do gra ves ou sis te má ti cas vi o la ções por um
Esta do Par te dos di re i tos es ta be le ci dos na Con ven -
ção, o Co mi tê con vi da rá o Esta do Par te a co o pe rar no 
exa me da in for ma ção e, para esse fim, a apre sen tar
ob ser va ções quan to à in for ma ção em ques tão.

2. Le van do em con ta qua is quer ob ser va ções
que pos sam ter sido apre sen ta das pelo Esta do Par te
eu ques tão, bem como ou tras in for ma ções fi de dig nas 
das qua is dis po nha, o Co mi tê po de rá de sig nar ou
mais de seus mem bros para con du zir uma in ves ti ga -
ção e apre sen tar re la tó rio ur gen te men te ao Co mi tê.
Sem pre que jus ti fi ca do, e com o con sen ti men to do
Esta do Par te, a in ves ti ga ção po de rá in clu ir vi si ta ao
ter ri tó rio des te úl ti mo.

3. Após exa mi nar os re sul ta dos da in ves ti ga ção, 
o Co mi tê os trans mi ti rá ao Esta do Par te em ques tão
jun ta men te com qua is quer co men tá ri os e re co men -
da ções.

4. O Esta do Par te em ques tão de ve rá, den tro de
seis me ses do re ce bi men to dos re sul ta dos, co men tá -
ri os e re co men da ções do Co mi tê, apre sen tar suas
ob ser va ções ao Co mi tê.

5. Tal in ves ti ga ção será con du zi da em ca rá ter
con fi den ci al e a co o pe ra ção do Esta do Par te será
bus ca da em to dos ou es tá gi os dos pro ce di men tos.

Arti go 9

1. O Co mi tê po de rá con vi dar o Esta do Par te em
ques tão a in clu ir em seu re la tó rio, se gun do o Arti go
18 da Con ven ção, por me no res de qual quer me di da
to ma da em res pos ta à in ves ti ga ção con du zi da se -
gun do o Arti go 18 des te Pro to co lo.

2. O Co mi tê po de rá, caso ne ces sá rio, após o
tér mi no do pe río do de meis me ses men ci o na do no
Arti go 8.4 des te Pro to co lo, con vi dar o Esta do Par te a
in for má-lo das me di das to ma das em res pos ta à men -
ci o na da in ves ti ga ção.

Arti go 10

1. Cada Esta do Par te po de rá, no mo men to da
as si na tu ra ou ra ti fi ca ção do pre sen te Pro to co lo ou no

mo men to em que a este ade rir, de cla rar que não re -
co nhe ce a com pe tên cia do Co mi tê dis pos ta nos Arti -
gos 8 e 9 des te Pro to co lo.

2. O Esta do Par te que fi zer a de cla ra ção de
acor do com o Pa rá gra fo 1 des te Arti go 10 po de rá, a
qual quer mo men to, re ti rar essa de cla ra ção atra vés
de no ti fi ca ção ao Se cre tá rio-Ge ral.

Arti go 11

Os Esta dos Par tes de vem to mar to das as me di -
das apro pri a das para as se gu rar que os in di ví du os
sob sua ju ris di ção não fi quem su je i tos a maus tra tos
ou in ti mi da ção como con se qüên cia de sua co mu ni ca -
ção com o Co mi tê nos ter mos do pre sen te Pro to co lo.

Arti go 12

O Co mi tê in clu i rá em seu re la tó rio anu al, se gun -
do o Arti go 21 da Con ven ção, um re su mo de suas ati -
vi da des nos ter mos do pre sen te

Pro to co lo.

Arti go 13

Cada Esta do Par te com pro me te-se a tor nar pú -
bli cos e am pla men te co nhe ci dos a Con ven ção e o
pre sen te Pro to co lo e a fa ci li tar o aces so à in for ma ção
acer ca das opi niões e re co men da ções do Co mi tê, em  
par ti cu lar so bre as ques tões que di gam res pe i to ao
pró prio Esta do Par te.

Arti go 14

O Co mi tê ela bo ra rá suas pró pri as re gras de pro -
ce di men to a se rem se gui das no exer cí cio das fun -
ções que lhe são con fe ri das no pre sen te Pro to co lo.

Arti go 15

1. O pre sen te Pro to co lo es ta rá aber to & as si na -
tu ra por qual quer Esta do que te nha ra ti fi ca do ou ade -
ri do à Con ven ção.

2. O pre sen te Pro to co lo es ta rá su je i to à ra ti fi ca -
ção por qual quer Esta do que te nha ra ti fi ca do ou ade -
ri do à Con ven ção. Os ins tru men tos de ra ti fi ca ção de -
ve rão ser de po si ta dos jun to ao Se cre tá rio-Ge ral das
Na ções Uni das.

3. O pre sen te Pro to co lo es ta rá aber to à ade são
por qual quer Esta do que te nha ra ti fi ca do ou ade ri do à 
Con ven ção.

4. A ade são será efe ti va da pelo de pó si to de ins -
tru men to de ade são jun to ao Se cre tá rio-Ge ral das
Na ções Uni das.

Arti go 16

1. O pre sen te Pro to co lo en tra rá em vi gor três
me ses após a data do de pó si to jun to ao Se cre tá -
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rio-Ge ral das Na ções Uni das do dé ci mo ins tru men to
de ra ti fi ca ção ou ade são.

2. Para cada Esta do que ra ti fi que o pre sen te
Pro to co lo ou a ele ve nha a ade rir após sua en tra da
em vi gor, o pre sen te Pro to co lo en tra rá em vi gor três
me ses após a data do de pó si to de seu pró prio ins tru -
men to de ra ti fi ca ção ou ade são.

Arti go 17

Não se rão per mi ti das re ser vas ao pre sen te Pro -
to co lo.

Arti go 18

1. Qu al quer Esta do Par te po de rá pro por emen -
das ao pre sen te Pro to co lo e dar en tra da a pro pos ta
de emen das jun to ao Se cre tá rio-Ge ral das Na ções
Uni das. O Se cre tá rio-Ge ral de ve rá, nes sa oca sião,
co mu ni car as emen das pro pos tas aos Esta dos Par te
jun ta men te com so li ci ta ção de que o no ti fi quem caso
se jam fa vo rá ve is a uma con fe rên cia de Esta dos Pa tes 
com o pro pó si to de ava li ar e vo tar a pro pos ta. Se ao
me nos um ter ço dos Esta dos Par tes for fa vo rá vel à
con fe rên cia, o Se cre tá rio-Ge ral de ve rá con vo cá-la
sob os aus pí ci os das Na ções Uni das. Qu al quer
emen da ado ta da pela ma i o ria dos Esta dos Par tes
pre sen tes e vo tan tes na con fe rên cia será sub me ti da
à Assem bléia-Ge ral das Na ções Uni das para apro va -
ção.

2. As emen das en tra rão em vi gor tão logo te -
nham sido apro va das pela Assem bléia-Ge ral das Na -
ções Uni das e ace i tas por ma i o ria de dois ter ços dos
Esta dos Par tes do pre sen te Pro to co lo, de acor do com 
seus res pec ti vos pro ces sos cons ti tu ci o na is.

3. Sem pre que as emen das en tra rem em vi gor,
obri ga rão os Esta dos Par tes que as te nham ace i ta do, 
fi can do os ou tros Esta dos Par tes obri ga dos pe las dis -
po si ções do pre sen te Pro to co lo e qua is quer emen -
das an te ri o res que ti ve rem ace i ta do.

Arti go 19

1. Qu al quer Esta do Par te po de rá de nun ci ar o
pre sen te Pro to co lo a qual quer mo men to por meio de
no ti fi ca ção por es cri to en de re ça da ao Se cre tá rio-Ge -
ral das Na ções Uni das. A de nun cia terá efe i to seis
me ses após a data do re ce bi men to da no ti fi ca ção
pelo Se cre tá rio-Ge ral.

2. A de nún cia não pre ju di ca rá a con ti nu i da de da
apli ca ção das dis po si ções do pre sen te Pro to co lo em
re la ção a qual quer co mu ni ca ção apre sen ta da se gun -
do o Arti go 2 des te pro to co lo e a qual quer in ves ti ga -
ção ini ci a da se gun do o Arti go 6 des te Pro to co lo an tes 
da data de vi gên cia da de nún cia.

Arti go 20

O Se cre tá rio-Ge ral das Na ções Uni das in for ma -
rá a to dos os Esta dos so bre:

a)Assi na tu ras, ra ti fi ca ções e ade sões ao pre -
sen te Pro to co lo;

b) Data de en tra da em vi gor do pre sen te Pro to -
co lo e de qual quer emen da fe i ta nos ter mos do Arti go
18 des te Pro to co lo;

c) Qu al quer de nun cia fe i ta se gun do o Arti go 19
des te Pro to co lo. 

Arti go 21

1. O pre sen te Pro to co lo, do qual as ver sões em
ára be, chi nês, in glês, fran cês, rus so e es pa nhol são
igual men te au tên ti cas, será de po si ta do jun to aos ar -
qui vos das Na ções ti ni das.

2. O Se cre tá rio-Ge ral das Na ções ti ni das trans -
mi ti rá có pi as au ten ti ca das do pre sen te Pro to co lo a to -
dos os es ta dos men ci o na dos no Arti go 25 da Con -
ven ção.

MENSAGEM Nº 374, DE 2001

Se nho res Membros do Congresso Nacional,

Nos ter mos do dis pos to no art. 49, in ci so I, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va da con si de ra -
ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha do de Expo -
si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do das
Re la ções Exte ri o res, o tex to do Pro to co lo Fa cul ta ti vo
à Con ven ção so bre a Eli mi na ção de To das as For mas 
de Dis cri mi na ção con tra a mu lher, as si na do pelo Go -
ver no bra si le i ro no dia 13 de mar ço de 2001, na sede
das Na ções Uni das, em Nova York.

Bra sí lia, 25 de abril de 2001. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM nº 78/DTS-MRE – STES

Bra sí lia, 16 de abril de 2001

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

ane xa mi nu ta de Men sa gem ao Con gres so Na ci o nal
e ver são em por tu guês do Pro to co lo Fa cul ta ti vo à
Con ven ção so bre a Eli mi na ção de To das as For mas
de Dis cri mi na ção con tra a Mu lher (CEDAW), da qual
o Bra sil é par te, para apre ci a ção da que la Casa com
vis tas a sua ra ti fi ca ção pelo Go ver no bra si le i ro.

2. O Pro to co lo Fa cul ta ti vo foi ado ta do pela
Assem bléia Ge ral das Na ções Uni das em 6 de ou tu -
bro de 1999. Ra ti fi ca do até o mo men to por 18 pa í ses,
en con tra-se em vi gor in ter na ci o nal men te des de 22
de de zem bro de 2000. Foi as si na do pelo Go ver no

00028 Ter ça-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

    17FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



bra si le i ro na sede das Na ções Uni das em Nova York,
em 13 de mar ço de 2001. O Pro to co lo pre vê me ca nis -
mo pelo qual de nún ci as so bre ca sos de dis cri mi na -
ção con tra a mu lher po dem ser apre sen ta dos in di vi -
du al men te ao Co mi tê da CEDAW, que po de rá emi tir
re co men da ções aos es ta dos-par tes. O Pro to co lo
cons ti tu i ria, des sa for ma, im por tan te ins tru men to de
for ta le ci men to da Con ven ção e de re no va ção do
com pro mis so do Go ver no bra si le i ro de de ci di da pro -
mo ção e pro te ção aos di re i tos das mu lhe res.

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

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

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

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

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

OFÍCIOS DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 622/2001, de 12 de de zem bro de 2001, co -
mu ni can do a apro va ção das Emen das do Se na do
ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 89, de 2001 (nº
5.074/2001, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do
Pre si den te da Re pú bli ca, que es ta be le ce nor mas de 
con tro le e fis ca li za ção so bre pro du tos quí mi cos que
di re ta ou in di re ta men te pos sam ser des ti na dos à
ela bo ra ção ilí ci ta de subs tân ci as en tor pe cen tes, psi -
co tró pi cas ou que de ter mi nem de pen dên cia fí si ca
ou psí qui ca, e dá ou tras pro vi dên ci as. (Pro je to en vi -
a do à san ção em 12.12.2001).

Nº 649/2001, de 21 de de zem bro de 2001, co -
mu ni can do a apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do
nº 194, de 1999 (nº 5.470/2001, na que la Casa), de
au to ria do Se na dor Ro ber to Re quião, que al te ra a Lei
nº 9.504, de 30 de se tem bro de 1997, que es ta be le ce
nor mas para as ele i ções, para am pli ar a se gu ran ça e
a fis ca li za ção do voto ele trô ni co. (Pro je to en vi a do à
san ção em 21.12.2001).

Nº 655/2001, de 27 de de zem bro de 2001, co -
mu ni can do a apro va ção do Subs ti tu ti vo do Se na do ao 
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 105, de 1996 (nº

1.873/91, na Casa de ori gem), que dis põe so bre a
pre ven ção, o tra ta men to, a fis ca li za ção, o con tro le e a
re pres são à pro du ção, ao uso e ao trá fi co ilí ci tos de
pro du tos, subs tân ci as ou dro gas ilí ci tas que ca u sem
de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca, as sim elen ca dos
pelo Mi nis té rio da Sa ú de, e dá ou tras pro vi dên ci as.
(Pro je to en vi a do à san ção em 27.12.2001).

PARECER

PARECER Nº 1, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 101,
de 2001 (nº 1.733/96, na Casa de ori gem),
que es ten de à mãe ado ti va o di re i to à li -
cen ça-ma ter ni da de e ao sa lá rio-ma ter ni -
da de, al te ran do a 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, e a Lei nº
8.213, de 24 de ju lho de 1991; o Pro je to
de Lei do Se na do nº 182, de 2000, de au -
to ria do Se na dor Ca sil do Mal da ner, que
acres cen ta art. 392-A à 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, e
art. 71-A à Lei nº 8.213, de 24 de ju lho de
1991, para dis por so bre a li cen ça-ma ter -
ni da de das mães ado ti vas ou que te nham 
ob ti do guar da ju di ci al de cri an ças e dá
ou tras pro vi dên ci as; o Pro je to de Lei do
Se na do nº 196, de 2000, de au to ria da Se -
na do ra Mar lu ce Pin to, que acres cen ta
dis po si ti vos ao De cre to-Lei nº 5.452, de lº
de maio de 1943, e à   Lei nº 8.213, de 24
de ju lho de 1991, para dis por so bre a li -
cen ça-ma ter ni da de e sa lá rio-ma ter ni da de 
das mães ado tan tes ou com guar da ju di -
ci al de cri an ças e dá ou tras pro vi dên ci as; 
e o Pro je to de Lei do Se na do nº 125, de
2001, de au to ria do Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti, que al te ra a re da ção do art.
392 da Con so li da ção das Leis do Tra ba -
lho que es ta be le ce o tem po da li cen -
ça-ma ter ni da de, que tra mi tam em con -
jun to, nos ter mos do Re que ri men to nº
631, de 2001.

Re la to ra: Se na do ra Ma ri na Sil va

I – Re la tó rio

É sub me ti do ao exa me des ta Co mis são de
Assun tos So ci a is o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 101,
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de 2001, cuja fi na li da de é, ao dar nova re da ção ao art. 
392 da CLT, adap tar a le gis la ção tra ba lhis ta ao pre ce -
i to cons ti tu ci o nal re fe ren te à li cen ça-ges tan te e dis -
por, ao acres cen tar o art. 392-A à CLT, so bre a li cen -
ça-ma ter ni da de e sa lá rio-ma ter ni da de das mães
ado tan tes ou que te nham ob ti do guar da ju di ci al de
cri an ças.

Em de cor rên cia da apro va ção do Re que ri men to 
nº 631, de 2001, tra mi tam em con jun to os Pro je tos de
Lei do Se na do nºs 182 e 196, de 2000, e 125, de
2001, que tra tam do mes mo as sun to.

Ao jus ti fi car a ini ci a ti va, a sua au to ra ale ga:

...o in ci so XVIII do art. 7º de nos sa
Car ta Mag na, além de ga ran tir a to tal re mu -
ne ra ção du ran te o afas ta men to da em pre ga -
da ges tan te, pro i be pre ju í zos ao em pre go,
cum prin do sua fi na li da de de pro te ção à ma -
ter ni da de e à fa mí lia. Urge ago ra adap tar a
Con so li da ção das Leis do Tra ba lho ao es pí -
ri to cons ti tu ci o nal. É esse o ob je ti vo da ini ci -
a ti va que es ta mos pro pon do aos ilus tres Pa -
res des ta Casa.

Jul ga mos, tam bém, ne ces sá rio es ten -
der a pro te ção da li cen ça  ma ter ni da de às
em pre ga das ado tan tes ou res pon sá ve is por
guar da de cri an ças me no res de um ano de
vida. Tal dis po si ti vo bus ca pos si bi li tar não
ape nas a adap ta ção re cí pro ca en tre mãe e
fi lho, como tam bém ga ran tir a ma i or as sis -
tên cia e pre sen ça ma ter nas, tão im por tan -
tes nes sa fase da vida da cri an ça.

O PLC nº 101, de 2001, pro põe que:

1 – a li cen ça-ma ter ni da de será de cen -
to e vin te dias, sem pre ju í zo do sa lá rio e do
em pre go;

2 – o em pre ga dor que obs tar seu ple -
no gozo in cor re rá em mul ta;

3 – à em pre ga da, que ado tar ou ob ti -
ver a guar da ju di ci al para fins de ado ção de
cri an ça, será as se gu ra do um pe río do de li -
cen ça de cen to e vin te dias, se a ado ção ou
guar da ju di ci al de cri an ça até um ano de
ida de; se a cri an ça ti ver de um a qua tro
anos de ida de, a li cen ça será de ses sen ta
dias; quan do ti ver mais de oito anos de ida -
de, o pe río do de li cen ça será de trin ta dias;

4 – é de vi do o sa lá rio-ma ter ni da de à
em pre ga da que ado tar ou ob ti ver guar da ju di -
ci al de cri an ça nas con di ções do item an te ri or.

O PLS nº 182, de 2000, pre vê que:

1 – o pra zo de li cen ça-ma ter ni da de
será de cen to e vin te dias se a em pre ga da
ado tar ou ob ti ver guar da ju di ci al de cri an ça
até cin co anos, ou, de trin ta dias, se a cri an -
ça ti ver mais de cin co anos de ida de;

2 – é de vi do o sa lá rio-ma ter ni da de à
em pre ga da que ado tar ou ob ti ver guar da ju -
di ci al de cri an ça nas con di ções do item an -
te ri or.

Já o PLS nº 196, de 2000, es ta be le ce que:

1 – o pra zo de li cen ça-ma ter ni da de
será de cen to e vin te dias se a em pre ga da
ado tar ou ob ti ver guar da ju di ci al de cri an ça
até um ano, ou, de trin ta dias, se a cri an ça
ti ver mais de um ano e me nos de cin co
anos de ida de;

2 – é de vi do o sa lá rio-ma ter ni da de à
em pre ga da que ado tar ou ob ti ver guar da ju -
di ci al de cri an ça nas con di ções do item an -
te ri or.

Por fim, o PLS nº 125, de 2001 veda o tra ba lho 
da mu lher grá vi da no pe río do de oito se ma nas an tes 
e doze se ma nas de po is do par to.

Ao pro je to, no pra zo re gi men tal, não fo ram apre -
sen ta das emen das.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

A pro po si ção pro ve ni en te da Câ ma ra dos De pu -
ta dos tra ta de ma ne i ra abran gen te a ques tão da li cen -
ça-ma ter ni da de, pois, além de re gu la men tar o res -
pec ti vo dis po si ti vo cons ti tu ci o nal, es ten de o mes mo
di re i to à em pre ga da que ve nha a ado tar uma cri an ça.

Como é sa bi do, a im por tân cia do ins ti tu to da li -
cen ça-ma ter ni da de não re si de ape nas na re cu pe ra -
ção fí si ca da mãe que deu à luz. Des ti na-se, prin ci pal -
men te, a dar-lhe a opor tu ni da de de dis pen sar to dos
aque les cu i da dos ne ces sá ri os e in dis pen sá ve is à cri -
an ça que aca ba de che gar ao seio fa mi li ar, ze lan do
por sua frá gil con di ção, pela sua cor re ta ali men ta ção,
bem como dar- lhe ca ri nho e amor, tão fun da men ta is
para seu per fe i to de sen vol vi men to.

No caso da ado ção, tais cu i da dos são im por tan -
tís si mos, uma vez que a adap ta ção à nova re a li da de,
tan to da par te da mãe quan to da cri an ça, é mais di fí cil e
tra ba lho sa. A ma ne i ra como um re cém-nas ci do é vis to
pelo adul to no iní cio de sua vida, sem dú vi da al gu ma,
in flu en ci a rá todo seu com por ta men to fu tu ro no que diz
res pe i to ao es ta be le ci men to de li ga ções afe ti vas.

Em “Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te Co -
men ta do”, Dir ce M. Ben gel de Pa u la afir ma que a li ga -
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ção ini ci al da cri an ça com o adul to que dela cu i da exi -
ge to tal in te gra ção, caso con trá rio, o adul to não con -
se gui rá en ten der o com por ta men to ma ni fes to da cri -
an ça, im pe din do que esta en con tre sa tis fa ção de
suas ne ces si da des. Este pri me i ro pe río do do de sen -
vol vi men to in fan til é de ex tre ma im por tân cia no que
con cer ne às li ga ções afe ti vas fu tu ras es ta be le ci das
pela cri an ça, tan to no pla no in di vi du al quan to no gru -
pal. E o pro tó ti po da re la ção afe ti va adul ta (pág. 211).

Assim, sob o as pec to hu ma no e so ci al da ques -
tão, a per ma nên cia da mãe ao lado da cri an ça, seja
ela ado tan te, seja ela mãe na tu ral, é im pres cin dí vel e, 
por tan to, deve a lei fa vo re cê-la.

Sob o as pec to ju rí di co, en ten de mos que a con -
ces são da li cen ça-ma ter ni da de, as sim como o sa lá -
rio-ma ter ni da de, tem o am pa ro da Cons ti tu i ção Fe de -
ral e do Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te.

Com efe i to, es ta be le ce a Lei Ma i or:

Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei,
sem dis tin ção de qual quer na tu re za...

Art. 6º São di re i tos so ci a is a edu ca ção,  
...  a pro te ção à ma ter ni da de e à in fân cia,
as sis tên cia aos de sam pa ra dos...

Art. 227. É de ver da fa mí lia, da so ci e -
da de e do Esta do as se gu rar à cri an ça e ao
ado les cen te, com ab so lu ta pri o ri da de, o di -
re i to à vida, à sa ú de, à ali men ta ção, à edu -
ca ção...

..............................................................
§ 6º Os fi lhos, ha vi dos ou não da re la -

ção do ca sa men to, ou por ado ção, te rão os
mes mos di re i tos e qua li fi ca ções, pro i bi das
qua is quer de sig na ções dis cri mi na tó ri as re -
la ti vas à fi li a ção.

Na mes ma di re ção, o Esta tu to da Cri an ça e do
Ado les cen te, ao as se gu rar que a ado ção atri bui a
con di ção de fi lho ao ado ta do, com os mes mos di re i -
tos e de ve res, es ta be le ce:

Art. 20. Os fi lhos, ha vi dos ou não da
re la ção do ca sa men to, ou por ado ção, te rão 
os mes mos di re i tos e qua li fi ca ções, pro i bi -
das qua is quer de sig na ções dis cri mi na tó ri as
re la ti vas à fi li a ção.

Art. 41. A ado ção atri bui a con di ção de 
fi lho ao ado ta do, com os mes mos di re i tos e
de ve res, in clu si ve su ces só ri os, des li gan do-o 
de qual quer vín cu lo com pais e pa ren tes,
sal vo os im pe di men tos ma tri mo ni a is.

Não res ta, pois, dú vi da al gu ma que, para a
Cons ti tu i ção Fe de ral e o Esta tu to da Cri an ça e do

Ado les cen te, é in con tes tá vel a igual da de en tre o
ado ta do e o fi lho na tu ral, até por que lhes con fe re di -
re i tos e obri ga ções idên ti cos, além de es ti mu lar, de
um modo mu i to par ti cu lar, a ado ção de cri an ças
aban do na das e ca ren tes, por par te da que les que se 
en con tram em con di ção de fazê-lo. Nes se con tex to,
in se rem-se a li cen ça-ma ter ni da de e o sa lá rio-ma ter -
ni da de, que pas sam a cons ti tu ir, tam bém, ins tru -
men tos de in cen ti vo à ado ção.

Assim, não é de ma is in sis tir que, se ao fi lho na -
tu ral é as se gu ra do o di re i to ao con ví vio da mãe nos
pri me i ros me ses de vida, o mes mo di re i to deve ser
atri bu í do ao fi lho ado ti vo, pois, do con trá rio, es ta re -
mos afron tan do cla ros dis po si ti vos cons ti tu ci o na is e
le ga is.

Em con clu são, as pro po si ções são me ri tó ri as e
tra tam a ma té ria de for ma se me lhan te e qua se com a
mes ma am pli tu de. Enten de mos, en tre tan to, que, sen -
do o PLC nº 101, de 2001, mais abran gen te e com ple -
to que os de ma is, deva ele pre va le cer so bre os pro je -
tos des ta Casa.

III – Voto 

À vis ta do ex pos to, opi na mos pela apro va ção do 
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 101, de 2001 e pelo ar -
qui va men to do Pro je to de Lei do Se na do nº 182, de
2000, do Pro je to de Lei do Se na do nº 196, de 2000 e
do Pro je to de Lei do Se na do nº 125, de 2001.

Sala da Co mis são, 12 de de zem bro de 2001. –
Ro meu Tuma – Pre si den te – Ma ri na Sil va – Re la to ra 
– Se bas tião Ro cha – Ma u ro Mi ran da – Le o mar Qu -
in ta ni lha – Ge ral do Cân di do – Jo nas Pi nhe i ro –
Luiz Pon tes – Fer nan do Ma tu sa lem – Osmar Dias
–  Na bor Jú ni or – He lo í sa He le na – Tião Vi a na – 
Be ní cio Sam pa io – Ju vên cio da Fon se ca – Lind -
berg Cury – Ma gui to Vi le la.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

TÍTULO II
Dos Di re i tos e Ga ran ti as Fun da men ta is

CAPÍTULO I
Dos Di re i tos e De ve res Indi vi du a is e Co le ti vos

Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin -
ção de qual quer na tu re za, ga ran tin do-se aos bra si le i -
ros e aos es tran ge i ros re si den tes no País a in vi o la bi li -
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da de do di re i to à vida, à li ber da de, à igual da de, à se -
gu ran ça e à pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:
....................................................................................

CAPÍTULO II
Dos Di re i tos So ci a is

(*) Art. 6º São di re i tos so ci a is a edu ca -
ção, a sa ú de, o tra ba lho, o la zer, a se gu ran -
ça, a pre vi dên cia so ci al, a pro te ção à ma ter -
ni da de e à in fân cia, a as sis tên cia aos de -
sam pa ra dos, na for ma des ta Cons ti tu i ção.

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons -
ti tu ci o nal nº 26, de 14-2-2000:

“Art. 6º São di re i tos so ci a is a edu ca -
ção, a sa ú de, o tra ba lho, a mo ra dia, o la zer,
a se gu ran ça, a pre vi dên cia so ci al, a pro te -
ção à ma ter ni da de e à in fân cia, a as sis tên -
cia aos de sam pa ra dos, na for ma des ta
Cons ti tu i ção.

Art. 7º São di re i tos dos tra ba lha do res ur ba nos e
ru ra is, além de ou tros que vi sem à me lho ria de sua
con di ção so ci al:
....................................................................................

XVIII – li cen ça à ges tan te, sem pre ju í zo do em pre -
go e do sa lá rio, com a du ra ção de cen to e vin te dias;
....................................................................................

Art. 227. É de ver da fa mí lia, da so ci e da de e do
Esta do as se gu rar à cri an ça e ao ado les cen te, com
ab so lu ta pri o ri da de, o di re i to à vida, à sa ú de, à ali -
men ta ção, à edu ca ção, ao la zer, à pro fis si o na li za ção,
à cul tu ra, à dig ni da de, ao res pe i to, à li ber da de e à
con vi vên cia fa mi li ar e co mu ni tá ria, além de co lo cá-los 
a sal vo de toda for ma de ne gli gên cia, dis cri mi na ção,
ex plo ra ção, vi o lên cia, cru el da de e opres são.
....................................................................................

§ 6º Os fi lhos, ha vi dos ou não da re la ção do ca -
sa men to, ou por ado ção, te rão os mes mos di re i tos e
qua li fi ca ções, pro i bi das qua is quer de sig na ções dis -
cri mi na tó ri as re la ti vas à fi li a ção.
....................................................................................

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Dis põe so bre o Esta tu to da Cri an ça e 
do Ado les cen te e dá ou tras pro vi dên ci as

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

CAPÍTULO III
Do Di re i to à Con vi vên cia Fa mi li ar e Co mu ni tá ria

Se ção I
Dis po si ções Ge ra is

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

Art. 20. Os fi lhos, ha vi dos ou não da re la ção do
ca sa men to, ou por ado ção, te rão os mes mos di re i tos
e qua li fi ca ções, pro i bi das qua is quer de sig na ções dis -
cri mi na tó ri as re la ti vas à fi li a ção.
....................................................................................

Art. 41. A ado ção atri bui a con di ção de fi lho ao
ado ta do, com os mes mos di re i tos e de ve res, in clu si ve 
su ces só ri os, des li gan do-o de qual quer vín cu lo com
pais e pa ren tes, sal vo os im pe di men tos ma tri mo ni a is.

§ 1º Se um dos côn ju ges ou con cu bi nos ado ta o
fi lho do ou tro, man têm-se os vín cu los de fi li a ção en tre 
o ado ta do e o côn ju ge ou con cu bi no do ado tan te e os
res pec ti vos pa ren tes.

§ 2º É re cí pro co o di re i to su ces só rio en tre o ado -
ta do, seus des cen den tes, o ado tan te, seus as cen -
den tes, des cen den tes e co la te ra is até o 4º grau, ob -
ser va da a or dem de vo ca ção he re di tá ria.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr. 
Pre si den te, an tes de a emi nen te Se cre tá ria em exer -
cí cio con ti nu ar a le i tu ra do Expe di en te, gos ta ria de
fa zer um ape lo a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – 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, a
Pre si dên cia da Casa, como toda a Mesa, está in te -
res sa da na agi li za ção da re for ma do Po der Ju di ciá -
rio.

Na pró xi ma quar ta-fe i ra, de po is de ama nhã,
va mos ter re u nião or di ná ria da Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Gos ta ria de fa zer um
ape lo a V. Exª no sen ti do de que, no dia de ama nhã, 
man de trans mi tir essa in for ma ção pelo ser vi ço de
som da Casa, por que nes sa re u nião re to ma re mos
os tra ba lhos da re for ma do Po der Ju di ciá rio. É o
ape lo que faço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Mesa to ma rá to das as pro vi dên ci as ca bí ve -
is no sen ti do de aten der ao jus to re que ri men to de V.
Exª.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 1, de
2002, nos ter mos do art. 376, in ci so III, do Re gi men -
to Inter no, terá o pra zo de cin co dias úte is para re ce -
bi men to de emen das, fin do o qual, a re fe ri da Co mis -
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são terá quin ze dias úte is, pror ro gá ve is por igual pe -
río do, para opi nar so bre a pro po si ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – 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 101, de 2001 (nº
1.733/96, na Casa de ori gem), que es ten de à mãe
ado ti va o di re i to à li cen ça-ma ter ni da de e ao sa lá -
rio-ma ter ni da de, al te ran do a 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, e a Lei nº 8.213, de 24 de ju lho
de 1991 (tra mi tan do em con jun to com os Pro je tos de
Lei do Se na do nºs 182 e 196, de 2000; e 125, de
2001), cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, fi ca rá pe -
ran te a Mesa du ran te cin co dias úte is, a fim de re ce -
ber emen das, nos ter mos do art. 235, II, d, do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral.

O SR PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu a Men sa gem nº 1, de
2002 (nº 1.454/2001, na ori gem), de 27 de de zem -
bro úl ti mo, pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca, nos
ter mos do § 1º do in ci so II do art. 6º da Lei nº 9.069,
de 1995, en ca mi nha a Pro gra ma ção Mo ne tá ria re la -
ti va ao pri me i ro tri mes tre de 2002.

A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, em re gi me de ur gên cia, ten do em vis ta o § 2º 
do art. 6º da Lei nº 9.069, de 25 de ju nho de 1995,
que pre ce i tua: ”O Con gres so Na ci o nal po de rá, com
base em pa re cer da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos do Se na do Fe de ral, re je i tar a pro gra ma ção
mo ne tá ria a que se re fe re o ca put des te ar ti go, me -
di an te de cre to le gis la ti vo, no pra zo de dez dias a
con tar do seu re ce bi men to“.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu a Men sa gem nº 2, de
2002 (nº 28/2002, na ori gem), de 21 de ja ne i ro úl ti -
mo, pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter -
mos do art. 52, in ci so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, so -
li ci ta seja au to ri za da con tra ta ção de ope ra ção de
cré di to ex ter no, no va lor equi va len te a até US$
100.000.000,00 (cem mi lhões de dó la res dos Esta -
dos Uni dos da Amé ri ca), de prin ci pal, en tre a Re pú -
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Ban co Inte ra me ri ca no
de De sen vol vi men to (BID), para fi nan ci a men to par -
ci al do Pro gra ma de Ação So ci al em Sa ne a men to –
PASS/BID.

A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu a Men sa gem nº 3, de
2002 (nº 1.399/2001, na ori gem), de 18 de de zem -

bro pas sa do, pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca,
nos ter mos do in ci so XXIX do art. 19 da Lei nº
9.472, de 1997, en ca mi nha o Re la tó rio Anu al de Ati -
vi da des da Agên cia Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções ( 
Ana tel), re fe ren te ao exer cí cio de 2000.

O ex pe di en te vai à Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu as Men sa gens nºs 8 e
9, de 2002 (nº 1.455/2001 e 60/2002, res pec ti va -
men te, na ori gem), pe las qua is o Pre si den te da Re -
pú bli ca en ca mi nha, nos ter mos do in ci so II do art. 7º 
da Lei nº 9.069, de 1995, os de mons tra ti vos das
emis sões do real cor res pon den tes ao mês de no -
vem bro de 2001 e ao quar to tri mes tre da que le ano,
as ra zões de las de ter mi nan tes e a po si ção das re -
ser vas in ter na ci o na is a elas vin cu la das.

Os ex pe di en tes, ane xa dos ao pro ces sa do da
Men sa gem nº 105, de 2001, vão à Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu o Avi so nº 567, de
2001, de 17 de de zem bro úl ti mo, do Mi nis tro da Fa -
zen da, en ca mi nhan do, nos ter mos do art. 3º da Re -
so lu ção nº 57, de 1995, com a re da ção dada pe las
Re so lu ções nºs 51, de 1997, 34, de 1999 e 74, de
2000, do Se na do Fe de ral, Re la tó rio so bre a exe cu -
ção do Pro gra ma de Emis são e Co lo ca ção de Tí tu -
los de Res pon sa bi li da de do Te sou ro Na ci o nal no
Exte ri or, re la ti vo ao pe río do de agos to a ou tu bro de
2001.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do do Di -
ver sos nº 34, de 1997, e, em có pia, aos pro ces sa -
dos das Re so lu ções re fe ri das, vai à Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu os Ofí ci os nºs 329 a
331, de 2002, do Ban co Cen tral do Bra sil, en ca mi -
nhan do, nos ter mos do in ci so II do art. 39 da Re so -
lu ção nº 78/98, do Se na do Fe de ral, os bo le tins das
fi nan ças es ta du a is e mu ni ci pa is re la ti vos aos me ses 
de se tem bro, ou tu bro e no vem bro de 2001, con ten -
do a po si ção do en di vi da men to dos Esta dos, do Dis -
tri to Fe de ral, dos Mu ni cí pi os e suas res pec ti vas au -
tar qui as, fun da ções e em pre sas es ta ta is.

Infor ma ain da que, com vis tas a aten der os ob -
je ti vos de trans pa rên cia e de am pla di vul ga ção, os
re fe ri dos bo le tins são en vi a dos men sal men te por
e-mail para os Srs. Se na do res e co lo ca dos à dis po -
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si ção tam bém nos si tes do Ban co Cen tral, na Inter -
net.

Os ex pe di en tes, ane xa dos ao pro ces sa do do
Ofí cio nº S/22, de 2001, vão à Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu do Ban co Cen tral do
Bra sil os Ofí ci os nºs 90, 333 e 334, de 2002, na ori -
gem, en ca mi nhan do as re la ções das ope ra ções de
cré di to dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e de Mu ni cí -
pi os ana li sa das nos me ses de ou tu bro, no vem bro e
de zem bro de 2001.

Infor ma ain da que, no âm bi to da que la Insti tu i -
ção, nos pe río dos re fe ri dos fo ram au to ri za das 34
ope ra ções de cré di to de dí vi da fun da da in ter na, in -
de fe ri das 20 ope ra ções da mes ma es pé cie e au to ri -
za da 1 ope ra ção de ARO e en ca mi nha das a esta
Casa 11 ope ra ções de cré di to, sen do 4 de dí vi da
fun da da in ter na e 7 de dí vi da fun da da ex ter na.

Co mu ni ca tam bém que o Se na do Fe de ral au -
to ri zou, nos me ses ci ta dos, 9 ope ra ções de cré di to e 
1 re ne go ci a ção de dí vi da fun da da in ter na.

Os ex pe di en tes ane xa dos ao pro ces sa do do
Ofí cio nº S/13, de 2001, vão à Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu do Ban co Cen tral do
Bra sil o Ofí cio nº S/1, de 2002 (nº 3.415/2001, na
ori gem), de 19 de de zem bro úl ti mo, en ca mi nhan do,
nos ter mos da Re so lu ção nº 78/98, do Se na do Fe -
de ral, ma ni fes ta ção da que le ór gão so bre a so li ci ta -
ção do Go ver no do Esta do de São Pa u lo 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 34 mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos, equi va -
len tes a R$90.797.000,00, à taxa de câm bio de
30/09/01, cu jos re cur sos se rão des ti na dos ao Pro -
gra ma de Atu a ção em Cor ti ços.

A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu o Ofí cio nº S/2, de
2002 (nº 3.416/2001, na ori gem), de 19 de no vem -
bro úl ti mo, en ca mi nhan do, nos ter mos da Re so lu ção 
nº 78/98, do Se na do Fe de ral, ma ni fes ta ção da que le
ór gão so bre a so li ci ta ção do Go ver no do Esta do de
São Pa u lo 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 120 mi lhões de dó la res dos

Esta dos Uni dos da Amé ri ca, equi va len tes a
R$320.460.000,00, à taxa de câm bio de 30/09/01,
cu jos re cur sos se rão des ti na dos ao fi nan ci a men to
do Pro gra ma de Re cu pe ra ção de Ro do vi as da que le
Esta do.

A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu o Ofí cio nº S/3, de
2002, de 18 de de zem bro úl ti mo, do Par la men to La -
ti no a me ri ca no, en ca mi nhan do có pia das Atas da
Re u nião da Jun ta Di re ti va e da VI Assem bléia Extra -
or di ná ria do Par la men to La ti no a me ri ca no, re a li za -
das nos dias 29 e 30 de no vem bro pas sa do, em São 
Pa u lo.

O ex pe di en te vai à Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos
ter mos do art. 334, in ci so I, do Re gi men to Inter no,
de cla ra pre ju di ca dos e en ca mi nha ao Arqui vo os
Re que ri men tos nºs 76, de 1999, 44 e 75, de 2001,
de con vo ca ção de Mi nis tro de Esta do, uma vez que
os Mi nis tros con vo ca dos já não são ti tu la res das
pas tas mi nis te ri a is a que se re fe rem os re que ri men -
tos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio, em aten -
di men to às re co men da ções cons tan tes do Re la tó rio
Fi nal nº 1, de 2001, da Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to 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, que en ca mi nhou, 
du ran te o re ces so par la men tar, ofí ci os às se guin tes
au to ri da des e en ti da des re fe ri das no men ci o na do
re la tó rio: Pre si den te da Re pú bli ca, Pre si den te do
Ban co Cen tral do Bra sil, Mi nis tro de Esta do da Fa -
zen da, Pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral,
Pre si den te do Tri bu nal de Con tas da União, Mi nis tro
de Esta do de Mi nas e Ener gia, Mi nis tro de Esta do
da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al, Mi nis tro de
Esta do do Espor te e Tu ris mo, Pro cu ra do ria-Ge ral da 
Re pú bli ca, Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos,
Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral, Pre si den te do Con -
se lho de Con tro le de Ati vi da des Fi nan ce i ras, Pre si -
den te da Fe de ra ção de Fu te bol do Rio de Ja ne i ro,
Pre si den te da Con fe de ra ção Bra si le i ra de Fu te bol,
Di re tor-Pre si den te do Insti tu to Na ci o nal de Se gu ro
So ci al, Pre si den te da Fe de ra ção Pa u lis ta de Fu te -
bol, Pre si den te do Clu be de Re ga tas do Fla men go,
Di re tor-Ge ral do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral,
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Pre si den te do Bo ta fo go de Fu te bol e Re ga tas, Pro -
cu ra dor-Ge ral de Jus ti ça do Esta do do Rio de Ja ne i -
ro, Pre si den te da Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os,
Pre si den te do Flu mi nen se Fu te bol Clu be e o Pre si -
den te do Con se lho Fis cal da So ci e da de Espor ti va
Pal me i ras.

São os se guin tes os ofí ci os en ca mi -
nha dos:

Men sa gem nº 1/2002

Bra sí lia, 31 de ja ne i ro de 2002

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

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o Re la tó rio Fi -
nal nº 1, de 2001, apre sen ta do, como con clu são de
seus tra ba lhos, pela Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to cri a da, no Se na do Fe de ral, 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 e pu -
bli ca do em Su ple men to ao Diá rio do Se na do Fe de -
ral nº 190, do dia 20 de de zem bro de 2001. – Ra -
mez Te bet, Pre si den te do Se na do Fe de ral.

OFÍCIO Nº 3 (SF)

Bra sí lia, 31 de ja ne i ro de 2002

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Dou tor Pe dro Pa ren te
Mi nis tro de Esta do Che fe da Casa Ci vil
da Pre si dên cia da Re pú bli ca

Se nhor Mi nis tro,

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia a Men sa gem
nº 1, de 2002 (SF), do Exce len tís si mo Se nhor Pre si -
den te do Se na do Fe de ral, com o Re la tó rio Fi nal nº
1, de 2001, apre sen ta do pela Co mis são Par la men -
tar de Inqué ri to cri a da, no Se na do Fe de ral, 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
e pu bli ca do em Su ple men to ao Diá rio do Se na do
Fe de ral nº 190, do dia 20 de de zem bro de 2001.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ante ro Paes de
Bar ros, Se gun do Se cre tá rio no exer cí cio da Pri me i -
ra Se cre tá ria.

OF.SF 4/2002

Bra sí lia, de ja ne i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,

Para co nhe ci men to e pro vi dên ci as que se fi ze -
rem ne ces sá ri as por par te do Ban co Cen tral do Bra -
sil, e à vis ta do dis pos to na Lei nº 10.001, de 4 de
se tem bro de 2000, que dis põe so bre a pri o ri da de

nos pro ce di men tos a se rem ado ta dos a res pe i to das 
con clu sões das co mis sões par la men ta res de in qué -
ri to, en ca mi nho a V.Exª exem plar do Su ple men to ao
nº 190 do Diá rio do Se na do Fe de ral do dia 20 de
de zem bro de 2001, con ten do a pu bli ca ção do Re la -
tó rio Fi nal 1, de 2001, apre sen ta do, como con clu são 
de seus tra ba lhos, pela Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to cri a da, no Se na do Fe de ral, 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.

Após a con clu são de suas in ves ti ga ções a Co -
mis são Par la men tar de Inqué ri to re co men da a essa
en ti da de ban cá ria:

I – Con fe de ra ção Bra si le i ra de Fu te bol – pág. 361

Ado tar as pro vi dên ci as ne ces sá ri as ao apro -
fun da men to das in ves ti ga ções ca bí ve is re la ti vas aos 
fa tos cons tan tes das pá gi nas 519 e 520.

II – O caso dos Empre sá ri os de Fu te bol –
pág. 616

Apu ra ção de ir re gu la ri da des cam bi as e fis ca is
co me ti das pe los em pre sá ri os alen ca das às págs. 634 
e 635.

III – O caso da Fe de ra ção Pa u lis ta de Fu te -
bol – pág. 653

Apu re a pos sí vel fra u de ban cá ria e a ocor rên cia
de cri me de eva são de di vi sas por par te da FPF re la -
ci o na dos às págs. 739 e 740.

IV – O caso do Clu be de Re ga tas Vas co da
Gama – pág. 929

Ado tar as pro vi dên ci as ne ces sá ri as ao cum pri -
men to das su ges tões e de ter mi na ções alen ca das às
págs. 990.

VII – O caso do Flu mi nen se Fo ot ball Club –
pág. 993

Insta lar pro ce di men tos de fis ca li za ção, con for -
me su ge ri do às págs. 1012, sem pre ju í zo de ou tras
re co men da ções cons tan tes do mes mo.

Cor di a is sa u da ções. –  Se na dor Ra mez Te bet,
Pre si den te do Se na do Fe de ral.

OF.SF/5/2002

Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2002

Se nhor Mi nis tro,

Para co nhe ci men to e pro vi dên ci as de V. Exª,
en ca mi nho-lhe exem plar do Su ple men to ao nº 190
do Diá rio do Se na do Fe de ral do dia 20 de de zem -
bro de 2001, con ten do a pu bli ca ção do Re la tó rio Fi -
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nal nº 1, de 2001, apre sen ta do, como con clu são dos 
tra ba lhos, pela Co mis são Par la men tar de Inqué ri to
cri a da, no Se na do Fe de ral, 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, onde cons tam 
re co men da ções e su ges tões a ór gãos des se Mi nis -
té rio.

Aten ci o sas sa u da ções, – Ra mez Te bet, Pre si -
den te do Se na do Fe de ral.

OF. SF/6/2002

Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,

Aten den do re co men da ção da Co mis são Par la -
men tar de Inqué ri to cri a da, no Se na do Fe de ral, 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, e à vis ta do dis pos to na Lei nº 10.001, de 4 de 
se tem bro de 2000, que dis põe so bre a pri o ri da de
nos pro ce di men tos a se rem ado ta dos a res pe i to das 
con clu sões das co mis sões par la men ta res de in qué -
ri to, en ca mi nho a V. Exª exem plar do Su ple men to ao 
nº 190 do Diá rio do Se na do Fe de ral do dia 20 de
de zem bro de 2001, con ten do a pu bli ca ção do Re la -
tó rio Fi nal nº 1, de 2001, apre sen ta do, como con clu -
são dos tra ba lhos, pela re fe ri da CPI.

Como re sul ta do da in ves ti ga ção pro ce di da so -
bre as ati vi da des do Clu be de Re ga tas Vas co da
Gama (págs. 929), a Co mis são re co men da a esse
Tri bu nal (págs. 990) que ve ri fi que a pres ta ção de
con tas do Se nhor Eu ri co Ange lo de Oli ve i ra Mi ran da 
quan do da cam pa nha de sua ele i ção para a Câ ma ra 
dos De pu ta dos, pela re pre sen ta ção do Esta do do
Rio de Ja ne i ro, em 1998.

Aten ci o sas sa u da ções, – Ra mez Te bet, Pre si -
den te do Se na do Fe de ral.

OF. SF/7/2002

Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,

Para co nhe ci men to e pro vi dên ci as que se fi ze -
rem ne ces sá ri as por par te do Tri bu nal da Cons tas
da União, e à vis ta do dis pos to na Lei nº 10.001, de
4 de se tem bro de 2000, que dis põe so bre a pri o ri da -
de nos pro ce di men tos a se rem ado ta dos a res pe i to
das con clu sões das co mis sões par la men ta res de in -
qué ri to, en ca mi nho a V. Exª exem plar do Su ple men -
to ao nº 190 do Diá rio do Se na do Fe de ral do dia
20 de de zem bro de 2001, con ten do a pu bli ca ção do
Re la tó rio Fi nal nº 1, de 2001, apre sen ta do, como

con clu são de seus tra ba lhos, pela Co mis são Par la -
men tar de Inqué ri to cri a da, no Se na do Fe de ral, 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.

Após a con clu são de suas in ves ti ga ções a Co -
mis são Par la men tar de Inqué ri to su ge re que, quan to 
ao Clu be de Re ga tas do Fla men go (págs. 826),
essa Cor te de Con tas ado te as pro vi dên ci as re co -
men da das às págs. 911 do re fe ri do Re la tó rio, sem
pre ju í zo de ou tras cons tan tes do mes mo.

Aten ci o sas sa u da ções, – Se na dor Ra mez Te -
bet, Pre si den te do Se na do Fe de ral. 

OF.SF/8/2002

Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2002

Se nhor Mi nis tro,

Para co nhe ci men ro e pro vi dên ci as que se fi ze -
ram ne ces sá ri as por par te do Mi nis té rio de Mi nas e
Ener gia, di ri gi do por V. Exª, e à vis ta do dis pos to na
Lei nº 10.001, de 4 de se tem bro de 2000, que dis -
põe so bre a pri o ri da de nos pro ce di men tos a se rem
ado ta dos a res pe i to das con clu sões das co mis sões
par la men ta res de in qué ri to, en ca mi nha do a V. Exª,
exem plar do Su ple men to ao nº 190 do Diá rio do
Se na do Fe de ral do dia 20 de de zem bro de 2001,
con ten do a pu bli ca ção do Re la tó rio Fi nal nº 1, de
2001, apre sen ta do, como con clu são de seus tra ba -
lhos, pela Co mis são Par la men tar de Inqué ri to cri a -
da, no Se na do Fe de ral, 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.

Após a con clu são de suas in ves ti ga ções a Co -
mis são Par la men tar de Inqué ri to su ge re que, quan to 
ao Clu be de re ga tas do Fla men go (págs. 826), esse
Mi nis té rio ado te as pro vi dên ci as re co men da das às
págs. 911 do re fe ri do Re la tó rio, sem pre ju í zo de ou -
tras cons tan tes do mes mo.

Aten ci o sas sa u da ções, – Se na dor Ra met Te -
bet, Pre si den te do Se na do Fe de ral.

OF. SF Nº 9/2002

Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2002

Se nhor Mi nis tro,

Para co nhe ci men to e pro vi dên ci as que se fi ze -
rem ne ces sá ri as por par te do Mi nis té rio de Mi nas e
Ener gia, di ri gi do por V. Exª, e à vis ta do dis pos to na
Lei nº 10.001, de 4 de se tem bro de 2000, que dis -
põe so bre a pri o ri da de nos pro ce di men tos a se rem
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ado ta dos a res pe i to das con clu sões das co mis sões
par la men ta res de in qué ri to, en ca mi nho a V. Exª
exem plar do Su ple men to ao nº 190 do Diá rio do Se -
na do Fe de ral do dia 20 de de zem bro de 2001, con -
ten do a pu bli ca ção do Re la tó rio Fi nal nº 1, de 2001,
apre sen ta do, como con clu são de seus tra ba lhos,
pela Co mis são Par la men tar de Inqué ri to cri a da, no
Se na do Fe de ral, 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.

Após aná li se so bre a ques tão pre vi den ciá ria
das en ti da des es por ti vas, a Co mis são Par la men tar
de Inqué ri to, no que se re fe re à Fe de ra ção Mi ne i ra
de Fu te bol, re co men da a esse Mi nis té rio que tome
co nhe ci men to dos “ar ti fí ci os em pre ga dos na aqui si -
ção de ter re no ru ral para en tre gar em ga ran tia de dí -
vi da a ser re – fi nan ci a da, além de ação fis cal para
ava li a ção do re co lhi men to de vi do, nos bo le tins fi nan -
ce i ros dos jo gos or ga ni za dos pela Fe de ra ção Mi ne i -
ra de Fu te bol”, con for me págs. 781 do Re la tó rio em
re fe rên cia, sem pre ju í zo de ou tras pro vi dên ci as que
jul gue ne ces sá ri as.

Aten ci o sas sa u da ções,  –  Se na dor Ra mez Te -
bet Pre si den te do Se na do Fe de ral.

OF. SF Nº 10/2002

Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2002

Se nhor Mi nis tro,

Para co nhe ci men to e pro vi dên ci as do Mi nis té -
rio di ri gi do por V. Exª, e à vis ta do dis pos to na Lei nº
10.001, de 4 de se tem bro de 2000, que dis põe so -
bre a pri o ri da de nos pro ce di men tos a se rem ado ta -
dos a res pe i to das con clu sões das co mis sões par la -
men ta res de in qué ri to, en ca mi nho a V. Exª exem plar
do Su ple men to ao nº 190 do Diá rio do Se na do Fe -
de ral do dia 20 de de zem bro de 2001, con ten do a
pu bli ca ção do Re la tó rio Fi nal nº 1, de 2001, apre -
sen ta do, como con clu são de seus tra ba lhos, pela
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to cri a da, no Se na -
do Fe de ral, 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.

Infor mo a V. Exª que, após a con clu são de
suas in ves ti ga ções a Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to, às págs. 187 a 191 de seu Re la tó rio, apre -
sen ta re co men da ções e su ges tões que en vol vem di -
re ta men te a com pe tên cia des se Mi nis té rio.

Aten ci o sas sa u da ções,  –  Se na dor Ra mez Te -
bet Pre si den te do Se na do Fe de ral.

OF. SF Nº 11/2002

Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2002

Se nhor Proc cu ra dor – Ge ral,

Para co nhe ci men to e pro vi dên ci as que se fi ze -
rem ne ces sá ri as por par te do Mi nis té rio Pú bli co Fe -
de ral  à vis ta do dis pos to na Lei nº 10.001, de 4 de
se tem bro de 2000, que dis põe so bre a pri o ri da de
nos pro ce di men tos a se rem ado ta dos a res pe i to das 
con clu sões das co mis sões par la men ta res de in qué -
ri to, en ca mi nho a V. Exª 10 (dez) exem plar do Su ple -
men to ao nº 190 do Diá rio do Se na do Fe de ral do
dia 20 de de zem bro de 2001, con ten do a pu bli ca ção 
do Re la tó rio Fi nal nº 1, de 2001, apre sen ta do, como
con clu são de seus tra ba lhos, pela Co mis são Par la -
men tar de Inqué ri to cri a da, no Se na do Fe de ral, 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.

Após a con clu são de suas in ves ti ga ções a Co -
mis são Par la men tar de Inqué ri to re co men da a esse
Órgão:

I  –  Con fe de ra ção Bra si le i ra de Fu te bol  – 
pág. 361 Ado tar as pro vi dên ci as ne ces sá ri as ao
apro fun da men to das in ves ti ga ções ca bí ve is re la ti vas 
aos fa tos cons tan tes das pá gi nas 510 a 516.

II  –  O caso Van der lei Lu xem bur go da Sil va  –  
pág. 588

Pro ce der ao in di ci a men to do Sr. Van der lei Lu -
xem bur go pela prá ti ca de cri mes tri bu tá ri os, po den -
do o Mi nis té rio Pú bli co, para tan to, re ce ber in for ma -
ções e pro vas em po der da Co mis são Par la men tar
de Inqué ri to  –  pág. 614

OF. SF Nº 12/2002

Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,

Aten den do re co men da ção da Co mis são Par la -
men tar de Inqué ri to cri a da, no Se na do Fe de ral, 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, e à vis ta do dis pos to na Lei nº 10.001, de 4 de 
se tem bro de 2000, que dis põe so bre a pri o ri da de
nos pro ce di men tos a se rem ado ta dos a res pe i to das 
con clu sões das co mis sões par la men ta res de in qué -
ri to, en ca mi nho a V. Exª exem plar do Su ple men to ao 
nº 190 do Diá rio do Se na do Fe de ral do dia 20 de
de zem bro de 2001, con ten do a pu bli ca ção do Re la -
tó rio Fi nal nº 1, de 2001, apre sen ta do, como con clu -
são dos tra ba lhos, pela re fe ri da CPI.
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Como re sul ta do da in ves ti ga ção pro ce di da so -
bre as ati vi da des do Clu be de Re ga tas Vas co da
Gama (págs. 929), a Co mis são re co men da à Câ ma ra
dos De pu ta dos (págs. 991) que pro ce da a aber tu ra
de pro ces so dis ci pli nar con tra o De pu ta do Eu ri co
Ânge lo de Oli ve i ra Mi ran da pela prá ti ca de atos de sa -
bo na do res de sua con du ta e aten ta tó ri os à dig ni da de
e ao de co ro par la men tar, bem como a prá ti ca de cri -
mes co muns pra ti ca dos no exer cí cio de seu man da to.

Aten ci o sas sa u da ções,  –  Se na dor Ra mez Te -
bet Pre si den te do Se na do Fe de ral.

OF. SF/13/2002

Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2002

Se nhor Se cre tá rio,
Para co nhe ci men to e pro vi dên ci as que se fi ze -

rem ne ces sá ri as por par te da Se cre ta ria da Re ce i ta
Fe de ral, e à vis ta do dis pos to na Lei nº 10.001, de 4 de 
se tem bro de 2000, que dis põe so bre a pri o ri da de nos
pro ce di men tos a se rem ado ta dos a res pe i to das con -
clu sões das co mis sões par la men ta res de in qué ri to,
en ca mi nho a V. Sª exem plar do Su ple men to ao nº 190
do Diá rio do Se na do Fe de ral do dia 20 de de zem bro
de 2001, con ten do a pu bli ca ção do Re la tó rio Fi nal nº
1, de 2001, apre sen ta do, como con clu são de seus
tra ba lhos, pela Co mis são Par la men tar de Inqué ri to
cri a da, no Se na do Fe de ral, 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.

Após a con clu são de suas in ves ti ga ções a Co -
mis são Par la men tar de Inqué ri to re co men da a essa
Se cre ta ria:

I – Con fe de ra ção Bra si le i ra de Fu te bol – pág. 361.
Ado tar as pro vi dên ci as ne ces sá ri as ao apro fun -

da men to das in ves ti ga ções ca bí ve is re la ti vas aos fa -
tos cons tan tes das pá gi nas 516 a 519.

II – O caso Van der lei Lu xem bur go da Sil va –
pág. 588

Pro ce der à ação fis cal con tra o Sr. Van der lei Lu -
xem bur go da Sil va no ta da men te quan to aos fa tos
enu me ra dos às pá gi nas 613 e 614, po den do essa Se -
cre ta ria, para tan to, re ce ber in for ma ções e pro vas em
po der da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to.

III – O caso dos Empre sá ri os de Fu te bol – pág. 616.
Apu ra ção de ir re gu la ri da des cam bi a is e fis ca is

co me ti das pe los em pre sá ri os alen ca dos às págs. 634 
e 635.

OF. SF/14/2002

Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2002

Se nho ra Pre si den te,
Para co nhe ci men to e pro vi dên ci as que se fi ze -

rem ne ces sá ri as por par te do Con se lho de Con tro le
de Ati vi da des Fi nan ce i ras, e à vis ta do dis pos to na Lei 

nº 10.001, de 4 de se tem bro de 2000, que dis põe so -
bre a pri o ri da de nos pro ce di men tos a se rem ado ta -
dos a res pe i to das con clu sões das co mis sões par la -
men ta res de in qué ri to, en ca mi nho a V. Sª exem plar
do Su ple men to ao nº 190 do Diá rio do Se na do Fe de -
ral do dia 20 de de zem bro de 2001, con ten do a pu bli -
ca ção do Re la tó rio Fi nal nº 1, de 2001, apre sen ta do,
como con clu são de seus tra ba lhos, pela Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to cri a da, no Se na do Fe de ral,
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.

Após a con clu são de suas in ves ti ga ções a Co -
mis são Par la men tar de Inqué ri to re co men da a esse
Con se lho:

I – Con fe de ra ção Bra si le i ra de Fu te bol – pág. 361.
Ado tar as pro vi dên ci as ne ces sá ri as ao apro fun -

da men to das in ves ti ga ções ca bí ve is re la ti vas aos fa -
tos cons tan tes das pá gi nas 520 e 521.

II – O caso Van der lei Lu xem bur go da Sil va –
pág. 588.

Ado tar pro vi dên ci as no sen ti do das su ges tões e
de ter mi na ções cons tan tes às págs. 614, po den do,
para tan to, re ce ber in for ma ções e pro vas em po der
da CPI.

III – O caso dos Empre sá ri os de fu te bol – pág. 616.
Ado tar pro vi dên ci as para a apu ra ção de ir re gu -

la ri da des cam bi a is e fis ca is re fe ri das às págs. 635,
sem pre ju í zo de ou tras cons tan tes do mes mo.

Aten ci o sa men te, Se na dor Car los Wil son Pri -
me i ro-Se cre tá rio da Mesa do Se na do Fe de ral.

OF. SF/15/2002

Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Para co nhe ci men to e pro vi dên ci as que se fi ze -

rem ne ces sá ri as por par te da Fe de ra ção de Fu te bol
do Esta do do Rio de Ja ne i ro, e à vis ta do dis pos to na
Lei nº 10.001, de 4 de se tem bro de 2000, que dis põe
so bre a pri o ri da de nos pro ce di men tos a se rem ado ta -
dos a res pe i to das con clu sões das co mis sões par la -
men ta res de in qué ri to, en ca mi nho a V. Sª exem plar do 
Su ple men to ao nº 190 do Diá rio do Se na do Fe de ral
do dia 20 de de zem bro de 2001, con ten do a pu bli ca -
ção do Re la tó rio Fi nal nº 1, de 2001, apre sen ta do,
como con clu são de seus tra ba lhos, pela Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to cri a da, no Se na do Fe de ral,
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.

Após a con clu são de suas in ves ti ga ções a Co -
mis são Par la men tar de Inqué ri to, con for me o dis pos -
to às págs. 650 do re fe ri do Re la tó rio, su ge re que essa 
en ti da de, sem pre ju í zo de ou tras pro vi dên ci as, con -
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tra te uma au di to ria ex ter na in de pen den te para pro ce -
der a um es tu do per cu ci en te de sua si tu a ção eco nô -
mi co -fi nan ce i ra

Aten ci o sas sa u da ções, Se na dor Car los Wil son,
Pri me i ro-Se cre tá rio da Mesa do Se na do Fe de ral.

OF. SF/16/2002

Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Para co nhe ci men to e pro vi dên ci as que se fi ze -

rem ne ces sá ri as por par te da Con fe de ra ção Bra si le i -
ra de Fu te bol, e à vis ta do dis pos to na Lei nº 10.001,
de 4 de se tem bro de 2000, que dis põe so bre a pri o ri -
da de nos pro ce di men tos a se rem ado ta dos a res pe i to 
das con clu sões das co mis sões par la men ta res de in -
qué ri to, en ca mi nho a V. Sª exem plar do Su ple men to
ao nº 190 do Diá rio do Se na do Fe de ral do dia 20 de
de zem bro de 2001, con ten do a pu bli ca ção do Re la tó -
rio Fi nal nº 1, de 2001, apre sen ta do, como con clu são
de seus tra ba lhos, pela Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to cri a da, no Se na do Fe de ral, 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.

Após a con clu são de suas in ves ti ga ções a Co -
mis são Par la men tar de Inqué ri to su ge re que essa en -
ti da de:

a) Inter ve nha nos ne gó ci os da Fe de ra -
ção de Fu te bol do Esta do do Rio de Ja ne i ro, 
con for me re co men da ções às págs. 651 do
re fe ri do Re la tó rio:

b) Inter ve nha ime di a ta men te na Fe de -
ra ção Mi ne i ra de Fu te bol, para os fins pre -
vis tos na ex po si ção às págs. 781 do re fe ri do 
Re la tó rio, sem pre ju í zo de ou tras pro vi dên -
ci as cons tan tes do mes mo.

Aten ci o sas sa u da ções, – Se na dor Car los Wil son,
Pri me i ro-Se cre tá rio da Mesa do Se na do Fe de ral.

OF.SF/17/2002

Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2002

Se nhor Di re tor-Pre si den te,
Para co nhe ci men to e pro vi dên ci as que se fi ze -

rem ne ces sá ri as por par te do Insti tu to Na ci o nal de
Se gu ro So ci al - INSS, e à vis ta do dis pos to na Lei nº
10.001, de 4 de se tem bro de 2000, que dis põe so bre
a pri o ri da de nos pro ce di men tos a se rem ado ta dos a
res pe i to das con clu sões das co mis sões par la men ta -
res de in qué ri to, en ca mi nho a V. Sª exem plar do Su -
ple men to ao nº 190 do Diá rio do Se na do Fe de ral do
dia 20 de de zem bro de 2001, con ten do a pu bli ca ção
do Re la tó rio Fi nal nº 1, de 2001, apre sen ta do, como
con clu são de seus tra ba lhos, pela Co mis são Par la -

men tar de Inqué ri to cri a da, no Se na do Fe de ral, 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.

Após a con clu são de suas in ves ti ga ções a Co -
mis são Par la men tar de Inqué ri to re co men da que
essa en ti da de:

a) in ten si fi que a fis ca li za ção quan to à
so ne ga ção fis cal nos es tá di os de atu a ção
da Fe de ra ção de Fu te bol do Esta do do  Rio
de Ja ne i ro, con for me o des cri to às págs.
651 do re fe ri do Re la tó rio, sem pre ju í zo de
ou tras pro vi dên ci as cons tan tes do mes mo;

b) quan to ao Clu be de Re ga tas do Fla -
men go (págs. 826), ado te as pro vi dên ci as
re co men da das às págs. 911 do Re la tó rio
em re fe rên cia;

c) quan to à So ci e da de Espor ti va Pal -
me i ras (pág. 1013), a CPI co lo ca à dis po si -
ção da fis ca li za ção do INSS os do cu men tos
por ela ob ti dos do si gi lo ban cá rio da Rhum -
mell, con for me con clu são às págs. 1023.

Aten ci o sas sa u da ções, – Se na dor Car los Wil -
son, Pri me i ro-Se cre tá rio da Mesa do Se na do Fe de ral.

OF.SF/18/2002

Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Para co nhe ci men to e pro vi dên ci as que se fi ze -

rem ne ces sá ri as por par te da Fe de ra ção Pa u lis ta de
Fu te bol, e à vis ta do dis pos to na Lei nº 10.001, de 4
de se tem bro de 2000, que dis põe so bre a pri o ri da de
nos pro ce di men tos a se rem ado ta dos a res pe i to das
con clu sões das co mis sões par la men ta res de in qué ri -
to, en ca mi nho a V. Sª exem plar do Su ple men to ao nº
190 do Diá rio do Se na do Fe de ral do dia 20 de de -
zem bro de 2001, con ten do a pu bli ca ção do Re la tó rio
Fi nal nº 1, de 2001, apre sen ta do, como con clu são de
seus tra ba lhos, pela Co mis são Par la men tar de Inqué -
ri to cri a da, no Se na do Fe de ral, 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.

Após a con clu são de suas in ves ti ga ções a Co -
mis são Par la men tar de Inqué ri to, nos ter mos da re co -
men da ção às págs. 740, su ge re aos Clu bes fi li a dos à
Fe de ra ção Pa u lis ta de Fu te bol que, pro mo vam uma
Assem bléia-Ge ral Extra or di ná ria, com a fi na li da de de 
con tra tar con ce i tu a da em pre sa de au di to ria ex ter na
para exa mi nar as con tas da Fe de ra ção.

Com esse ob je ti vo so li ci to a V. Sª, fa zer che gar
ao co nhe ci men to dos Clu bes em re fe rên cia os ter mos 
do Re la tó rio e do pre sen te ofí cio.

Aten ci o sas sa u da ções, – Se na dor Car los Wil som, 
Pri me i ro-Se cre tá rio da Mesa do Se na do Fe de ral.
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OF. SF/19/2002

Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Para co nhe ci men to e pro vi dên ci as do Clu be de

Re ga tas do Fla men go, e à vis ta do dis pos to na Lei nº
10.001, de 4 de se tem bro de 2000, que dis põe so bre
a pri o ri da de nos pro ce di men tos a se rem ado ta dos a
res pe i to das con clu sões das co mis sões par la men ta -
res de in qué ri to, en ca mi nho a V. Sª exem plar do Su -
ple men to ao nº 190 do Diá rio do Se na do Fe de ral do
dia 20 de de zem bro de 2001, con ten do a pu bli ca ção
do Re la tó rio Fi nal nº 1, de 2001, apre sen ta do, como
con clu são de seus tra ba lhos, pela Co mis são Par la -
men tar de Inqué ri to cri a da, no Se na do Fe de ral, 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.

Após a con clu são de suas in ves ti ga ções a Co -
mis são Par la men tar de Inqué ri to re co men da a ado -
ção, por par te des se Clu be, das pro vi dên ci as alen ca -
das às págs., 908 e 909 do Re la tó rio em re fe rên cia,
sem pre ju í zo de ou tras cons tan tes do mes mo.

Aten ci o sas sa u da ções, – Se na dor Car los Wil -
son, Pri me i ro-Se cre tá rio da Mesa do Se na do Fe de ral.

OF.SF/20/2002

Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2002

Se nhor Di re tor-Ge ral,
Para co nhe ci men to e pro vi dên ci as que se fi ze -

rem ne ces sá ri as por par te do De par ta men to de Po lí -
cia Fe de ral, e à vis ta do dis pos to na Lei nº 10.001, de
4 de se tem bro de 2000, que dis põe so bre a pri o ri da de 
nos pro ce di men tos a se rem ado ta dos a res pe i to das
con clu sões das co mis sões par la men ta res de in qué ri -
to, en ca mi nho a V. Exª exem plar do Su ple men to ao nº
190 do Diá rio do Se na do Fe de ral do dia 20 de de -
zem bro de 2001, con ten do a pu bli ca ção do Re la tó rio
Fi nal nº 1, de 2001, apre sen ta do, como con clu são de
seus tra ba lhos, pela Co mis são Par la men tar de Inqué -
ri to cri a da, no Se na do Fe de ral, 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.

Após a con clu são de suas in ves ti ga ções a Co -
mis são Par la men tar de Inqué ri to re co men da, quan to
ao Clu be de Re ga tas do Fla men go (págs. 826), que a
Po lí cia Fe de ral apu re os fa tos alen ca dos às págs. 911 
do re fe ri do Re la tó rio, sem pre ju í zo de ou tros cons tan -
tes do mes mo, co lo can do, para tan to, à dis po si ção
des se De par ta men to, na Se cre ta ria-Ge ral da Mesa
do Se na do Fe de ral, fita e de gra va ção da mes ma con -
ten do a en tre vis ta do Sr. Luiz Car los de Me de i ros,
pres ta da ao jor nal Lan ce.

Aten ci o sas sa u da ções, _ Se na dor Car los Wil -
son, Pri me i ro-Se cre tá rio da Mesa do Se na do Fe de ral.

OF. SF Nº 20/2002

Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2002

Se nhor Di re tor-Ge ral,
Para co nhe ci men to e pro vi dên ci as que se fi ze -

rem ne ces sá ri as por par te do De par ta men to de Po lí -
cia Fe de ral, e à vis ta do dis pos to na Lei nº 10.001, de
4 de se tem bro de 2000, que dis põe so bre a pri o ri da de 
nos pro ce di men tos a se rem ado ta dos a res pe i to das
con clu sões das co mis sões par la men ta res de in qué ri -
to, en ca mi nho a V. Exª exem plar do Su ple men to ao nº
190 do Diá rio do Se na do Fe de ral do dia 20 de de -
zem bro de 2001, con ten do a pu bli ca ção do Re la tó rio
Fi nal nº 1, de 2001, apre sen ta do, como con clu são de
seus tra ba lhos, pela Co mis são Par la men tar de Inqué -
ri to cri a da, no Se na do Fe de ral, 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.

Após a con clu são de suas in ves ti ga ções a Co mis -
são  Par la men tar de in qué ri to re co men da, quan to ao Clu -
be de Re ga tas do Fla men go (págs. 826), que a Po lí cia Fe -
de ral apu re os fa tos alen ca dos às págs. 911 do re fe ri do
Re la tó rio, sem pre ju í zo de ou tros cons tan tes do mes mo
co lo can do, para tan to, à dis po si ção des se De par ta men to,
na Se cre ta ria–Ge ral da Mesa do Se na do Fe de ral, fita e de 
gra va ção da mes ma con ten do a en tre vis ta do Sr. Luiz
Car los de Me de i ros, pres ta da ao jor nal Lan ce.

Aten ci o sas sa u da ções, – Se na dor Car los Wil -
son, Pri me i ro-Se cre tá rio da Mesa do Se na do Fe de ral. 

OF. SF Nº 21/2002

Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Para co nhe ci men to e pro vi dên ci as que se fi ze -

rem ne ces sá ri as por par te do Bo ta fo go de Fu te bol e
Re ga tas, e à vis ta do dis pos to na Lei nº 10.001, de 4
de se tem bro de 2000, que dis põe so bre a pri o ri da de
nos pro ce di men tos a se rem ado ta dos a res pe i to das
con clu sões das co mis sões par la men ta res de in qué ri -
to, en ca mi nho a V. Sª exem plar do Su ple men to ao nº
190 do Diá rio do Se na do Fe de ral do dia 20 de de -
zem bro de 2001, con ten do a pu bli ca ção do Re la tó rio
Fi nal nº 1, de 2001, apre sen ta do, como con clu são de
seus tra ba lhos, pela Co mis são Par la men tar de Inqué -
ri to cri a da, no Se na do Fe de ral, 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.

Após a con clu são de suas in ves ti ga ções a Co mis -
são Par la men tar de Inqué ri to su ge re à essa ins ti tu i ção a
ado ção de pro vi dên ci as no sen ti do do aten di men to das
re co men da ções alen ca das às págs. 928 do re fe ri do Re -
la tó rio, sem pre ju í zo de ou tras cons tan tes do mes mo.

Aten ci o sas sa u da ções, – Se na dor Car los Wil -
son, Pri me i ro-Se cre tá rio da Mesa do Se na do Fe de ral.
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OF.SF Nº 22/2002

Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2002

Se nhor Pro cu ra dor-Ge ral de Jus ti ça,
Aten den do re co men da ção da Co mis são Par la -

men tar de Inqué ri to cri a da, no Se na do Fe de ral, 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, e à vis ta
do dis pos to na Lei nº 10.001, de 4 de se tem bro de 2000,
que dis põe so bre a pri o ri da de nos pro ce di men tos a se -
rem ado ta dos a res pe i to das con clu sões das co mis sões
par la men ta res de in qué ri to, en ca mi nho a V. Exª exem plar 
do Su ple men to ao nº 190 do Diá rio do Se na do Fe de ral
do dia 20 de de zem bro de 2001, con ten do a pu bli ca ção
do Re la tó rio Fi nal nº 1, de 2001, apre sen ta do, como con -
clu são dos tra ba lhos, pela re fe ri da CPI.

Como re sul ta do da in ves ti ga ção pro ce di da so bre
as ati vi da des do Flu mi nen se Fo ot ball Club (págs. 993), a
Co mis são co lo ca a dis po si ção da 1ª Cen tral de Inqué ri -
tos des se Mi nis té rio Pú bli co (pág. 1012) os do cu men tos
si gi lo sos, de na tu re za ban cá ria e fis cal, por ela ob ti dos,
re fe ren tes ao Sr. Alva ro Fer di nan do Du ar te Bar ce los.

Aten ci o sas sa u da ções, – Se na dor Car los Wil -
son, Pri me i ro-Se cre tá rio da Mesa do Se na do Fe de ral.

OF. SF Nº 23/2002

Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Aten den do re co men da ção da Co mis são Par la -

men tar de Inqué ri to cri a da, no Se na do Fe de ral, 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, e à vis ta
do dis pos to na Lei nº 10.001, de 4 de se tem bro de 2000,
que dis põe so bre a pri o ri da de nos pro ce di men tos a se -
rem ado ta dos a res pe i to das con clu sões das co mis sões
par la men ta res de in qué ri to, en ca mi nho a V. Exª exem plar 
do Su ple men to ao nº 190 do Diá rio do Se na do Fe de ral
do dia 20 de de zem bro de 2001, con ten do a pu bli ca ção
do Re la tó rio Fi nal nº 1, de 2001, apre sen ta do, como con -
clu são dos tra ba lhos, pela re fe ri da CPI.

Como re sul ta do da in ves ti ga ção pro ce di da so bre
as ati vi da des do Flu mi nen se Fo ot ball Club (págs. 993), a
Co mis são re co men da à Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri -
os-CVM que ins ta le pro ce di men tos de fis ca li za ção no
Fun do de Inves ti men tos Flu mi nen se/Oceâ ni ca, pe las ra -
zões es pe ci fi ca das às págs. 1012 do re fe ri do Re la tó rio.

Aten ci o sas sa u da ções, – Se na dor Car los Wil -
son, Pri me i ro-Se cre tá rio da Mesa do Se na do Fe de ral.

OF.SF/24/2002

Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Aten den do re co men da ção da Co mis são Par la -

men tar de Inqué ri to cri a da, no Se na do Fe de ral, 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, e à vis ta do dis pos to na Lei nº 10.001, de 4 de se -
tem bro de 2000, que dis põe so bre a pri o ri da de nos
pro ce di men tos a se rem ado ta dos a res pe i to das con -
clu sões das co mis sões par la men ta res de in qué ri to,
en ca mi nho a V. Sª exem plar do Su ple men to ao nº 190
do Diá rio do Se na do Fe de ral do dia 20 de de zem bro
de 2001, con ten do a pu bli ca ção do Re la tó rio Fi nal nº
1, de 2001, apre sen ta do, como con clu são dos tra ba -
lhos, pela re fe ri da CPI.

Como re sul ta do da in ves ti ga ção pro ce di da so -
bre as ati vi da des do Flu mi nen se Fo ot ball Club (págs.
993), a CPI re co men da à atu al ges tão des sa en ti da de 
des por ti va que de sen vol va pro vi dên ci as no sen ti do
do aten di men to das re co men da ções alen ca das às
págs. 1012 do Re la tó rio em re fe rên cia.

Aten ci o sas sa u da ções, – Se na dor Car los Wil son 
Pri me i ro-Se cre tá rio da Mesa do Se na do Fe de ral.

OF.SF/25/2002

Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Aten den do re co men da ção da Co mis são Par la -

men tar de Inqué ri to cri a da, no Se na do Fe de ral, 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, e à vis ta
do dis pos to na Lei nº 10.001, de 4 de se tem bro de 2000,
que dis põe so bre a pri o ri da de nos pro ce di men tos a se -
rem ado ta dos a res pe i to das con clu sões das co mis sões
par la men ta res de in qué ri to, en ca mi nho a V. Sª exem plar
do Su ple men to ao nº 190 do Diá rio do Se na do Fe de ral
do dia 20 de de zem bro de 2001, con ten do a pu bli ca ção
do Re la tó rio Fi nal nº 1, de 2001, apre sen ta do, como con -
clu são dos tra ba lhos, pela re fe ri da CPI.

Como re sul ta do da in ves ti ga ção pro ce di da so -
bre as ati vi da des da So ci e da de Espor ti va Pal me i ras,
(págs. 1013), a CPI re co men da à esse Con se lho e
aos as so ci a dos do Pal me i ras a se le ção de uma em -
pre sa de au di to ria para os fins re la ci o na dos às págs.
1023 do Re la tó rio em re fe rên cia.

Aten ci o sas sa u da ções, – Se na dor Car los Wil son
Pri me i ro-Se cre tá rio da Mesa do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pela Srª
1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra He lo í sa He le na.

São li dos os se guin tes:

OFÍCIO/PGR/GAB/Nº 67

Bra sí lia, 6 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do Vos sa Exce lên cia, acu so o re -

ce bi men to do Ofí cio/SF11/2002, de 29 de ja ne i ro de
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2002, acom pa nha do de dez exem pla res do Su ple -
men to ao nº 190 do Diá rio do Se na do Fe de ral do dia
20 de de zem bro de 2001, con ten do a pu bli ca ção do
Re la tó rio Fi nal nº 1, de 2001, re fe ren te a CPI do Fu te -
bol, e in for mo que es tou re me ten do, nes ta data, o
men ci o na do ma te ri al para os Pro cu ra do res-Che fes
das Pro cu ra do ri as da Re pú bli ca nos Esta dos do Rio
de Ja ne i ro, São Pa u lo e Mi nas Ge ra is, vi san do à
aber tu ra dos com pe ten tes in qué ri tos com o in di ci a -
men to dos res pon sá ve is e iní cio da ação pe nal, con -
for me o caso. (Có pi as ane xas).

Apro ve i to a opor tu ni da de para re i te rar a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta
con si de ra ção.

Res pe i to sa men te, Ge ral do Brin de i ro – Pro cu -
ra dor-Gral da Re pu bli ca.

OFÍCIO PGR/GAB/Nº 64

Bra sí lia, 6 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pro cu ra dor-Che fe,
Cum pri men tan do-o, te nho a hon ra de en ca mi nhar 

a Vos sa Exce lên cia para co nhe ci men to e aber tu ra dos
com pe ten tes in qué ri tos com in di ci a men to dos res pon -
sá ve is e iní cio da ação pe nal, con for me o caso, có pia do 
Ofí cio SF/11/2002, de 29 de ja ne i ro de 2002, re ce bi do
hoje do Exmº Se na dor Ra mez Te bet, Pre si den te do Se -
na do Fe de ral, no ta da men te quan to aos itens I – Con fe -
de ra ção Bra si le i ra de Fu te bol, III – Caso dos Empre sá ri -
os de Fu te bol e IV – Caso da Fe de ra ção de Fu te bol do
Esta do do Rio de Ja ne i ro, e o Su ple men to ao nº 190 do
Diá rio do Se na do Fe de ral, do dia 20 de de zem bro de
2001, con ten do a pu bli ca ção do Re la tó rio Fi nal nº 1, de
2001, apre sen ta do como con clu são dos tra ba lhos da
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to – CPI “Fu te bol”.
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.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re i te rar a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta
con si de ra ção.

Aten ci o sa men te, – Ge ral do Brin de i ro, Pro cu -
ra dor-Ge ral da Re pú bli ca.

OFÍCIO PGR/GAB/Nº 65

Bra sí lia, 6 de fe ve re i ro de 2002

Se nho ra Pro cu ra do ra-Che fe,
Cum pri men tan do-a, te nho a hon ra de en ca mi -

nhar a Vos sa Exce lên cia para co nhe ci men to e aber -
tu ra dos com pe ten tes in qué ri tos com o in di ci a men to
dos res pon sá ve is e iní cio da ação pe nal, con for me o
caso, có pia do Ofí cio SF/11/2002, de 29 de ja ne i ro de
2002, re ce bi do hoje do Exmº Se na dor Ra mez Te bet,

Pre si den te do Se na do Fe de ral, no ta da men te quan to
aos itens II – Caso Van der lei Lu xem bur go da Sil va e V 
– Caso da Fe de ra ção Pa u lis ta de Fu te bol, e o Su ple -
men to ao nº 190 do Diá rio do Se na do Fe de ral, do dia 
20 de de zem bro de 2001, con ten do a pu bli ca ção do
Re la tó rio Fi nal nº 1, de 2001, apre sen ta do como con -
clu são dos tra ba lhos da Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to – CPI “Fu te bol”, 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.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re i te rar a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta
con si de ra ção.

Aten ci o sa men te, Ge ral do Brin de i ro. – Pro cu -
ra dor-Ge ral da Re pú bli ca.

OFÍCIO PGR/GAB/Nº 66

Bra sí lia, 6 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pro cu ra dor-Che fe,
Cum pri men tan do-o, te nho a hon ra de en ca mi nhar 

a Vos sa Exce lên cia para co nhe ci men to e aber tu ra dos
com pe ten tes in qué ri tos com o in di ci a men to dos res pon -
sá ve is e iní cio da ação pe nal, con for me o caso, có pia do 
Ofi cio SF/11/2002, de 29 de ja ne i ro de 2002, re ce bi do
hoje do Exmº Se na dor Ra mez Te bet, Pre si den te do Se -
na do Fe de ral, no ta da men te quan to ao item VI – O Caso 
da Fe de ra ção Mi ne i ra de Fu te bol, e o Su ple men to ao nº
190 do Diá rio do Se na do Fe de ral, do dia 20 de de zem -
bro de 2001, con ten do a pu bli ca ção do Re la tó rio Fi nal
nº 1, de 2001, apre sen ta do como con clu são dos tra ba -
lhos da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to – CPI “Fu te -
bol”, 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.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re i te rar a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta
con si de ra ção.

Aten ci o sa men te, – Ge ral do Brin de i ro, Pro cu -
ra dor-ge ral da Re pú bli ca.

OFÍCIO PR/RJ/GAB/PF/26/02

Rio de Ja ne i ro, 21 de ja ne i ro de 2002-01-22

Ref.: Expe di en te Admi nis tra ti vo MPF
SECRIM/PR/RJ 1.30.01l.000079/2002-25 

Ao Exmº Sr. Pre si den te do Se na do Fe de ral,
Cum pri men tan do-o, ser ve o pre sen te para in for -

mar a V. Exª da ins ta u ra ção, por par te des ta uni da de
do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, do ex pe di en te ad mi nis -
tra ti vo em epí gra fe, dis tri bu í do a este ga bi ne te, e ten -
do por base fa tos apu ra dos pela cha ma da CPJ do fu -
te bol que di zem res pe i to a es fe ra de atri bu i ção des ta
Pro cu ra do ria da Re pú bli ca.
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Ou tros sim, so li ci to os bons prés ti mos de V. Exª
no sen ti do de que se jam en ca mi nha dos a este ga bi -
ne te, toda do cu men ta ção, in clu si ve ban cá ria e fis cal,
que en se jou as con clu sões dos tra ba lhos da re fe ri da
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to, no to can te à pes -
soa de Wan der ley Lu xem bur go da Sil va, ape nas.

Des de já agra de cen do pela co la bo ra ção de
Vos sa Exce lên cia, subs cre ve mo-nos. – Pa u lo Fer -
nan do Cor rêa, Pro cu ra dor da Re pú bli ca.

OF.PR/RJ/LB/050/02

Rio de Ja ne i ro, 23 de ja ne i ro de 2002

Ref.: Proc. Adm. nº 1.30.011.003089/2001-31

Exmº Sr. Pre si den te do Se na do Fe de ral,
Cum pri men tan do-o, te nho a hon ra de me di ri gir

a Vos sa Exce lên cia para so li ci tar, a fim de ins tru ir o
pro ce di men to em epí gra fe, ins ta u ra do na Pro cu ra do -
ria da Re pú bli ca no Rio de Ja ne i ro a par tir do Re la tó -
rio da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to do Se na do
“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”, en vi a do pelo Exmº Sr.
Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, do cu men tos re la ti -
vos à Fe de ra ção de Fu te bol do Esta do do Rio de Ja -
ne i ro (fl. 595 do Re la tó rio) e aos pa ga men tos que fo -
ram fe i tos a Juan Fig ger Svlrski e Are mit has José de
Lima (fls. 600/601).

Apro ve i to a opor tu ni da de para apre sen tar a
Vos sa Exce lên cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis -
tin ta con si de ra ção.

Res pe i to sa men te, – Li si a ne Cris ti na Bra e -
cher, Pro cu ra do ra da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O ex pe di en te lido vai à pu bli ca ção e será jun ta -
do ao pro ces sa do do Re que ri men to nº 497, de 2000. 

Qu an to ao Ofí cio nº 26, de 2002, a Pre si dên cia
de fe re a so li ci ta ção nele con ti da com a trans fe rên cia
dos si gi los fis cal e ban cá rio.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Vice-Lí der do Go ver no,
no exer cí cio da Li de ran ça, Se na dor Ro me ro Jucá, por 
cin co mi nu tos, de acor do com o Re gi men to Inter no.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
se rei bre ve. 

Pedi a pa la vra para re gis trar e pe dir a trans cri -
ção do re que ri men to que apre sen tei hoje à Co mis são 
de Assun tos So ci a is, que, por tan to, de ve rá ser apre ci -
a do na pró xi ma quar ta-fe i ra, so li ci tan do o com pa re ci -
men to à Co mis são do Pre si den te Na ci o nal do Con se -
lho Fe de ral de Me di ci na, do Pre si den te Re gi o nal do

Con se lho Fe de ral de Me di ci na de Go iás e do Pre si -
den te da So ci e da de Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca
para ini ci ar algo que en ten do ser ex tre ma men te im -
por tan te: a dis cus são da re es tru tu ra ção da le gis la ção 
para co brar fis ca li za ção, acom pa nha men to e pu ni ção 
de mé di cos que re a li zam ci rur gi as.

Nos úl ti mos dias, o Bra sil foi to ma do de sur pre -
sa pela im pren sa que di vul gou no tí ci as alar man tes.
Co me çou com a mor te de cin co pes so as ope ra das
pelo mé di co Mar ce lo Ca ron. A par tir daí, le van ta -
ram-se ques tões im por tan tes que de ve ri am ser ve ri fi -
ca das e mo di fi ca das, como, por exem plo, a fal ta de
res pon sa bi li da de e con tro le dos hos pi ta is na per mis -
são para mé di cos ope ra rem e a pu bli ci da de des la va -
da, como no caso das ci rur gi as plás ti cas, en ga nan do
o con su mi dor e cri an do ris co de vida para mi lha res de 
bra si le i ros.

Ape sar de não ser mé di co, en ten do que é im -
por tan te o Se na do se de bru çar so bre a ma té ria para
que pos sa mos, com a con tri bu i ção dos con se lhos, da
so ci e da de or ga ni za da, das Se na do ras e Se na do res
e, prin ci pal men te, dos mé di cos, es tru tu rar uma nova
le gis la ção que dê ga ran tia e res pal do e fis ca li ze a atu -
a ção da Me di ci na no País.

Para en cer rar, peço o apo io de to dos os com pa -
nhe i ros nes sa em pre i ta da e a trans cri ção do re que ri -
men to e da ma té ria da re vis ta Veja, que foi pu bli ca da
nes ta se ma na.

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

REQUERIMENTO Nº
  

DE 2002

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do ar ti go 90, in ci so V, do Re gi men to Inter no do

Se na do Fe de ral, re que i ro o com pa re ci men to do Pre si den te Na ci o -

nal do Con se lho Fe de ral de Me di ci na, do Pre si den te Re gi o nal do

Con se lho Fe de ral de Me di ci na de Go iás, e do Pre si den te da So ci e -

da de Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca, ao Ple ná rio da Co mis são de

Assun tos So ci a is, afim de pres ta rem es cla re ci men tos so bre os fa -

tos am pla men te di vul ga dos nos no ti ciá ri os na ci o na is, de inú me ros

aci den tes e mor tes de cor ren tes de ope ra ções plás ti cas pra ti ca das

por mé di cos, cuja ha bi li ta ção, se gun do de nún cia, não aten de os

pa drões exi gi dos, em es pe ci al, os que en vol vem o mé di co De ní sio

Mar ce lo Ca ron, con for me re por ta gem da re vis ta Veja de 20 de fe ve -

re i ro de 2002. em ane xo.

Sala das Ses sões 18 de fe ve re i ro de 2002 – Se na dor Ro me -

ro Jucá.
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Me di ci na

O Mé di co que Ma ta va

Ci rur gião plás ti co é pre so em Bra sí lia de po is
da mor te de sua quin ta pa ci en te.

O mé di co De ní sio Mar ce lo Ca ron tem 38 anos, é um ho -

mem bem apes so a do, ves te ter nos da moda, mora num apar ta -

men to con for tá vel em Go iâ nia e ga nha cer ca de 12.000 mil re a is

por mês. Nos úl ti mos dois anos, exer ceu a pro fis são de ci rur gião

plás ti co em rit mo fe bril: fez cer ca de 1.000 ci rur gi as. Na se ma na

pas sa da, em Bra sí lia, Mar ce lo Ca ron foi pre so por or dem da Jus -

ti ça Fe de ral. O mo ti vo é as sus ta dor: doze ho ras an tes da sua pri -

são, mor re ra mais uma de suas pa ci en tes. A ví ti ma foi a fi si o te ra -

pe u ta Gra si e la Mur ta Oli ve i ra, 26 anos. Uma se ma na de po is de

se sub me ter a uma li po es cul tu ra com o dou tor Ca ron. Gra si e la foi 

in ter na da com com pli ca ções pós-ope ra tó ri as, que evo lu í ram para 

uma in fec ção ge ne ra li za da. Em se gui da, en trou em es ta do de

coma e, na quin ta-fe i ra, mor reu com fa lên cia múl ti pla dos ór gãos.

Pelo que se tem no tí cia até ago ra, Gra si e la foi a quin ta ví ti ma fa -

tal do bis tu ri do dou tor nos úl ti mos anos.

For ma do pela Uni ver si da de Se ve ri no Som bra, no Rio de

Ja ne i ro, cujo cur so de me di ci na re ce beu no tas D.C e C nos úl ti -

mos Pro vões do Mi nis té rio da Edu ca ção, Ca ron co me çou a car -

re i ra em Cam pi nas, no in te ri or de São Pa u lo. Entre 1994 e 1996,

fez um es tá gio em ci rur gia plás ti ca no Hos pi tal Má rio Gat ti. Em

1997, ten tou ob ter na So ci e da de Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca o 

tí tu lo de es pe ci a lis ta no ramo. “O pe di do foi re cu sa do por um mo -

ti vo sim ples: ele não ti nha fe i to re si dên cia mé di ca em ci rur gia

plás ti ca,” lem bra Fa rid Hak me, pre si den te da en ti da de na épo ca.

Em 2000, com a mu dan ça da di re to ria, Ca ron apre sen tou novo

pe di do. Ou tra vez sem su ces so. Ocor re que, nes se mes mo pe -

río do, de vi do a um erro mo nu men tal, Ca ron ob te ve o re gis tro de

ci rur gião plás ti co no Con se lho Re gi o nal de Me di ci na de Go iás.

De lá para cá, pas sou a atu ar como tal em Go iâ nia. Anun ci a va

seus ser vi ços a pre ços po pu la res num car ro de som. Seu con sul -

tó rio lo ta va – e as mor tes co me ça ram.

• Em 23 de mar ço de 2000, mor reu Vera Lú cia
Te o do ro, 39 anos, de po is de uma li po as pi ra ção no ab -
do me.

• Em 14 de ja ne i ro de 2001, fa le ceu a ad vo ga da 
Ja ne te Fi gue i re do, 42 anos, após uma li po es cul tu ra.

• Em 12 de mar ço de 2001, a ví ti ma foi a ofi ci al
de Jus ti ça Flá via Rosa, 23 anos, que fez li po as pi ra ção.

A su ces são de mor tes, ali a da às 35 de nún ci as por erro

mé di co con tra Ca ron, co me çou a cha mar aten ção. E aí se des co -

briu o erro mo nu men tal. No iní cio de 1999, Ca ron pe diu ao CRM

de Go iás o re gis tro de ci rur gião plás ti co di zen do que fi ze ra es tá -

gio no Hos pi tal Má rio Gat ti, de Cam pi nas, en tre 1994 e 1996. O

con se lho con sul tou a Co mis são Na ci o nal de Re si dên cia Mé di ca,

ór gão vin cu la do ao Mi nis té rio da Edu ca ção, para sa ber se o hos -

pi tal de Cam pi nas era cre den ci a do. Era. O ór gão en tão deu o re -

gis tro a Ca ron. De po is da no tí cia da ter ce i ra mor te, o CRM vol tou

a con sul tar a Co mis são de Re si dên cia Mé di ca. Des co briu que, de 

fato, o hos pi tal de Cam pi nas era re co nhe ci do, mas isso só acon -

te ce ra em 1999. Ou seja: quan do Ca ron fez o es tá gio, en tre 1994

e 1996, o hos pi tal não era cre den ci a do e, por tan to, não ha bi li ta ra

Ca ron a tra ba lhar como es pe ci a lis ta em plás ti ca.

“O re gis tro foi re cu sa do: ele não ti nha re si dên cia mé -

di ca em ci rur gia plás ti ca.”

Fa rid Hak me, ex-pre si den te da So ci e da de Bra si le i ra de 

Ci rur gia Plás ti ca.

No ano pas sa do, já sob in ves ti ga ção, Ca ron as si nou um

com pro mis so com o CRM ga ran tin do que não iria mais cli ni car.

Vi o lan do o acor do, mu dou-se para Bra sí lia e mon tou um con sul -

tó rio na ci da de-sa té li te de Ta gua tin ga. Fo ram mais duas mor tes.

Em 29 de ja ne i ro pas sa do, a se cre tá ria Adcé lia de Sou za, 38

anos, foi in ter na da para fa zer uma li po es cul tu ra com ple ta nos glú -

te os, bar ri ga e cu lot, além de co lo car pró te ses de si li co ne nos se -

i os. Já nas pri me i ras in ter ven ções na pa ci en te, Ca ron fez per fu ra -

ções pro fun das nas ar té ri as, ca u san do he mor ra gi as in ter nas. O

mais gra ve é que per fu rou a pa ci en te logo aba i xo da axi la com a

ca ne ta da li po as pi ra ção. O mé di co atin giu a pri me i ra vér te bra de

Adcé lia e foi ras gan do ar té ri as que de sem bo cam no co ra ção.

Dois  li tros de san gue es cor re ram di re to para os pul mões da ví ti -

ma. A equi pe ten tou re a ni má-la por uma hora e 45 mi nu tos. Adcé -

lia já es ta va mor ta. “Mes mo as sim le va ram mi nha mu lher para

UTI, de onde ela só saiu às 18h45. Se guin do o la u do mé di co do

IML, a mor te acon te ceu às 15h45", con ta o com pa nhe i ro de

Adcé lia. Mar ce lo Hen ri que Fer nan dez, um pa ra mé di co de 30

anos. ”Ca ron fu giu ime di a ta men te do hos pi tal. Nem se quer deu

uma sa tis fa ção à fa mí lia", afir ma. Na se ma na pas sa da, foi a vez

de a fa mí lia de Gra zi e la en fren tar o mar tí rio.

O cur rí cu lo ma ca bro do dou tor Ca ron re ve la um pou co do 

que está acon te cen do no cam po da ci rur gia plás ti ca es té ti ca no

Bra sil, ramo em que o país é re cor dis ta mun di al. Há 3.500 ci rur -

giões re gis tra dos na So ci e da de Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca. O 

bom des se tipo de ci rur gia fez com que mu i tos mé di cos se aven -

tu ras sem pela área sem o tí tu lo de es pe ci a lis ta. Esti ma-se que

cer ca de 1.500 pro fis si o na is es te jam fa zen do ci rur gi as plás ti cas

sem o de vi do pre pa ro. Num con tex to as sim, er ros são ine vi tá ve -

is. Em nú me ros ab so lu tos, a gi ne co lo gia e a obs te trí cia li de ram

o ran king das de nún ci as de erro mé di co re gis tra das no Con se -

lho Fe de ral  de Me di ci na. Em se gui da, vem a ci rur gia plás ti ca.

“Como es ses nú me ros são ab so lu tos, cer ta men te as ci rur gi as

plás ti cas são cam peãs de de nún ci as por erro mé di co”, afir ma a

dou to ra De í la Bar bo sa Maia, vice-pre si den te da So ci e da de Bra -

si le i ra de Di re i to Mé di co. No ano pas sa do, as que i xas na área

de gi ne co lo gia e obs te trí cia so ma ram oi ten ta. Na de ci rur gia

plás ti ca, 64. Tem-se de le var em con ta, po rém, que o nú me ro de 

gi ne co lo gis tas e obs te tras é mu i to ma i or que o de ci rur giões 

plás ti cos – 22.000 con tra 3.500. Ou seja, de cada 1.000 gi ne co -

lo gis tas e obs te tras, em mé dia qua tro for ma ví ti mas de de nún -

cia. Entre ci rur giões plás ti cos, a pro por ção é mu i to mais alta, de -

zo i to por 1.000.
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª será aten di do na for ma re gi men tal, Se na -
dor Ro me ro Jucá.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pela Sr.ª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra He lo í -
sa He le na.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 1, DE 2002
(Do Se na dor Pe dro Si mon)

Re quer a in ser ção em Ata de Voto
de Pe sar pelo fa le ci men to do De pu ta do
Fe de ral Nel son Mar che zan.

Se nhor Pre si den te,

Com fun da men to no dis pos to no art. 218, in ci -
so III alí nea e, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe -
de ral, re que i ro a Vos sa Exce lên cia a in ser ção em
Ata de um voto de pro fun do pe sar pelo fa le ci men to,
dia 11 do cor ren te, no Rio Gran de do Sul, do De pu -
ta do Fe de ral Nel son Mar che zan, com men sa gens
de con do lên ci as à sua fa mí lia.

Jus ti fi ca ção

O Bra sil per deu, dia 11 úl ti mo, o De pu ta do Fe -
de ral Nel son Mar che zan, pre si den te do PSDB no
Rio Gran de do Sul. Nel son Mar che zan es ta va com
63 anos. O ilus tre par la men tar ga ú cho des can sa va
em seu sí tio, no mu ni cí pio de Pân ta no Gran de (RS), 
dis tan te pou co mais de 140 qui lô me tros de Por to
Ale gre, quan do foi aco me ti do de um in far to. Seus fa -
mi li a res, em vão, ain da ten ta ram sal vá-lo, po rém o
De pu ta do fa le ceu logo após dar en tra da no hos pi tal
mu ni ci pal. Mar che zan já ti nha um his tó ri co de pro -
ble mas car día cos. De i xou a es po sa, Ma ria He le na
Bol sou Mar che zan, e cin co fi lhos.

Ho mem pú bli co de in ten sa ati vi da de e co or de -
na ção po lí ti ca, teve pre sen ça mar can te em mo men -
tos in ci si vos da vida pú bli ca na ci o nal. Nel son teve
um bre ve re tros pec to de sua car re i ra bem re tra ta da
pe los me i os de co mu ni ca ção, cu jos fa tos mais mar -
can tes tomo a li ber da de de re e nun ci ar:

“Mar che zan co me çou no Par ti do De mo cra ta
Cris tão (PDC), pelo qual foi ele i to ve re a dor em San -
ta Ma ria (RS), sua ci da de na tal, em 1959, aos 21
anos. Em 1965, mi grou para a Ali an ça Re no va do ra
Na ci o nal (Are na) quan do os mi li ta res ins ti tu i ram o

bi par ti da ris mo. Na vol ta do plu ri par ti da ris mo, em
1979, fi li ou-se ao Par ti do De mo crá ti co So ci al (PDS).

Nel son Mar che zam pre si diu a Câ ma ra dos De -
pu ta dos en tre 1981 e 1983. Na casa, foi tam bém o
úl ti mo lí der de um go ver no mi li tar, o de João Fi gue i -
re do. Teve atu a ção de ci si va na vo ta ção da Emen da
Dan te de Oli ve i ra, que pro pu nha a ele i ção di re ta
para pre si den te da Re pú bli ca em no vem bro de
1984. Pro pós ao go ver no que de vol ves se al gu mas
prer ro ga ti vas ao Con gres so e que adi as se a ele i ção
di re ta para 1989, o que aca bou acon te cen do.

Du ran te as ne go ci a ções po lí ti cas do co lé gio
ele i to ral, tra ba lhou para ele ger o en tão mi nis tro do
Inte ri or, Má rio Andre az za, como can di da to do PDS.
Aca bou der ro ta do pe los par ti dá ri os de Pa u lo Ma luf
que co me ça vam a do mi nar o par ti do. Ami gos seus
di zem que, der ro ta do no PDS, foi son da do por emis -
sá ri os do go ver na dor de Mi nas Ge ra is, Tan cre do
Ne ves, para ocu par a vaga de vice-pre si den te da
cha pa que a opo si ção apre sen ta ria ao co lé gio ele i -
to ral e que aca bou sen do pre en chi da por José Sar -
ney.

Na ele i ção es ta du al de 1986, can di da tou-se a
se na dor ain da pelo PDS, que já ca mi nha va para a
ex tin ção. Der ro ta do por João Gil ber to e José Fo ga -
ça, am bos do PMDB, con clu iu seu man da to de de -
pu ta do e re ti rou-se da po lí ti ca. Re to mou a car re i ra
da ad vo ga do do Ban co do Bra sil.

Vol tou à vida pú bli ca três anos de po is. Par ti ci -
pou da cam pa nha de Fer nan do Col lor de Mel lo à
Pre si dên cia da Re pú bli ca. Emba la do pelo en tão ro -
bus to Par ti do da Re cons tru ção Na ci o nal (PRN) –
mas ain da fi li a do ao PDS –, can di da tou-se ao go ver -
no do Rio Gran de Sul em 1990, apo i a do por par ti -
dos de di re i ta (PDS/PRN/PFL/PL PSC). Foi der ro ta -
do por Alceu Col la res, do PDT.

Agra de ci do pelo apo io, Fer nan do Col lor o no -
me ou se cre tá rio na ci o nal de Co n lu ni ca ções em abril 
de 1992. Fi cou no car go até se tem bro, quan do o
Con gres so Na ci o nal apro vou o pe di do de im pe ach -
ment con tra o pre si den te. Na que le mês, Col lor foi
afas ta do e to dos os seus au xi li a res de mi ti dos.

Ele geu-se de pu ta do fe de ral mais uma vez. Em
1994, fi li ou-se ao Par ti do Pro gres sis ta Re for ma dor
(PPR), cri a do a par tir da fu são do PDS com o PDC.
Em 1955, con trá rio à fu são do PPR com o Par ti do
Pro gres sis ta (PP), que vi ria a for mar o Par ti do Pro -
gres sis ta Bra si le i ro (PPB), afas tou-se dos an ti gos
ali a dos. Entrou no PSDB em mar ço de 1996.
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Na Câ ma ra, con ti nu a va sen do um par la men tar 
in flu en te. Pre si diu a CPI dos Me di ca men tos, em
1999, e ela bo rou a lei que ins ti tu iu o pro gra ma de
ga ran tia de ren da mí ni ma vin cu la da à edu ca ção, o
Bol sa-Esco la."

Por esta li ge i ra re ca pi tu la ção, é ime di a to cons -
ta tar a im por tân cia e a re le vân cia de Nel son Mar -
che zan na nos sa his tó ria po lí ti ca re cen te. Cabe-nos
o res pe i to à me mó ria des te ilus tre e hon ra do lí der
po lí ti co ga ú cho na ci o nal.

Sala das Ses sões, 18 de fe ve re i ro de 2002. –
Se na dor Pe dro Si mon.

REQUERIMENTO Nº 2, DE 2002

Se nhor Pre si den te,

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, e de acor do 
com as tra di ções da Casa, as se guin tes ho me na -
gens pelo fa le ci men to do De pu ta do Nel son Mar che -
san.

a) Inser ção em ata de Voto de Pe sar: e
b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa -

mí lia, ao Esta do do Rio Gran de do Sul e ao
Par ti do da So ci al De mo cra cia Bra si le i ra.

Sala das Ses sões, 18 de fe ve re i ro de 2002. –
Se na dor Ge ral do Melo, Lí der do Blo co PSDB/PPB.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Os dois re que ri men tos que aca bam de ser li -
dos de pen de rão de vo ta ção, em cujo en ca mi nha -
men to po de rão fa zer uso da pa la vra as Sras e os
Srs. Se na do res que o de se ja rem.

Para en ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra 
ao pri me i ro ora dor ins cri to, Se na dor Ger son Ca ma -
ta, e, logo em se gui da, ao Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Sr.
Pre si den te, de se jo me pro nun ci ar so bre o re que ri -
men to, mas como o Se na dor Pe dro Si mon é o au tor
do mes mo, pre fi ro que S. Exª me an te ce da.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – De acor do com a per mu ta re a li za da, con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Pe dro Si mon, do Rio
Gran de do Sul.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, agra de ço a gen ti le za do meu Co le ga
Ca ma ta. Apre sen tei este re que ri men to não ape nas
por que se tra ta da mor te de um Par la men tar co le ga

nos so, mas pe los pro fun dos la ços que me li gam ao
De pu ta do Nel son Ma che zan. 

Co me ça mos a vida par ti cu lar men te jun tos na
po lí ti ca. Em 1959, ele se ele gia Ve re a dor em San ta
Ma ria e eu, Ve re a dor em Ca xi as do Sul. Em 1962,
am bos es tá va mos De pu ta dos Esta du a is na Assem -
bléia Le gis la ti va do Rio Gran de do Sul, ele, pelo
Par ti do De mo cra ta Cris tão, e eu, pelo Par ti do Tra ba -
lhis ta Bra si le i ro. Foi quan do acon te ceu o Mo vi men to
de 1964, que ca u sou pro fun das per tur ba ções na
Assem bléia Le gis la ti va do Rio Gran de do Sul: cas -
sa ções, pri sões, tor tu ras, vi o lên cia... E o Go ver no ti -
nha um cu i da do es pe ci al com o Rio Gran de do Sul,
por que os Drs. Bri zo la e Jan go, os gran des par ti ci -
pan tes do Mo vi men to de 1964, es ta vam exi la dos no
Uru guai. Qu an do das ele i ções de 1966, ex tin gui ram
as ele i ções di re tas e ins ti tu í ram as in di re tas; cas sa -
ram uma sé rie de De pu ta dos do PTB.

Eu era Lí der da Ban ca da e fi ze mos, en tão, um
acor do in ter par ti dá rio, na épo ca sur pre en den te. Fo -
mos bus car o Pa u lo Bros sard, ve lho ini mi go de Bri -
zo la e do PTB, lá no Par ti do Li ber ta dor; Cân di do
Nor ber to, ve lho ad ver sá rio, lá no MTR, e o Mar che -
zan, lá no PDC. Jun to com eles vi e ram uma sé rie de 
Par la men ta res, que fi ze ram com que apre sen tás se -
mos a can di da tu ra in ter par ti dá ria do Dr. Cir ne Lima. 

Os re vo lu ci o ná ri os se re u ni ram e es co lhe ram o 
Co ro nel Pe rac chi. Foi en tão que Mar che zan, ape sar
de ter fi ca do ao lado da Re vo lu ção, teve a co ra gem
de vo tar co nos co e fi car ao lado de Cir ne Lima. O
que mais ma go ou o Co ro nel Wal ter Pe ra chi, Go ver -
na dor, foi que vi e ram no vas le vas de cas sa ções
para im pe dir que ven ces se o Cir ne Lima. E a
Assem bléia Le gis la ti va, com pos ta de 55 De pu ta dos, 
es ta vam pre sen tes 23, ele geu o Co ro nel Pe ra chi.
Essa, a ri gor, foi uma ele i ção não vá li da por que não
ha via o quo rum mí ni mo. Eles in sis ti ram dra ma ti ca -
men te para que o Mar che zan es ti ves se pre sen te e
pro pi ci as se o quo rum, mas ele não es te ve e não
vo tou a fa vor de Pe rac chi.

Mais adi an te, no Rio Gran de do Sul, foi ins ta la -
da uma CPI, a pri me i ra no Bra sil, pro vo ca da por um
mo vi men to de den tro da pró pria Di ta du ra, que ou -
sou fa zer a in ves ti ga ção so bre o cé le bre caso co -
nhe ci do como o do sar gen to das mãos amar ra das,
que apa re ceu mor to nas águas do rio Gu a í ba.

Nós fi ze mos a CPI e o Mar che zan a in te grou.
Na hora da vo ta ção do pa re cer fi nal, che gou-se à
con clu são de que o cul pa do pelo as sas si na to do
Sar gen to Ma no el era o pró prio che fe de po lí cia e o
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pes so al do DOPS. O Go ver no en lou que ceu. De pen -
dia do voto do Mar che zan, que vo tou co nos co, e o
che fe de po lí cia de en tão foi con de na do.

O Go ver na dor nun ca o per do ou. Na ele i ção
para a re e le i ção, em 1970, quan do mais uma vez
hou ve uma leva de cas sa ções para im pe dir que no -
va men te o MDB fos se Go ver no de Esta do, mes mo
na ele i ção in di re ta nós tí nha mos fe i to am pla ma i o ria, 
o Co ro nel Pe ra chi mas sa crou Mar che zan, cer cou a
área dele de can di da tos e fez um mo vi men to pelo
qual os ter ro ris tas ofi ci a is iam nas suas ba ses para
di zer que não po di am vo tar nele. E ele não se ele -
geu. Fez um dis cur so de alta ca te go ria e des pe -
diu-se da vida pú bli ca. Não foi mais para San ta Ma -
ria, sua ter ra na tal, onde era fun ci o ná rio do Ban co
do Bra sil, e se apre sen tou como fun ci o ná rio na
agên cia de Por to Ale gre, onde lhe de ram um car go
de ca i xa. E lá es ta va ele.

De re pen te, sur pre en den do a to dos, é no me a -
do pela Re vo lu ção, pela Di ta du ra, Go ver na dor do
Rio Gran de do Sul o Co ro nel Eu cli des Tri ches, que
tam bém era De pu ta do Fe de ral do PDC, Par ti do do
Mar che zan. No Rio Gran de do Sul, quem do mi na va,
quem ti nha os qua dros era o PSD do Tar so Du tra.
Então Tri ches, ele i to ”Go ver na dor“, na hora de or ga -
ni zar o seu go ver no, quis tra zer al guns do PDC para 
dar um ca rá ter di fe ren te ao seu go ver no. Do Ban co
do Bra sil trou xe o Mar che zan e o no me ou Se cre tá rio 
do Tra ba lho, que teve uma ex cep ci o nal atu a ção, tan -
to que dez anos de po is era ele i to De pu ta do Fe de ral
com imen sa mar gem. Aqui, teve a vida que já to dos
co nhe cem: foi Pre si den te da Câ ma ra e Lí der do Go -
ver no. To da via, há um fato que sou obri ga do a sa li -
en tar nes te mo men to, pela sua im por tân cia e pelo
seu sig ni fi ca do: hou ve um mo men to da cha ma da ali -
an ça li be ral en tre nós do PMDB e al guns com po -
nen tes do PDS, an ti ga Are na, que es ta va se con so li -
dan do. Do lado de cá, o can di da to Tan cre do Ne ves,
com to das as con di ções de ga nhar; do lado de lá,
não se sa bia quem. Quem gos ta ria de ser – e ha ve -
ria de ser – era o Se na dor José Sar ney, que não ti -
nha a sim pa tia do Dr. Tan cre do Ne ves, o qual bus ca -
va um can di da to para fa zer fren te ao Sar ney. Acon -
te ce que qua se nin guém ace i ta va ou pou cos ace i ta -
vam, por que não ha via a cer te za de que o mo vi men -
to da ria cer to e de que não vi ri am de ze nas de cas -
sa ções. Ha via um dis po si ti vo da le gis la ção que di zia: 
”Per de o man da to o par la men tar que se can di da tar
por par ti do di fe ren te da que le que o ele geu“. Dis so
se va li am os par ti dá ri os do Se na dor Sar ney.

Tan cre do ti nha dois can di da tos: Mar che zan e
Mar co Ma ci el. Tan cre do e eu fo mos fa lar com Mar -
che zan. Ti ve mos uma lon ga con ver sa com ele, e
sua res pos ta foi mu i to sim ples: ”Não ace i to, por que
sou Lí der do Go ver no e, no Go ver no, há vá ri as alas, 
uma das qua is do João Le i tão de Abreu, Che fe da
Casa Ci vil. E nós de fen de mos que seja res pe i ta da a 
de ci são do Co lé gio Ele i to ral. Der ro ta mos a emen da
das Di re tas Já. Cer ca mos o Con gres so Na ci o nal pe -
las for ças mi li ta res, para que não fos se ace i ta a
emen da das Di re tas Já, de Dan te de Oli ve i ra, que
está pra ti ca men te ace i ta de po is do mo vi men to fan -
tás ti co pro mo vi do pela mo ci da de e pela so ci e da de.
Eu e o Che fe da Casa Ci vil, João Le i tão de Abreu,
dis se mos ao Ge ne ral João Ba tis ta Fi gue i re do que tí -
nha mos fe i to o que de vía mos, mas o re sul ta do do
Co lé gio Ele i to ral ti nha que ser man ti do. Po rém há al -
guns can di da tos como os ali a dos do Pa u lo Ma luf e
os do Má rio Andre az za que, se não fo rem can di da -
tos nos sos, do PDS, al me jam que se fe che o Con -
gres so Na ci o nal no va men te e se no me ie um ou tro
Pre si den te. Por essa ra zão não pos so ace i tar; onde
es tou sir vo à ca u sa da De mo cra cia. Por isso, fico
onde es tou“.

É mu i to im por tan te que a His tó ria sa i ba que
Mar che zan po de ria ter sido Vice-Pre si den te da Re -
pú bli ca. Não o foi por que não quis. Mar che zan te ria
sido Pre si den te da Re pú bli ca. Con ti nu ou a sua tra je -
tó ria e veio para o PSDB – o que acre di to te nha sido 
um pas so pro gres sis ta na sua vida. Par ti ci pou con ti -
nu a men te da vida pú bli ca e man te ve de pé o seu
ca rá ter, a sua dig ni da de e a sua ho nes ti da de.

Eu e o De pu ta do Mar che zan ti ve mos pro fun -
das di ver gên ci as. Eu era do PTB e ele era do PDC;
eu era do MDB e ele era da Are na; eu era do PMDB
e ele era do PDS. Ti ve mos di ver gên ci as como, por
exem plo, quan do ele foi con tra as Di re tas Já e não
dis se uma pa la vra ao Con gres so Na ci o nal, que foi
cer ca do por for ças mi li ta res. Mas es sas são co i sas
que a mim não mar cam. Fi cou, sim, mar ca da a sua
fir me za nas ho ras mais di fí ce is e mais dra má ti cas,
quan do Mar che zan to mou a de ci são a fa vor da ver -
da de, da jus ti ça, da de mo cra cia e do Bra sil. É esse
o ilus tre ho mem pú bli co que per de mos. Per de o Rio
Gran de do Sul e per de o Bra sil.

Por isso, tra go aqui, com mu i to ca ri nho e com
mu i ta tris te za, o meu voto de pro fun do res pe i to à
me mó ria de um gran de ho mem pú bli co que foi o De -
pu ta do Nel son Mar che zan.
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ger son Ca -
ma ta.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. 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, de po is da pa la -
vra do ilus tre Se na dor Pe dro Si mon, acre di to que
pou co te nha a acres cen tar, mas não po de ria ca -
lar-me.

Em 1975, co me cei a con vi ver nes ta Casa com
Nel son Mar che zan. S. Exª era um par la men tar jo -
vem, vin do do Rio Gran de do Sul, e sem pre teve
como ca rac te rís ti ca do seu com por ta men to um va lor 
sem pre im por tan te para mim: o cum pri men to dos
com pro mis sos que as su mia. Che gou a ser lí der de
go ver no. Era um Go ver no for te, mi li tar, mas, em to -
das as vo ta ções – eu me re cor do bem dis so – em
que ele as su mia com pro mis sos com a Opo si ção,
cum pria-os. Ele não era um lí der que se su je i ta va ao 
Go ver no mi li tar. Pelo con trá rio, mu i tas ve zes, im pu -
nha a sua von ta de.

No Go ver no Ge i sel, quem acom pa nhou o pro -
ces so de aber tu ra, que foi len to e gra du al, sabe que
a par ti ci pa ção de Nel son Mar che zan foi mu i to im -
por tan te em vá ri os epi só di os aqui. Vá ri os co le gas
che ga ram a ter a ca be ça na gui lho ti na para se rem
cas sa dos, mas Nel son Mar che zan con se guiu re ti rar
seus no mes da lis ta de cas sa ção. Isso acon te ceu
com vá ri os com pa nhe i ros da épo ca, gra ças ao es -
for ço e às po si ções de Nel son Ma che zan aqui.

Aci ma de tudo, nós o co nhe ce mos como um
ho mem ho nes to, como o Se na dor Pe dro Si mon res -
sal tou. Per di da a ele i ção, ele vol tou ao Ban co do
Bra sil, onde vol tou a tra ba lhar hu mil de men te como
ca i xa, ser vin do a ins ti tu i ção que ele pre za va e que
con si de ra va como sua ori gem.

Ele ti nha uma ori gem hu mil de. Era um ho mem
do in te ri or, de ori gem sim ples. Che gou a ser mo to -
ris ta na sua ju ven tu de e, cres cen do, tra ba lhan do,
den tro das pos si bi li da des que o re gi me de mo crá ti co
pro por ci o na, com mu i ta per sis tên cia, con se guiu ser
Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos. Não quis ser
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, pois con si de ra va que
sua mis são era ou tra.

Obser van do a sua tra je tó ria, ve mos mi lha res
de cri an ças hoje re ce ben do a bol sa-es co la, fru to de
um pro je to de Nel son Ma che zan, apro va do na Câ -
ma ra dos De pu ta dos e aqui, san ci o na do pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca.

No Bra sil in te i ro, es sas cri an ças es tão sen do
be ne fi ci a das pe los re cur sos da bol sa-es co la. Cer ta -
men te, isso se deve à atu a ção di nâ mi ca e per sis ten -
te do De pu ta do Nel son Mar che zan em ver apro va do 
aque le seu pro je to. De modo que apre sen ta mos aos 
ga ú chos os nos sos pê sa mes, as sim como ao PSDB 
e ao Bra sil. Per de mos um Par la men tar sé rio, ho nes -
to, cum pri dor dos seus de ve res e dos com pro mis sos 
que as su mia.

Era o que que ria di zer em nome do povo do
Espí ri to San to e em nome do povo do Ama zo nas,
como me pede o Se na dor Ber nar do Ca bral, a acres -
cen tar à ilus tre bi o gra fia des se Par la men tar que o
Bra sil per deu.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Em vo ta ção os 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 dos 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) – A Pre si dên cia apre sen ta, nes te mo men to, à
fa mí lia do De pu ta do Nel son Mar che zan e ao povo
do Rio Gran de do Sul, a sua mais in te i ra e ir res tri ta
so li da ri e da de pelo de sa pa re ci men to de um ho mem
pú bli co in vul gar, que teve uma car re i ra po lí ti ca im pe -
cá vel, ja ma is se en vol ven do em atos que pu des sem
de sa bo nar o seu pas sa do e o pas sa do do Rio Gran -
de do Sul.

A Pre si dên cia, que acom pa nhou de per to os
tra ba lhos re a li za dos no ano re tra sa do, tan to na Câ -
ma ra como no Se na do, para apro va ção da emen da
que cri a va o fun do da sa ú de, da qual fui Re la tor,
pre sen ci ou o es for ço de no da do, sin ce ro, cor re to, de -
no tan do uma pre o cu pa ção com o so ci al do De pu ta -
do Nel son Mar che zan, que em pres tou o me lhor de
seus es for ços, na Câ ma ra dos De pu ta dos, para que
a pro po si ção que as se gu ra re cur sos cer tos e de ter -
mi na dos em fa vor da sa ú de fos se apro va da, como
de fato o foi, na Câ ma ra dos De pu ta dos e no Se na -
do Fe de ral.

Faço esse re gis tro como de ver de jus ti ça, em
fa vor da me mó ria de um ho mem pú bli co que hon rou 
a Câ ma ra dos De pu ta dos, o Con gres so Na ci o nal e
o povo do Rio Gran de do Sul.
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia lem bra às Srªs e aos Srs. Se -
na do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná -
ria de ama nhã, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu -
tos, a se guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 115, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 115, de 2001 (nº 5.178/2001, na Casa de
ori gem), que de no mi na ”Ae ro por to do Ca cau Escri tor
Jor ge Ama do“ o ae ro por to lo ca li za do na ci da de de
Ilhéus, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer sob nº 1.414, de 2001, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Ju ni or,
fa vo rá vel, com as Emen das nºs 1 a 3-CE, de re da ção, 
que apre sen ta.

– 2 –

EMENDA DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 221, DE 1996

Dis cus são, em tur no úni co, da Emen da da Câ -
ma ra ao Pro je to de Lei do Se na do nº 221, de 1996, de 
au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que de ter mi na o
tom ba men to dos bens cul tu ra is das em pre sas in clu í -
das no Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.491, 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 Bel lo Par ga.

– 3 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 97, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 97, de 2001 (nº 663/2000, na Câ ma ra 
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Ita poã – ACCI a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Ivi nhe ma, Esta do de Mato Gros so do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.258, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ju vên cio da
Fon se ca.

– 4 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 224, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 224, de 2001 (nº 289/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con -
ces são da So ci e da de Rá dio Di fu so ra Ba ta ta is Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda 
mé dia na ci da de de Ba ta ta is, Esta do de São Pa u lo,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.203, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Pe dro Piva,
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 5 –

REQUERIMENTO Nº 740, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
740, de 2001, do Se na dor Wal deck Orne las, so li ci tan -
do a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti vo, da Emen da nº
1-Plen, de sua au to ria, ofe re ci da ao Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 99, de 2001.

– 6 –

REQUERIMENTO Nº 769, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
769, de 2001, do Se na dor Ge ral do Melo, so li ci tan do,
nos ter mos re gi men ta is, a dis pen sa do pa re cer 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 24, de 2001 (nº
4.229/98, na Casa de ori gem), cujo pra zo já se en con -
tra es go ta do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Nos ter mos do art. 220 do Re gi men to Inter no, 
le van to a pre sen te ses são.

(Le van ta-se a ses são às 15 ho ras e 9 mi nu tos.)

(OS 10467/2002)
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Ata da 2ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria
em 19 de fevereiro de 2002

4ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Ra mez Te bet, Anto nio Car los Va la da res e Car los Wil son

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

Ade mir Andra de – Álva ro Dias – 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 – 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 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 – 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 – José Sar ney – 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 – Luiz Ota vio –
Luiz Pon tes – Ma gui to Vi le la – Ma ria do Car mo
Alves – Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra
Men des – 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 Re quião – 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 – Tião Vi a na – Val -
mir Ama ral – Wal deck Orne las.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to
de 71 Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal,
de cla ro aber ta a ses são.

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

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 Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 75, DE 2002
(Nº 87/2002, na ori gem)

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

Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 56, §
1º, do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or,
apro va do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de
1986, no art. 42, § lº, do Ane xo I ao De cre to nº 3.959,
de 10 de ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de
Vos sas Exce lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, do
Se nhor Ro ber to Pin to Fer re i ra Ma me ri Abde nur, Mi -
nis tro de Pri me i ra Clas se, do Qu a dro Per ma nen te do
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para, cu mu la ti va -
men te com o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à
Re pú bli ca da Áus tria, exer cer o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to à Re pú bli ca Eslo va ca.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Ro ber to Pin to Fer re i -
ra Ma me ri Abde nur, que me in du zi ram a es co lhê-lo
para o de sem pe nho des sa ele va da fun ção, cons tam
da ane xa in for ma ção do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res.

Bra sí lia, 14 de fe ve re i ro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 34/DP/ARC/MRE/APES

Bra sí lia, 4 de fe ve re i ro de 2002

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

tu i ção, e com o dis pos to no art. 56, § 1º, do Re gu la -
men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo
De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986, no art.
42, § 1º do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de ou -
tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce -
lên cia a ane xa mi nu ta de Men sa gem ao Se na do Fe -
de ral des ti na da à in di ca ção do Se nhor Ro ber to Pin to
Fer re i ra Ma me ri Abde nur, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se 
da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para, cu mu la ti va -
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men te com o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à
Re pú bli ca da Áus tria, exer cer o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to à Re pú bli ca Eslo va ca.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma -
ção so bre o país e Cur ri cu lum-vitae do Emba i xa dor
Se nhor Ro ber to Pin to Fer re i ra Ma me ri Abde nur, que,
jun ta men te com a Men sa gem ora sub me ti da à apre ci -
a ção de Vos sa Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao
Se na do Fe de ral para exa me por par te de seus ilus -
tres mem bros.

Res pe i to sa men te, – Osmar V. Choh fi, Mi nis tro
de Esta do, Inte ri no, das Re la ções Exte ri o res.

INFORMAÇÃO

CURRICULUM VITAE

Mi nis tro de Pri me i ra Clas se
Ro ber to Pin to Fer re i ra Ma me ri Abde nur
Rio de Ja ne i ro/RJ, 5 de maio de 1942. Fi lho de
Assad Ma me ri Abde nur e Vera Alber ti na Pin to Fer re -
i ra Abde nur.
CPF: 075072991472
ID: 046 – MRE
Estu dos de Di re i to, PUC/RJ. Cur so de Eco no mia,
“Lon don Scho ol of Eco no mics’. Cur so Espe ci al de
Pre pa ra ção à Car re i ra de Di plo ma ta, IRBr. Tu tor do
Insti tu to Rio Bran co
Con fe ren cis ta na Uni ver si da de de Bra sí lia
Ter ce i ro Se cre tá rio, con cur so, 20 de ja ne i ro de 1964
Se gun do Se cre tá rio, me re ci men to, 31 de de zem bro
de 1966
Pri me i ro Se cre tá rio, me re ci men to, 1º de ja ne i ro de
1973
Con se lhe i ro, me re ci men to, 10 de se tem bro de 1977
Mi nis tro de Se gun da Clas se, me re ci men to, 12 de
de zem bro de 1979
Mi nis tro de Pri me i ra Clas se, me re ci men to, 21 de de -
zem bro de 1983
Qu a dro Espe ci al, 21 de de zem bro de 1998
Che fe do Ser vi ço de Arqui vo, da Di vi são de Co mu ni -
ca ções e Arqui vo, 1964/66
Assis ten te do Che fe da Di vi são de Po lí ti ca Co mer ci -
al, 1966/67
Che fe, in te ri no, do Ser vi ço Téc ni co de Aná li se e Pla -
ne ja men to, 1968
Ofi ci al de Ga bi ne te do Mi nis tro de Esta do, 1969
Asses sor do Se cre tá rio-Ge ral, 1975/76
Co or de na dor de Assun tos Eco nô mi cos e Co mer ci a -
is da Se cre ta ria-Ge ral, 1976/79
Co or de na dor de Assun tos Eco nô mi cos e Co mer ci a -
is do Ga bi ne te do Mi nis tro de Esta do, 1979/84

Se cre tá rio-Ge ral, 1993/95
Lon dres, Côn sul-Adjun to, 1969/73
Was hing ton, Pri me i ro Se cre tá rio, 1973/75
Qu i to, Emba i xa dor, 1985/88
Pe quim, Emba i xa dor, 1989/92
Bonn, Emba i xa dor, 1995/00
Ber lim, Emba i xa dor, 2000
Con gres so Extra or di ná rio do Con se lho Inter na ci o nal 
de Arqui vos, Was hing ton, 1966 (de le ga do)
XII Pe río do de Ses sões da Co mis são Eco nô mi ca
das Na ções Uni das para a Amé ri ca La ti na (CEPAL),
Ca ra cas, 1967 (mem bro)
V Ses são da Jun ta de Co mér cio e De sen vol vi men to
(UNCTAD), Ge ne bra, 1967 (mem bro)
Re u nião, em ní vel téc ni co, da Co mis são Espe ci al de 
Co or de na ção La ti no-Ame ri ca na (CECLA), Bo go tá,
1967 (mem bro)
Re u nião Mi nis te ri al do “Gru po dos 77", Argel, 1967,
(mem bro)
II UNCTAD, Nova De lhi, 1968 (mem bro)
Re u nião, em ní vel téc ni co e mi nis te ri al, do CIES, da
OEA, Port-of-Spa in, 1969 (mem bro)
Re u nião do Gru po de Tra ba lho Espe ci al Amé ri ca
La ti na-EUA so bre Empre sas Trans na ci o na is, Was -
hing ton, 1974/75 (mem bro)
VI Ses são Espe ci al so bre Co mér cio e De sen vol vi -
men to, da Assem bléia Ge ral das Na ções Uni das,
Nova York, 1974 (mem bro)
XXIX Ses são Ordi ná ria da Assem bléia Ge ral das
Na ções Uni das, Nova York, 1974 (mem bro)
II Re u nião do SELA, Ca ra cas, 1976 (mem bro).
Con fe rên cia Ple ni po ten ciá ria so bre o Fun do Co mum 
do Pro gra ma de Pro du tos de Base da UNCTAD, Ge -
ne bra, 1977 (mem bro)
De le ga ção para con ver sa ções com au to ri da des do
Go ver no da Re pú bli ca do Ira que a res pe i to de co o -
pe ra ção bi la te ral no Cam po dos Usos Pa cí fi cos da
Ener gia Nu cle ar, 1979 (de le ga do)
Co mi ti va do Mi nis tro do Pla ne ja men to em Mis são ao 
Ira que e à Ará bia Sa u di ta, 1979 (mem bro)
III Re u nião de Mi nis tros das Re la ções Exte ri o res do
“Gru po dos 77", Nova York, 1979 (mem bro)
Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, em vi -
si ta ofi ci al à Ve ne zu e la, 1979 (mem bro)
Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri -
o res, em vi si ta ofi ci al à Ve ne zu e la, Ca ra cas, 1979
(mem bro)
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Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, em vi -
si ta ofi ci al ao Pa ra guai, à Argen ti na e ao Chi le, 1980 
(mem bro)
Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri -
o res, em vi si ta ofi ci al à Re pú bli ca Fe de ral da Ale ma -
nha, Tan zâ nia, Zâm bia, Mo çam bi que, Zim bá bue,
Ango la, Chi le, Bél gi ca, Co mis são da Co mu ni da de
Eco nô mi ca Eu ro péia e Ca na dá, 1980 (mem bro)
Re u nião de Con sul ta Bra sil-EUA so bre ques tões de
“Po licy-Plan ning”, Was hing ton, 1981 (mem bro)
Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, em vi -
si ta ofi ci al à Fran ça; a Por tu gal; à Co lôm bia; à Ale -
ma nha Fe de ral; à Argen ti na. Paso de los Li bres; e
ao Peru, 1981 (mem bro)
Re u nião so bre Co o pe ra ção Inter na ci o nal e De sen -
vol vi men to, Can cún, 1981 (mem bro)
Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri -
o res, em vi si ta ofi ci al à Ni gé ria, ao Se ne gal, ao Mé -
xi co, à Grã-Bre ta nha, 1981 (mem bro)
Se mi ná rio da OPEP, Vi e na, 1981 (mem bro de de le -
ga ção bra si le i ra)
I Re u nião da Co mis são Mis ta de Co or de na ção Bra -
sil-Ni gé ria, La gos, 1981 (mem bro)
Re u nião das equi pes de Pla ne ja men to Po lí ti co, Lon -
dres, 1981 (de le ga do)
Con fe rên cia pa tro ci na da pela Índia so bre Qu es tão
Nor te-Sul e Co o pe ra ção Sul-Sul, Nova De lhi, 1982
Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, em vi -
si ta ofi ci al aos Esta dos Uni dos e ao Ca na dá, 1982
(mem bro)
Encon tro Pre si den ci al de Foz do Igua çu, 1982
(mem bro)
Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri -
o res, em vi si ta ofi ci al à Gu i a na, 1982 (mem bro)
Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri -
o res em vi si ta ofi ci al à Chi na, e ao Ja pão, 1982
(mem bro)
Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri -
o res em vi si ta de tra ba lho à Ve ne zu e la, 1982 (mem -
bro)
II Re u nião da Co mis são Mis ta Bra sil-Tri ni dad-e-To -
ba go, Port-of-Spa in, 1982 (mem bro da de le ga ção
bra si le i ra)
Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri -
o res em vi si ta ofi ci al à Itá lia, ao Va ti ca no, à Áus tria,
à Ará bia Sa u di ta, 1982 (mem bro)
Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca à Ses -
são de Aber tu ra da XXXVII Ses são da Assem bléia
Ge ral da ONU, Nova York, 1982 (mem bro)
Re u nião de Con sul ta Bra sil-EUA so bre ques tões de
“Po licy-Plan ning”, Bra sí lia, 1982 (de le ga do)

XXXVIII Re u nião Mi nis te ri al do GATT, 1982 (de le ga -
do)
Encon tro do Pre si den te da Re pú bli ca com o Pre si -
den te da Na ção Argen ti na, Foz do Igua çu, 1983
Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, em vi -
si ta ofi ci al ao Mé xi co; à Ni gé ria; à Gu i né-Bis sau; ao
Se ne gal; à Argé lia; e a Cabo Ver de, 1983 (mem bro)
Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri -
o res em vi si ta ofi ci al à Cos ta do Mar fim, aos EUA,
ao Ga bão, a Gu i né-Bis sau, à Iu gos lá via, ao Ira que,
1983 (mem bro)
Re u nião de Con sul ta Bra sil-RFA so bre ques tões de
“Po licy-Plan ning”, Bonn, 1983 (de le ga do)
I Re u nião do Gru po de Tra ba lho so bre Assis tên cia
Eco nô mi ca Bra sil-EUA, Was hing ton, 1983 (de le ga -
do)
Re u nião de Con sul ta Bra sil-EUA so bre ques tões de
“Po licy-Plan ning”, Was hing ton, 1983 (de le ga do)
VI Ses são da UNCTAD, Bel gra do, 1983 (de le ga do)
Re u nião de Co or de na ção La ti no-Ame ri ca na, em ní -
vel mi nis te ri al, con vo ca da pelo SELA e Pre pa ra tó ria
da VI UNCTAD, Car ta ge na, 1983 (mem bro)
V Re u nião Mi nis te ri al do “Gru po dos 77", UNCTAD,
Bu e nos Ai res, 1983 (mem bro)
Encon tro do Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte -
ri o res com o Mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros
dos Pa í ses Ba i xos, Amster dã, 1983 (acom pa nhan te
do Sr. Mi nis tro)
XXXIII a XXXVIII Ses sões da Assem bléia Ge ral das
Na ções Uni das, Nova York, 1978/83 (de le ga do)
Se mi ná rio so bre Co mér cio Inter na ci o nal pro mo vi do
pelo “Eu ro pe an Ma na ge ment Fo rum”, La u san ne,
Su í ça, 1983 (acom pa nhan te do Sr. Mi nis tro)
Re u nião so bre “Pro je tos de De sen vol vi men to e Con -
cor rên cia Pú bli cas Inter na ci o na is do Gru po dos 77",
no âm bi to da Co o pe ra ção Sul-Sul, Rio de Ja ne i ro,
1983 (de le ga do)
Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri -
o res em vi si ta ofi ci al ao Pa quis tão, à ín dia e a Por tu -
gal, 1984 (mem bro)
Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca em vi -
si ta ofi ci al à Bo lí via, ao Mar ro cos, à Espa nha e à
Chi na, 1984 (mem bro)
Re u niões da Se cre ta ria Pro-Tem po re do Con sen so
de Car ta ge na, Bu e nos Ai res, 1984
Con fe rên cia Eco nô mi ca La ti no-Ame ri ca na, Qu i to,
1984
Re u nião de Con sul ta Bra sil-Argen ti na so bre ques -
tões Eco nô mi cas bi la te ra is, Bu e nos Ai res, 1984
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Re u nião de Con sul ta Bra sil-Argen ti na so bre “Po -
licy-plan ning”, Bu e nos Ai res, 1984
Enten di men to so bre a Co o pe ra ção Nu cle ar Bra -
sil-RPC, Pe quim, 1984 (che fe da de le ga ção)
Eta pa pre pa ra tó ria da Re u nião de Chan ce le res e
Mi nis tros das Fi nan ças de Pa í ses La ti no  Ame ri ca -
nos, Car ta ge na, 1984 (che fe da de le ga ção); e de le -
ga do à re u nião de Mi nis tros
Re u nião do “Gru po dos 18" do GATT, Ge ne bra,
1984 Pu bli ca ção:

(Como co-autor): “Re la ção Bra sil – EUA na
Tran si ção De mo crá ti ca;” “Diá lo go ou Con fron to?

De ba te de Ca ne la so bre o Re la tó rio Brandt;"
“Cri sis eco nó mi ca y pers pec ti vas de de sar rol lo en
Amé ri ca La ti na.”

Ordem de Rio Bran co, Gran de Ofi ci al, Bra sil.
Ordem do Mé ri to Na val, Co men da dor, Bra sil.
Ordem do Mé ri to Ae ro náu ti co, Co men da dor,

Bra sil.
Ordem do Mé ri to Mi li tar, Ofi ci al, Bra sil.
Me da lha do Mé ri to “San tos Du mont”, Bra sil.
Me da lha “La u ro Mül ler”, Bra sil.
Me da lha do Mé ri to “Ta man da ré”, Bra sil.
Me da lha do Mé ri to “Mauá”, Grã-Cruz, Bra sil.
Ordem “El Sol del Peru”, Co men da dor, Peru.
Ordem “El Sol del Peru”, Gran de Ofi ci al, Peru.
Ordem de Mayo, Gran de Ofi ci al, Argen ti na.
Ordem Águia Azte ca, Gran de Ofi ci al, Mé xi co.
Ordem do Infan te Dom Hen ri que, Gran de Ofi ci al,

Por tu gal.
Ordem Ber nar do O’Higgins, Gran de Ofi ci al, Chi le.
Ordem Fran cis co de Mi ran da, Gran de Ofi ci al,

Ve ne zu e la.
Ordem de Bo ya cá, Gran de Ofi ci al, Co lôm bia.
Ordem do Mé ri to, Gran de Ofi ci al, Ale ma nha Fe -

de ral.
Ordem Van der Palm, Gran de Ofi ci al, Su ri na me.
Ordem de Isa bel, a Ca tó li ca, Espa nha.
Ordem Na ci o nal al Mé ri to, Equa dor.
Edu ar do Pris co Pa ra i so Ra mos, Di re tor-Ge ral

do De par ta men to do Ser vi ço Exte ri or.

Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res

Eslo vá quia

Ja ne i ro de 2002

Ava li a ção ge ral do re la ci o na men to Bra -
sil-Eslo vá quia

O re la ci o na men to en tre o Bra sil e a Re pú bli ca
Eslo va ca tem-se ca rac te ri za do por diá lo go amis to so
e cons tru ti vo, po rém ain da de pou ca den si da de. O
Bra sil vê com sa tis fa ção o fato de a Eslo vá quia ter

man ti do Emba i xa da re si den te em Bra sí lia des de a
sua in de pen dên cia, a par tir do des mem bra men to da
Tche cos lo vá quia, em 1º de ja ne i ro de 1993. A mu dan -
ça da cu mu la ti vi da de da Emba i xa da em Pra ga para a
Emba i xa da em Vi e na, em 1996, em aten di men to a
ple i to es lo va co, de mons trou o in te res se bra si le i ro em
de sen vol ver de ma ne i ra har mô ni ca, o re la ci o na men to 
bi la te ral.

A Chan ce la ria es lo va ca tem pro mo vi do, des de a 
in de pen dên cia, inú me ros e subs tan ti vos con ta tos
com o Ita ma raty. A en tão Mi nis tra dos Ne gó ci os
Estran ge i ros da Re pú bli ca Eslo va ca, Zden ka Kram -
plo vá, re a li zou vi si ta ofi ci al ao Bra sil no pe río do de 28
a 31 de mar ço de 1998. Por seu ca rá ter pi o ne i ro e por
sua ex ten são (a vi si ta in clu iu, além de Bra sí lia, os
Esta dos de San ta Ca ta ri na e São Pa u lo), pro por ci o -
nou um co nhe ci men to pre li mi nar in loco da re a li da de
e po ten ci a li da des bra si le i ras pela ti tu lar da di plo ma -
cia es lo va ca. Du ran te sua vi si ta ofi ci al ao Bra sil, a Mi -
nis tra Kram plo vá ina u gu rou o ter ce i ro Con su la do Ho -
no rá rio da Re pú bli ca Eslo va ca no país, na ci da de de
Brus que, San ta Ca ta ri na, que se soma aos de São
Pa u lo e do Re ci fe. Em São Pa u lo, ina u gu rou a “Pra ça
Eslo vá quia.” Além da Mi nis tra Kram plo vá, es ti ve ram
no Bra sil o en tão Se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os
Estran ge i ros, Jo sef Ses tak, em 1995, e seu su ces sor, 
Mi lan Tan car, em ou tu bro da ano pas sa do.

Em ou tu bro de 1999 vi si tou o Bra sil o Se cre tá rio
de Esta do da Eco no mia, Pe ter Brno, para dis cu tir as -
pec tos do co mér cio bi la te ral e de co o pe ra ção e in ves -
ti men tos, além das pos si bi li da des de in ten si fi ca ção
das re la ções eco nô mi cas. Tais vi si tas, in se ri das no
qua dro da afir ma ção do novo Esta do es lo va co, de mo -
crá ti co e ple na men te em pe nha do na in te gra ção com
o Oci den te, ates tam o grau de in te res se da Re pú bli ca
Eslo va ca na pri o ri za ção de re la ções po lí ti -
co-diplomáticas com o Bra sil.

A vi si ta ofi ci al do Pre si den te Ru dolf Schus ter ao
Bra sil, de 6 a 11 de ju lho de 2001, foi a pri me i ra de um
Che fe de Esta do es lo va co na his tó ria do re la ci o na -
men to bi la te ral. Além de Bra sí lia, o Pre si den te Schus -
ter vi si tou São Pa u lo (en con trou com o Go ver na dor
Ge ral do Alckmin, ina u gu rou a nova sede do Con su la -
do da Eslo vá quia e pro fe riu pa les tra na FIESP), Cu ri -
ti ba (en con tro com o Go ver na dor Ja i me Ler ner). Jo in -
vil le (en con tro com o Pre fe i to Luiz Hen ri que da Sil ve i -
ra, vi si ta à sede da Embra co, ao Te a tro Bols hoi e a
mem bros da fa mí lia Schus ter) e Pal mas (en con tro
com o Go ver na dor Si que i ra Cam pos e ina u gu ra ção
da Pra ça Eslo vá quia). O Che fe de Esta do es lo va co
tam bém cum priu pro gra ma ção de fé ri as (30 dias) no
Pan ta nal e na Ama zô nia, se guin do os pas sos da ex -
pe di ção fo to grá fi ca de que seu pai par ti ci pou em
1927. A vi si ta ofi ci al do Pre si den te Schus ter mar cou,
de fato, mo men to de sig ni fi ca do ím par no re la ci o na -

Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00165

    43FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



men to bi la te ral, ofe re cen do opor tu ni da de iné di ta para 
um ma i or co nhe ci men to mú tuo en tre dois po vos dis -
tan tes.

Em maio de 1996, o en tão Mi nis tro do Exér ci to,
Ge ne ral Ze nil do Lu ce na, no con tex to de pé ri plo à Eu -
ro pa Cen tral que o le vou, igual men te, à Po lô nia e à
Ucrâ nia, efe tu ou a pri me i ra e úni ca vi si ta ofi ci al de um 
Mi nis tro de Esta do bra si le i ro à Eslo vá quia. Fo ram en -
ta bu la das con ver sa ções em tor no de even tu al ne go -
ci a ção de um Acor do de Co o pe ra ção bi la te ral na área 
mi li tar (con tem plan do pos si bi li da des de aqui si ção,
pelo Bra sil, de ma te ri al bé li co e lo gís ti co es lo va co, em 
es pe ci al ar ma men tos e bar cos de na ve ga ção flu vi al
para uso mi li tar, além de in ter câm bio de ofi ci a is para
tre i na men to), que ti ve ram con ti nu i da de em agos to do
ano se guin te, com a vi si ta a Bra tis la va do Ge ne ral Ja i -
me José Ju ras zek, Che fe de Ga bi ne te do Mi nis tro Lu -
ce na, e em se tem bro de 1997, com a vin da ao Bra sil
do Mi nis tro da De fe sa Ján Si tek. A des pe i to da as si -
na tu ra, na que la oca sião, de Car ta de Inten ções en tre
o Mi nis té rio do Exér ci to e o Mi nis té rio da De fe sa es lo -
va co (5 de se tem bro de 1997), ma ni fes tan do, en tre
ou tros as pec tos, a re co men da ção de as si na tu ra do
acor do, o as sun to não vol tou a ser ob je to de con ta tos
en tre au to ri da des dos dois pa í ses.

No que se re fe re às re la ções no âm bi to mul ti la -
te ral, a Eslo vá quia apo i a rá a can di da tu ra do Bra sil
para as sen to não-permanente no Con se lho de Se gu -
ran ça das Na ções Uni das no biê nio 2004/2005, em
tro ca de nos so apo io àque le país para a vaga re ser -
va da à Eu ro pa Cen tral e Ori en tal no CSNU, no biê nio
se guin te. A Eslo vá quia dis pu ta rá com a Le tô nia.

Re la ções eco nô mi cas

Ape sar das ci fras ex tre ma men te mo des tas, há
po ten ci al con cre to de au men to do in ter câm bio co mer -
ci al e das opor tu ni da des de in ves ti men tos en tre os
dois pa í ses. Ao Bra sil in te res sam, so bre tu do, a lo ca li -
za ção ge o grá fi ca da Eslo vá quia – que po de ria cons ti -
tu ir pon to de par ti da para a pe ne tra ção de pro du tos
bra si le i ros nos mer ca dos em fran ca ex pan são da Eu -
ro pa Cen tral (a Eslo vá quia é mem bro da CEFTA –
Cen tral Eu ro pe an Tra de Agre e ment, área de li vre co -
mér cio que en glo ba a Eslo vê nia, Hun gria, Po lô nia e
Re pú bli ca Tche ca) – e a pre sen ça de mão de obra
qua li fi ca da e ba ra ta.

Exem plo des se po ten ci al de in te ra ção eco nô mi -
ca foi a ini ci a ti va de vul to em pre en di da pela Empre sa
Bra si le i ra de Com pres so res – EMBRACO – em as so -
ci a ção com o Gru po Bras mo tor, com a ina u gu ra ção
de fá bri ca de com pres so res para re fri ge ra ção na re -
gião Les te da Eslo vá quia em ju lho de 1999.

A Embra co, em pre sa com sede em Jo in vil le
(SC) é a prin ci pal pro du to ra mun di al des te tipo de
com po nen te, pos su in do ou tras uni da des de pro du -

ção no Bra sil, Itá lia e Chi na. A fá bri ca es lo va ca, lo ca li -
za da em Spiss ká Nová Ves, pos sui área cons tru í da
de 15 mil m2, ca pa ci da de pro du ti va de 2,5 mi lhões de
uni da des/ano e re pre sen tou in ves ti men to de US$45
mi lhões, ge ran do de ime di a to cer ca de 800 pos tos de
tra ba lho.

No pla no co mer ci al, o in ter câm bio en tre Bra sil e
Re pú bli ca Eslo va ca atin ge vo lu mes pou co sig ni fi ca ti -
vos, mu i to aquém do po ten ci al a ser ex plo ra do pe los
Go ver nos e ini ci a ti va pri va da dos dois pa í ses. A par tir
de 1998 ve ri fi cou-se uma di mi nu i ção nos flu xos co -
mer ci a is, que atin giu um ní vel mí ni mo de me nos de
US$8 mi lhões em 1999 mas vol tou a cres cer dis cre ta -
men te a par tir do ano pas sa do, man ten do-se esta
ten dên cia nos pri me i ros me ses de 2001. A ba lan ça
co mer ci al, de um modo ge ral, tem sido fa vo rá vel à
Eslo vá quia.

O in ter câm bio co mer ci al po de rá ser di na mi za do 
me di an te o em pe nho de am bos os Go ver nos em fa ci -
li tar e apo i ar as ini ci a ti vas do em pre sa ri a do pri va do
bra si le i ro e es lo va co, tais como vi si tas re cí pro cas de
mis sões e de re pre sen tan tes de en ti da des e de ór -
gãos en vol vi dos com co mér cio ex te ri or. A vi si ta, em
1999, do Se cre tá rio de Esta do da Eco no mia es lo va -
co, Pe ter Brno – que ora in te gra a co mi ti va pre si den ci -
al – teve como prin ci pal ob je ti vo re ver ter esse qua dro
de des co nhe ci men to mú tuo. Da mes ma for ma, a de -
le ga ção do Che fe de Esta do es lo va co in clui oito em -
pre sá ri os, re pre sen tan tes de em pre sas dos mais va ri -
a dos ra mos com in te res ses con cre tos em es ta be le -
cer par ce ri as no Bra sil.

A as si na tu ra do Acor do de Co o pe ra ção Eco nô -
mi ca e Co mer ci al, fe i ta por oca sião da vi si ta do Pre si -
den te Ru dolf Schus ter, de ve rá in cen ti var a pro mo ção
de ini ci a ti vas que in cre men tem o re la ci o na men to eco -
nô mi ca, do pon to de vis ta ju rí di co-institucional.

De ja ne i ro a abril, as ex por ta ções bra si le i ras

cres ce ram 34,7% e as im por ta ções 27%, em re la ção
ao mes mo pe río do de 2000.

Prin ci pa is pro du tos im por ta dos: fil tros ele tros tá -
ti cos, bom bas para dis tri bu i ção de com bus tí ve is e
con ta do res.

Prin ci pa is pro du tos ex por ta dos: car ne bo vi na,
café so lú vel, cou ro, obras de fios de fer ro ou aço.
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MENSAGEM Nº 76, DE 2002
(Nº 88/2002, na ori gem)

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

Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 56, §
1º, do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or,
apro va do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de
1986, no art. 42, § 1º, do Ane xo I ao De cre to nº 3.959,
de 10 de ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de
Vos sas Exce lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, do
Se nhor Ro ber to Pin to Fer re i ra Ma me ri Abde nur, Mi -
nis tro de Pri me i ra Clas se, do Qu a dro Per ma nen te do
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para, cu mu la ti va -
men te com o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à
Re pú bli ca da Aus tria, exer cer o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to à Re pú bli ca da Croá cia.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Ro ber to Pin to Fer re i -
ra Ma me ri Abde nur, que me in du zi ram a es co lhê-lo
para o de sem pe nho des sa ele va da fun ção, cons tam
da ane xa in for ma ção do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res.

Bra sí lia, 14 de fe ve re i ro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 00037/DP/ARC/MRE/APES

Bra sí lia, 4 de fe ve re i ro de 2002

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

tu i ção, e com o dis pos to no art. 56, § lº do Re gu la men -
to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo De -
cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986, no art. 42,
§ 1º , do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de ou tu -
bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce -
lên cia a ane xa mi nu ta de Men sa gem ao Se na do Fe -
de ral des ti na da à in di ca ção do Se nhor Ro ber to Pin to
Fer re i ra Ma me ri Abde nur, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se 
da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para, cu mu la ti va -
men te com o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à
Re pú bli ca da Áus tria, exer cer o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to à Re pú bli ca da Croá cia.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma -
ção so bre o país e Cur ri cu lum Vi tae do Emba i xa dor
Se nhor Ro ber to Pin to Fer re i ra Ma me ri Abde nur, que,
jun ta men te com a Men sa gem ora sub me ti da à apre ci -
a ção de Vos sa Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao
Se na do Fe de ral para exa me por par te de seus ilus -
tres mem bros.

Res pe i to sa men te, – Osmar Choh fi Mi nis tro de
Esta do, in te ri no, das Re la ções Exte ri o res.

INFORMAÇÃO

CURRICULUM VITAE

Mi nis tro de Pri me i ra Clas se
Ro ber to Pin to Fer re i ra Ma me ri Abde nur
Rio de Ja ne i ro/RJ, 5 de maio de 1942 
Fi lho de Assad Ma me ri Abde nur e Vera Alber ti na
Pin to
Fer re i ra Abde nur
CPF: 075072991472
ID: 046-MRE
Estu dos de Di re i to, PUC/RJ. Cur so de Eco no mia,
”Lon don Scho ol of Eco no mics“. Cur so Espe ci al de
Pre pa ra ção à Car re i ra de Di plo ma ta, IRBr. Tu tor do
Insti tu to Rio Bran co
Con fe ren cis ta na Uni ver si da de de Bra sí lia
Ter ce i ro Se cre tá rio, con cur so, 20 de ja ne i ro de 1964
Se gun do Se cre tá rio, me re ci men to, 31 de de zem bro
de 1966
Pri me i ro Se cre tá rio, me re ci men to, 1º de ja ne i ro de
1973
Con se lhe i ro, me re ci men to, 10 de se tem bro de 1977
Mi nis tro de Se gun da Clas se, me re ci men to, 12 de
de zem bro de 1979
Mi nis tro de Pri me i ra Clas se, me re ci men to, 21 de de -
zem bro de 1983
Qu a dro Espe ci al, 21 de de zem bro de 1998
Che fe do Ser vi ço de Arqui vo, da Di vi são de Co mu ni -
ca ções e Arqui vo, 1964/66
Assis ten te do Che fe da Di vi são de Po lí ti ca Co mer ci -
al, 1966/67
Che fe, in te ri no, do Ser vi ço Téc ni co de Aná li se e Pla -
ne ja men to, 1968
Ofi ci al de Ga bi ne te do Mi nis tro de Esta do, 1969
Asses sor do Se cre tá rio-Ge ral, 1975/76
Co or de na dor de Assun tos Eco nô mi cos e Co mer ci a -
is da Se cre ta ria Ge ral, 1976/79
Co or de na dor de Assun tos Eco nô mi cos e Co mer ci a -
is do Ga bi ne te do Mi nis tro de Esta do, 1979/84
Se cre tá rio-Ge ral, 1993/95
Lon dres, Côn sul-Adjun to, 1969/73
Was hing ton, Pri me i ro Se cre tá rio, 1973/75
Qu i to, Emba i xa dor, 1985/88
Pe quim, Emba i xa dor, 1989/92
Bonn, Emba i xa dor, 1995/00
Ber lim, Emba i xa dor, 2000
Con gres so Extra or di ná rio do Con se lho Inter na ci o nal 
de Arqui vos, Was hing ton, 1966 (de le ga do)
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XII Pe río do de Ses sões da Co mis são Eco nô mi ca
das Na ções Uni das para a Amé ri ca La ti na (CEPAL),
Ca ra cas, 1967 (mem bro) 
V Ses são da Jun ta de Co mér cio e De sen vol vi men to
(UNCTAD), Ge ne bra, 1967 (mem bro)
Re u nião, em ní vel téc ni co, da Co mis são Espe ci al de 
Co or de na ção La ti no-Ame ri ca na (CECLA) Bo go tá,
1967 (mem bro).
Re u nião Mi nis te ri al do “Gru po dos 77", Argel, 1967,
(mem bro).
II UNCTAD, Nova De lhi, 1968 (mem bro).
Re u nião, em ní vel téc ni co e mi nis te ri al, do CIES, da
OEA, Port-of-Spa in, 1969 (mem bro).
Re u nião do Gru po de Tra ba lho Espe ci al Amé ri ca
La ti na-EUA so bre Empre sas Trans na ci o na is,
Was hing ton, 1974/75 (mem bro).
VI Ses são Espe ci al so bre Co mér cio e De sen vol vi -
men to, da Assem bléia Ge ral das Na ções Uni das,
Nova York, 1974 (mem bro).
XXIX Ses são Ordi ná ria da Assem bléia Ge ral das
Na ções Uni das, Nova York, 1974 (mem bro).
II Re u nião do SELA, Ca ra cas, 1976 (mem bro).
Con fe rên cia Ple ni po ten ciá ria so bre o Fun do Co mum 
do Pro gra ma de Pro du tos de Base da UNCTAD, Ge -
ne bra, 1977 (mem bro).
De le ga ção para con ver sa ções com au to ri da des do
Go ver no da Re pú bli ca do Ira que a res pe i to de
co o pe ra ção bi la te ral no Cam po dos Usos Pa cí fi cos
da Ener gia Nu cle ar, 1979 (de le ga do).
Co mi ti va do Mi nis tro do Pla ne ja men to em Mis são ao 
Ira que e à Ará bia Sa u di ta, 1979 (mem bro).
III Re u nião de Mi nis tros das Re la ções Exte ri o res do
“Gru po dos 77", Nova York, 1979 (mem bro).
Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, em vi -
si ta ofi ci al à Ve ne zu e la, 1979 (mem bro).
Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri -
o res, em vi si ta ofi ci al à Ve ne zu e la, Ca ra cas,
1979 (mem bro).
Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, em vi -
si ta ofi ci al ao Pa ra guai, à Argen ti na e ao Chi le, 1980 
(mem bro).
Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri -
o res, em vi si ta ofi ci al à Re pú bli ca Fe de ral da Ale ma -
nha, Tan zâ nia, Zâm bia, Mo çam bi que, Zim bá bue,
Ango la, Chi le, Bél gi ca, Co mis são da Co mu ni da de
Eco nô mi ca Eu ro péia e Ca na dá, 1980 (mem bro).
Re u nião de Con sul ta Bra sil-EUA so bre ques tões de
“Po licy-Plan ning”, Was hing ton, 1981 (mem bro).
Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, em vi -
si ta ofi ci al à Fran ça; a Por tu gal; à Co lôm bia; à Ale -

ma nha Fe de ral; à Argen ti na, Paso de los Li bres; e
ao Peru, 1981 (mem bro).
Re u nião so bre Co o pe ra ção Inter na ci o nal e De sen -
vol vi men to, Can cún, 1981 (mem bro).
Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri -
o res, em vi si ta ofi ci al à Ni gé ria, ao Se ne gal,
ao Mé xi co, à Grã-Bre ta nha, 1981 (mem bro).
Se mi ná rio da OPEP, Vi e na, 1981 (mem bro de de le -
ga ção bra si le i ra).
I Re u nião da Co mis são Mis ta de Co or de na ção Bra -
sil-Ni gé ria, La gos, 1981 (mem bro).
Re u nião das equi pes de Pla ne ja men to Po lí ti co, Lon -
dres, 1981 (de le ga do).
Con fe rên cia pa tro ci na da pela Índia so bre Qu es tão
Nor te-Sul e Co o pe ra ção Sul-Sul, Nova De lhi, 1982.
Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, em vi -
si ta ofi ci al aos Esta dos Uni dos e ao Ca na dá, 1982
(mem bro).
Encon tro Pre si den ci al de Foz do Igua çu, 1982
(mem bro).
Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri -
o res, em vi si ta ofi ci al à Gu i a na, 1982 (mem bro).
Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri -
o res em vi si ta ofi ci al à Chi na, e ao Ja pão, 1982
(mem bro).
Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri -
o res em vi si ta de tra ba lho à Ve ne zu e la, 1982 (mem -
bro).
II Re u nião da Co mis são Mis ta Bra sil-Tri ni dad-e-To -
ba go, Port-of-Spa in, 1982 (mem bro da de le ga ção
bra si le i ra).
Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri -
o res em vi si ta ofi ci al à Itá lia, ao Va ti ca no, à Áus tria,
à Ará bia Sa u di ta, 1982 (mem bro).
Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca à Ses -
são de Aber tu ra da XXXVII Ses são da Assem bléia
Ge ral da ONU, Nova York, 1982 (mem bro).
Re u nião de Con sul ta Bra sil-EUA so bre ques tões de
“Po licy-Plan ning”, Bra sí lia, 1982 (de le ga do).
XXXVIII Re u nião Mi nis te ri al do GATT, 1982 (de le ga -
do).
Encon tro do Pre si den te da Re pú bli ca com o Pre si -
den te da Na ção Argen ti na, Foz do Igua çu, 1983.
Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, em vi -
si ta ofi ci al ao Mé xi co; à Ni gé ria; à Gu i né-Bis sau; ao
Se ne gal; à Argé lia; e a Cabo Ver de, 1983 (mem bro).
Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri -
o res em vi si ta ofi ci al à Cos ta do Mar fim, aos
EUA, ao Ga bão, a Gu i né-Bis sau, à Iu gos lá via, ao
Ira que, 1983 (mem bro).
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Re u nião de Con sul ta Bra sil-RFA so bre ques tões de
“Po licy-Plan ning”, Bonn, 1983 (de le ga do).
I Re u nião do Gru po de Tra ba lho so bre Assis tên cia
Eco nô mi ca Bra sil-EUA, Was hing ton, 1983 (de le ga -
do).
Re u nião de Con sul ta Bra sil-EUA so bre ques tões de
“Po licy-Plan ning”, Was hing ton, 1983 (de le ga do).
VI Ses são da UNCTAD, Bel gra do, 1983 (de le ga do).
Re u nião de Co or de na ção La ti no-Ame ri ca na, em ní -
vel mi nis te ri al, con vo ca da pelo SELA e Pre pa ra tó ria
da VI UNCTAD, Car ta ge na, 1983 (mem bro).
V Re u nião Mi nis te ri al do “Gru po dos 77", UNCTAD,
Bu e nos Ai res, 1983 (mem bro).
Encon tro do Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte -
ri o res com o Mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros
dos Pa í ses Ba i xos, Amster dã, 1983 (acom pa nhan te
do Sr. Mi nis tro).
XXXIII a XXXVIII Ses sões da Assem bléia Ge ral das
Na ções Uni das, Nova York, 1978/83 (de le ga do).
Se mi ná rio so bre Co mér cio Inter na ci o nal pro mo vi do
pelo “Eu ro pe an Ma na ge ment Fo rum”, La u san ne,
Su í ça, 1983 (acom pa nhan te do Sr. Mi nis tro).
Re u nião so bre “Pro je tos de De sen vol vi men to e Con -
cor rên cia Pú bli cas Inter na ci o na is do Gru po
dos 77", no âm bi to da Co o pe ra ção Sul-Sul, Rio de
Ja ne i ro, 1983 (de le ga do).
Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri -
o res em vi si ta ofi ci al ao Pa quis tão, à Índia e
a Por tu gal, 1984 (mem bro).
Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca em vi -
si ta ofi ci al à Bo lí via, ao Mar ro cos, à Espa nha e à
Chi na, 1984 (mem bro).
Re u niões da Se cre ta ria Pro-Tem po re do Con sen so
de Car ta ge na, Bu e nos Ai res, 1984.
Con fe rên cia Eco nô mi ca La ti no-Ame ri ca na, Qu i to,
1984.
Re u nião de Con sul ta Bra sil-Argen ti na so bre ques -
tões Eco nô mi cas bi la te ra is, Bu e nos Ai res, 1984.
Re u nião de Con sul ta Bra sil-Argen ti na so bre “Po -
licy-plan ning”, Bu e nos Ai res, 1984.
Enten di men to so bre a Co o pe ra ção Nu cle ar Bra -
sil-RPC, Pe quim, 1984 (che fe da de le ga ção).
Eta pa pre pa ra tó ria da Re u nião de Chan ce le res e
Mi nis tros das Fi nan ças de Pa í ses La ti no  Ame ri ca -
nos, Car ta ge na, 1984 (che fe da de le ga ção); e de le -
ga do à re u nião de Mi nis tros.
Re u nião do “Gru po dos 18" do GATT, Ge ne bra,
1984.
Pu bli ca ção: (Como co-au tor): “Re la ção Bra sil-EUA
na Tran si ção De mo crá ti ca”; “Diá lo go ou Con fron to?

De ba te de Ca ne la so bre o Re la tó rio Brandt"; “Cri sis
eco nó mi ca y pers pec ti vas de de sar rol lo en Amé ri ca
La ti na”.
Ordem de Rio Bran co, Gran de Ofi ci al, Bra sil.
Ordem do Mé ri to Na val, Co men da dor, Bra sil.
Ordem do Mé ri to Ae ro náu ti co, Co men da dor, Bra sil.
Ordem do Mé ri to Mi li tar, Ofi ci al, Bra sil.
Me da lha do Mé ri to “San tos Du mont”, Bra sil.
Me da lha “La u ro Mül ler”, Bra sil.
Me da lha do Mé ri to “Ta man da ré”, Bra sil.
Me da lha do Mé ri to “Mauá”, Grã-Cruz, Bra sil.
Ordem “El Sol del Peru”, Co men da dor, Peru.
Ordem “El Sol del Peru”, Gran de Ofi ci al, Peru.
Ordem de Mayo, Gran de Ofi ci al, Argen ti na.
Ordem Águia Azte ca, Gran de Ofi ci al, Mé xi co.
Ordem do Infan te Dom Hen ri que, Gran de Ofi ci al,
Por tu gal.
Ordem Ber nar do O’Higgins, Gran de Ofi ci al, Chi le.
Ordem Fran cis co de Mi ran da, Gran de Ofi ci al, Ve ne -
zu e la.
Ordem de Bo ya cá, Gran de Ofi ci al, Co lôm bia.
Ordem do Mé ri to, Gran de Ofi ci al, Ale ma nha Fe de ral.
Ordem Van der Palm, Gran de Ofi ci al, Su ri na me.
Ordem de Isa bel, a Ca tó li ca, Espa nha.
Ordem Na ci o nal al Mé ri to, Equa dor.
Edu ar do Pris co Pa ra i so Ra mos, Di re tor-Ge ral do
De par ta men to do Ser vi ço Exte ri or.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Infor ma ção Ge ral so bre a Re pú bli ca da Croá cia

Sub se cre ta ria-Geral de Assun tos Po lí ti cos
De par ta men to da Eu ro pa

Re la ções Bi la te ra is

As re la ções en tre Bra sil e Croá cia são re cen tes
e, ain da, in ci pi en tes dos pon tos de vis ta po lí ti co e
eco nô mi co-co mer ci al. A co mu ni da de de ori gem cro a -
ta re si den te no Bra sil, pou co ex pres si va nu me ri ca -
men te, con cen tra-se nos Esta dos de São Pa u lo e Pa -
ra ná.

Bra sil e Croá cia es ta be le ce ram re la ções di plo -
má ti cas em 23 de de zem bro de 1992 e, em de cor rên -
cia do con fli to na ex-Iu gos lá via, não fo ram aber tas
mis sões di plo má ti cas na que la oca sião. Com a as si -
na tu ra dos Acor dos de Paz de Day ton, em de zem bro
de 1995, abriu-se o ca mi nho para uma apro xi ma ção
di plo má ti ca. O Go ver no cro a ta abriu a Emba i xa da re -
si den te em Bra sí lia em de zem bro de 1996, logo após
a cri a ção, em 30 de ju lho de 1996, da Emba i xa da do
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Bra sil em Za greb, em ca rá ter não-re si den te, cu mu la ti -
va com a Emba i xa da bra si le i ra em Vi e na. A Croá cia
tam bém es ta be le ceu um Con su la do-Ge ral em São
Pa u lo, em 1997, e o Bra sil cri ou, em fins do ano pas -
sa do, Con su la do-Ho no rá rio em Za greb.

No que se re fe re ao diá lo go po lí ti co bi la te ral, vi -
si ta ram o Bra sil o en tão Vice-Pre si den te de Go ver no
e Mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros, Mate Gra nic,
em no vem bro de 1997, e a Vice-Mi nis tra dos Ne gó ci -
os Estran ge i ros, Ves na Cvjet ko vic-Ku re lec, em ju nho
de 2001. Ambas vi si tas in se rem-se no âm bi to de um
es for ço ini ci a do há al gum tem po pelo go ver no cro a ta
para de sen vol ver es tra té gia de ma i or apro xi ma ção
com a Amé ri ca La ti na e o Mer co sul, com ini ci a ti vas a
se rem im ple men ta das a par tir do Bra sil.

Tan to o Chan ce ler Gra nic quan to a Vi -
ce-Ministra Cvjet ko vic-Kurelec ma ni fes ta ram o in te -
res se cro a ta na ne go ci a ção de ins tru men tos ju rí di cos
que fun da men tem o re la ci o na men to bi la te ral, en tre
eles: Acor do de Co o pe ra ção Cul tu ral e Edu ca ci o nal;
Acor do de Co o pe ra ção Ci en tí fi ca e Tec no ló gi ca; e
Acor do na área do com ba te ao nar co trá fi co e ati vi da -
des cor re la tas. To dos os tex tos en con tram-se em fase 
de ne go ci a ção. Em Bra sí lia, a Vi ce-Ministra as si nou,
com o Se cre tá rio-Geral das Re la ções Exte ri o res, o
Acor do de Co o pe ra ção na Área do Tu ris mo, ain da
não ra ti fi ca do pelo Con gres so Na ci o nal.

Foi as si na do em Bra sí lia, em 2 de mar ço pas sa -
do, o Acor do para Isen ção Re cí pro ca de Vis tos em
Pas sa por tes Di plo má ti cos e Ofi ci a is, o qual já se en -
con tra em vi gor des de abril se guin te. No que se re fe re 
à ques tão dos vis tos de tu ris ta para pas sa por tes co -
muns, o go ver no cro a ta anun ci ou, em maio do ano
pas sa do, sua abo li ção uni la te ral por pe río do de 90
dias. A con ces são de re ci pro ci da de é, no caso bra si -
le i ro, im pe di da pela le gis la ção, sen do ne ces sá ria a
as si na tu ra de acor do bi la te ral es pe cí fi co.

Re la ções em fo ros mul ti la te ra is

Bra sil e Croá cia têm man ti do pro fí cua co o pe ra -
ção no âm bi to das Na ções Uni das. Nos úl ti mos 12
me ses, a Croá cia apo i ou as can di da tu ras bra si le i ras
à Co mis são de Di re i to Inter na ci o nal (Emba i xa dor
João Cle men te Ba e na So a res) e ao Co mi tê para a
Eli mi na ção da Dis cri mi na ção Ra ci al – CERD (Emba i -
xa dor José Au gus to Lind gren Alves), e o Bra sil às pre -
ten sões cro a tas nas Co mis sões de De sen vol vi men to
Sus ten tá vel e de Pre ven ção do Cri me e Jus ti ça Pe nal.

Re la ções eco nô mi co-co mer ci a is

Ao con trá rio do co mér cio com a Eslo vê nia, que
atin ge ci fras con si de rá ve is le van do em con ta as di -
men sões da eco no mia da que le país, as tro cas co -

mer ci a is do Bra sil com a Croá cia apre sen tam va lo res
mo des tos, man ten do-se, ao lon go dos úl ti mos anos,
aba i xo dos US$30 mi lhões anu a is. O su pe rá vit bra si -
le i ro é ex pres si vo, ape sar de os pro du tos for ne ci dos
con cen tra rem-se em bens pri má ri os e semi-ma nu fa -
tu ra dos (fumo e ta ba co, café, me ta is fer ro sos e
não-fer ro sos, soja em grão e be ne fi ci a da).

O re la ci o na men to bi la te ral nes sa área res sen -
te-se, so bre tu do, da fal ta de co nhe ci men to mú tuo en -
tre o em pre sa ri a do dos dois pa í ses, além do en vol vi -
men to di re to da Croá cia, du ran te boa par te da dé ca -
da de 90, em cri ses po lí ti co-mi li ta res com os pa í ses
vi zi nhos, o que im pe diu o cres ci men to e o de sen vol vi -
men to eco nô mi co do país. Tal ce ná rio po de ria mo di fi -
car-se por meio de vi si tas de mis sões pros pec ti vas
en vol ven do os se to res pú bli co e pri va do dos dois pa í -
ses – como foi fe i to com a Eslo vê nia, por exem plo – e
da as si na tu ra de acor dos bi la te ra is de na tu re za eco -
nô mi ca.

• de ja ne i ro a se tem bro de 2001 as ex por ta ções e im por ta ções
cres ce ram, res pec ti va men te, 63,7% e 304%, em re la ção ao
mes mo pe río do do ano an te ri or.

Acor dos bi la te ra is as si na dos

• Acor do so bre a Isen ção Mú tua de Vis tos para
Por ta do res de Pas sa por tes Di plo má ti cos, Ofi ci a is e
de Ser vi ço, as si na do em Bra sí lia, em 2 de mar ço de
2000.

• Acor do de Co o pe ra ção na Área do Tu ris mo,
as si na do em Bra sí lia, em 7 de ju nho de 2001*.

*Em tra mi ta ção no Con gres so Na ci o nal

Infor ma ção so bre a Croá cia

Da dos Bá si cos

Nome do País: Re pú bli ca da Croá cia
Tipo de Go ver no: Re pú bli ca par la men ta ris ta,

em bo ra com for te pa pel pre si den ci al
Ca pi tal: Za greb
Inde pen dên cia: 25 Ju nho de 1991
Cons ti tu i ção: ado ta da em 22 De zem bro de 1990
Che fe de Esta do: Pre si den te Sti pe Me sic
Che fe de Go ver no: Pri me i ro-Ministro Ivi ca Ra can
PIB: US$19,0 Bi lhões (2000)
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Cres ci men to do PIB: 4,0% (est. 2001); 3,7%
(2000); – 0,9% (1999)

PIB per ca pi ta: US$4.600
Infla ção: 6,2% (2000)
Taxa de de sem pre go: 21,2% (2000)
Indús tri as: quí mi ca, me câ ni ca, me ta lúr gi ca, de

apa re lhos ele trô ni cos, de alu mí nio, de ma de i ra, de
ma te ri a is de cons tru ção, pe tro lí fe ra, ali men tí cia tu ris -
mo.

Agri cul tu ra: tri go, mi lho, açú car de be ter ra ba,
se men te de gi ras sol, uvas, ve ge ta is.

Expor ta ções: to tal – US$4,4 bi lhões (2000):
equi pa men tos de trans por te, pro du tos quí mi cos, pe -
tró leo e com bus tí vel nu cle ar

Prin ci pa is par ce i ros: Itá lia 22%, Ale ma nha
14%, Bôs nia-Her ze go vi na 11%.

Impor ta ções: to tal – US$7,9 bi lhões (2000):
equi pa men tos de trans por te, pe tró leo e gás, pro du tos 
quí mi cos, má qui nas e equi pa men tos me câ ni cos.
Prin ci pa is par ce i ros: Itá lia 17%, Ale ma nha 16%,
Rús sia 8%

Dí vi da Exter na: US$9,8 bi lhões (2000)
Re cur sos na tu ra is: pe tró leo, al gum car vão, ba -

u xi ta, mi né rio de fer ro de qua li da de in fe ri or, cál cio, as -
fal to na tu ral, mica, ar gi la, sal.

Po pu la ção: 4,380,000 (2001)
Gru pos ét ni cos: cro a tas 78%, sér vi os 12%,

mu çul ma nos 0.9%, hún ga ros 0.5%, es lo ve nos 0.5%,
ou tros 8.1% (1991)

Re li giões: ca tó li cos 76.5%, or to do xos 11.1%,
mu çul ma nos es la vos, 1.2%, pro tes tan tes 0.4%, ou -
tras 10.8%

Lín guas: ser vo-cro a ta 96%, ou tras 4% (ita li a no, 
hún ga ro, tche co, es lo va co e ale mão)

Ní vel de Alfa be ti za ção: 99%
Po lí ti ca Inter na
A Croá cia cons ti tui hoje de mo cra cia par la men -

tar go ver na da por uma gran de co a li zão de seis par ti -
dos cen tris tas. Os três ma i o res são o Par ti do So ci al -
De mo cra ta – SDP, de ori en ta ção de cen tro-es quer da;
o Par ti do So ci al Li be ral Cro a ta – HSLS, de ori en ta ção 
de cen tro-di re i ta; e o Par ti do Agrá rio Cro a ta, tam bém
de cen tro-di re i ta.

O re gi me po lí ti co da Croá cia está le gal men te
fun da men ta do pela Cons ti tu i ção de de zem bro de
1990, que es ta be le ceu os car gos de Pre si den te da
Re pú bli ca, Pri me i ro-Mi nis tro qua tro Vice-Pri me i -
ros-Mi nis tros, um Ga bi ne te com pos to por quin ze mi -
nis té ri os e um Par la men to bi ca me ral (”Sa bor“). A Câ -
ma ra dos Re pre sen tan tes, ou câ ma ra ba i xa, re ú ne

151 de pu ta dos, 140 dos qua is su fra ga dos por dez re -
giões ele i to ra is, sen do ain da 5 as sen tos des ti na dos a
mi no ri as e 6 à cha ma da ”diás po ra“ cro a ta, que vive
no ex te ri or. Em abril de 1990, fo ram re a li za das as pri -
me i ras ele i ções, ain da no con tex to da an ti ga Re pú bli -
ca So ci a lis ta Fe de ra ti va da Iu gos lá via, nas qua is a
União De mo crá ti ca Cro a ta-HDZ ob te ve ma i o ria ab so -
lu ta, afir man do-se como a prin ci pal agre mi a ção po lí ti -
ca do país, que su ce deu ofi ci al men te da Iu gos lá via
em ju nho de 1991, de cla ran do sua in de pen dên cia.

O ce ná rio po lí ti co na Croá cia foi do mi na -
do na dé ca da pas sa da pelo pri me i ro lí der da HDZ e
pre si den te do país de 1990 até a sua mor te, ocor ri da
em de zem bro de 1999, o ex-Ge ne ral do ex tin to Exér -
ci to Na ci o nal Iu gos la vo – Fran jo Tudj man. Con si de ra -
do por mu i tos como au to ri tá rio e de po si ções ul tra na -
ci o na lis tas, Tudj man de sem pe nhou pa pel de ci si vo na
afir ma ção da in de pen dên cia cro a ta, em des do bra -
men to aos com ba tes nas fren tes em Vu ko var, na
Esla vô nia Oci den tal, e na re gião de Du brov nik, na
Dal má cia, e prin ci pal men te com a vi tó ria mi li tar que
acar re tou a ex pul são das co mu ni da des sér vi as ocu -
pan tes de ter ri tó ri os cro a tas nas re giões da Kra ji na,
Ban ja, Esla vô nia Oci den tal e Srem. O fa le ci men to de
Tudj man pre ci pi tou a re a li za ção das ele i ções par la -
men ta res e pre si den ci a is, res pec ti va men te em ja ne i -
ro e em fe ve re i ro de 2000, que en cer ra ram his tó ri ca e
po li ti ca men te a ”era de con so li da ção“ da exis tên cia
do novo Esta do cro a ta, ina u gu ran do fase de nor ma li -
za ção de mo crá ti ca com a che ga da da opo si ção ao
po der.

Já no cur so das ele i ções le gis la ti vas re a li za das
em ja ne i ro de 2000, o ele i to ra do cro a ta, em ine quí vo -
ca de mons tra ção de seu de se jo de en cer rar a ”Era
Tudj man“, com pa re ceu em mas sa às ur nas (mais de
78% em uni ver so de 4,2 mi lhões de ele i to res) su fra -
gan do de for ma ní ti da as can di da tu ras das opo si ções, 
e re le gan do o até en tão par ti do go ver na men tal, a
HDZ, a um pa pel não mais pro ta gô ni co na vida po lí ti -
ca do país. A co a li zão en ca be ça da pelo ex-co mu nis ta
Ivi ca Ra can, lí der do Par ti do So ci al-De mo cra ta (cen -
tro-es quer da) e atu al Pri me i ro-Mi nis tro in di ca do pelo
Go ver no do Pre si den te Sti pe Me sic, e que abran ge
ain da o Par ti do So ci al-Li be ral (cen tro-di re i ta) saiu-se
ven ce do ra, so man do 71 de pu ta dos. A ou tra co a li zão
opo si ci o nis ta, que re u nia o Par ti do De mo crá ti co da
Ístria, o Par ti do Li be ral, o Par ti do Agrá rio e o Par ti do
Po pu lar, ob te ve 24 as sen tos, ge ran do a for ma ção de
ali an ça en tre es sas duas co a li zões (seis par ti dos di fe -
ren tes no to tal) para for mar o novo go ver no, che fi a do
por lvi ca Ra can.
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Ao con quis tar a ma i or par te dos vo tos dos ele i -
to res ur ba nos do país, os par ti dos So ci al-De mo cra ta
e So ci al-Li be ral emer gi ram em co li ga ção como as
prin ci pa is for ças po lí ti cas da Croá cia pós-Tudj man. O
Par ti do So ci al-De mo cra ta, evo lu ção da ti to ís ta Liga
dos Co mu nis tas da Croá cia, em pre en deu uma das
mais bem su ce di das trans for ma ções de per fil po lí ti co
no qua dro das agre mi a ções ofi ci a is de re gi mes do an -
ti go Les te eu ro peu. Anga ri ou mu i tos vo tos nas ele i -
ções de 2000 de fen den do a ca u sa dos pen si o nis tas e 
apo sen ta dos, além de me di das con tra o de sem pre go
e a fa vor de me lho ri as sa la ri a is. A União De mo crá ti ca
Cro a ta, por sua vez, re ve lou-se cons ti tu ir mais um
mo vi men to pró-na ci o na lis ta que um par ti do po lí ti co
uni tá rio pro pri a men te, o que se acen tu ou com o fa le -
ci men to de Tudj man. O am plo es pec tro de apo io da
HDZ nos anos 90 ce deu lu gar a ce ná rio de frag men -
ta ção em gru pos po lí ti co par ti dá ri os es pe cí fi cos, ci -
tan do-se por exem plo a par ti da de mo de ra dos como
Mate Gra nic, can di da to pre si den ci al da HDZ em fe ve -
re i ro de 2000, que fun dou re cen te men te agru pa men -
to de no mi na do Cen tro De mo crá ti co, de cen tro-di re i ta.

Nas ele i ções pre si den ci a is re a li za das em fe ve -
re i ro de 2000, ven ceu Sti pe Me sic, em se gun do tur no, 
com 56% dos vo tos. Sti pe Me sic, que no pri me i ro tur -
no ob te ve cer ca de 42% de vo tos, foi o úl ti mo Che fe
de Esta do da ex tin ta Re pú bli ca So ci a lis ta Fe de ra ti va
da Iu gos lá via e, em bo ra te nha sido co la bo ra dor de
Fran jo Tudj man, rom peu com aque le di ri gen te em
1994, dis cor dan do da po lí ti ca mi li tar agres si va do an -
ti go Pre si den te, es pe ci al men te com re la ção à vi zi nha
Bós nia-Her ze go vi na. O pre si den te ele i to de fi niu como 
seus ob je ti vos prin ci pa is no pla no da po lí ti ca in ter na:
a) de mo cra ti zar, in te gral men te, o sis te ma cro a ta, eli -
mi nan do, de vez, os res quí ci os da ”Era Tudj man“; b)
sa ne ar a eco no mia; c) res trin gir os po de res pre si den -
ci a is, am pli an do o pa pel do Par la men to e do Pri me i -
ro-Mi nis tro.

O pro gra ma de go ver no da co a li zão no po der é
ex pla na do na pu bli ca ção ”Croá cia no Sé cu lo XXI“, e
pre vê ne go ci a ções de as so ci a ção com a União Eu ro -
péia, o re for ço dos la ços com a OTAN e o com ba te ao
de sem pre go. Em ou tros se to res tam bém lis ta dos
como pri o ri tá ri os, o go ver no vem en fren tan do di fi cul -
da des, a exem plo do pro ces so de de ses ta ti za ção e
da pri va ti za ção de ser vi ços de in fra-es tru tu ra.

Po lí ti ca Exter na

A in de pen dên cia da Croá cia teve lu gar em des -
do bra men to ao ce ná no tur bu len to da de sin te gra ção
da an ti ga Re pú bli ca So ci a lis ta Fe de ra ti va da Iu gos lá -
via, que se ins ta lou após a que da do Muro de Ber lim e 

dos acon te ci men tos que cul mi na ram com a vi o len ta
de po si ção do lí der ro me no Ni co lae Ce a u ses cu em
1989. De cla ra da a in de pen dên cia em con jun to com a
Eslo vê nia em 25 de ju nho de 1991, a Croá cia viu-se
en vol vi da na luta con tra mi no ri as sér vi as, as qua is
apo i a das pelo an ti go Exér ci to Na ci o nal da Iu gos lá -
via-JNA, lo gra ram es ta be le cer do mí nio so bre cer ca
de 1/3 do ter ri tó rio cro a ta.

Em 1992, foi ne go ci a do ces sar-fogo a par tir de
pla no de paz pro pos to pelo ex-Se cre tá rio de Esta do
nor te-ame ri ca no Cyrus Van ce, que pre viu o des lo ca -
men to de tro pas da ONU para as áre as em con fli to,
além da re ti ra da do JNA. Na me di da em que as ne go -
ci a ções com as mi no ri as sér vi as não apre sen ta vam
qua dro de evo lu ção, a li nha dura cro a ta op tou pela
ação mi li tar, lo gran do re con quis tar res pec ti va men te
em maio e em agos to de 1995 no qua dro da ofen si va
aé rea da OTAN a po si ções sér vi as na Bós nia-Her ze -
go vi na, as re giões da Esla vô nia Oci den tal e da Kra ji -
na, res ta be le cen do o con tro le to tal so bre seu ter ri tó -
rio. O ata que cro a ta a es sas re giões con du ziu ao êxo -
do de mi lha res de re fu gi a dos para zo nas sér vi as na
Bós nia e na Sér via pro pri a men te. Em ja ne i ro de 1992, 
a Croá cia foi re co nhe ci da pe los mem bros da União
Eu ro péia e, em abril do mes mo ano, ad mi ti da na
ONU. O pe río do de 1992 a 1995 for mar ca do pela
guer ra na vi zi nha Bós nia-Her ze go vi na. Em 1993, a
Croá cia pas sou a in ter vir di re ta men te no con fli to na
Bós nia-Her ze go vi na, com apo io lo gís ti co aos cro a tas
ét ni cos ha bi tan tes da que la re pú bli ca, na sua luta con -
tra sér vi os e tam bém mu çul ma nos. Di an te da ame a ça 
de san ções in ter na ci o na is, os cro a tas re lu tan te men te 
as si na ram pac to de não-agres são con tra os mu çul -
ma nos bós ni os, en cer ran do essa fren te do con fli to.
Em mar ço de 1994, após ul ti ma to mi li tar da OTAN a
sér vi os, cro a tas e mu çul ma nos, fir mou-se, em Was -
hing ton, acor do para a for ma ção de uma Fe de ra ção
da Bós nia-Her ze go vi na, in te gra da pe las co mu ni da -
des cro a ta e mu çul ma na da que le país. Sub se qüen te -
men te, em de zem bro de 1995, fo ram as si na dos os
Acor dos de Paz de Day ton, que fi ze ram ces sar o con -
fli to in ter-ét ni co na que la ex-re pú bli ca iu gos la va.

No cur so de toda a dé ca da pas sa da, a Croá cia
de fron tou-se com qua dro de cres cen te iso la ci o nis mo, 
na este i ra da de sa pro va ção in ter na ci o nal ao re gi me de
Fran jo Tudj man, ex-general do Exér ci to Na ci o nal Iu gos -
la vo de po si ções ul tra-nacionalistas e ele i to pelo Sa bor
como Pre si den te em dois pe río dos. A des pe i to do fim da 
guer ra em 1995, Tudj man am pli ou o au to ri ta ris mo do
re gi me, im pon do res tri ções à atu a ção do Sa bor e da mi -
dia e ne gan do-se a co o pe rar com o Tri bu nal Pe nal Inter -
na ci o nal es ta be le ci do em Haia para os cri mes de guer -
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ra co me ti dos no pro ces so de de sin te gra ção da Iu gos lá -
via. Re gis tra ram-se tam bém crí ti cas aber tas de re pre -
sen tan tes de pa í ses oci den ta is à ques tão do re tor no
dos re fu gi a dos sér vi os à Croá cia e às áre as cro a tas da
Bôs nia-Herzegovina. Como re sul ta do, a Croá cia vi nha
ex pe ri men tan do di fi cul da des de aces so a pro gra mas de 
as sis tên cia como o PHARE, da União Eu ro péia, que
pro por ci o na au xí lio para a re cons tru ção de pa í ses do
an ti go Les te eu ro peu.

To da via, as si na le-se que o fa le ci men to de Fran -
jo Tudj man em de zem bro de 1999 foi se gui do de ex -
pres si va vi tó ria da opo si ção mo de ra da nas ele i ções
par la men ta res e pre si den ci a is res pec ti va men te em
ja ne i ro e em fe ve re i ro de 2000, abrin do o ca mi nho
para mu dan ças po lí ti cas. Igual men te, des de o tér mi -
no da guer ra do Ko so vo, no pri me i ro se mes tre de
1999, tem ocor ri do acen tu a da me lho ra nas re la ções
in ter-bal câ ni cas, re gis tran do-se pro gres sos nas re la -
ções com a Iu gos lá via. O novo e de mo crá ti co go ver no 
cro a ta, li de ra do pelo Pre si den te Sti pe Me sic, tem pro -
cu ra do pro mo ver en ten di men to e dis ten são re gi o na is. 
Tem sido evi ta da a in ter fe rên cia di re ta em as sun tos
da Fe de ra ção Cro a to-Mu çul ma na na Bós nia-Her ze -
go vi na.

Não obs tan te a opo si ção de sig ni fi ca ti va ma i o ria 
da po pu la ção cro a ta, o novo Go ver no in tro du ziu, a
par tir de me a dos de 2000, emen das na le gis la ção
anti-sér via do país, re mo ven do res tri ções lin güís ti cas
e obs tá cu los le ga is que im pe di am o aces so de re fu gi -
a dos sér vi os a fi nan ci a men tos de cons tru ções da ni fi -
ca das pela guer ra. O novo Go ver no vem tam bém pro -
cu ran do au xi li ar no re tor no dos re fu gi a dos sér vi os, re -
co men da do por pro gra ma in ter na ci o nal es ta be le ci do
em ju nho de 1998, em bo ra ve nha en fren tan do di fi cul -
da des jun to à opi nião pú bli ca in ter na, que não fa vo re -
ce me di das nes se sen ti do.

O Go ver no Sti pe Me sic vem ou tros sim co la bo -
ran do com o Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal para os cri -
mes de guer ra da an ti ga Iu gos lá via, ten do per mi ti do o 
aces so de re pre sen tan tes da que la Cor te a do cu men -
tos e in ves ti ga ções so bre po ten ci a is acu sa dos. O as -
sun to, con tu do, é bas tan te di vi si vo, mes mo no in te ri or
da co a li zão go ver nis ta, em que se to res do Par ti do So -
ci al-Li be ral (HSLS) pro pug nam por po si ção mais ra di -
cal de não-co la bo ra ção. Como des do bra men to à
nova con jun tu ra, a Croá cia tor nou-se mem bro do pro -
gra ma “Par ce ria para a Paz” da OTAN, em maio de
2000, e re ce beu con vi te da Co mis são Eu ro péia para
ini ci ar ne go ci a ções para a ce le bra ção de Acor do de
Esta bi li za ção e Asso ci a ção com a UE. As ne go ci a -
ções prin ci pi a ram em no vem bro de 2000, es tan do
pre vis ta a as si na tu ra do Acor do em ju lho de 2001.

Eco no mia

A exem plo dos de ma is pa í ses do Les te eu ro -
peu, a Croá cia vem im ple men tan do po lí ti ca de aber -
tu ra eco nô mi ca e pri va ti za ção das em pre sas es ta ta is, 
fato que a prin cí pio agra vou o de sem pre go e ge rou
um cres ci men to da in fla ção. O país pro duz gê ne ros
ali men tí ci os, ma té ri as-pri mas, be bi das, ta ba co, má -
qui nas e equi pa men tos de trans por te, pro du tos quí -
mi cos e lu bri fi can tes. Os prin ci pa is par ce i ros co mer ci -
a is são a Eslo vê nia, Ale ma nha e Itá lia.

Antes da dis so lu ção da an ti ga Iu gos lá via, a
Croá cia, de po is da Eslo vé nia, cons ti tu ía a re gião
mais prós pe ra e in dus tri a li za da, com uma ren da per
ca pi ta aci ma da mé dia da ex-Iu gos lá via. O país tem
en fren ta do con si de rá ve is pro ble mas eco nô mi cos pro -
ve ni en tes so bre tu do do le ga do do sis te ma de pro du -
ção co mu nis ta, além da gran de quan ti da de de re fu gi -
a dos, tan to bós ni os quan to cro a tas, e bem como pela
in ter rup ção do re la ci o na men to eco nô mi co, du ran te a
guer ra, com os pa í ses e ins ti tu i ções eco nô mi cas do
mun do oci den tal. O cres ci men to da aju da ex ter na e
de in ves ti men tos es tran ge i ros, es pe ci al men te vol ta -
dos para o tu ris mo e a in dús tria pe tro lí fe ra, de vem
aju dar a pro mo ver o de sen vol vi men to eco nô mi co.

O go ver no an te ri or do Pre si den te Fran jo Tudj -
man ob te ve su ces so par ci al no es for ço de pro mo ver
re for mas eco nô mi cas, prin ci pal men te no que diz res -
pe i to as po lí ti cas de es ta bi li za ção ma cro e co nô mi ca e
à nor ma li za ção do re la ci o na men to com os cre do res
ex ter nos. Entre tan to, o Go ver no vem en con tran do
cer ta di fi cul da de na pri va ti za ção de gran des em pre -
sas es ta ta is e na re for ma do sis te ma fi nan ce i ro.

Cer ca de 1/5 da for ça de tra ba lho, além de con -
si de rá vel par ce la da po pu la ção, não tem ob ser va do
me lho ra no seu pa drão de vida des de o fi nal da guer -
ra. Os apo sen ta dos re cla mam de pen sões atra sa das.
Tam bém foi cri a do um Impos to so bre Va lor Agre ga do, 
com taxa de 22%, pro vo can do pro tes tos da po pu la -
ção. A de si gual da de so ci al está cres cen do, como de -
mons tra o sur gi men to de eli tes en ri que ci das, ao mes -
mo tem po em que au men ta o nú me ro de es cân da los
no se tor fi nan ce i ro, ge ran do des con fi an ça na po pu la -
ção so bre a ori gem ile gal da ri que za des sas no vas eli -
tes. Além dis so, a Croá cia en con tra obs tá cu los para
ini ci ar as ne go ci a ções com a UE, a fim de in te grar-se
àque la co mu ni da de, so bre tu do em fun ção da len ti dão 
com que vem re a li zan do as re for mas eco nô mi cas e
as po lí ti cas de tran si ção.

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)
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PROJETOS RECEBIDOS 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2002
(Nº 4.715/ na Casa de ori gem)

(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Trans for ma o Con se lho de De fe sa
dos Di re i tos da Pes soa Hu ma na em Con -
se lho Na ci o nal dos Di re i tos Hu ma nos e
dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O Con se lho de De fe sa dos Di re i tos da

Pes soa Hu ma na, ór gão es pe cí fi co do Mi nis té rio da
Jus ti ça cri a do pela Lei nº 4.319, de 16 de mar ço de
1964, pas sa a de no mi nar-e Con se lho Na ci o nal dos
Di re i tos Hu ma nos, dis ci pli na do pela pre sen te Lei.

Art. 2º O Con se lho Na ci o nal dos Di re i tos Hu ma -
nos tem por fi na li da de a pro mo ção e a de fe sa dos di -
re i tos hu ma nos, me di an te ações pre ven ti vas, cor re ti -
vas, re pa ra do ras e san ci o na do ras das con du tas e si -
tu a ções que lhes são con trá ri as.

§ 1º Cons ti tu em di re i tos hu ma nos sob a pro te -
ção do Con se lho os di re i tos e ga ran ti as fun da men ta -
is, in di vi du a is, co le ti vos ou so ci a is, pre vis tos na Cons -
ti tu i ção Fe de ral, e os cons tan tes de atos in ter na ci o -
na is que a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil se obri gou
a ob ser var.

§ 2º A de fe sa dos di re i tos hu ma nos pelo Con se -
lho in de pen de de ma ni fes ta ção de seus ti tu la res, se -
jam eles per ti nen tes a in dí vi du os, a co le ti vi da de ou di -
fu sos.

Da Com po si ção

Art. 3º o Con se lho Na ci o nal dos Di re i tos Hu ma -
nos é in te gra do pe los se guin tes mem bros:

I – o Mi nis tro da Jus ti ça, que o pre si di rá;
II – o ti tu lar do ór gão fe de ral de exe cu ção da po -

lí ti ca na ci o nal de di re i tos hu ma nos;
III – o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca;
IV – um re pre sen tan te do Mi nis té rio das Re la -

ções Exte ri o res;
V – o Pre si den te do Con se lho Fe de ral da Ordem 

dos Advo ga dos do Bra sil;
VI – o Pre si den te da Asso ci a ção Bra si le i ra de

Impren sa;
VII – dois Se na do res;
VIII – dois De pu ta dos Fe de ra is;
IX – um re pre sen tan te de ór gão pú bli co com ati -

vi da des re la ci o na das aos di re i tos hu ma nos;

X – um re pre sen tan te de en ti da de de ma gis tra -
dos;

XI – três re pre sen tan tes de en ti da des pri va das
não go ver na men ta is com re le van tes ati vi da des re la -
ci o na das com a de fe sa dos di re i tos hu ma nos.

§ 1º O ti tu lar do ór gão fe de ral de exe cu ção da
po lí ti ca na ci o nal de di re i tos hu ma nos fun ci o na rá
como Vi ce-Presidente do Con se lho, subs ti tu in do o
Pre si den te em suas au sên ci as e im pe di men tos.

§ 2º Para cada mem bro ti tu lar será in di ca do um
su plen te, que o subs ti tu i rá nos im pe di men tos ou afas -
ta men tos.

§ 3º Os re pre sen tan tes do Se na do Fe de ral e da
Câ ma ra dos De pu ta dos se rão de sig na dos pe los Pre -
si den tes das res pec ti vas Ca sas no iní cio de cada le -
gis la tu ra, obe de ci da a pa ri da de en tre os par ti dos de
si tu a ção e opo si ção.

§ 4º Os Con se lhe i ros ele ge rão, por ma i o ria ab -
so lu ta de vo tos, os mem bros a que se re fe rem os in ci -
sos X e XI des te ar ti go, que te rão man da to de dois
anos, per mi ti da a re con du ção.

§ 5º As si tu a ções de per da de man da to ou de
subs ti tu i ção de re pre sen ta ti vi da de se rão es ti pu la das
no re gi men to in ter no.

Da Com pe tên cia

Art. 4º O Con se lho Na ci o nal dos Di re i tos Hu ma -
nos é o ór gão in cum bi do de ve lar pelo efe ti vo res pe i to
dos di re i tos por par te dos po de res pú bli cos, dos ser vi -
ços de re le vân cia pú bli ca e dos par ti cu la res, com pe -
tin do-lhe:

I – pro mo ver me di das ne ces sá ri as a pre ven ção,
re pres são, san ção e re pa ra ção de con du tas e si tu a -
ções con trá ri as aos di re i tos hu ma nos;

II – fis ca li zar a po lí ti ca na ci o nal de di re i tos hu -
ma nos, po den do su ge rir di re tri zes para a sua efe ti va -
ção;

III – re ce ber re pre sen ta ções ou de nún ci as de
con du tas ou si tu a ções con trá ri as aos di re i tos hu ma -
nos, es pe ci al men te as pre vis tas em atos in ter na ci o -
na is ra ti fi ca dos no País, e apu rar as res pec ti vas res -
pon sa bi li da des;

IV – ex pe dir re co men da ções a en ti da des pú bli -
cas e pri va das re la ci o na das com a pro te ção dos di re i -
tos hu ma nos, fi xan do pra zo ra zoá vel para o seu aten -
di men to ou para a jus ti fi ca ção da im pos si bi li da de
des se aten di men to;

V – ha bi li tar-se como li tis con sor te ou as sis ten te
em ações, cí ve is ou cri mi na is, re la ci o na das, di re ta ou
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in di re ta men te, com vi o la ções a di re i tos hu ma nos ou
com a de fe sa dos bens e in te res ses sob sua pro te ção;

VI – ar ti cu lar–se com ór gãos fe de ra is, es ta du a -
is, mu ni ci pa is e do Dis tri to Fe de ral en car re ga dos da
pro te ção e de fe sa dos di re i tos hu ma nos;

VII – man ter in ter câm bio e co o pe ra ção com en -
ti da des pú bli cas ou pri va das, na ci o na is e in ter na ci o -
na is, com o ob je ti vo de dar pro te ção aos di re i tos hu -
ma nos e de ma is fi na li da des pre vis tas nes te ar ti go;

VIII – acom pa nhar o de sem pe nho das obri ga -
ções re la ti vas à de fe sa dos di re i tos hu ma nos re sul -
tan tes de acor dos in ter na ci o na is, pro du zin do re la tó ri -
os e pres tan do a co la bo ra ção que se fi zer ne ces sá ria
nes se sen ti do, ao Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res;

IX – opi nar so bre atos nor ma ti vos, ad mi nis tra ti -
vos e le gis la ti vos de in te res se de po lí ti ca na ci o nal de
di re i tos hu ma nos e ela bo rar pro pos tas le gis la ti vas e
atos nor ma ti vos re la ci o na dos com ma te ri al de sua
com pe tên cia:

X – re a li zar es tu dos e pes qui sas so bre di re i tos
hu ma nos e pro mo ver ações vi san do a di vul ga ção da
im por tân cia do res pe i to a es ses di re i tos:

XI – re co men dar a in clu são de ma té ria es pe cí fi -
ca a di re i tos hu ma nos nos cur rí cu los es co la res, es pe -
ci al men te nos cur sos de for ma ção das po lí ci as e dos
ór gãos de de fe sa do Es ta do e das ins ti tu i ções de mo -
crá ti cas;

XII – de cla rar sob sua pro te ção en ti da des ou
pes so as ví ti mas de ame a ças ou co a ções re la ci o na -
das com as com pe tên ci as tra ta das nos in ci sos I e II,
co me ten do às au to ri da des que in di car a res pon sa bi li -
da de de tor ná-la efe ti va;

XIII – dar es pe ci al aten ção às áre as de ma i or
ocor rên cia de vi o la ções de di re i tos hu ma nos, po den -
do ali pro mo ver a ins ta la ção de re pre sen ta ções do
Con se lho pelo tem po que for ne ces sá rio;

XIV – re pre sen tar:

a) a au to ri da de com pe ten te, para a ins ta u ra -
ção de in qué ri to po li ci al ou pro ce di men to ad mi nis -
tra ti vo vi san do a apu ra ção das res pon sa bi li da des
por le sões a di re i tos hu ma nos ou pelo des cum pri -
men to de suas pro mo ções, in clu si ve o es ta be le ci do
no in ci so XI, e apli ca ção das res pec ti vas pe na li da -
des;

b) ao Mi nis té rio Pú bli co, para, no exer cí cio de
suas atri bu i ções, pro mo ver me di das re la ci o na das
com a de fe sa de di re i tos hu ma nos ame a ça dos ou vi o -
la dos;

c) ao Pro cu ra dor–Ge ral da Re pú bli ca, para fins
de in ter ven ção fe de ral, nas si tu a ções pre vis tas no art. 
34, VII, b, da Cons ti tu i ção Fe de ral;

d) ao Con gres so Na ci o nal, vi san do tor nar efe ti -
vo o exer cí cio das com pe tên ci as de suas Ca sas e Co -
mis sões so bre ma té ria re la ti va a di re i tos hu ma nos;

XV – re a li zar pro ce di men tos apu ra tó ri os de
con du tas e si tu a ções con trá ri as aos di re i tos hu ma -
nos e apli car san ções de sua com pe tên cia;

XVI – pro nun ci ar–se, por de li be ra ção ex pres sa
da ma i o ria ab so lu ta de seus mem bros, so bre cri mes
que de vam ser con si de ra dos, por suas ca rac te rís ti cas 
e re per cus são, como vi o la ções a di re i tos hu ma nos de 
ex cep ci o nal gra vi da de, para fins de acom pa nha men -
to das pro vi dên ci as ne ces sá ri as a sua apu ra ção, pro -
ces so e jul ga men to.

Das Prer ro ga ti vas

Art. 5º Para a re a li za ção de pro ce di men tos apu -
ra tó ri os de si tu a ções ou con du tas con trá ri as aos di re -
i tos hu ma nos, po de rá o Con se lho Na ci o nal dos Di re i -
tos Hu ma nos:

I – re a li zar ou de ter mi nar di li gên ci as in ves ti ga -
tó ri as, in clu si ve ins pe ções, e to mar de po i men tos de
au to ri da des e agen tes fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci -
pa is;

II – re qui si tar in for ma ções, do cu men tos e pro -
vas ne ces sá ri as a suas ati vi da des;

III – re qui si tar o au xí lio da Po lí cia Fe de ral ou de
for ça po li ci al, quan do ne ces sá rio ao exer cí cio de suas 
atri bu i ções;

IV – de ter mi nar a con vo ca ção de ví ti mas, agen -
tes pú bli cos ou pes so as apon ta das como res pon sá -
ve is por con du tas con trá ri as aos di re i tos hu ma nos e
in qui rir tes te mu nhas, sob as pe nas da lei;

V – re que rer aos ór gãos pú bli cos os ser vi ços
ne ces sá ri os ao cum pri men to de di li gên ci as ou re a li -
za ção de vis to ri as, exa mes ou ins pe ções, e ter aces -
so a ban cos de da dos de ca rá ter pú bli co ou re la ti vo a
ser vi ços de re le vân cia pú bli ca.

Das San ções

Art. 6º Cons ti tu em san ções de apli ca ção pelo
Con se lho Na ci o nal dos Di re i tos Hu ma nos:

I – ad ver tên cia;
II – cen su ra pú bli ca;
III – re co men da ção de afas ta men to de car go,

fun ção ou em pre go na ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta,
in di re ta ou fun da ci o nal da União, Esta dos, Dis tri to Fe -
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de ral, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os, do res pon sá vel por
con du ta ou si tu a ções con trá ri as aos di re i tos hu ma -
nos;

IV – re co men da ção de que não se jam con ce di -
das ver bas, au xí li os ou sub ven ções a en ti da des com -
pro va da men te res pon sá ve is por con du tas ou si tu a -
ções con trá ri as aos di re i tos hu ma nos.

§ 1º As san ções pre vis tas nes te ar ti go se rão
apli ca das iso la da ou cu mu la ti va men te, sen do cor res -
pon den tes e pro por ci o na is às san ções ou omis sões
ofen si vas à atu a ção do Con se lho ou a le sões de di re i -
tos hu ma nos, con su ma das ou ten ta das, im pu tá ve is a
pes so as fí si cas ou ju rí di cas e a en tes pú bli cos ou pri -
va dos.

§ 2º As san ções de com pe tên cia do Con se lho
têm ca rá ter au tô no mo, de ven do ser apli ca das in de -
pen den te men te de ou tras san ções pre vis tas em lei,
de na tu re za pe nal, fi nan ce i ra, po lí ti ca, ad mi nis tra ti va
ou ci vil, cor res pon den tes às con du tas con fi gu ra do ras
de tais ofen sas.

§ 3º As san ções de com pe tên cia do Con se lho
se rão apli ca das me di an te pro ce di men to pre vis to em
seu re gi men to in ter no, as se gu ra dos o con tra di tó rio e
a am pla de fe sa, in clu si ve o di re i to a re cur so das de ci -
sões, pelo in te res sa do ao Mi nis tro da Jus ti ça, no pra -
zo de quin ze dias após o seu co nhe ci men to.

Da Estru tu ra Orga ni za ci o nal

Art. 7º São ór gãos do Con se lho Na ci o nal dos Di -
re i tos Hu ma nos:

I – o Ple ná rio;
II – as Co mis sões;
III – as Sub co mis sões;
IV – a Se cre ta ria Exe cu ti va.
Art. 8º O Ple ná rio re u nir-se-a:
I – or di na ri a men te, por con vo ca ção do Pre si -

den te, no mí ni mo seis ve zes por ano;
II – ex tra or di na ri a men te, por ini ci a ti va do Pre si -

den te ou de cin co mem bros ti tu la res.
§ 1º O Ple ná rio po de rá re u nir-se tri mes tral men -

te, com um mí ni mo de cin co ti tu la res, para tra tar de
as sun tos que não exi jam de li be ra ção me di an te vo ta -
ção.

§ 2º As re u niões or di ná ri as ou ex tra or di ná ri as
só po de rão ser re a li za das com a pre sen ça mí ni ma de
dois ter ços do nú me ro de Con se lhe i ros.

§ 3º As re so lu ções do Con se lho se rão to ma das
com o con sen so da ma i o ria ab so lu ta dos Con se lhe i -
ros.

Art. 9º As Co mis sões e as Sub co mis sões se rão
cons ti tu í das pelo Ple ná rio e po de rão ser com pos tas
por mem bros do Con se lho, por téc ni cos e pro fis si o na -
is es pe ci a li za dos e por pes so as re si den tes na área in -
ves ti ga da, nas con di ções es ti pu la das pelo re gi men to
in ter no.

Pa rá gra fo úni co. As Co mis sões e Sub co mis -
sões, du ran te o seu pe río do de vi gên cia, te rão as
prer ro ga ti vas es ta be le ci das no art. 5º

Art. 10. Os ser vi ços de apo io téc ni co e ad mi nis -
tra ti vo do Con se lho Na ci o nal dos Di re i tos Hu ma nos
com pe tem a sua Se cre ta ria Exe cu ti va.

§ 1º Ao Se cre tá rio Exe cu ti vo in cum be or ga ni zar
e man ter as ati vi da des ad mi nis tra ti vas do Con se lho,
se cre ta ri ar as suas re u niões e pro vi den ci ar o cum pri -
men to das de ci sões.

§ 2º A de sig na ção do Se cre tá rio Exe cu ti vo e o
dis ci pli na men to das ati vi da des da Se cre ta ria Exe cu ti -
va de cor re rão de ato nor ma ti vo do Pre si den te do
Con se lho, se gun do dis pu ser o re gi men to in ter no.

Art. 11. O De par ta men to de Po lí cia Fe de ral do
Mi nis té rio da Jus ti ça de sig na rá e ca pa ci ta rá De le ga -
dos e Agen tes de Po lí cia Fe de ral para o aten di men to
das re qui si ções do Con se lho Na ci o nal dos Di re i tos
Hu ma nos ob je ti van do o ne ces sá rio apo io às suas
ações e di li gên ci as.

Art. 12. O Pre si den te do Con se lho Na ci o nal dos
Di re i tos Hu ma nos po de rá re qui si tar ser vi do res pú bli -
cos fe de ra is para ter exer cí cio na Se cre ta ria Exe cu ti -
va do Con se lho Na ci o nal dos Di re i tos Hu ma nos, ou
para, por tem po de ter mi na do, pres tar ser vi ços jun to a
Co mis sões ou Sub co mis sões cons ti tu í das pelo Ple -
ná rio.

Art. 13. O exer cí cio da fun ção de mem bro do
Con se lho Na ci o nal dos Di re i tos Hu ma nos não será
re mu ne ra do a qual quer tí tu lo, cons ti tu in do ser vi ço pú -
bli co re le van te.

Art. 14. As des pe sas de cor ren tes do fun ci o na -
men to do Con se lho Na ci o nal dos Di re i tos Hu ma nos
cor re rão a con ta de do ta ção con sig na da no or ça men -
to da União.

Art. 15. O Po der Exe cu ti vo ex pe di rá de cre to com 
as nor mas com ple men ta res ne ces sá ri as ao cum pri -
men to des ta Lei.

Art. 16. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 17. Fi cam re vo ga das a Lei nº 4.319, de 16 de 
mar ço de 1964, que cria o Con se lho de De fe sa dos
Di re i tos da Pes soa Hu ma na, e a Lei nº 5.763, de 15 de 
no vem bro de 1971, que a al te ra.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 34.* A União não in ter vi rá nos Esta dos nem
no Dis tri to Fe de ral, ex ce to para:

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

VII – as se gu rar a ob ser vân cia dos se guin tes
prin cí pi os cons ti tu ci o na is:

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

b) di re i tos da pes soa hu ma na;

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

LEI Nº 4.319, DE 16 DE MARÇO DE 1964

Cria o Con se lho de De fe sa dos Di re -
i tos da Pes soa Hu ma na.

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

LEI Nº 5.763 DE 15 DE DEZEMBRO DE 1971

Alte ra a Lei nº 4.319(*), de 16 de
mar ço de 1964, que cria o Con se lho de
De fe sa dos Di re i tos da Pes soa hu ma na.

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

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2002
(Nº 2.372/2000, na Casa de ori gem)

Acres cen ta dis po si ti vos ao Có di go
de Pro ces so Ci vil, no ca pí tu lo re la ti vo
aos pro ce di men tos ca u te la res es pe cí fi -
cos, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 1º Esta Lei visa pos si bi li tar o afas ta men to
tem po rá rio de um dos côn ju ges ou com pa nhe i ros da
mo ra da do ca sal.

Art. 2º A Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973,
pas sa a vi go rar acres ci da dos se guin tes ar ti gos:

”LIVRO III
Do Pro ces so Ca u te lar

TÍTULO ÚNICO
Das Me di das Ca u te la res

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

CAPÍTULO II
Dos Pro ce di men tos Ca u te la res Espe cí fi cos

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

Se ção XIV-A
Do Afas ta men to Tem po rá rio de um dos 

Côn ju ges ou Com pa nhe i ros da Mo ra da do Ca sal

Art. 887-A. O juiz po de rá or de nar o afas ta men to
tem po rá rio do Côn ju ge ou com pa nhe i ro da mo ra da
do ca sal, sem pre que de seu com por ta men to ad vi er
ris co ou le são à in te gri da de fí si ca ou mo ral do ou tro,
ou das de ma is pes so as que com eles co a bi tem.

Art. 887-B. O re que ri men to de afas ta men to, do
qual cons ta rá a ex po si ção su má ria do ris co ou da le -
são, será fe i to di re ta men te ao juiz. Po de rá, tam bém, o 
ofen di do re pre sen tar à au to ri da de po li ci al ou ao Mi -
nis té rio Pú bli co, que en ca mi nha rá o pe di do ao juiz.

Art. 887-C. De fe ri da a me di da, com ou sem a oi -
ti va do re que ri do, este, du ran te o pe río do de afas ta -
men to fi xa do pelo juiz, não po de rá se apro xi mar do
re que ren te, de ven do guar dar uma dis tân cia mí ni ma
de qui nhen tos me tros, de ven do, para tan to, ser de vi -
da men te no ti fi ca do.

Art. 887-D. O des cum pri men to da me di da res tri -
ti va con fi gu ra rá cri me de de so be diên cia, nos ter mos
do art. 330 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro 
de 1940, de ven do o agres sor ser en ca mi nha do à au -
to ri da de po li ci al para as pro vi dên ci as ca bí ve is.

Art. 887-E. O juiz re qui si ta rá a ins ta u ra ção de in -
qué ri to po li ci al ou en ca mi nha rá có pia dos au tos ao
Mi nis té rio Pú bli co, se da aná li se dos fa tos lhe pa re cer
que o re que ri do co me teu in fra ção pe nal.“

Art. 3º o De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro
de 1941, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te art.
144-A:

”Art. 144-A. O juiz, me di an te re que ri men to pes -
so al do ofen di do, do Mi nis té rio Pú bli co ou re pre sen ta -
ção da au to ri da de po li ci al, ou, ain da, no cur so de
ação pe nal, de ofí cio, po de rá or de nar o afas ta men to
tem po rá rio do côn ju ge ou com pa nhe i ro da mo ra da do 
ca sal, nos ca sos do art. 887-A da Lei nº 5.869, de 11
de ja ne i ro de 1973.“

Art. 4º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art. 5º Re vo ga-se o in ci so VI do art. 888 da Lei
nº 5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973*

Insti tui o Có di go de Pro ces so ci vil.

....................................................................................
Art. 887. Ha ven do con tes ta ção do cré di to, o de -

pó si to das im por tân ci as re fe ri do no ar ti go pre ce den te
não será le van ta do an tes de pas sa da em jul ga do a
sen ten ça.

SEÇÃO XV
De ou tras Me di das Pro vi si o na is

Art. 888. O juiz po de rá or de nar ou au to ri zar, na
pen dên cia da ação prin ci pal ou an tes de sua pro po si -
tu ra:

I – obras de con ser va ção em co i sa li ti -
gi o sa ou ju di ci al men te apre en di da;

II – a en tre ga de bens de uso pes so al
do côn ju ge e dos fi lhos;

III – a pos se pro vi só ria dos fi lhos, nos
ca sos de des qui te ou anu la ção dc ca sa men -
to;127

IV – o afas ta men to do me nor au to ri za -
do a con tra ir ca sa men to con tra a von ta de
dos pais:

V – o de pó si to de me no res ou in ca pa -
zes cas ti ga dos imo de ra da men te por seus
pais, tu to res ou cu ra do res, ou por eles in du -
zi dos à prá ti ca de atos con trá ri os à lei ou à
mo ral;

VI – o afas ta men to tem po rá rio de um
dos côn jugcs da mo ra da do ca sal;

VII – a guar da e a edu ca ção dos fi lhos, 
re gu la do o di re i to de vi si ta;

VIII – a in ter di ção ou a de mo li ção de
pré dio para res guar dar a sa ú de, a se gu ran -
ça ou ou tro in te res se pú bli co.

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

DECRETO-LEI Nº 3.689,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941(*)

Có di go de Pro ces so Pe nal.

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

Art. 144. Os in te res sa dos ou, nos ca sos do art. 
142, o Mi nis té rio Pú bli co po de rão re que rer no ju í zo
cí vel, con tra o res pon sá vel ci vil, as me di das pre vis -
tas nos arts. 134, 136 e 137.

Có di go Pe nal

Art. 330. De so be de cer a or dem le gal de fun ci o -
ná rio pú bli co:

Pena – de ten ção, de 15 (quin ze) dias a 6 (seis)
me ses, e mul ta.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2002
(Nº 3.077/2000, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre a obri ga to ri e da de do
aten di men to odon to ló gi co pela rede de
uni da des in te gran tes do Sis te ma Uni co
de Sa ú de – SUS.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O Sis te ma Úni co de Sa ú de – SUS, por

meio de sua rede de uni da des pú bli cas ou con ve ni a -
das, pres ta rá ser vi ço de pre ven ção e tra ta men to
odon to ló gi co, uti li zan do-se de to dos os me i os e téc ni -
cas ne ces sá ri os.

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, DE 2002
(Nº 4.476/2001, na Casa de ori gem)

Acres cen ta in ci sos aos arts. 10 e 11
da Lei nº 9.394, de 20 de de zem bro de
1996, que es ta be le ce as di re tri zes e ba -
ses da edu ca ção na ci o nal e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 10 da Lei nº 9.394, de 20 de de zem -

bro pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te in ci so:

“Art. 10. .................................................
..............................................................
VII – as su mir o trans por te es co lar dos

alu nos da rede es ta du al.
....................................................."(NR)

Art. 2º O art. 11 da Lei nº 9.394, de 20 de de zem -
bro de 1996, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te in -
ci so:

“Art. 11. .................................................
..............................................................
VI – as su mir o trans por te es co lar dos

alu nos da rede mu ni ci pal.
....................................................."(NR)

Art. 3º Cabe aos Esta dos ar ti cu lar-se com os
res pec ti vos Mu ni ci pi os, para pro ver o dis pos to nes ta
Lei da for ma que me lhor aten da aos in te res ses dos
alu nos.

Art. 4º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

00188 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 200266    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Esta be le ce as di re tri zes e ba ses da
edu ca ção na ci o nal.

....................................................................................
Art. 10. Os Esta dos in cum bir-se-ão de:
I – or ga ni zar, man ter e de sen vol ver os ór gãos e

ins ti tu i ções ofi ci a is dos seus sis te mas de en si no;
II – de fi nir, com os Mu ni cí pi os, for mas de co la -

bo ra ção na ofer ta do en si no fun da men tal, as qua is
de vem as se gu rar a dis tri bu i ção pro por ci o nal das res -
pon sa bi li da des, de acor do com a po pu la ção a ser
aten di da e os re cur sos fi nan ce i ros dis po ní ve is em
cada uma des sas es fe ras do Po der Pú bli co;

III – ela bo rar e exe cu tar po lí ti cas e pla nos edu -
ca ci o na is, em con so nân cia com as di re tri zes e pla nos 
na ci o na is de edu ca ção, in te gran do e co or de nan do as 
suas ações e as dos seus Mu ni cí pi os;

IV – au to ri zar, re co nhe cer, cre den ci ar, su per vi -
si o nar e ava li ar, res pec ti va men te, os cur sos das ins ti -
tu i ções de edu ca ção su pe ri or e os es ta be le ci men tos
do seu sis te ma de en si no;

V – ba i xar nor mas com ple men ta res para o seu
sis te ma de en si no;

VI – as se gu rar o en si no fun da men tal e ofe re cer,
com pri o ri da de, o en si no mé dio.

Pa rá gra fo úni co. Ao Dis tri to Fe de ral apli -
car-se-ão as com pe tên ci as re fe ren tes aos Esta dos e
aos Mu ni cí pi os.

Art. 11. Os Mu ni cí pi os in cum bir-se-ão de:
I – or ga ni zar, man ter e de sen vol ver os ór gãos e

ins ti tu i ções ofi ci a is dos seus sis te mas de en si no, in te -
gran do-os às po lí ti cas e pla nos edu ca ci o na is da
União e dos Esta dos;

II – exer cer ação re dis tri bu ti va em re la ção às
suas es co las;

III – ba i xar nor mas com ple men ta res para o seu
sis te ma de en si no;

IV – au to ri zar, cre den ci ar e su per vi si o nar os es -
ta be le ci men tos do seu sis te ma de en si no;

V – ofe re cer a edu ca ção in fan til em cre ches e
pré-es co las, e, com pri o ri da de, o en si no fun da men tal, 
per mi ti da a atu a ção em ou tros ní ve is de en si no so -
men te quan do es ti ve rem aten di das ple na men te as
ne ces si da des de sua área de com pe tên cia e com re -
cur sos aci ma dos per cen tu a is mí ni mos vin cu la dos
pela Cons ti tu i ção Fe de ral à ma nu ten ção e de sen vol -
vi men to do en si no.

Pa rá gra fo úni co. Os Mu ni cí pi os po de rão op tar,
ain da, por se in te grar ao sis te ma es ta du al de en si no
ou com por com ele um sis te ma úni co de edu ca ção
bá si ca.
....................................................................................

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PARECERES

PARECER Nº 2, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 271, de
2000 (nº 548, de 2000, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Ra di o clu be Vida a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Jus -
sa ra, Esta do de Go iás.

Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 271, de 2000 (nº 548, de 2000, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Ra di o clu be Vida a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Jus sa ra, Esta do de Go iás.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 46, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 200,
de 6 de de zem bro de 1999, que au to ri za a ex plo ra ção 
de ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Ra di o clu be Vida (cf.
fl. 160):

• Ma ria Jo a qui na de Je sus – Pre si den te
• José Ma ria de Lima – Vice-Pre si den te
• João Mon te i ro de Melo – Se cre tá rio
• Ro ber to Lino de Sou za – Te sou re i ro
• Pe dro Sis to li – Di re tor de Co mu ni ca ção So ci al

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Ma luly Neto.
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Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 271, de 2000, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Ra di o clu be Vida aten deu a to dos 
os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au -
to ri za ção, opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo Ori gi ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te –  Ma u ro Mi ran da, Re -
la tor – Jo nas Pi nhe i ro – Mar lu ce Pin to – Fran ce li no 
Pe re i ra – Emi lia Fer nan des – Fre i tas Neto – Be ní -
cio Sam pa io – Edu ar do Su plicy – Pe dro Piva –
José Co e lho – Gil vam Bor ges – Ge ral do Cân di do
– Arlin do Por to – Lind berg Cury – Pa u lo Har tung.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

so Na ci o nal:

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 3, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 223, de
2001 (nº 104/1999, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são ou tor ga da à FM Sté reo Som
Espe ci al Ltda., para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da na ci da de de Osas co, Esta do de
São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Pe dro Piva

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 223, de 2001 (nº 104, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a per mis são ou tor ga da à FM Sté reo Som
Espe ci al Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Osas co, Esta do de São Pa u lo.
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Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 493, de
1998, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 44, de
23 de ja ne i ro de 1998, que re no va a per mis são para a
ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter -
mos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to FM Sté reo Som Espe ci al Ltda. (cf. fl. 188):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• Re na ta Fre i tas de Ca mar go 30.000
• José Ernes to Fre i tas de Ca mar go 30.000
• Pa u lo Mas ci de Abreu 48.000
• Luci Rothschild de Abreu 6.000
• Raul Rothschild de Abreu 6.000
To tal de Co tas 120.000

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Léo Alcân ta ra.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 223, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do

ca rac te ri za do que a en ti da de FM Sté reo Som Espe ci -
al Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le -
ga is para ha bi li tar-se à re no va ção da per mis são, opi -
na mos pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta -
dos.

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Pe dro Piva, Re la tor –
Ro meu Tuma – Ma u ro Mi ran da – Anto nio Car los
Ju ni or – Ger son Ca ma ta – Ge ral do Cân di do (abs -
ten ção) – Ma ria do Car mo Alves – Jo nas Pi nhe i ro – 
Lú dio Co e lho – Arlin do Por to – Wal deck Orné las –
Be ní cio Sam pa io – Ju vên cio da Fon se ca – Gil vam
Bor ges.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

so Na ci o nal;

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.
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§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

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

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

PARECER Nº 4, de 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 318, de
2001 (nº 749/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que re no va per -
mis são à Rá dio Atlân ti da FM de San ta
Ma ria Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di -
o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la -
da na ci da de de San ta Ma ria, Esta do do
Rio Gran de do Sul.

Re la tora: Se na do ra Emí lia Fer nan des

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 318, de 2001 (nº 749, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va per mis são à Rá dio Atlân ti da FM de San ta
Ma ria Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de San ta
Ma ria, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 271, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 241,
de 31 de de zem bro de 1999, que re no va per mis são
para a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra,
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o § lº do
art. 223, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em -
pre en di men to Rá dio Atlân ti da FM de San ta Ma ria
Ltda., (cf. fl. 25):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• Fer nan do José San tos de Mi ran 160.000
• José Pe dro Pa che co Si rotsky 3.920.000
• Nel son Pa che co Si rotsky 3.920.000
To tal de Co tas 8.000.000

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do José Men don ça
Be zer ra.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

Nota-se, pela le i tu ra da ex po si ção de mo ti vos do 
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, in clu sa nos
au tos, que o ple i to foi ori gi nal men te for mu la do pela
en ti da de Rede Ga ú cha – Zero Hora de Co mu ni ca -
ções Ltda., e, pos te ri or men te, pela Rede Po pu lar de
Co mu ni ca ções Ltda., ra zão por que se pro põe o re gis -
tro da mu dan ça de seu nome, por meio de emen da de 
re da ção ao art. lº do PDS em aná li se.

II – Aná li se

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 318, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio Atlân ti da FM de
San ta Ma ria Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos téc -
ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à re no va ção da per -
mis são, opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do 
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 318, de 2001, a se -
guin te re da ção:

“Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 241, de 31 de de zem bro de 1999, que re -
no va por dez anos, a par tir de 28 de ju lho de 1997, a
per mis são à Rá dio Atlân ti da FM de San ta Ma ria
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Ltda., ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rede Ga u cha –
Zero Hora de Co mu ni ca ções Ltda., e, pos te ri or men te, 
à Rede Po pu lar de Co mu ni ca ções Ltda., para ex plo -
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da na ci da de de San ta Ma ria, Esta do do Rio
Gran de do Sul.”

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2001. – 
Ri car do San tos, Pre si den te – Emí lia Fer nan des,
Re la tora – Jo nas Pi nhe i ro – Pa u lo Har tung – Lind -
berg Cury – Fre i tas Neto – Edu ar do Su plicy (abs -
ten ção) – Pe dro Piva – Fran ce li no Pe re i ra – Be ní -
cio Sam pa io – Ge ral do Cân di do (abs ten ção) –
Anto nio Car los Ju ni or – Lú dio Co e lho – Ju vên cio
da Fon se ca – Arlin do Por to.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 5, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 320, de
2001 (nº 768/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Paz e Bem a exe cu tar ser vi ço 
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Itam ba cu ri, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tora: Se na do ra Mar lu ce Pin to

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 320, de 2001 (nº 768, de 2000, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Paz e Bem a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Itam ba cu ri, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 832, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 154,
de 25 de abril de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Paz e
Bem (cf. fls. 137/138):

• Pre si den te – Jes sé Mo re i ra Lo pes
• Vice-Pre si den te – Dal mir José de Ma ga lhães
• Pri me i ro Se cre tá rio – Ana ir Ma ria dos Anjos
                                     Gor nes de Araú
• Se gun do Se cre tá rio – Ma ria Se bas ti a na de Cas tro
• Te sou re i ro – Fran cis co de Assis Ze fe ri no de Oli ve i ra
• Di re tor de Co mu ni ca ção – Luiz Car los Si que i ra

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Mag no Mal ta.
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Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 320, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Paz e Bem aten deu a 
to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se
à au to ri za ção, opi na mos pela apro va ção do ato, na
for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são 11 de de zem bro de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te  –  Mar lu ce Pin to, Re la -
to ra  –  Jo nas Pi nhe i ro  –  Ro meu Tuma  –  Pa u lo
Har tung  –  Emi lia Fer nan des  –  Fre i tas Neto  – 
Edu ar do Su plicy  –  Pe dro Piva  –  Be ní cio Sam pa io  
–  Gil vam Bor ges  –  Ge ral do Cân di do  –  Ma u ro Mi -
ran da  –  Arlin do Por to  –  Lind berg Cury.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

so Na ci o nal:

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 6, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 375, de
2001 (nº 955, de 2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são ou tor ga da à Rá dio Pa u lis ta
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Re ci fe, Esta do de Per nam bu co.

Re la tor: Se na dor José Co e lho

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 375, de 2001 (nº 955, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são ou tor ga da à Rá dio Pa u lis ta
Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de Re ci fe, Esta do de Per -
nam bu co.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.229,
de 1998, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
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gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 13 de
ou tu bro de 1998, que re no va a con ces são para a ex -
plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos 
do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am -
bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio Pa u lis ta Ltda., (cf. fl. 164):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• Ro ber to Iri neu Man nho 9.994.198
• Fran cis co de Assis Pe re i ra Gra ell 5.172
• Pe dro Ra mos de Car va lho 30
To tal de Co tas 10.000.000

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Her mes Par ci a nel lo.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 375, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio Pa u lis ta Ltda.,
aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para
ha bi li tar-se à re no va ção da con ces são, opi na mos
pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2001. – 
Ri car do San tos, Pre si den te – José Co e lho, Re la tor
– Jo nas Pi nhe i ro – Mar lu ce Pin to – Fran ce li no Pe -
re i ra – Emí lia Fer nan des – Fre i tas Neto – Be ní cio
Sam pa io – Edu ar do Su plicy (abs ten ção) – Pe dro
Piva – Ca sil do Mal da ner – Gil vam Bor ges – Ge ral -
do Cân di do (abs ten ção) – Ma u ro Mi ran da – Arlin do 
Por to – Lind berg Cury – Pa u lo Har tung.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

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

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

so Na ci o nal:

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................
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PARECER Nº 7, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção. so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 376, de
2001 (nº 1.007/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são da Rá dio Glo bo de Bra sí lia
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Bra sí lia, Dis tri to Fe de ral.

Re la tor: Se na dor Lind berg Cury

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 376, de 2001 (nº 1.007, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a per mis são da Rá dio Glo bo de Bra sí lia
Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Bra sí lia, Dis tri -
to Fe de ral.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.335,
de 1998, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te des ta Por ta ria nº
210, de 1º de ou tu bro de 1998, que re no va a per mis -
são para a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no -
ra, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o § lº do
art. 223, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio Glo bo de Bra sí lia Ltda. (cf. fl. 101):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• José Ro ber to Ma ri nho 90.000
• Luiz Pa u lo Ja co bi na da Fon se ca Vas con ce los 10.000
To tal de Co tas 100.000

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e in for má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Pa u lo Ma ri nho.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 376, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re so -
lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac -
te ri za do que a en ti da de Rá dio Glo bo de Bra sí lia Ltda.,
aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha -
bi li tar-se à re no va ção da per mis são, opi na mos pela
apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Lind berg Cury, Re la -
tor – Jo nas Pi nhe i ro – Ro meu Tuma – Gil vam Bor -
ges – Fre i tas Neto – Edu ar do Su plicy (Absten ção)
– Pe dro Piva – Fran ce li no Pe re i ra – Be ní cio Sam -
pa io – Ge ral do Cân di do  (Absten ção) – Ma u ro Mi -
ran da – Mar lu ce Pin to – Arlin do Por to – Emí lia Fer -
nan des – Pa u lo Har tung.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 8, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 379, de
2001 (nº 940 de 2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Sen ti ne la
do Ale gre te a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ale gre -
te, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Re la tora: Se na do ra Emí lia Fer nan des

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 379, de 2001 (nº 940, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Sen ti ne la do Ale gre -
te a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ale gre te, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.604,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Po da ria nº 460, de 
14 de agos to de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Rá dio Co -
mu ni tá ria Sen ti ne la do Ale gre te (cf. fl. 21):

• Pre si den te – Ante nor Sil va de Alme i da
• Vice-Pre si den te – Adro al do Bar bo sa de Oli ve i ra
• 1º Se cre tá rio – Mo i sés Lu cas de Lima
• 2º Se cre tá rio – João Bor ba de Albe naz
• 1º Te sou re i ro – Ma da le na Bas tos Fa gun des
• 2º Te sou re i ro – Dovi Te i xe i ra Fa gun des
• Di re tor Ju rí di co – Bela Ivo ne da Rosa Melo
• Di re tor Ope ra ci o nal – Anto nio Na o li de Sou za
• Di re tor do Con se lho – Ednir Ri be i ro Go mes

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Gas tão Vi e i ra.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 379, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria
Sen ti ne la do Ale gre te aten deu a to dos os re qui si tos
téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi -
na mos pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta -
dos.

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Emí lia Fer nan des,
Re la to ra – Jo nas Pi nhe i ro – Ro meu Tuma – Lind -
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berg Cury – Fre i tas Neto – Edu ar do Su plicy – Pe -
dro Piva – Fran ce li no Pe re i ra – Be ní cio Sam pa io –
Ge ral do Cân di do – Ma u ro Mi ran da – Mar lu ce Pin to
– Arlin do Por to – Anto nio Car los Jú ni or – Lú dio
Co e lho – Ju vên cio da Fon se ca.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 9, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 380, de

2001 (nº 1.012/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Sô nia Ivar, para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Braz lân dia, Dis tri to Fe de ral.

Re la tor: Se na dor Lind berg Cury

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.174,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
com bi na do com o § 1º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, ato cons tan te da Por ta ria nº 348, de 17 de ju lho
de 2000, que ou tor ga per mis são à Fun da ção Sô nia
Ivar para exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i -
to de ex clu si vi da de, com fins ex clu si va men te edu ca ti -
vos, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Braz lân dia, Dis tri to Fe de ral.

Nos ter mos do § 10 do art. 16 do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to 
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri za -
ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da 
sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do Con -
gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si -
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são de 
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel
de seu re la tor, De pu ta do Iris Si mões, e apro va ção da -
que le ór gão co le gi a do. Já na Co mis são de Cons ti tu i -
ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to
foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em
boa téc ni ca le gis la ti va.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Sô nia Ivar
(cf. fl. 41):

• Di re tor Pre si den te – José Di mas Si mões Ma cha do
• Di re tor Admi nis tra ti vo – Pa u lo Afon so Te i xe i ra Ma cha do
• Di re tor Fi nan ce i ro – New ton Lins Te i xe i ra de Car va lho

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
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2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de ou -
tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de ser vi -
ço de ra di o di fu são edu ca ti va con di ci o na-se ao cum -
pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va -
das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex -
plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor -
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de pen -
de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe -
de ral nº 39, de 1992, que “dis põe so bre for ma li da des
e cri té ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re -
no va ção de con ces são e per mis são para o ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra de sons e ima gens”.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca -
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex -
plo ra ção da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da -
des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da -
de edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men -
tou e mo di fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de
1962, que “ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de Co mu ni ca -
ções”.

III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela 
apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 380, de 2001.

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Lind berg Cury, Re la -
tor  – Jo nas Pi nhe i ro – Ro meu Tuma – Gil vam Bor -
ges – Fre i tas Neto – Edu ar do Su plicy (abs ten ção) – 
Pe dro Piva – Fran ce li no Pe re i ra – Be ní cio Sam pa -
io – Ge ral do Cân di do (abs ten ção) – Ma u ro Mi ran da 
– Mar lu ce Pin to – Arlin do Por to – Emi lia Fer nan -
des – Pa u lo Har tung.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

so Na ci o nal:

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as uni ver si da des bra si le i ras;
d) as fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

§ 1º As uni ver si da des e fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.
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§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca -
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795(¹) de 31 de ou tu -
bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si -
ções pos te ri o res.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

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

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

PARECER Nº 10, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 387, de
2001 (nº 718/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá -
dio Po si ti va FM a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pla -
nal ti na, Esta do de Go iás.

Re la tor: Se na dor Mauro Miranda

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 387, de 2001 (nº 718, de 2000, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Po si ti va
FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Pla nal ti na, Esta do de Go iás.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 946, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 183,
de 16 de maio de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Mo vi men -
to Co mu ni tá rio Rá dio Po si ti va FM (cf. fl. 18):

• Di re tor Pre si den te – João da Sil va
• Di re tor Vi ce-Presidente – Ma ria Le o ni Be zer ra
• Di re tor 1º Se cre tá rio – João Bar re to de Oli ve i ra
• Di re tor 2º Se cre tá rio – Del ma Pe re i ra da Sil va
• Di re tor 1º Te sou re i ro – Ade va nir Go mes de Sou sa
• Di re tor 2º Te sou re i ro – He le na da Sil va
• Di re tor Pre si den te do Con se lho Co mu ni tá rio –

José Ra i mun do de Lima Fi lho

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Pa u lo Octá vio.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 387, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca -
rac te ri za do que a Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio
Rá dio Po si ti va FM aten deu a to dos os re qui si tos téc ni -
cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos
pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2001. –
Ri car do San tos – Pre si den te, Ma u ro Mi ran da – Re -
la tor,  Ro meu Tuma, Pe dro Piva,  Anto nio Car los
Ju ni or,  Ger son Ca ma ta,  Ge ral do Cân di do,  Ma ria
do Car mo Alves, Jo nas Pi nhe i ro, Lu dio Co e lho,
Arlin do Por to,  Wal deck Orné las, Be ní cio Sam pa -
io, Ju vên cio da Fon se ca,  Gil vam Bor ges.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 11, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 389, de
2001 (nº 871/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Vale do Ua tu mã
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Pre si den te Fi gue i re -
do, Esta do do Ama zo nas.

Re la to ra: Senado ra Mar lu ce Pin to

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 389, de 2001 (nº 871, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Vale do Ua tu mã a exe cu tar 
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pre -
si den te Fi gue i re do, Esta do do Ama zo nas.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 832, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 160,
de 12 de maio de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria Vale do Ua tu mã (cf. fl. 21):

• Pre si den te – Alfre do Ja ca ú na Pi nhe i ro Fi lho
• Vi ce-Presidente – Te re zi nha de Je sus Gi o ia Pi -

nhe i ro
• Vi ce-Presidente – Vi tor Hugo Lo pes Fa ça nha
• Se cre tá rio – José Ma no el Car ne i ro Fro ta
• Se cre tá rio – Nil ber to Ba tis ta de Oli ve i ra
• Te sou re i ro – Pa u lo Ro ber to Pio Pi nhe i ro
• Pre si den te do Con se lho Admi nis tra ti vo/Fis cal –

Luiz Alber to Fa ça nha Fon se ca

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Her mes Par ci a nel lo.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju -
rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis -
la tiva.

II – Aná li se

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 389, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Vale do
Ua tu mã aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le -
ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela
apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2001. – 
Ri car do San tos –  Pre si den te,  Mar lu ce Pin to – Re -
la to ra, Jo nas Pi nhe i ro,  Ro meu Tuma,  Pa u lo Har -
tung,  Emi lia Fer nan des,  Fre i tas Neto, Edu ar do
Su plicy,  Pe dro Piva,  Be ní cio Sam pa io,  Gil vam
Bor ges,  Ge ral do Cân di do,  Ma u ro Mi ran da,  Arlin -
do Por to,  Lind berg Cury.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SE ÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

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

so Na ci o nal:

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

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

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

CAPITULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 12, DE 2002 

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 391, de
2001 (nº 914/2001, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Edu ca ci o nal, Cul tu ral
e Artís ti ca Qu e luz de Mi nas, para exe cu tar 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Con se -
lhe i ro La fa i e te, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Senador Arlin do Por to

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.447,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
com bi na do com o § 1º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, ato cons tan te da Por ta ria nº 491, de 17 de agos -
to de 2000, que ou tor ga per mis são à Fun da ção Edu -
ca ci o nal, Cul tu ral e Artís ti ca Qu e luz de Mi nas para
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da
na ci da de de Con se lhe i ro La fa i e te, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

Nos ter mos do § 10 do art. 16 do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to 
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri za -
ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da 
sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do Con -
gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.
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A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si -
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são de 
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel
de seu re la tor, De pu ta do Au gus to Fran co, e apro va -
ção da que le ór gão co le gi a do. Já na Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o
pro je to foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za -
do em boa téc ni ca le gis la ti va.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Edu ca ci o -
nal, Cul tu ral e Artís ti ca Qu e luz de Mi nas (cf. fl. 108):
• Di re tor Pre si den te – José Ma ria Co e lho da Sil va
• Di re tor Exe cu ti vo – Ander son José Du tra
• Di re tor Se cre tá rio – Na di e je Gu i ma rães Re zen de
• Di re tor Admi nis tra ti vo – Eus tá quio Luiz da Pa i xão
• Di re tor Te sou re i ro – Mar ga ri da Ma ria Ro dri gues

Pe re i ra

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de
ou tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de
ser vi ço de ra di o di fu são edu ca ti va con di ci o na-se ao
cum pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob -
ser va das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões
para ex plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te -
le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor -
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de pen -
de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe -
de ral nº 39, de 1992, que “dis põe so bre for ma li da des
e cri té ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re -
no va ção de con ces são e per mis são para o ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra de sons e ima gens”.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca -
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex -
plo ra ção da União, Esta dos e Mu ni cí pi os, uni ver si da -
des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da -
de edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men -
tou e mo di fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de
1962, que “ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de Co mu ni ca -
ções”.

III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela 
apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 391, de 2001.

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2001. – 
Ri car do San tos – Pre si den te, Arlin do Por to – Re la -
tor, Lind berg Cury, Ro meu Tuma, Pe dro Piva, Ma u -
ro Mi ran da, Anto nio Car los Ju ni or, Ge ral do Cân di -
do, Ma ria do Car mo Alves, Jo nas Pi nhe i ro,  Lú dio
Co e lho, Wal deck Orné las, Be ní cio Sam pa io, Ju -
vên cio da Fon se ca, Gil vam Bor ges.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

so Na ci o nal:

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.
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§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

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

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são.

....................................................................................
Art. 16. Fin do o pra zo do Edi tal, o Con tel ve ri fi ca -

rá qua is as pro pos tas que sa tis fi ze ram os re qui si tos
cons tan tes do mes mo, e:

a) em se tra tan do de con ces são, o Con tel emi ti -
rá pa re cer so bre as con di ções de exe cu ção do ser vi -
ço, in di can do, para a li vre es co lha do Pre si den te da
Re pú bli ca, às pre ten den tes que aten de rá às exi gên -
ci as do Edi tal;

b) em se tra tan do de per mis são, o Con tel se
ma ni fes ta rá, em pa re cer, sô bre as con di ções de exe -
cu ção do ser vi ço e se le ci o na rá a pre ten den te que re -
ú na as me lho res con di ções, ob ser va dos os se guin tes 
cri té ri os pre fe ren ci a is:

1) cons ti tu i ção e di re ção da so ci e da de por ele -
men tos que, com pro va da men te, re si dam no lo cal
onde será ins ta la da a es ta ção emis so ra há, pelo me -
nos, dois anos e que a ma i o ria das ações ou co tas re -
pre sen ta ti vas do ca pi tal so ci al per ten ça a es ses ele -
men tos;

2) cons ti tu i ção da so ci e da de com ma i or nú me ro
de co tis tas ou aci o nis tas:

3) me lho res con di ções téc ni cas para a exe cu -
ção do ser vi ço, de fi ni das pela qua li da de dos equi pa -
men tos e ins ta la ções;

4) in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem po
de pro gra ma ção ao vivo;

5) in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem po
de di ca do à edu ca ção e ins tru ção, me di an te a trans -
mis são de au las, pa les tras, con fe rên ci as, etc.;

6) in clu são em sua pro gra ma ção de ma i or tem -
po des ti na do a ser vi ço no ti ci o so.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca -
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Tel co mu ni ca -
ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.105,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795(¹), de 31 de ou tu -
bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si -
ções pos te ri o res.

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

PARECER Nº 13, de 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 396, de
2001 (nº 943/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio Di fu -
são Ci da de FM a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de For -
ta le za dos No gue i ras, Esta do do Ma ra -
nhão.

Re la tora: Se na do ra Mar lu ce Pin to

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 396, de 2001 (nº 943, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio Di fu são Ci da de
FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
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ci da de de For ta le za dos No gue i ras, Esta do do Ma ra -
nhão.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.680,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 499,
de 23 de agos to de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria de Rá dio Di fu são Ci da de FM (cf. fl. 7):

• Pre si den te – Fran cis co José San tos
• Vi ce-Presidente – Dul ci le ne da Cos ta Mota
• Se cre tá rio-Geral – Eu ri co Mi ran da dos Reis
• Vi ce-Secretário-Geral – Ma no el De u si mar Pe re i ra

da Sil va
• Te sou re i ro – Jo se fa Nu nes Car va lho da Sil va
• Se gun do Te sou re i ro – Edu ar do Co e lho dos San -

tos
• Di re tor de Ope ra ções – Do ni ze te de Je sus Sil va
• Vi ce-Diretor de Ope ra ções – Edi mar Dias da Sil va
•  Di re tor Cul tu ral e de Co mu ni ca ção So ci al – Pa u lo 

Ma cê do de Sou sa
• Di re tor de Pa tri mô nio – Ro ber to de Sou sa San tos

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Mar çal Fi lho.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

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

den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 396, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá -
dio Di fu são Ci da de FM aten deu a to dos os re qui si tos
téc ni cos e le ga is para ha bi li tar–se à au to ri za ção, opi -
na mos pela apro va ção do ato, na for ma do De cre to
Le gis la ti vo da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Mar lu ce Pin to, Re la -
to ra – Pa u lo Har tung – Gil vam Bor ges – Fre i tas
Neto – Pe dro Piva – Be ní cio Sam pa io – Ge ral do
Cân di do – Ma u ro Mi ran da – Edu ar do Su plicy –
Lind berg Cury – Ro meu Tuma – Arlin do Por to –
Jo nas Pi nhe i ro – Emí lia Fer nan des.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

so Na ci o nal:

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.
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§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

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

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

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

PARECER Nº 14, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 397, de
2001 (nº 954, de 2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da So ci e da de Bra si le i ra de
Ra di o di fu são Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Ja cu tin ga, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Arlin do Por to

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 397, de 2001 (nº 954, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são da So ci e da de Bra si le i ra de
Ra di o di fu são Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Ja cu tin ga,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.184,
de 1997, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 9 de
ou tu bro de 1997, que re no va a con ces são para a ex -
plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos 
do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am -
bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to So ci e da de Bra si le i ra de Ra di o di fu são
Ltda. (cf. fl. 77):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
José Be ne dic to de Sou za 1.512,5 
Lú cia Aldi gui e ri Gu er re i ro 275
João Ba tis ta Bor ges de Lima 275
João Alves 137,5
To tal de Co tas 2.200

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Oli ve i ra Fi lho.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 397, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de So ci e da de Bra si le i ra de 
Ra di o di fu são Ltda. aten deu a to dos os re qui si tos téc -
ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à re no va ção da con -
ces são, opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do 
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Arlin do Por to, Re la tor 
– Lind berg Cury – Ro meu Tuma – Pe dro Piva – Ma -
u ro Mi ran da – Anto nio Car los Jú ni or – Ge ral do
Cân di do (abs ten ção) – Ma ria do Car mo Alves – Jo -
nas Pi nhe i ro – Lú dio Co e lho – Wal deck Orné las –
Be ní cio Sam pa io – Ju vên cio da Fon se ca – Gil vam
Bor ges.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 15, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 401, de
2001 (nº 798/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que ”apro va o ato que au to ri za a
Fun da ção Co o per ha bic Para a Edu ca ção
e Assis tên cia So ci al a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Ere chim, Esta do do Rio Gran de do Sul“.

Re la tor: Se na dor Ca sil do Mal da ner
Re la tor ad hoc: Sena do ra Emí lia Fer nan des

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 401, de 2001 (nº 798, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Fun da ção Co o per ha bic Para a Edu ca ção e Assis -
tên cia So ci al a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Ere chim, Esta do do Rio Gran -
de do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.066,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 217,
de 31 de maio de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Co o per ha -
bic Para a Edu ca ção e Assis tên cia So ci al (cf. fl. 33):

• Pre si den te – Egí dio Laz za rot to
• Te sou re i ro – Cer vi no Má rio Czis mos ki
• Se cre tá ria – Vani Te re si nha Kos ta nes ki

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Si las Câ ma ra.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 401, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Fun da ção Co o per ha bic Para a
Edu ca ção e Assis tên cia So ci al aten deu a to dos os re -
qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za -
ção, opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Emí lia Fer nan des,
Re la to ra ad Hoc – Jo nas Pi nhe i ro – Mar lu ce Pin to – 
Fran ce li no Pe re i ra – Ca sil do Mal da ner – Fre i tas
Neto – Edu ar do Su plicy – Pe dro Piva – Ma ria do
Car mo Alves – Gil vam Bor ges – Ge ral do Cân di do
– José Co e lho – Ma u ro Mi ran da – Arlin do Por to –
Lind berg Cury.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

so Na ci o nal:

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 16, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 404, de
2001 (nº 1.022 2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Ta i o en se de Cul tu ra e Ra di o -
di fu são Co mu ni tá ria a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Taió, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Re la tor: Se na dor Ca sil do Mal da ner

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 404, de 2001 (nº 1.022, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Ta i o en se de Cul tu ra e Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Taió, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.438,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 427,
de 3 de agos to de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Ta i o en se
de Cul tu ra e Ra di o di fu são Co mu ni tá ria (cf. fls. 13/14):

• Pre si den te – Ama ril do Bam bi net ti
• Vi ce-Presidente – Mar lon J. Ra dons
• Se cre tá rio – Li rio Vol pi
• Vi ce-Secretária – Mar le ne Vol pi
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• Te sou re i ro – Eval do Fer ra ri
• Vi ce-Tesoureiro – Jo a quim Aca ri Cuco
• Di re tor de Ope ra ções – Má rio Alber to Kniss
• Vi ce-Diretor de Ope ra ções – Nel son Bach
• Di re tor Cul tu ral e de Co mu ni ca ção So ci al – Fi o re -

lo Za nel la
•  Vi ce-Diretor Cul tu ral e de Co mu ni ca ção So ci al –

Ale xan dre Sal va dor
• Di re tor de Pa tri mô nio – Ben vin do Ga dot ti

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Fran cis tô nio Pin to.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 404, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Ta i o en se de Cul tu ra
e Ra di o di fu são Co mu ni tá ria aten deu a to dos os re qui -
si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção,
opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos.

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Ca sil do Mal da ner,
Re la tor – Jo nas Pi nhe i ro – Pa u lo Har tung – Emí lia
Fer nan des – Fre i tas Neto – Edu ar do Su plicy – Pe -
dro Piva – Fran ce li no Pe re i ra – Gil vam Bor ges –
Ge ral do Cân di do – Ma u ro Mi ran da – Mar lu ce Pin to 

– Lind berg Cury – Ma ria do Car mo Alves – José
Co e lho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 17, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 405, de
2001 (nº 1.048/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Fun da ção Rosa Leal a exe cu tar ser vi ço
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de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Bo ca í na, Esta do do Pi a uí.

Re la tor: Se na dor Fre i tas Neto

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 405, de 2001 (nº 1.048, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Fun da ção Rosa Leal a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bo ca í na, Esta do do
Pi a uí.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.439,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 400,
de 31 de ju lho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § lº do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Rosa Leal
(cf. fl. 11):

• Pre si den te – Lu ci mar de Sou sa Leal
• Vi ce-Presidente – Tar cí sio Vi e i ra de Sou sa
• Pri me i ro Se cre tá rio – Anto nio Wan der ley Leal Bri -

to
• Se gun do Se cre tá rio – Lu zi mar Luis de Bar ros
• Pri me i ro Te sou re i ro – Be nil des de Mou ra Car va lho 

Sou sa
•  Se gun do Te sou re i ro – Wel ling ton José de Sou sa

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de sua re la to ra, De pu ta da Lu i za Erun di na de 
Sou sa.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -

cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 405, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Fun da ção Rosa Leal aten deu a
to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se
à au to ri za ção, opi na mos pela apro va ção do ato, na
for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Fre i tas Neto, Re la tor
– Lind berg Cury – Ro meu Tuma – Pe dro Piva – Ma -
u ro Mi ran da – Arlin do Por to – Fran ce li no Pe re i ra –
Be ní cio Sam pa io – Mar lu ce Pin to – Gil vam Bor ges 
– Jo nas Pi nhe i ro – Ge ral do Can di do (Absten ção) –
Antô nio Car los Ju ni or – Lú dio Co e lho – Ju vên cio
da Fon se ca – Emi lia Fer nan des.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.
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§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

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

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

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

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

PARECER Nº 18 DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 410, de
2001 (nº 973/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria da Rá dio San to
Antô nio a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Itu tin ga,,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Sena dor Arlin do Por to

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 410, de 2001 (nº 973, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria da Rá dio San to Antô nio a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Itu tin ga, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.605,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 474,
de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria da Rá dio San to Antô nio (cf. fl. 15):

• Pre si den te – Fer nan do Sa lo mão Re sen de
• Vi ce-Presidente – Li ne ury Re zen de
• 1º Se cre tá rio – Te re zi nha Na za ré Ri be i ro de Car -

va lho
• 2º Se cre tá rio – Alta ir Mar ques Lo pes
• 1º Te sou re i ro – Mi guel Arcan jo da Cruz
• 2º Te sou re i ro – Ivo Sil va

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de sua re la to ra, De pu ta da Nair Xa vi er Lobo.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 410, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria da Rá -
dio San to Antô nio aten deu a to dos os re qui si tos téc ni -
cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos 
pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2001. – 
Ricar do San tos, Pre si den te – Arlin do Por to, Re la -
tor – Lind berg Cury – Ro meu Tuma – Pe dro Piva –
Ma u ro Mi ran da – Anto nio Car los Jú ni or – Ge ral do
Cân di do – Ma ria do Car mo Alves – Jo nas Pi nhe i ro 
– Lú dio Co e lho – Wal deck Orné las – Be ní cio Sam -
pa io – Ju vên cio da Fon se ca – Gil vam Bor ges.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 19, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 411, de
2001 (nº 981 de 2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Enge nhe i ro
Arco ver de – ACENAVE, a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de 
de Con da do, Esta do da Pa ra í ba.

Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce Pin to

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 411, de 2001 (nº 981, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Enge nhe i ro Arco ver de –
ACENAVE, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Con da do, Esta do da Pa ra í ba.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.680,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 498,
de 23 de agos to de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria Enge nhe i ro Arco ver de – ACENAVE(cf. fl. 11):

• Pre si den te – Ra i mun do Alves Go mes
• Vi ce-Presidente – Ma riz Be zer ra Fi lho
• 1ª Se cre tá ria – Lu ci e ne For mi ga So a res Sil va
• 2ª Se cre tá ria – He lo i sa Car la de Sou za
• 1º Te sou re i ro – Se bas tião Oli ve i ra Le i te
• 2ª Te sou re i ra – Jo si va nia dos San tos So a res
• Di re tor de Ope ra ções – Rê mu lo Fer re i ra Qu e i roz
• Vi ce-Diretor de Ope ra ções – Gi o va ne For mi ga So -

a res
• Di re tor Cul tu ral – José Tos ca no de Andra de
• Vi ce-Diretor Cul tu ral – Fran cis co Cha ves Fi lho
• Di re tor de Co mu ni ca ção So ci al – José Re gi nal do

Ro dri gues
• Vi ce-Diretor de Co mu ni ca ção So ci al – Ada il ton

So a res Ca val can te
• Di re tor de Pa tri mô nio – Val do ci ro de Sá Hen ri ques

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Ney Lo pes.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do
ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le -
gis la ti va.
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II – Aná li se

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 411, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Enge -
nhe i ro Arco ver de – ACENAVE, aten deu a to dos os re -
qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za -
ção, opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Mar lu ce Pin to, Re la -
to ra – Lind berg Cury – Ro meu Tuma – Pe dro Piva – 
Ma u ro Mi ran da – Arlin do Por to – Fran ce li no Pe re i -
ra – Be ní cio Sam pa io – Anto nio Car los Ju ni or –
Ge ral do Can di do – Ma ria do Car mo Alves – Ju vên -
cio da Fon se ca – Lú dio Co e lho – Wal deck Orné las
– Gil vam Bor ges.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA–GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 20, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 413, de
2001 (nº 1.005/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ro de i ro a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Ro de i ro, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 413, de 2001 (nº 1.005, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ro de i ro a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ro de i -
ro, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 665, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 63, de
21 de mar ço de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.
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A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria de Ro de i ro (cf. fl.38):

• Pre si den te – José Ge ral do de Oli ve i ra
• Se cre tá ria – Sid néia de Oli ve i ra Go mes
• Te sou re i ro – Lu ci a no Te i xe i ra Ervi lha

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Fran cis co Co e lho.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 413, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ro -
de i ro aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar–se à au to ri za ção, opi na mos pela apro -
va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la -
ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Ma u ro Mi ran da, Re la -
tor – Lind berg Cury – Ro meu Tuma – Pe dro Piva –
Arlin do Por to – Anto nio Car los Jú ni or – Ge ral do
Cân di do – Ma ria do Car mo Alves – Jo nas Pi nhe i ro 

– Lú dio Co e lho – Wal deck Orné las – Be ní cio Sam -
pa io – Ju vên cio da Fon se ca – Gil vam Bor ges.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 21, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 425, de
2001 (nº 1.145/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Emis so ra Vale do Apo di
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
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são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Vale do Apo di, Esta do do Rio Gran de do
Nor te.

Re la tor: Se na do ra Mar lu ce Pin to

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo no 425, de 2001 (nº 1.145, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga con ces são à Emis so ra Vale do Apo di
Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de Vale do Apo di, Esta do
do Rio Gran de do Nor te.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 535, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 4 de
ju nho de 2001, que ou tor ga con ces são para a ex plo -
ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do 
art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Emis so ra Vale do Apo di Ltda. (cf. fl. 2):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção

Ka li na Bri to Be zer ra   200
Ney Lo pes de Sou za Jú ni or 9.800

To tal de Co tas 10.000

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Pe dro Iru jo.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

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

exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 425, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção Nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Emis so ra Vale do Apo di
Ltda. aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar-se à ou tor ga da con ces são, opi na mos
pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Mar lu ce Pin to, Re la -
to ra – Lind berg Cury – Ro meu Tuma – Pe dro Piva – 
Ma u ro Mi ran da – Arlin do Por to – Fran ce li no Pe re i -
ra – Be ní cio Sam pa io – Ju vên cio da Fon se ca – Gil -
vam Bor ges – Wal deck Orné las – Ma ria do Car mo
Alves – Lú dio Co e lho – Antô nio Car los Jú ni or –
Ge ral do Cân di do (abs ten ção).

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

so Na ci o nal:

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.
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§ 2º A não-renovação da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

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

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

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

PARECER Nº 22, de 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 
Re que ri men to nº 728 de 2001.

Re la tor: Senador Car los Wil son
O Se nhor Se na dor Osmar Dias re quer seja so li -

ci ta do ao Sr. Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, Dr. Pe -
dro Sam pa io Ma lan, in for ma ções so bre o Mu ni cí pio
de Apu ca ra na – PR, re la ti vas ao com pro me ti men to
atu al da Re ce i ta Lí qui da Real; se o mu ni cí pio está de -
du zin do o dis pos to no art. 5º da Me di da Pro vi só ria nº
1.969/l2-2000; se está cum prin do as cláu su las 4º e
14º do con tra to de con fis são com a União de con so li -
da ção e re fi nan ci a men to de dí vi das; e ain da, so li ci ta o 
de mons tra ti vo dos va lo res pa gos no exer cí cio de
2000, bem como os va lo res pa gos nos me ses de ja -
ne i ro a ou tu bro de 2001.

A pro po si ção está 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 e de re mes sa de do cu men tos pe -
las au to ri da des do Po der Exe cu ti vo, bem como com
as nor mas de ad mis si bi li da de exi gi das pelo Ato da
Mesa nº 1, de 2001 ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos
fa vo ra vel men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men -
to nº 728, de 2001, ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da
Fa zen da. – Se na dor Ra mez Te bet – Pre si den te, Se -
na dor Car los Wil son – Re la tor.

PARECER Nº 23, de 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 
Re que ri men to nº 736, de 2001.

Re la tor: Senador Car los Wil son
A Se nho ra Se na do ra Emi lia Fer nan des re quer

seja so li ci ta do ao Sr. Mi nis tro de Esta do dos Trans -
por tes, Dr. Alde ri co Jef fer son da Sil va Lima, in for ma -
ções so bre qua is as me di das efe ti va men te di li gen ci a -
das em re la ção a res ta u ra ção e cons tru ção de ro do vi -

as nos anos de 1999, 2000 e 2001, no Esta do do Rio
Gran de do Sul, es pe ci fi can do os tre chos em qui lo me -
tra gem, o mon tan te dos re cur sos apli ca dos e se exis -
tem pro je tos em an da men to e/ou pre vis tos para essa
fi na li da de.

Sua Exce lên cia res sal ta em sua jus ti fi ca ti va que 
as ro do vi as fe de ra is no seu Esta do en con tram-se em
pés si mas con di ções de trá fe go e gran de par te de las
são de vi tal im por tân cia para o es co a men to da pro du -
ção es ta du al e dos de ma is Esta dos bra si le i ros, bem
como dos pa í ses do Mer co sul.

A pro po si ção está, 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 e de re mes sa de do cu men tos pe -
las au to ri da des do Po der Exe cu ti vo, bem como com
as nor mas de ad mis si bi li da de exi gi das pelo Ato da
Mesa nº 1, de 2001, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos 
fa vo ra vel men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men -
to nº 736, de 2001, ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do dos 
Trans por tes. – Se na dor Ra mez Te bet – Pre si den te,
Se na dor Car los Wil son – Re la tor.

PARECER Nº 24 de 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 
Re que ri men to nº 738, de 2001.

Re la tor: Senador Car los Wil son
O Se nhor Se na dor Mo za ril do Ca val can ti re quer

seja so li ci ta do ao Sr. Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça,
Dr. Alu í zio Nu nes Fer re i ra, in for ma ções so bre a pre -
ten são por par te da Fu nai de am pli a ção de áre as in dí -
ge nas já de mar ca das ou de li mi ta das ou a de mar ca -
ção de no vas áre as e qual a di men são e lo ca li za ção
des sas áre as.

A pro po si ção está 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 e de re mes sa de do cu men tos pe -
las au to ri da des do Po der Exe cu ti vo, bem como com
as nor mas de ad mis si bi li da de exi gi das pelo Ato da
Mesa nº 1, de 2001, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos 
fa vo ra vel men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men -
to nº 738, de 2001, ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da
Jus ti ça. – Se na dor Ra mez Te bet – Pre si den te, Se na -
dor Car los Wil son – Re la tor.

PARECER Nº 25, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 
Re que ri men to nº 739, de 2001.

Re la tor: Se nador Car los Wil son
O Se nhor Se na dor Ma u ro Mi ran da re quer seja

so li ci ta do ao Sr. Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to,
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Orça men to e Ges tão, Dr. Mar tus Antô nio Ro dri gues
Ta va res, in for ma ções so bre o dé fi cit ha bi ta ci o nal ru ral 
es ti ma do por uni da de da Fe de ra ção; os pla nos ou
pro gra mas que se des ti nem ao fi nan ci a men to da
cons tru ção ou do me lho ra men to de mo ra di as pró pri -
as para a po pu la ção ru ral de ba i xa ren da; o to tal de
re cur sos do Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço
(FGTS), e de ou tros fun dos, dis po ní ve is a pro gra mas
de ha bi ta ção ru ral; e o to tal de re cur sos do FGTS e de 
ou tros fun dos alo ca dos, nos úl ti mos 5 anos, para pro -
gra mas de ha bi ta ção ru ral.

A pro po si ção está 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 e de re mes sa de do cu men tos pe -
las au to ri da des do Po der Exe cu ti vo, bem como com
as nor mas de ad mis si bi li da de exi gi das pelo Ato da
Mesa nº 1, de 2001, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos 
fa vo ra vel men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men -
to nº 739, de 2001, ao Exmº Sr. Mi nis tro do Esta do do
Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão. – Se na dor Ra -
mez Te bet – Pre si den te, Se na dor Car los Wil son –
Re la tor.

PARECER Nº 26, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 
Re que ri men to nº 756, de 2001.

Re la tor: Senador Car los Wil son
O Se nhor Se na dor Ma u ro Mi ran da re quer seja 

so li ci ta do ao Sr. Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men -
to, Orça men to e Ges tão, Dr. Mar tus Antô nio Ro dri -
gues Ta va res, in for ma ções se foi apro va do pelo De -
par ta men to de Co or de na ção e Con tro le das
Empre sas Esta ta is – DEST, um novo Pla no de Car -
gos e Re mu ne ra ções para os fun ci o ná ri os da
FINPE – Fi nan ci a do ra de Estu dos e Pro je tos, e,
caso te nha sido apro va do, en ca mi nhar có pia do
pla no bem como do ter mo de ade são a ser as si na do 
pe los fun ci o ná ri os even tu al men te in te res sa dos em
ade rir ao novo pla no.

A pro po si ção está 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 e de re mes sa de do cu men tos pe -
las au to ri da des do Po der Exe cu ti vo, bem como com
as nor mas de ad mis si bi li da de exi gi das pelo Ato da
Mesa nº 1, de 2001, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos 
fa vo ra vel men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men -
to nº 756, de 2001, ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do do
Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão. – Se na dor Ra -
mez Te bet – Pre si den te, Se na dor Car los Wil son –
Re la tor.

PARECER Nº 27 DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 
Re que ri men to nº 779, de 2001.

Re la tor: Se nador Car los Wil son
O Se nhor Se na dor Edu ar do Su plicy re quer seja

so li ci ta do ao Sr. Mi nis tro de Esta do da Agri cul tu ra, Dr.
Mar cus Vi ní ci us Pra ti ni de Mo ra es, in for ma ções so -
bre a CEAGESP – Cia. de Entre pos tos e Arma zéns
Ge ra is de São Pa u lo, para ava li a ção do pro ces so de
pri va ti za ção do en tre pos to bra si le i ro de dis tri bu i ção
de ali men tos hor ti fru ti gran je i ros.

Sua Exce lên cia jus ti fi ca sua ini ci a ti va ar gu men -
tan do que há 33 anos a Ce a gesp é res pon sá vel pelo
abas te ci men to ali men tar no País e, em maio de 1997, 
teve as ações de seu ca pi tal so ci al ven di das à União,
com in ter ve niên cia do BNDES. Foi vin cu la da ao Mi -
nis té rio da Agri cul tu ra e Abas te ci men to e in clu í da
den tre as pri va ti za ções a car go do BNDES. Após es -
sas me di das, a Ce a gesp vem sen do cons tan te men te
en vol vi da em pro ces sos no âm bi to da Jus ti ça Esta du -
al e Fe de ral, oca si o nan do re por ta gens e pro nun ci a -
men tos, tan to na Assem bléia do Esta do de São Pa u lo 
como na Câ ma ra dos De pu ta dos.

A pro po si ção está 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 e de re mes sa de do cu men tos pe -
las au to ri da des do Po der Exe cu ti vo, bem como com
as nor mas de ad mis si bi li da de exi gi das pelo Ato da
Mesa nº 1, de 2001, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos 
fa vo ra vel men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men -
to nº 779, de 2001 ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da
agri cul tu ra. – Se na dor Ra mez Te bet, Pre si den te –
Se na dor Car los Wil son, Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Com re fe rên cia ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
3, de 2002, que aca ba de ser lido, a Pre si dên cia cons -
ta tou que o mes mo tem per ti nên cia com o as sun to
ob je to da Lei nº 8.090, de 1990, que dis põe so bre as
con di ções para a pro mo ção, pro te ção e re cu pe ra ção
da sa ú de, a or ga ni za ção e o fun ci o na men to dos ser -
vi ços cor res pon den tes e dá ou tras pro vi dên ci as.

Nes sas con di ções, como um mes mo as sun to
não pode ser dis ci pli na do por mais de uma lei, de ve rá
o re fe ri do pro je to ser in se ri do no con tex to da men ci o -
na da lei, con si de ra da a ”lei bá si ca“, em ob ser vân cia
ao dis pos to no in ci so IV do art. 7º da Lei Com ple men -
tar nº 95, de 1998, com as al te ra ções pro mo vi das
pela Lei Com ple men tar nº 107, de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu, do Ban co Cen tral do
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Bra sil, o Ofí cio nE 177, de 2002, de 17 de ja ne i ro úl ti -
mo, re fe ren te ao Ofí cio nE S/8, de 2001 (nE 768/2001,
na ori gem), en ca mi nhan do, nos ter mos do art. 5E da
Re so lu ção nE 69, de 1996, do Se na do Fe de ral, ver -
são tra du zi da para o idi o ma por tu guês da do cu men -
ta ção re la ci o na da à emis são pelo Go ver no bra si le i ro,
no mer ca do in ter na ci o nal, de bô nus glo bal 2024, no
va lor de dois bi lhões, cen to e cin qüen ta mi lhões de
dó la res nor te-americanos, acres ci do, por re a ber tu ra
da emis são ori gi nal, do va lor de qui nhen tos mi lhões
de dó la res nor te-americanos, e do bô nus glo bal
2005, no va lor de um bi lhão de dó la res nor -
te-americanos, efe tu a dos pela Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil, em 22 de mar ço e 17 de maio de 2001.

A ma té ria, ane xa da ao pro ces sa do do Ofí cio nE
S/8, de 2001, vai à Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu, do Pre si den te da Re pú -
bli ca, nos ter mos do art. 52, in ci so V, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, as se guin tes Men sa gens:

– Nº 73, de 2002 (nº 85/2002, na ori gem), de 14
do cor ren te, pela qual so li ci ta seja au to ri za da a con -
tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no, com ga ran -
tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, no va lor equi va -
len te a até US$ 300,000,000.00 (tre zen tos mi lhões de 
dó la res nor te-americanos), de prin ci pal, en tre o Ban -
co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al
– BNDES e o Ja pan Bank for Inter na ti o nal Co o pe ra ti -
on – JBIC, des ti na da a fi nan ci ar par ci al men te o Pro -
gra ma Glo bal de Fi nan ci a men to Mul tis se to ri al (MCP
– Sta ge III); e

– Nº 74, de 2002 (nº 86/2002, na ori gem), de 14
do cor ren te, pela qual so li ci ta seja au to ri za da a re a li -
za ção de ope ra ções fi nan ce i ras vol ta das ao re es ca lo -
na men to da dí vi da da Re pú bli ca Islâ mi ca da Ma u ri tâ -
nia para com a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, no va -
lor equi va len te a US$ 10,477,123.33 (dez mi lhões,
qua tro cen tos e se ten ta e sete mil, cen to e vin te e três
dó la res nor te-americanos e trin ta e três cen ta vos),
com base nas Atas de Enten di men tos fir ma das no
cha ma do ”Clu be de Pa ris“.

As ma té ri as vão à Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu a Men sa gem nº 77, de
2002 (nº 1.430/2001, na ori gem), de 21 de de zem bro
úl ti mo, pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter -
mos do art. 16 da Me di da Pro vi só ria nº 2.181-45, de
2001, e da Re so lu ção nº 78, de 1998, al te ra da pe las
Re so lu ções nºs 58 e 63, de 2000, to das do Se na do

Fe de ral, sub me te a esta Casa do Con gres so Na ci o -
nal pro pos ta de ope ra ção me di an te a qual o Esta do
de Mato Gros so do Sul ce de rá à União cré di tos por
ele ob ti dos, no va lor cor res pon den te a R$
77.967.280,67 (se ten ta e sete mi lhões, no ve cen tos e
ses sen ta e sete mil, du zen tos e oi ten ta re a is e ses -
sen ta e sete cen ta vos), ori gi ná ri os do apro ve i ta men to 
de re cur sos hí dri cos para fins de ge ra ção de ele tri ci -
da de, com vis tas à ob ten ção de re cur sos ne ces sá ri os 
à ca pi ta li za ção do fun do de pre vi dên cia de seus ser -
vi do res.

A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)
– O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 27 de
de zem bro de 2001 e pu bli cou no dia 27 do mes mo
mês e ano, a Me di da Pro vi só ria nº 16, que ”Alte ra a le -
gis la ção tri bu tá ria fe de ral 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. 2º da Re so lu ção nº
1/89-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:

SE NA DO RES

Ti tu la res Su plen tes

PMDB

Na bor Jú ni or Gil vam Bor ges
Ju vên cio da Fon se ca       Fer nan do Ri be i ro

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 Fre i tas Neto

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

*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
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PFL

Jor ge Khoury João Men des

PMDB

Ged del Vi e i ra Lima Albé 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

PTB 

Ro ber to Jef fer son Fer nan do Gon çal ves

Blo co(PDT/PPS) 

Miro Te i xe i ra Re gis Ca val can te

*Blo co(PL/PSL) 

Val de mar Cos ta Neto Bis po Ro dri gues

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: 27-12-2001 (Ed. Extra)
– De sig na ção Co mis são: 19-2-2002(SF)
– Insta la ção da Co mis são: 20-2-2002
– Emen das: até 18-2-2002 (6º dia da pu bli ca -

ção)
– Pra zo fi nal na Co mis são: 27-12-2001 a

26-2-2002(14º dia)
– Re mes sa do pro ces so à CD: 26-2-2002
– Pra zo na CD: de 27-2 a 12-3-2002(15º ao 28º

dia)
– Re ce bi men to pre vis to no SF: 12-3-2002
– Pra zo no SF: de 13-3 a 26-3-2002 (42º dia)
– Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 26-3-2002
 
– Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a par -

tir de: 30-3-2002 (46º dia)
– Pra zo fi nal no Con gres so: 13-4-2002 **(60

dias)

*De sig na ções fe i tas nos ter mos da Re so lu ção 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 nº 32, de 2001: “Pror ro -
gar-se-á uma úni ca vez por igual pe río do a vi gên cia a 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 (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em
27 de de zem bro de 2001 e pu bli cou no dia 28 do mes -
mo mês e ano, a Me di da Pro vi só ria nº 17, que ”Dis -
põe so bre re mis são da Con tri bu i ção para o De sen vol -
vi men to da Indús tria Ci ne ma to grá fi ca –
CONDECINE, de que tra ta o art. 32 da Me di da Pro vi -
só ria nº 2.228-1, de 6 de se tem bro de 2001“.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-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 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 Fre i tas Neto

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 tahy Ju ni or Car los Ba ta ta

PFL

Ro dri go Maia Ger son Ga bri el li

PMDB

Ged del Vi e i ra Lima Albé ri co Fi lho

PT

Wal ter Pi nhe i ro  Alo i zio Mer ca dan te
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PPB

Odel mo Leão   Ger son Pe res

PTB

Ro ber to Jef fer son  Fer nan do Gon çal ves

Blo co(PDT/PPS) 

Miro Te i xe i ra Re gis Ca val can te

*Blo co(PL/PSL) 

Val de mar Cos ta Neto Bis po Ro dri gues

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: 28-12-2001
– De sig na ção Co mis são: 19-2-2002(SF)
– Insta la ção da Co mis são: 20-2-2002
– Emen das: até 19-2-2002 (6º dia da pu bli ca -

ção)
– Pra zo fi nal na Co mis são: 28-12-2001 a

27-2-2002(14º dia)
– Re mes sa do pro ces so à CD: 27-2-2002
– Pra zo na CD: de 28-2-2002 a 13-3-2002(15º

ao 28º dia)
– Re ce bi men to pre vis to no SF: 13-3-2002
– Pra zo no SF: de 14-3-2002 a 27-3-2002 (42º

dia)
– Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 27-3-2002
– Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do

SF, pela CD:  de 28-3-2002 a 30-3-2002 (43º ao 45º
dia)

– Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a par -
tir de: 31-3-2002 (46º dia)

– Pra zo fi nal no Con gres so: 14-4-2002 **(60
dias)

*De sig na ções fe i tas de acor do com a Re so lu ção nº 2, de
2000-CN.
**§ 7º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com re da ção dada pelo
art. 1º da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001: “Pror ro gar-se-á
uma úni ca vez por igual pe río do a vi gên 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 (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em
28 de de zem bro de 2001 e pu bli cou no dia 28 do mes -
mo mês e ano, a Me di da Pro vi só ria nº 18, que ”Dis -
põe so bre sub ven ções ao pre ço e ao trans por te do ál -

co ol com bus tí vel e sub sí di os ao pre ço do gás li que fe i -
to de pe tró leo-GLP, 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. 2º da Re so lu ção nº
1/89-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 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 Fre i tas Neto

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

*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

PFL

Ja i me Fer nan des Fi lho Fran cis co Co e lho

PMDB

Ged del Vi e i ra Lima Albé 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

PTB

Ro ber to Jef fer son Fer nan do Gon çal ves

00220 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 200298    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Blo co (PDT/PPS)

Miro Te i xe i ra Re gis Ca val can te

PTN 

José de Abreu

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: 28-12-2001-(Ed. Extra)
– De sig na ção Co mis são: 19-2-2002(SF)
– Insta la ção da Co mis são: 20-2-2002
– Emen das: até 19-2-2002 (6º dia da pu bli ca -

ção)
– Pra zo fi nal na Co mis são: 28-12-2001 a

27-2-2002(14º dia)
– Re mes sa do pro ces so à CD: 27-2-2002
– Pra zo na CD: de 28-2-2002 a 13-3-2002(15º

ao 28º dia)
– Re ce bi men to pre vis to no SF: 13-3-2002
– Pra zo no SF: de 14-3-2002 a 27-3-2002 (42º

dia)
– Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 27-3-2002
– Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do

SF, pela CD: de 28-3-2002 a 30-3-2002 (43º ao 45º
dia)

– Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a par -
tir de: 31-3-2002 (46º dia)

– Pra zo fi nal no Con gres so: 14-4-2002 **(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 nº 32, de 2001: “Pror ro -
gar-se-á uma úni ca vez por igual pe río do a vi gên 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 (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em
29 de de zem bro de 2001 e pu bli cou no dia 31 do mes -
mo mês e ano, a Me di da Pro vi só ria nº 19, que “Abre
cré di to ex tra or di ná rio, em fa vor do Mi nis té rio da Inte -
gra ção Na ci o nal, no va lor de r$ 13.000.000,00, para
fins que es pe ci fi ca”.

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: 29-12-2001

– Emen das: até 19-2-2002 (6º dia da pu bli ca -
ção)

– Pra zo fi nal da Co mis são: 29-12-2001 a
28-2-2002 (14º dia)

– Re mes sa do pro ces so à CD: 28-2-2002
– Pra zo na CD: de 1º-3 a 14-3-2002 (15º ao 28º

dia)
– Re ce bi men to pre vis to no SF: 14-3-2002
– Pra zo no SF: de 15-3 a 28-3-2002 (42º dia)
– Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 28-3-2002
– Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do

SF, pela CD: de 29-3 a 31-3-2002 (43º ao 45º dia)
– Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a par -

tir de: 1º-4-2002 (46º dia)
– Pra zo fi nal no Con gres so: 15-4-2002 **(60

dias)

**§ 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 nº 32, de 2001: “Pror ro -
gar-se-á uma úni ca vez por igual pe río do a vi gên 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”.

Nos ter mos do § 1º do art. 2º da Re so lu ção nº
1, de 2001-CN, a ma té ria vai à Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O se nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em
31 de de zem bro de 2001 e pu bli cou no mes mo dia,
mês e ano, a Me di da Pro vi só ria nº 20, que “Abre cré -
di to ex tra or di ná rio ao Orça men to de Inves ti men to
para 2001, em fa vor de di ver sas em pre sas es ta ta is,
no va lor to tal de R$ 2.816.630.828,00, e re duz o
Orça men to de Inves ti men to das mes mas em pre sas
no va lor glo bal de R$ 1.846.971.305,00, para os fins
que es pe ci fi ca”.

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 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: 31-12-2001
- Emen das: até 19-2-2002 (6º dia da pu bli ca ção)
- Pra zo fi nal na Co mis são: 31-12-2001 a

28-2-2002 (14º dias)
- Re mes sa do pro ces so à CD: 28-2-2002
- Pra zo na CD: de 1º-3 a 14-3-2002 (15º ao 28º

dia)
- Re ce bi men to pre vis to no SF: 14-3-2002
- Pra zo no SF: 15-3 a 28-3-2002 (42º dia)
- Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 28-3-2002
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- Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do
SF, pela CD: de 29-3 a 31-3-2002 (43º ao 45º dia)

- Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a par -
tir de: 1º-4-2002 (46º dia)

- Pra zo fi nal no Con gres so: 15-4-2002**(60
dias)

**§ 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 nº 32, de 2001: “Pror ro -
gar-se-á uma úni ca vez por igual pe río do a vi gên 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”.

Nos ter mos do § 1º do art. 2º da Re so lu ção nº
1, de 2001-CN, a ma té ria vai à Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou,
em 8 de ja ne i ro de 2002 e pu bli cou no dia 9 do mes -
mo mês e ano, a Me di da Pro vi só ria nº 21, que ”Insti -
tui o Au xí lio-Aluno no âm bi to do Projeto de Pro fis si o -
na li za ção dos Tra ba lha do res de Enfer ma gem –
PROFAE“.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-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

Amir Lan do Ju vên cio da Fon se ca
Mar lu ce Pin to Ma gui to Vi le la

PFL

Ge ral do Althoff Le o mar Qu in ta ni lha
José Coê lho Lind berg Cury

Blo co (PSDB/PPB)

Be ní cio Sam pa io Lú dio Co e lho

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 tahy Ju ni or Car los Ba ta ta

PFL

Nice Lo bão Lael Va rel la

PMDB

Ged del Vi e i ra Lima Albé 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

PTB

Ro ber to Jef fer son Fer nan do Gon çal ves

Blo co (PDT/PPS)

Miro Te i xe i ra Re gis Ca val can te

*PHS 

Ro ber to Argen ta

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 de 2001, 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: 9-1-2002
- De sig na ção Co mis são: 19-2-2002(SF)
- Insta la ção da Co mis são: 20-2-2002
- Emen das: até 19-2-2002 (6º dia da pu bli ca ção)
- Pra zo fi nal na Co mis são: 9-1-2002 a

28-2-2002(14º dia)
- Re mes sa do pro ces so à CD: 28-2-2002
- Pra zo na CD: de 1º-3-2002 a 14-3-2002 (15º ao 

28º dia)
- Re ce bi men to pre vis to no SF: 14-3-2002
- Pra zo no SF: de 15-3-2002 a 28-3-2002 (42º

dia)
- Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 28-3-2002
- Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do

SF, pela CD: de 29-3 a 31-3-2002 (43º ao 45º dia)
- Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a par -

tir de: 1º-4-2002 (46º dia)
- Pra zo fi nal no Con gres so: 15-4-2002 **(60 dias)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou,
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em 8 de ja ne i ro de 2002 e pu bli cou no dia 9 do mes -
mo mês e ano, a Me di da Pro visória nº 22, que ”Alte -
ra a le gis la ção tri bu tá ria fe de ral 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. 2º da Re so lu ção nº
1/89-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

Na bor Jú ni or Gil vam Bor ges
Ju vên cio da Fon se ca Fer nan do Ri be i ro

PFL

Pa u lo Sou to Anto nio Car los Ju ni or
Ge ral do Althoff Mo za ril do Ca val can ti

Blo co (PSDB/PPB)

Ri car do San tos Luiz Pon tes

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

*PTB

Arlin do Por to Car los Pa tro cí nio

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PSDB

Ju tahy Ju ni or Car los Ba ta ta

PFL

Ro dri go Maia Pa u lo Bra ga

PMDB

Ged del Vi e i ra Lima Albé 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

PTB

Ro ber to Jef fer son Fer nan do Gon çal ves

Blo co (PDT/PPS)

Miro Te i xe i ra Re gis Ca val can te

*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 de 2001, 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: 9-1-2002
- De sig na ção Co mis são: 19-2-2002(SF)
- Insta la ção da Co mis são: 20-2-2002
- Emen das: até 19-2-2002 (6º dia da pu bli ca ção)
- Pra zo fi nal na Co mis são: 9-1-2002 a

28-2-2002(14º dia)
- Re mes sa do pro ces so à CD: 28-2-2002
- Pra zo na CD: de 1º-3-2002 a 14-3-2002(15º ao

28º dia)
- Re ce bi men to pre vis to no SF: 14-3-2002
- Pra zo no SF: de 15-3-2002 a 28-3-2002 (42º

dia)
- Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 28-3-2002
- Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do

SF, pela CD: de 29-3-2002 a 31-3-2002 (43º ao 45º
dia)

- Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a par -
tir de: 1º-4-2002 (46º dia)

- Pra zo fi nal no Con gres so: 15-4-2002 **(60
dias)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em
18 de ja ne i ro de 2002 e pu bli cou no dia 21 do mes mo
mês e ano, a Me di da Pro vi sória nº 23, que “Abre cré -
di to ex tra or di ná rio, em fa vor dos Mi nis té ri os dos
Trans por tes e da Inte gra ção Na ci o nal, no va lor glo bal
de R$ 115.000.000,00, para os fins que es pe ci fi ca”.

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: 18-1-2002
 - Emen das: até 19-2-2002 (6º dia da pu bli ca -

ção)
 - Pra zo fi nal na Co mis são: 9-1-2002 a

28-2-2002 (14º dia)
 - Re mes sa do pro ces so à CD: 28-2-2002
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 - Pra zo na CD: de 1º-3 a 14-3-2002 (15º ao 28º
dia)

 - Re ce bi men to pre vis to no SF: 14-3-2002
 - Pra zo no SF: 15-3 a 28-3-2002 (42º dia)
 - Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 28-3-2002
 - Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do

SF, pela CD: de 29-3- a 31-3-2002 (43º ao 45º dia)
 - Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a par -

tir de: 1º-4-2002 (46ºdia)
 - Pra zo fi nal no Con gres so: 15-4-2002** (60

dias)

Nos ter mos do § 1º do art. 2º da Re so lu ção
nº1, de 2001-CN, a ma té ria vai à Co mis são Mis ta de 
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em
23 de ja ne i ro de 2002 e pu bli cou no dia 24 do mes mo
mês e ano, a Me di da Pro vi só ria nº 24, que ”Dis põe
so bre a re pac tu a ção e o alon ga men to de dí vi das ori -
un das de ope ra ções de cré di to ru ral con tra ta das sob
a égi de do Pro gra ma Espe ci al de Cré di to para a Re -
for ma Agrá ria – PROCERA e do Pro gra ma Na ci o nal
de For ta le ci men to da Agri cul tu ra Fa mi li ar – PRONAF,
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. 2º da Re so lu ção nº
1/89-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

Ju vên cio da Fon se ca Amir Lan do
Iris Re zen de Ma u ro Mi ran da

PFL

Jo nas Pi nhe i ro Wal deck Orne las
Le o mar Qu in ta ni lha Ge ral do Althoff

Blo co (PSDB/PPB)

Edu ar do Si que i ra Cam pos Ro nal do Cu nha Lima

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 tahy Ju nior Car los Ba ta ta

PFL

Jo a quim Fran cis co La vo i si er Maia

PMDB

Ged del Vi e i ra Lima Albé 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

PTB

Ro ber to Jef fer son Fer nan do Gon çal ves

Blo co (PDT/PPS)

Miro Te i xe i ra Re gis Ca val can te

*PHS

Ro ber to Argen ta

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 de 2001, 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: 24-1-2002
- De sig na ção Co mis são: 19-2-2002(SF)
- Insta la ção da Co mis são: 20-2-2002
- Emen das: até 19-2-2002 (6º dia da pu bli ca ção)
- Pra zo fi nal na Co mis são: 9-1-2002 a

28-2-2002(14º dia)
- Re mes sa do pro ces so à CD: 28-2-2002
- Pra zo na CD: de 1º-3 a 14-3-2002(15º ao 28º

dia)
- Re ce bi men to pre vis to no SF: 14-3-2002
- Pra zo no SF: de 15-3-2002 a 28-3-2002 (42º

dia)
- Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 28-3-2002
- Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do

SF, pela CD: de 29-3-2002 a 31-3-2002 (43º ao 45º
dia)
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- Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a par -
tir de: 1º-4-2002 (46º dia)

- Pra zo fi nal no Con gres so: 15-4-2002 **(60
dias)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou,
em 23 de ja ne i ro de 2002 e pu bli cou no dia 24 do
mes mo mês e ano, a Me di da Pro vi só ria nº 25, que
”Dis põe so bre a tri bu ta ção dos pla nos de be ne fí ci os
de ca rá ter pre vi den ciá rio“.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-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

Ca sil do Mal da ner Ro ber to Re quião
João Alber to Sou za Ro bin son Vi a na

PFL

Wal deck Orne las José Coê lho
Bel lo Par ga Lind berg Cury

Blo co (PSDB/PPB)

Ante ro Paes de Bar ros Luiz Pon tes

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

*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

PFL

Ursi ci no Qu e i roz Eu ler Ri be i ro

PMDB

Ged del Vi e i ra Lima Albé 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

PTB

Ro ber to Jef fer son Fer nan do Gon çal ves

Blo co (PDT/PPS)

Miro Te i xe i ra Re gis Ca val can te

*PSDC 

Fer nan do Zup po

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 de 2001, 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: 24-1-2002 (Ed. Extra)
- De sig na ção Co mis são: 19-2-2002(SF)
- Insta la ção da Co mis são: 20-2-2002
- Emen das: até 19-2-2002 (6º dia da pu bli ca ção)
- Pra zo fi nal na Co mis são: 9-1-2002 a

28-2-2002(14º dia)
- Re mes sa do pro ces so à CD: 28-2-2002
- Pra zo na CD: de 1º-3 a 14-3-2002(15º ao 28º

dia)
- Re ce bi men to pre vis to no SF: 14-3-2002
- Pra zo no SF: de 15-3-2002 a 28-3-2002 (42º

dia)
- Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 28-3-2002
- Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do

SF, pela CD: de 29-3 a 31-3-2002 (43º ao 45º dia)
- Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a par -

tir de: 1º-4-2002 (46º dia)
- Pra zo fi nal no Con gres so: 15-4-2002 **(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 nº 32, de 2001: “Pror ro -
gar-se-á uma úni ca vez por igual pe río do a vi gên 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 (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em
24 de ja ne i ro de 2002 e pu bli cou no dia 25 do mes mo
mês e ano, a Me di da Pro vi só ria Nº 26, que “Dis põe
so bre a ex tin ção da gra ti fi ca ção de pro du ção su ple -
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men tar de vi da aos ser vi do res da Impren sa Na ci o nal,
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. 2º da Re so lu ção nº
1/89-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

Ro ber to Re quião Gil ber to Mes tri nho
Ma u ro Mi ran da Ser gio Ma cha do

PFL

Anto nio Car los Ju ni or Ge ral do Althoff
Lind berg Cury Le o mar Qu in ta ni lha

Blo co (PSDB/PPB)

Fre i tas Neto Fer nan do Ma tu sa lém

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 tahy Ju ni or  Car los Ba ta ta

PFL

Mus sa De mes Pa u lo Gou vêa

PMDB

Ged del Vi e i ra Lima Albé 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

PTB

Ro ber to Jef fer son Fer nan do Gon çal ves

Blo co (PDT/PPS)

Miro Te i xe i ra Re gis Ca val can te

*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 de 2001, 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: 25-1-2002
- De sig na ção Co mis são: 19-2-2002(SF)
- Insta la ção da Co mis são: 20-2-2002
- Emen das: até 19-2-2002 (6º dia da pu bli ca ção)
- Pra zo fi nal na Co mis são: 9-1-2002 a

28-2-2002 (14º dia)
- Re mes sa do pro ces so à CD: 28-2-2002
- Pra zo na CD: de 1º-3-2002 a 14-3-2002(15º ao

28º dia)
- Re ce bi men to pre vis to no SF: 14-3-2002
- Pra zo no SF: de 15-3-2002 a 28-3-2002 (42º

dia)
- Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 28-3-2002
- Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do

SF, pela CD: de 29-3-2002 a 31-3-2002 (43º ao 45º
dia)

- Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a par -
tir de: 1º-4-2002 (46º dia)

- Pra zo fi nal no Con gres so: 15-4-2002 **(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 a Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001: “Pror ro -
gar-se-á uma úni ca vez por igual pe río do a vi gên 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 (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em
24 de ja ne i ro de 2002 e pu bli cou no dia 25 do mes mo
mês e ano, a Me di da Pro vi só ria nº 27, que “Dis põe
so bre in fra ções pe na is de re per cus são in te res ta du al
ou in ter na ci o nal que exi gem re pres são uni for me,
para os fins do dis pos to no in ci so I do § 1º do art. 144
da Cons ti tu i ção”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-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:
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SE NA DO RES

Ti tu la res Su plen tes

PMDB

Ju vên cio da Fon se ca Ma gui to Vi le la
Amir Lan do Alber to Sil va

PFL

Ber nar do Ca bral Ma ria do Car mo Alves
Ro meu Tuma Mo za ril do Ca val can ti

Blo co (PSDB/PPB)

Fre i tas Neto Lú dio Co e lho

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

*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

PFL

Aldir Ca bral Fran cis co Ro dri gues

PMDB

Ged del Vi e i ra Lima Albé ri co Fi lho

PT

Wal ter Pi nhe i ro Alo í zio Mer ca dan te

PPB

Odel mo Leão Ger son Pe res

PTB

Ro ber to Jef fer son Fer nan do Gon çal ves

Blo co (PDT/PPS) 

Miro Te i xe i ra Re gis Ca val can te

*PTN

José de Abreu

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 de 2001, 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: 25-1-2002
- De sig na ção Co mis são: 19-2-2002(SF)
- Insta la ção da Co mis são: 20-2-2002
- Emen das: até 19-2-2002 (6º dia da pu bli ca ção)
- Pra zo fi nal na Co mis são: 9-1-2002 a

28-2-2002(14º dia)
- Re mes sa do pro ces so à CD: 28-2-2002
- Pra zo na CD: de 1º-3 a 14-3-2002 (15º ao 28º

dia)
- Re ce bi men to pre vis to no SF: 14-3-2002
- Pra zo no SF: de 15-3-2002 a 28-3-2002 (42º

dia)
- Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 28-3-2002
- Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do

SF, pela CD: 
de 29-3-2002 a 31-3-2002 (43º ao 45º dia)
- Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a par -

tir de: 1º-4-2002 (46º dia)
- Pra zo fi nal no Con gres so: 15-4-2002 **(60 dias)

*De sig na ção fe i tas de acor do com a 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 nº 32, de 2001: “Pror ro -
gar-se-á uma úni ca vez por igual pe río do a vi gên 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 (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em
4 de fe ve re i ro de 2002 e pu bli cou no dia 5 do mes mo
mês e ano, a Me di da Pro vi só ria nº 28, que “Dis põe
so bre nor mas ge ra is de di re i to pe ni ten ciá rio 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. 2º da Re so lu ção nº
1/89-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

Ger son Ca ma ta Mar lu ce Pin to
Ju vên cio da Fon se ca Pe dro Si mon

PFL

Ber nar do Ca bral Le o mar Qu in ta ni lha
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Ro meu Tuma Lind berg Cury

Blo co (PSDB/PPB)

Luiz Pon tes Ro me ro Jucá

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 tahy Ju ni or Car los Ba ta ta

PFL

Mo ro ni Tor gan Co ra u ci So bri nho

PMDB

Ged del Vi e i ra Lima Albé ri co Fi lho

PT

Wal ter Pi nhe i ro Alo í zio Mer ca dan te

PPB

Odel mo Leão Ger son Pe res

PTB

Ro ber to Jef fer son Fer nan do Gon çal ves

Blo co (PDT/PPS)

Miro Te i xe i ra Re gis Ca val can te

*Blo co (PL/PSL) 

Val de mar Cos ta Neto Bis po Ro dri gues

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 de 2001, 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: 5-2-2002
- De sig na ção Co mis são: 19-2-2002(SF)
- Insta la ção da Co mis são: 20-2-2002
- Emen das: até 19-2-2002 (6º dia da pu bli ca ção)
- Pra zo fi nal na Co mis são: 9-1-2002 a

28-2-2002(14º dia)
- Re mes sa do pro ces so à CD: 28-2-2002

- Pra zo na CD: de 1º-3-2002 a 14-3-2002(15º ao
28º dia)

- Re ce bi men to pre vis to no SF: 14-3-2002
- Pra zo no SF: de 15-3-2002 a 28-3-2002 (42º

dia)
- Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 28-3-2002
- Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do

SF, pela CD: de 29-3 a 31-3-2002 (43º ao 45º dia)
- Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a par -

tir de: 1º-4-2002 (46º dia)
- Pra zo fi nal no Con gres so: 15-4-2002 **(60 dias)

*De sig na ções fe i tas nos ter mos da Re so lu ção nº 2, de 2000-CN.
**§ 7º do ar.t 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 nº 32, de 2001: “Pror ro -
gar-se-á uma úni ca vez por igual pe río do a vi gên 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 (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em
7 de fe ve re i ro de 2002 e pu bli cou no dia 8 do mes mo
mês e ano, a Me di da Pro vi só ria nº 29, que “Dis põe
so bre a au to ri za ção para a cri a ção do Mer ca do Ata -
ca dis ta de Ener gia Elé tri ca – MAE, pes soa ju rí di ca de
di re i to pri va do, 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. 2º da Re so lu ção nº
1/89-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

Alber to Sil va Fer nan do Ri be i ro
Ro bin son Vi a na Ma u ro Mi ran da

PFL

Pa u lo Sou to Anto nio Car los Jú ni or
José Co e lho Mo za ril do Ca val can ti

Blo co (PSDB/PPB)

Te o tô nio Vi le la Fi lho 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
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*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

PFL

José Car los Ale lu ia Chi co Sar del li

PMDB

Ged del Vi e i ra Lima Albé ri co Fi lho

PT

Wal ter Pi nhe i ro Alo í zio Mer ca dan te

PPB

Odel mo Leão  Ger son Pe res

PTB

Ro ber to Jef fer son Fer nan do Gon çal ves

Blo co (PDT/PPS)

Miro Te i xe i ra Re gis Ca val can te

*PTN

José de Abreu

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 de 2001, 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: 8-2-2002

- De sig na ção Co mis são: 19-2-2002 (SF)

- Insta la ção da Co mis são: 20-2-2002

- Emen das: até 19-2-2002 (6º dia da pu bli ca ção)

- Pra zo fi nal na Co mis são: 9-1-2002 a
28-2-2002(14º dia)

- Re mes sa do pro ces so à CD: 28-2-2002

- Pra zo na CD: de 1º-3-2002 a 14-3-2002(15º ao
28º dia)

- Re ce bi men to pre vis to no SF: 14-3-2002

- Pra zo no SF: de 15-3-2002 a 28-3-2002 (42º
dia)

- Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 28-3-2002

- Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do
SF, pela CD: de 29-3-2002 a 31-3-2002 (43º ao 45º
dia)

- Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a par -
tir de: 1º-4-2002 (46º dia)

- Pra zo fi nal no Con gres so: 15-4-2002 **(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 nº 32, de 2001: “Pror ro -
gar-se-á uma úni ca vez por igual pe río do a vi gên 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 (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em
13 de fe ve re i ro de 2002 e pu bli cou no dia 14 do mes -
mo mês e ano, a Me di da Pro vi só ria nº 30, que “Insti tui 
o Pro gra ma Bol sa-Renda para aten di men to a agri cul -
to res fa mi li a res atin gi dos pe los efe i tos da es ti a gem
nos Mu ni cí pi os em es ta do de ca la mi da de pú bli ca ou
si tu a ção de emer gên cia, 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. 2º da Re so lu ção nº
1/89-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

Ju vên cio da Fon se ca Iris Re zen de
Amir Lan do Car los Be zer ra

PFL

Jo nas Pi nhe i ro Ber nar do Ca bral
Ge ral do Althoff Lind berg Cury

Blo co (PSDB/PPB)

Ge ral do Melo Fer nan do Ma tu sa lém

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
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DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PSDB

Ju tahy Ju ni or Car los Ba ta ta

PFL

Paes Lan dim Car los Alber to Ro sa do

PMDB

Ged del Vi e i ra Lima Albé 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

PTB

Ro ber to Jef fer son Fer nan do Gon çal ves

Blo co (PDT/PPS)

Miro Te i xe i ra Re gis Ca val can te
*PHS

Ro ber to Argen ta 

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 de 2001, fica es ta be le ci do o se -
guin te ca len dá rio para a tra mi ta ção da ma té ria:

- Pu bli ca ção no DO: 14-2-2002

- De sig na ção Co mis são: 19-2-2002 (SF)

- Insta la ção da Co mis são: 20-2-2002

- Emen das: até 19-2-2002 (6º dia da pu bli ca ção)

- Pra zo fi nal na Co mis são: 9-1-2002 a
28-2-2002(14º dia)

- Re mes sa do pro ces so à CD: 28-2-2002

- Pra zo na CD: de 1º-3-2002 a 14-3-2002(15º ao
28º dia)

- Re ce bi men to pre vis to no SF: 14-3-2002

- Pra zo no SF: de 15-3-2002 a 28-3-2002 (42º
dia)

- Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 28-3-2002

- Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do
SF, pela CD: 

de 29-3-2002 a 31-3-2002 (43º ao 45º dia)
- Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a par -

tir de: 1º-4-2002 (46º dia)

- Pra zo fi nal no Con gres so: 15-4-2002 **(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 nº 32, de 2001: “Pror ro -
gar-se-á uma úni ca vez por igual pe río do a vi gên 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 (Anto nio Car los Va la da -
res) –

O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em
15 de fe ve re i ro de 2002 e pu bli cou no dia 18 do mes -
mo mês e ano, a Me di da Pro vi só ria nº 31, que “Abre
cré di to ex tra or di ná rio, no va lor glo bal de R$
209.600.000,00, em fa vor da Pre si dên cia da Re pú bli -
ca e dos Mi nis té ri os de Mi nas e Ener gia, do Espor te e
Tu ris mo e da Inte gra ção Na ci o nal, para os fins que
es pe cí fi ca”.

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: 18-2-2002
- Emen das: até 23-2-2002 (6º dia da pu bli ca ção)
- Pra zo fi nal na Co mis são: 18-2-2002 a

3-3-2002 (14º dia)
- Re mes sa do pro ces so à CD: 3-3-2002
- Pra zo na CD: de 4-3 a 17-3-2002 (15º ao 28º

dia)
- Re ce bi men to pre vis to no SF: 17-3-2002

- Pra zo no SF: de 18-3 a 31-3-2002 (42º dia)
- Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 31-3-2002
- Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do

SF, pela CD: de 1º-4 a 3-4-2002 (43º ao 45º dia)

- Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a par -
tir de: 4-4-2002 (46º dia)

- Pra zo fi nal no Con gres so: 18-4-2002 **(60
dias)

Nos ter mos do § 1º do art. 2º da Re so lu ção nº 1,
de 2001-CN, a ma té ria vai à Co mis são Mis ta de Pla -
nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra
dos De pu ta dos.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

00230 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002108    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00231

    109FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. PRESIDENTE (Antô nio Car los Va la da -
res) – O ofí cio lido vai à pu bli ca ção e será ane xa do ao
pro ces sa do do Re que ri men to nº 118, de 1999.

A do cu men ta ção so li ci ta da já foi en tre gue à au -
to ri da de re que ren te.

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:

00232 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002110    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00233

    111FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00234 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002112    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00235

    113FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00236 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002114    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00237

    115FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00238 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002116    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Os ofí ci os li dos vão à pu bli ca ção e se rão ane -
xa dos ao pro ces so do Re que ri men to nº 118, de 1999.

A do cu men ta ção so li ci ta da já foi en tre gue às
au to ri da des re que ren tes.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00239

    117FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00240 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002118    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00241

    119FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00242 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002120    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00243

    121FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00244 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002122    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00245

    123FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00246 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002124    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00247

    125FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00248 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002126    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00249

    127FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00250 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002128    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00251

    129FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00252 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002130    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00253

    131FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00254 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002132    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00255

    133FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00256 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002134    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00257

    135FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00258 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002136    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00259

    137FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00260 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002138    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00261

    139FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00262 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002140    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00263

    141FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00264 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002142    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00265

    143FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00266 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002144    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00267

    145FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00268 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002146    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00269

    147FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00270 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002148    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00271

    149FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00272 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002150    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00273

    151FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00274 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002152    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00275

    153FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00276 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002154    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00277

    155FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00278 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002156    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00279

    157FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00280 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002158    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00281

    159FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00282 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002160    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00283

    161FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00284 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002162    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00285

    163FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00286 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002164    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00287

    165FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00288 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002166    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00289

    167FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00290 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002168    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00291

    169FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00292 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002170    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00293

    171FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O ofí cio li dos vai à pu bli ca ção e será ane xa -
do ao pro ces sa do do Re que ri men to nº 118, de
1999.

So bre a mesa, ex pe di en tes 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

00294 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

Ofí cio nº 4232
Pro to co lo nº 9.464/01

FEVEREIRO 2002172    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00295

Ofí cio AIP nº 419
Ref.: MP-4629/01–No tí cia nº 16419-99

Rio de Ja ne i ro, 03/07/01

    173FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00296 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002174    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00297

    175FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00298 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002176    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00299

    177FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00300 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002178    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00301

Ofí cio nº 5878/2001
Fe i tos Di ver sos nº 1916
DIREDI

    179FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00302 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002180    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00303

    181FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00304 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002182    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00305

    183FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00306 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002184    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00307

    185FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00308 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002186    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00309

    187FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00310 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002188    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00311

    189FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00312 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002190    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00313

    191FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00314 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002192    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) - Os ex pe di en tes li dos vão à pu bli ca ção e se rão
ane xa dos ao pro ces sa do do Re que ri men to nº 118, de 
1999.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio.

É lido o se guin te

Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00315

    193FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00316 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002194    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) - O ofí cio lido vai à pu bli ca ção e será ane xa do ao
pro ces sa do Re que ri men to nº 118, de 1999.

O Pro ce di men to Pre pa ra tó rio re fe ri do no ex pe -
di en te que aca ba de ser lido foi ar qui va do, em vir tu de

de já exis tir em an da men to ação ci vil pú bli ca no mes -
mo sen ti do.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00317

    195FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) - O ofí cio lido vai à pu bli ca ção e será ane xa do ao
pro ces sa do do Re que ri men to nº 1.101, de 1996.

A do cu men ta ção so li ci ta da já foi en ca mi nha da à 
au to ri da de re que ren te.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

00318 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002196    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) - O ofí cio lido vai à pu bli ca ção e será ane xa do
ao pro ces sa do do Re que ri men to nº 1.101, de
1996.

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

Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00319

    197FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00320 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002198    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00321

    199FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00322 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002200    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00323

    201FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00324 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002202    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00325

    203FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) - Os ofí ci os li dos vão à pu bli ca ção e se rão ane -
xa dos ao pro ces sa do do Re que ri men to nº 651, de
1995.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ro meu Tuma 

É lido o se guin te

00326 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002204    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) - O ofí cio lido vai à pu bli ca ção e será ane xa do ao
pro ces sa do do Re que ri men to nº 23, de 2000-CN.

A do cu men ta ção so li ci ta da já foi en ca mi nha da à 
au to ri da de re que ren te.

So bre a mesa, avi so 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:

Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00327

    205FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00328 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002206    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00329

    207FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00330 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002208    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00331

    209FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00332 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002210    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00333

    211FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00334 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002212    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00335

    213FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00336 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002214    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00337

    215FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



00338 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002216    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O avi so lido vai à pu bli ca ção e será ane xa do ao
pro ces sa do do Re que ri men to nº 118, de 1999.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O ex pe di en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, em exer cí cio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00339

    217FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Será fe i ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

So bre a mesa, ofí cio que será lido Sr. 1º Se cre -
tá rio, em exer cí cio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

00340 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002218    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SER. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O ex pe di en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes:
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  O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Se rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª tem a pa la vra pela or dem, Se na dor Ma -
gui to Vi le la. 

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, que ro so li ci tar a mi nha ins cri -
ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel no ho rá rio re gi -
men tal. 

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª tem a pa la vra pela or dem, Se na dor Pa u lo 
Har tung. 

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, gos ta ria de fa zer uma co mu ni -
ca ção de Li de ran ça. 

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª tem a pa la vra pela or dem, Se na dor Lú cio
Alcân ta ra.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE. 
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, que ro so li ci tar a mi nha
ins cri ção para fa zer uma co mu ni ca ção ina diá vel, nos
ter mos re gi men ta is, na oca sião em que a Mesa de ter -
mi nar.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exªs
se rão aten di dos. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra, em pri me i ro lu gar, ao no bre 
Se na dor Pa u lo Har tung, pela Li de ran ça do PSB.

S. Exª dis põe de cin co mi nu tos. 
SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES. Como Lí der, 

pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro
co men tar ma té ria pu bli ca da no jor nal Va lor Eco nô -
mi co, no dia de hoje, sob o tí tu lo ”OAB con tes ta au -
men to da CSLL no Su pre mo“.

Diz a ma té ria:

”O au men to da base de cál cu lo da
Con tri bu i ção So ci al So bre o Lu cro Lí qui do
(CSLL) para as em pre sas pres ta do ras de
ser vi ço de 12% para 32% está sen do con -
tes ta do no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF)
pela Ordem dos Advo ga dos do Bra sil (OAB). 
A Ordem quer der ru bar o art. 3º da Me di da

Pro vi só ria 22, edi ta da no dia 8 de ja ne i ro,
que pre vê o au men to. A en ti da de ale ga, na
Ação Di re ta de Incons ti tu ci o na li da de (Adin)
in ter pos ta no Su pre mo, que há in fra ção aos
prin cí pi os da iso no mia tri bu tá ria e da ca pa -
ci da de con tri bu ti va.“

Sr. Pre si den te, a Me di da Pro vi só ria nº 22 é
aque la que subs ti tu iu o acor do fe i to pe las duas Ca -
sas, Câ ma ra dos De pu ta dos e Se na do Fe de ral, em
tor no do pro je to de mi nha au to ria que cor ri ge a ta be la
de Impos to de Ren da. Esta é a pri me i ra opor tu ni da de
que te nho de fa lar, da tri bu na do Se na do, so bre o
tema. Por isso, gos ta ria de re lem brar que foi fe i to um
acor do nas duas Ca sas, e o Go ver no che gou a anun -
ci ar que san ci o na ria esse acor do. Pos te ri or men te, no
en tan to, a equi pe eco nô mi ca pro cu rou di ver sas Li de -
ran ças da Casa, in clu si ve a mim, au tor do pro je to,
para co mu ni car que o re fe ri do acor do con ti nha al gu -
mas im per fe i ções ju rí di cas. Ace i ta mos, en tão, que o
acor do fos se subs ti tu í do por uma me di da pro vi só ria. 

Qual não foi a nos sa sur pre sa, no en tan to, ao
ver mos o que na lin gua gem par la men tar cha ma mos
de ”um ja bu ti em cima de uma ár vo re“. Quer di zer, o
Go ver no fez uma mu dan ça na me di da pro vi só ria que
não ha via sido com bi na da, pe na li zan do os pro fis si o -
na is li be ra is do nos so País e os pres ta do res de ser vi -
ços, sem uma dis cus são com o Con gres so. Ou seja,
hou ve um des res pe i to, uma ver da de i ra agres são à in -
te li gên cia do País, aos par la men ta res, à de mo cra cia.

Por esse mo ti vo, Sr. Pre si den te, re gis tro o meu
apo io à Ordem dos Advo ga dos do Bra sil na sua Ação
Di re ta de Incons ti tu ci o na li da de, mas que ro con cla -
mar as duas Ca sas no sen ti do de fa zer mos al gu ma
co i sa an tes que essa mu dan ça na con tri bu i ção en tre
em vi gor, o que acon te ce rá no dia 1º de maio pró xi mo. 
Assim, an tes que o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral tome a
sua de ci são, o Con gres so Na ci o nal pre ci sa sub tra ir
des sa me di da pro vi só ria aqui lo que não foi tra ta do e
dis cu ti do.

Há al gu mas se ma nas, as Li de ran ças da base
do Go ver no es ti ve ram jun tas com o Pre si den te da
Re pú bli ca para ple i te ar essa mu dan ça. Pen so, no en -
tan to, que é obri ga ção do Con gres so Na ci o nal fa -
zê-la, abrin do as por tas, nes te ano de 2002, para que
co me ce mos a re for ma tri bu tá ria no nos so País, uma
vez que já está em tra mi ta ção um pro je to de in te res se 
do Go ver no: a pror ro ga ção da co bran ça da CPMF.
Esta é a opor tu ni da de que te mos de di mi nu ir a cu mu -
la ti vi da de, a in ci dên cia em cas ca ta de im pos tos nos
pro du tos na ci o na is, o que os tor nam pou co com pe ti ti -
vos vis-à-vis os nos sos par ce i ros co mer ci a is.
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Fica, en tão, o meu apo io à de ci são da Ordem
dos Advo ga dos do Bra sil, e o meu ape lo aos co le gas
Par la men ta res, Se na do res e De pu ta dos, pois so mos
nós que te mos que der ru bar essa me di da pro vi só ria.
Já que o Go ver no não quis fa zer a mo di fi ca ção, so -
mos nós que te mos que der ru bá-la, por que ela é uma
afron ta. Não gos to de usar este tipo de ex pres são,
mas isso é um con tra ban do, é um des res pe i to a um
acor do que foi fe i to en tre as duas Ca sas, in clu si ve
com a par ti ci pa ção dos par ti dos que apói am o Go -
ver no.

Era essa a co mu ni ca ção de Li de ran ça que que -
ria fa zer, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Pas sa mos à lis ta de ora do res.
Como pri me i ro ora dor ins cri to, con ce do a pa la -

vra ao Se na dor Ber nar do Ca bral, do PFL do Esta do
do Ama zo nas.

S. Exª terá 20 mi nu tos, Se na dor Ber nar do Ca -
bral, para nos brin dar com o seu pro nun ci a men to.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Emi nen te Pre si den te Anto nio Car los Va la da res, Srªs
e Srs. Se na do res, a Ama zô nia é, cada vez mais, ob je -
to de in te res se e cu ri o si da de de todo o mun do, ha ven -
do aí des de a mo ti va ção mais no bre e ge ne ro sa, em
fa vor da sa ú de do pla ne ta, até a mais in de fen sá vel,
di an te da qual de ve mos nos pôr em guar da. 

Qu an to aos bra si le i ros, sei que to dos nu trem
sen ti men tos de amor para com nos sa Ama zô nia; cer -
ta men te, nós, do Nor te, es ta mos sem pre na li nha de
fren te dos que lu tam para va lo ri zá-la. 

A me lhor ma ne i ra de tra du zir mos em ter mos
prá ti cos es sas emo ções po si ti vas é es tu dar a na tu re -
za ama zô ni ca, cri an do ba ses só li das para bem co -
nhe cê-la e, as sim, po der plan tar boas po lí ti cas que
pro mo vam seu de sen vol vi men to sus ten tá vel e o uso
cri te ri o so de seus re cur sos na tu ra is.

A ciên cia, prin ci pal men te aque la fe i ta por bra si -
le i ros, é ca mi nho pri vi le gi a do e ex ce len te para pe ne -
trar mos os se gre dos des sa re gião, abra çan do-a com
nos sa ra ci o na li da de e nos so afe to. 

Qu an do di ze mos es tu do ci en tí fi co na Ama zô -
nia, pen sa mos logo, cor re ta men te, em es tu do de
suas águas, de suas plan tas, so los, ge o lo gia. Ora,
exis te um ân gu lo de es tu do ci en tí fi co que re ú ne e
soma es sas vá ri as abor da gens, por via in di re ta, se -
guin do, qual tra ba lho de de te ti ve – es pe ci a li da de do
nos so Se na dor Ro meu Tuma, que é ca paz de pers -
cru tar as co i sas mais di fí ce is –, as pis tas de i xa das

pela na tu re za: tra ta-se da aná li se quí mi ca das águas
dos rios ama zô ni cos. 

Essa pos si bi li da de che gou à mi nha aten ção
gra ças a um den so tra ba lho ci en tí fi co in ti tu la do
”Hidro quí mi ca da Ba cia Ama zô ni ca (Ama zô nia Oci -
den tal)“, de au to ria dos pes qui sa do res Umber to
San tos e Hi lân dia Cu nha. Suas ta be las e grá fi cos,
con ten do da dos de com po si ção quí mi ca do So li -
mões-Amazonas e dos seus aflu en tes e su ba flu en tes 
po dem pa re cer ári dos aos não es pe ci a lis tas.

Em ver da de, Sr. Pre si den te, uma ma té ria des sa
– que re quer uma pes qui sa di fí cil, que só se en con tra
nes ses he róis que por ali pas sam, sem pre aten tos ao
que quer di zer a com po si ção quí mi ca dos rios da que -
la re gião – me re ce a mi nha pre sen ça na tri bu na, com
um dado re le van te, qual seja a aten ção des ta Casa.

Por isso mes mo, os pró pri os au to res, Umber to
San tos e Hi lân dia Cu nha, cha mam a aten ção para as
fér te is aná li ses que se po dem de ri var a par tir da quí -
mi ca de águas que atra ves sam as cen te nas e mi lha -
res de qui lô me tros da gi gan tes ca ba cia ama zô ni ca.

Esses pes qui sa do res in sis tem – e pa re ce-me
que com ab so lu ta e boa ra zão – na tese de que a in ves -
ti ga ção do enor me mun do ama zô ni co deve ini ci ar-se
pelo es tu do da hi dro quí mi ca das águas de seus rios,
pois o teor e a va ri a ção dos ele men tos quí mi cos dis -
sol vi dos ou em sus pen são nes sas águas po dem nos
dar pre ci o sas in for ma ções so bre a ge o quí mi ca do
solo das re giões atra ves sa das pe los rios e so bre a bi -
o quí mi ca da sua co ber tu ra ve ge tal. 

Te mos aí, por meio da aná li se quí mi ca das
águas, uma vi são da água, do ter re no e da flo res ta.
Assim, a aná li se hi dro quí mi ca con duz à me lhor com -
pre en são da to ta li da de do fun ci o na men to do com ple -
xo meio am bi en te ama zô ni co, com as suas ri que zas e 
po ten ci a is.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – V. Exª me per -
mi te um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Se -
na dor Ro meu Tuma, con ce do a V. Exª o apar te tão
logo con clua este pen sa men to.

Ao di zer ba cia ama zô ni ca es ta mos fa lan do de
uma área ci cló pi ca de 6 mi lhões de qui lô me tros qua -
dra dos, a mais den sa rede de dre na gem do mun do,
res pon sá vel por 1/5 do vo lu me de água doce dis po ní -
vel no pla ne ta. São rios su je i tos a um re gi me flu vi al
cha ma do de duas che i as. Na par te sul da ba cia, as
chu vas in ten sas co me çam em no vem bro. No nor te,
elas se ini ci am em maio. Em mé dia, tem-se uma pre -
ci pi ta ção plu vi o mé tri ca de 2.460 mi lí me tros por ano.
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Veja só, Sr. Pre si den te, em mé dia, tem-se uma pre ci -
pi ta ção plu vi o mé tri ca de 2.460 mi lí me tros por ano! 

Na par te cen tral da ba cia, esse re gi me im pli ca
uma va riá vel de va zões que leva a os ci la ções de ní vel 
d’água de 10 a 12 me tros. Em Ta ba tin ga, fron te i ra oci -
den tal do Bra sil, e no ba i xo Ama zo nas, as os ci la ções
de che ia e va zan te si tu am-se na fa i xa de 7 me tros. 

São águas em per ma nen te mo vi men to, ala gan -
do, es ti an do, in te ra gin do com o re i no mi ne ral e com o
mun do ve ge tal, tra zen do se di men tos, es sên ci as ve -
ge ta is dis sol vi das das pla ní ci es e das mon ta nhas lon -
gín quas, con ten do men sa gens so bre a na tu re za para 
os que con se guem lê-las e de ci frá-las.

Esse é um ins tan te im por tan te, pois traz no seu
bojo men sa gens so bre a na tu re za. E fe li zes aque les
que con se guem lê-las e de ci frá-las, como faz o ca bo -
clo do nor te, o ca bo clo da nos sa re gião, que sen te na
pele quan do é o ins tan te para plan tar, para co lher,
para mu dar, para sair, para adi an tar, sem pre apon tan -
do ca mi nhos e in di can do so lu ções.

Con te ú dos quí mi cos – e nes te pon to cha mo a
aten ção do Se na do – dão co lo ra ção di ver sa às
águas. Daí de ri va a clas si fi ca ção bá si ca dos rios
ama zô ni cos, uma clas si fi ca ção óp ti ca, de im pres são 
vi su al, pro fun da men te as so ci a da às ca rac te rís ti cas
quí mi cas dos rios, à na tu re za das ter ras por onde flu -
em. Te mos, por isso, na Ama zô nia, os cha ma dos rios
de água bran ca, bar ren tos, como é o pró prio So li -
mões, ri cos em se di men tos sus pen sos; os rios de
água pre ta, em tons de pre to a mar rom es cu ro, como
o rio Ne gro, pela pre sen ça de ma té ria ve ge tal dis sol -
vi da; e os rios de água cla ra, com ba i xa con cen tra ção
de se di men tos e, às ve zes, pre sen ça de al gas de lhes 
dão um tom es ver de a do. Exem plo des ses úl ti mos é o
rio Ta pa jós. 

Ao lon go dos anos, os es tu dos hi dro ló gi cos e hi -
dro quí mi cos fo ram por me no ri zan do e so fis ti can do
essa clas si fi ca ção bá si ca. Con tri bu i ção de mu i tos es -
tu di o sos, em tra ba lhos que se vão acu mu lan do, for -
man do os ti jo los que per mi tem a con so li da ção do
nos so en ten di men to so bre aque le for mi dá vel ecos -
sis te ma. 

O es tu do es pe cí fi co a que alu di, e que pro vo cou
es tas mi nhas con si de ra ções, pro cu rou abran ger a
maior par te da ba cia. To mou in for ma ções de onze
pon tos do rio So li mões-Amazônia, de 27 de seus
aflu entes e de 80 su ba flu en tes. Bus cou de ter mi nar
pa râ me tros fí si co-químicos das águas, tais como: aci -
dez, con du ti vi da de elé tri ca, con te ú do de sí li ca, de
ma te ri al hú mi co, de ri va do de de com po si ção ve ge tal;
de cál cio, man ga nês, só dio, po tás sio, fer ro, mag né sio
e vá ri os ou tros ele men tos. 

A sín te se dos re sul ta dos pa re ce con fir mar a ló -
gi ca da clas si fi ca ção vi su al bá si ca; mas é cla ro que as 
pe que nas va ri a ções, con ti das nos re sul ta dos de ta -
lha dos, con tam mu i to para a ciên cia, que sabe in ter -
pre tá-las.

Os rios de água bran ca, bar ren ta, como So li -
mões, Ja va ri, Içá, Ju ruá, Pu rus, Acre, Ma ca uã, Ca e té, 
Iaco, Bran co e Ma de i ra apre sen tam ele va da car ga de
se di men tos, alta aci dez e con du ti vi da de, al tos te o res
de fer ro, sí li ca e alu mí nio e pe que nas a mo de ra das
con cen tra ções de man ga nês, fós fo ro, ni tro gê nio e ma -
te ri al hú mi co. De vi do aos se di men tos que car re i am e
de po si tam, es ses rios for mam vár ze as. Nos pe río dos
de che i as, suas águas re ti ram nu tri en tes do solo por
meio do me ca nis mo de ero são cha ma do de ”ter ras
ca í das“.

Os rios de água pre ta apre sen tam ba i xa car ga
de se di men tos e ba i xa aci dez, pois o ma te ri al hú mi co
é nor mal men te al ca li no; além dis so, suas águas têm
ba i xos te o res de ele tró li tos e de sais mi ne ra is. As va -
ri a ções que ocor rem nos te o res de di ver sos ele men -
tos quí mi cos cor res pon dem às mu dan ças na cons ti -
tu i ção ge o ló gi ca das suas ba ci as de dre na gem.

Os rios de água cla ra, como Ja pu rá, Trom be tas,
Ta pa jós e Ara pi uns, apre sen tam ca rac te rís ti cas se -
me lhan tes aos de água pre ta, di fe ren ci an do-se, con -
tu do, nas con cen tra ções de ma te ri al hú mi co, que são
me no res.

Sr. Pre si den te, te nho vol ta do re pe ti das ve zes a
esta tri bu na para fa lar da Ama zô nia, da sua na tu re za
e de suas águas. Há anos de di co aten ção à le gis la -
ção que rege os re cur sos hí dri cos. Le gis la ção que,
nos anos re cen tes, tem se re no va do no ca mi nho da
mo der ni da de.

A ges tão dos re cur sos hí dri cos, in sis to – e  é
uma pena que às ve zes as pes so as não me dêem
aten ção –, me re ce ex tre mo cu i da do, tan to na es cas -
sez como na far tu ra, como é o caso do nor te bra si le i -
ro. A água ca mi nha ra pi da men te para ser, nes te novo
sé cu lo que se ini cia, um ma te ri al es tra té gi co de pri -
me i ra gran de za em es ca la in ter na ci o nal. O Esta do de
Isra el, hoje, ne go cia com a Tur quia a com pra de água
a ser em bar ca da em na vi os. Esse tipo de re la ção co -
mer ci al se tor na rá mais e mais fre qüen te.

Veja, Sr. Pre si den te, que, tem pos atrás, eu cha -
ma va a aten ção, aqui da tri bu na, para o fato de que o
Cana dá es ta va ex por tan do água para o Mé dio Ori -
en te. De po is des sa mi nha ma ni fes ta ção, fiz um pro -
gra ma de te le vi são, pela nos sa TV Se na do, com o
Emba i xa dor do Ca na dá, que afir mou que a ex por ta -
ção é fe i ta da se guin te ma ne i ra: por um bar ril de água
ex por ta do, o Ca na dá re ce be em pa ga men to três bar -
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ris de pe tró leo. Re pi to, Sr. Pre si den te: por um bar ril de 
água ex por ta do, o Ca na dá re ce be em pa ga men to
três bar ris de pe tró leo. Enquan to nos Emi ra dos Ára -
bes Uni dos com pram-se com um dó lar seis li tros de
ga so li na, são ne ces sá ri os seis dó la res para um li tro
de água.

Ora, Sr. Pre si den te, quan do digo que há ri que za 
na Ama zô nia, na nos sa re gião, sem que o Go ver no
dê aten ção àque le seg men to, é por que vejo que es ta -
mos, mais uma vez, des per di çan do a opor tu ni da de
de uti li zar mos essa ri que za imen sa de nos so País.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Per mi te-me,
V. Exª, um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Con ce do o apar te ao Sr. Se na dor Ro meu Tuma.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Sr. Pre si den te, 
Sr. Se na dor Ber nar do Ca bral, se o Re gi men to per mi -
tis se, eu fa la ria de pé, a fim de ho me na geá-lo pelo bri -
lhan te e até poé ti co pro nun ci a men to, tão de acor do
com a re a li da de em que vi ve mos. Acom pa nhei de
per to to das as ex po si ções que V. Exª fez so bre as
águas, in clu si ve as edi ções ela bo ra das pelo Se na do
com a sua ori en ta ção. Algu mas uni ver si da des em
São Pa u lo so li ci ta ram-me tais exem pla res que, in fe -
liz men te, se es go ta ram. V. Exª me ce deu al guns, o
que vi a bi li zou o fato de vá ri as des sas uni ver si da des
pu bli ca rem tra ba lhos so bre a le gis la ção das águas.
Con si de rei in te res san te a co lo ca ção de V. Exª so bre o 
rio Ne gro. Du ran te o car na val, vi si tei a área de tre i na -
men to da Po lí cia Fe de ral na Ama zô nia e me in te i rei
das ope ra ções re a li za das, me di an te a vi gi lân cia efe ti -
va dos rios, com re la ção à pos si bi li da de de con tra -
ban do de ar mas e à guer ri lha da Co lôm bia. O Se na -
dor Gil ber to Mes tri nho sabe da im por tân cia des sa
per ma nen te vi gi lân cia nos rios. Mas eu lem bra va, Se -
na dor Ber nar do Ca bral, que quan do vou ao Ama zo -
nas e não con si go um bar co que me leve para to mar
um ba nho no rio Ne gro, sin to que não nas ci. Lem -
bro-me, en tão, do rio Jor dão, em que os cris tãos eram 
ba ti za dos por João. Re nas ço a cada ba nho no rio Ne -
gro. Pa re ce que re ce bo uma nova vida – pro va vel -
men te, João e Je sus an dam por es sas águas –, uma
ale gria di fe ren ci a da da que la que en con tra mos nos
nos sos rios po lu í dos, prin ci pal men te no Sul e em São
Pa u lo.  O medo é que isso acon te ça com a Ama zô nia.
De for ma que esse es tu do que V. Exª traz so bre as
águas de vá ri os rios tem uma im por tân cia vi tal para a
so ci e da de bra si le i ra e, acre di to, até in ter na ci o nal. Por
isso há tan ta co bi ça e uma per ma nen te vi gi lân cia
com re la ção à Ama zô nia. Pes so as como V. Exª, que é
fi lho da Ama zô nia, que é o Se nhor das Águas, con for -
me ho me na gem pres ta da pelo povo do Ama zo nas – o 

que me de i xa fe liz e até ar re pi a do –, tem con di ções
de tra tar do as sun to com co nhe ci men to, com ele gân -
cia e com uma enor me for ça in te ri or, por ter nas ci do
com os pés nas águas do Ama zo nas. V. Exª, as sim
como o Se na dor Gil ber to Mes tri nho e ou tros Se na do -
res des ta Casa, nas ce ram no rio Ama zo nas, são fi -
lhos da que la na tu re za. Logo, de fen dê-la é na tu ral. É
tam bém uma im po si ção que os olhos trans mi ti ram
aos cé re bros de V. Exªs, fa zen do pul sar per ma nen te -
men te o co ra ção com a água do Ama zo nas, que se
mis tu ra ao san gue. Eu já sen ti isso de per to. Que
Deus o aju de nes sa ca mi nha da.

O SR. BERNANDO CABRAL (PFL – AM) – Se -
na dor Ro meu Tuma, quan do eu era ra pa zo la, aí por
vol ta dos meus 10, 12 anos, meu ve lho pai ti nha uma
fa zen di nha, um sí tio às mar gens do rio So li mões. E eu 
fi ca va olhan do aque les tron cos de ár vo re que des ci -
am o rio, ob ser van do-lhe a es tra té gia: o rio sem pre
con tor na os obs tá cu los que lhe sur gem pela fren te
até atin gir o seu ob je ti vo. Estou me sen tin do as sim. O
obs tá cu lo que V. Exª co lo ca à mi nha fren te, com esse
be lís si mo apar te, faz com que eu ten te con tor nar a
mi nha di fi cul da de no agra de ci men to. Fi que cer to, no
en tan to, que ele par te do co ra ção.

Como eu di zia ain da há pou co, a água ca mi nha
ra pi da men te para ser, sem dú vi da ne nhu ma, um ma -
te ri al es tra té gi co de pri me i ra gran de za. 

O Sr. Na bor Jú ni or (PMDB – AC) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Não 
quero ir adi an te, emi nen te Pre si den te Anto nio Car -
los Va la da res, sem an tes ou vir os Se na do res Na bor
Jú ni or e Gil ber to Mes tri nho, que per ten cem à mi nha
re gião, por que sei que en ri que ce rão este dis cur so.

Ouço V. Exª, Se na dor Na bor Jú ni or.
O Sr. Na bor Jú ni or (PMDB – AC) – Se na dor

Ber nar do Ca bral, não é a pri me i ra vez que V. Exª as -
so ma à tri bu na do Se na do Fe de ral para fa lar des te
im por tan te pro ble ma, as águas, que re pre sen tam
uma ri que za in co men su rá vel à vida da hu ma ni da de.
Nós, que so mos da Ama zô nia, nos or gu lha mos de ter
a ma i or ba cia hi dro grá fi ca do mun do, que pode, no fu -
tu ro, quem sabe pró xi mo, so cor rer ou tros pa í ses,
como o Ca na dá está so cor ren do Isra el, con for me ex -
pos to por V. Exª em seu pro nun ci a men to. Então, que -
ro pa ra be ni zá-lo por esse opor tu no dis cur so, cha -
man do mais uma vez a aten ção das nos sas au to ri da -
des e da so ci e da de bra si le i ra, de um modo ge ral, para 
a im por tân cia das águas. Que não haja tan to des per -
dí cio e que não se po lua tan to os rios, como há pou -
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cos dias mos trou uma re por ta gem de te le vi são. Fo -
ram apre sen ta dos vá ri os ca sos de rios po lu í dos cu jas 
águas se quer po dem ser uti li za das pe las po pu la ções
ri be i ri nhas. Mos tra ram tam bém pra i as que re ce bem
es go tos, como nas ci da des do Rio de Ja ne i ro, San tos
e tan tas ou tras ci da des li to râ ne as do Bra sil, cu jas
águas são con si de ra das im pró pri as para se rem uti -
lizadas pela po pu la ção. Então, nós nos van glo ri a -
mos de ser mos de uma re gião onde não exis te, pelo
me nos,....

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Escas sez e po lu i ção.

O Sr. Na bor Jú ni or (PMDB – AC) – ...es cas sez
e po lu i ção nos nos sos rios. V. Exª fez alu são a vá ri os
rios de gran de por te, rios que  co nhe ce mos, como o
So li mões, o Ma de i ra, o Ju ruá, o Pu rus e tan tos ou tros. 
Lá no meu Mu ni cí pio de Ta ra u a cá, te mos o rio Jor dão
– o Se na dor Ro meu Tuma se re fe riu ao rio Jor dão na
Pa les ti na, nós te mos um rio de mes mo nome no Mu -
ni cí pio de Ta ra u a cá que, hoje, se cha ma Mu ni cí pio de
Jor dão em ho me na gem àque le rio. Lem bro-me de
quan do eu era cri an ça: meu pai, que era mas ca te,
subia aque le rio ven den do os seus pro du tos, e to má va -
mos ba nho nas águas do rio Jor dão. Pa ra be ni zo V. Exª
por este bri lhan te e opor tu no dis cur so que está pro fe -
rin do nes ta tar de.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – Per -
mi te V. Exª um apar te?

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

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Per mi te
V. Exª um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, peço per mis são a V. Exª para ou vir os
apar tes dos Se na do res Gil ber to Mes tri nho, Pe dro Si -
mon e Ma gui to Vi le la. Em se gui da, con clu i rei o meu
pro nun ci a men to. 

Con ce do o apar te a V. Exª, Se na dor Gil ber to
Mes tri nho.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – No -
bre Se na dor Ber nar do Ca bral, nun ca é de ma is fa lar
so bre a Ama zô nia, e V. Exª tem sido cons tan te nes ta
tri bu na a fa lar so bre a nos sa re gião, não so men te so -
bre suas be le zas, mas so bre sua im por tân cia para o
País e para a hu ma ni da de. Mais do que isso, V. Exª
exi ge a aten ção do Po der Pú bli co para aque les que
vi vem na re gião. Qu e re mos ape nas con tri bu ir para o
de sen vol vi men to do País; que re mos ape nas ser tra ta -
dos em con di ções de igual da de, com o re co nhe ci -
men to da qui lo que te mos e da qui lo que po de mos fa -
zer em be ne fí cio des ta Na ção. V. Exª, ao fa lar so bre

as águas, as ca rac te rís ti cas dos rios ama zô ni cos, a
sua in fluên cia na vida da re gião e na pró pria vida da
hu ma ni da de, pres ta um ser vi ço ao País e à Ama zô -
nia. Aque les que vi vem na Ama zô nia sa bem que aqui, 
no Se na do, têm em V. Exª um de fen sor, uma voz
cons tan te em de fe sa dos in te res ses da que la re gião e
da que le povo. Com cer te za, nós to dos, jun tos, um dia, 
can ta re mos a vi tó ria da nos sa re gião. Pa ra béns, Se -
na dor!

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, vou res pon der ao mes mo tem po a to dos. 

Ouço o Se na dor Pe dro Si mon e, a se guir, o Se -
na dor Ma gui to Vi le la.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Eu não es ta -
va as sis tin do ao des fi le de Car na val quan do a mi nha
mu lher me cha mou para mos trar V. Exª des fi lan do
com a fa mí lia. Fi quei mu i to emo ci o na do não ape nas
pela be le za do des fi le de Car na val, que é uma cul tu ra
po pu lar, mas pela jus ti ça que fi ze ram a V. Exª ao de -
no mi ná-lo ”O Se nhor das Águas“. V. Exª me re ce o tí tu -
lo e a ho me na gem. Nes te Con gres so, é di fí cil as sis tir -
mos a de ba tes em tor no de idéi as. E V. Exª vem lu -
tando – e como vem lu tan do! – pela so bre vi vên cia da
Ama zô nia, com gar ra, com luta, com pu bli ca ções. V. Exª
faz mu i to por me re cer res pe i to. Te nho dito a mim mes -
mo, nes sa mi nha mal fa da da cam pa nha à Pre si dên -
cia, em que os meus ma i o res ini mi gos são os lí de res
do PMDB – o Dr. Re nan Ca lhe i ros, que atua como
ex-líder do Col lor e não como lí der do PMDB e o Ged -
del, que ain da se lem bra dos tem pos em que ele e o
pai es ta vam na Are na, o pai como Se cre tá rio do Anto -
nio Car los Ma ga lhães – que, se eu ven ces se, a mi nha 
pri o ri da de, de po is de ex tin guir a fome do povo e de
im ple men tar a agri cul tu ra fa mi li ar, se ria a Ama zô nia,
que deve me re cer a nos sa ma i or aten ção. Estou sen -
tin do no ar o che i ro dos que que rem ven der a Ama zô -
nia. O atu al Pre si den te ame ri ca no, Ge or ge W. Bush,
cuja mãe es te ve no Bra sil – aliás, teve um atu a ção
me lhor do que a dele quan do era can di da to – dis se,
em um de ba te na te le vi são com seu opo nen te, res -
pon den do a per gun tas de jor na lis tas: ”Acho que o
Bra sil po de ria re sol ver o seu pro ble ma da dí vi da ex -
ter na em tro ca de ter ras, com a ven da da Ama zô nia“.
É o Pre si den te ame ri ca no, é o Pri me i ro-Ministro da
Ingla ter ra, é o Go ver no fran cês, é o Go ver no ale mão,
que aber ta men te ex pres sam esse pon to de vis ta, di -
zen do, ufa nis ti ca men te, que a Ama zô nia deve ser pa -
tri mô nio da hu ma ni da de. Para de fen der a Ama zô nia é 
ne ces sá rio to mar me di das, en tre as qua is a pre ser va -
ção, e não ape nas uma pre ser va ção como que rem al -
guns, em que não haja de sen vol vi men to nem pro -
gres so, mas que seja uma fór mu la com bi na da. V. Exª
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está de sem pe nhan do um pa pel no tá vel nes sa luta
pela pre ser va ção da Ama zô nia. Re ce ba o meu abra -
ço mu i to ca ri nho so. V. Exª, que já é um lí der, um ju ris -
ta, foi Pre si den te da OAB na ci o nal, foi nos so Re la tor
na Cons ti tu in te, é o re la tor do Có di go do Ju di ciá rio,
tem mais este bri lhan te tra ba lho a exe cu tar: ser o
gran de de fen sor da nos sa Ama zô nia.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Ma gui to Vi le la e, em
se gui da, res pon de rei aos qua tro. 

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Pri me i ra -
men te, agra de ço a V. Exª a gen ti le za de con ce der-me
esse apar te. Vejo que todo o Se na do gos ta ria de
apar teá-lo por que o seu dis cur so é re al men te opor tu -
no e im por tan tís si mo, pois tra ta da Ama zô nia, das
águas do Ama zo nas e da sua re le vân cia para o Bra sil
e para o mun do. V. Exª não pode ser cha ma do sim -
ples men te de ”O Se nhor das Águas“, mas sim o
”Emba i xa dor das Águas“. V. Exª está cre den ci a do a
fa lar ao mun do in te i ro so bre a im por tân cia do seu
Esta do, a im por tân cia das águas que o seu Esta do
abri ga. O in te res san te é que o seu Esta do, a par de
per ten cer a uma das re giões mais im por tan tes para o
mun do, pos sui uma in te li gên cia bri lhan te como a de
V. Exª para in ter pre tar e di vul gar as suas be le zas na -
tu ra is. Mu i to obri ga do.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te Ra mez Te bet, ain da há pou co pedi per -
mis são ao Pre si den te Antô nio Car los Va la da res, já
que V. Exª as su me ago ra, de fato e de di re i to, a ca de i -
ra da Pre si dên cia, para res pon der de uma vez aos
qua tro apar te an tes que me hon ra ram, in ter rom pen -
do, para gáu dio meu e ale gria mi nha, o meu dis cur so. 

Ve ri fi co uma gran de co in ci dên cia nos qua tro
apar te an tes: to dos fo ram Go ver na do res dos seus
Esta dos. O Se na dor Na bor Jú ni or foi Go ver na dor do
Esta do do Acre; o Se na dor Gil ber to Mes tri nho, Go -
ver na dor do Esta do do Ama zo nas; o Se na dor Pe dro
Si mon, Go ver na dor do Rio Gran de do Sul e o Se na -
dor Ma gui to Vi le la, Go ver na dor do Esta do de Go iás. 

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – E os lí de res
do PMDB di zem que o Par ti do não tem, de for ma ne -
nhu ma, can di da tos à Pre si dên cia da Re pu bli ca, que
pre ci sa apo i ar can di da to de fora.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Mas 
V. Exª é can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca. Ain da
que V. Exª, Se na dor Pe dro Si mon, ca u se es sas erup -
ções cu tâ ne as, V. Exª con ti nue com a sua can di da tu ra.

E di zia, Sr. Pre si den te, des sas co in ci dên ci as,
des ses aca sos que tra zem para o Se na do qua tro Go -
ver na do res que che fi a ram os seus Esta dos e co nhe -

cem de per to as ne ces si da des. Como agra de cer a
cada um em par ti cu lar se não me so bra tem po para
isso? Tal vez lem bran do uma fra se: qua tro apar te an -
tes fo ram Go ver na do res de Esta do. E o que me pede
um apar te ago ra, o Se na dor Lú cio Alcân ta ra, é um as -
pi ran te a Go ver na dor de seu Esta do.

É mais uma co in ci dên cia, Sr. Pre si den te! Ou
será que aque la ve lha fra se que apren di a pro nun ci ar
não é a cor re ta? Aque la que diz que não exis tem aca -
sos nem co in ci dên ci as. Aca sos e co in ci dên ci as são
pse u dô ni mos que Deus uti li za quan do não quer as si -
nar as suas pró pri as obras. Qu an do Ele não quer as -
si nar, co lo ca em ba i xo ”aca so“. 

Logo, tra ta-se da pre sen ça de Deus nes te ple -
ná rio, dan do, por in ter mé dio da sua par ti ci pa ção –
ain da que não sa i ba mos por onde –, o apo io à Ama -
zô nia.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Ouço o Se na dor Lú cio Alcân ta ra para fe char com
cha ve de ouro o meu pro nun ci a men to. A se guir, con -
ce de rei um apar te ao Se na dor Pe dro Piva, a quem
devo ren der ho me na gens de po is, por ca u sa do seu
dis cur so.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) –
Se na dor Ber nar do Ca bral, que ro dar aqui o meu tes -
te mu nho do quan to V. Exª se de di ca às ques tões da
Ama zô nia e às ques tões hí dri cas do País. V. Exª in clu -
si ve é au tor de um vo lu mo so li vro, pu bli ca do pelo Se -
na do – aliás, um dos mais so li ci ta dos à nos sa Se cre -
ta ria Espe ci al de Edi to ra ção e Pu bli ca ções –, jus ta -
men te so bre a água, a es cas sez, a im por tân cia, en -
fim, a le gis la ção em tor no do tema. Como uma pes -
soa que acom pa nha o tra ba lho de V. Exª, eu não po -
de ria de i xar de dar-lhe o tes te mu nho do co nhe ci men -
to que te nho da sua de di ca ção pelo as sun to, como 
ho mem da re gião ama zô ni ca. Há um ce a ren se de re -
no me, não sei se V. Exª o co nhe ceu, cha ma do Qu in ti -
no Cu nha, um gran de po e ta...   

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –  Au -
tor do po e ma ”O en con tro das águas“.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) – E
au tor de ”Pelo So li mões“. V. Exª, há pou co, fa la va da
sua in fân cia, ob ser van do os tron cos que a água tan -
gia na sua cor ren te za, o ca mi nho si nu o so que le va va
a ri que za da água a toda aque la re gião ba nha da pelo
rio. Enquan to V. Exª fa la va, eu me lem bra va de ”Pelo
So li mões“, do Qu in ti no Cu nha, que, além de ”O en -
con tro das águas“, es cre veu duas pe ças que re tra tam 
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com mu i ta sen si bi li da de esse fa bu lo so mun do da
Ama zô nia.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra, quan do Qu in ti no Cu nha che -
gou ao cha ma do ”Ga i o la“ e pa rou no en con tro das
águas, rio Ne gro e So li mões, ele com pôs o po e ma ”O
en con tro das águas“, cuja pri me i ra e úl ti ma es tro fes
são as se guin tes: 

Vê bem, Ma ria, aqui se cru zam: este
É o Rio Ne gro, aque le é o So li mões. 
Vê bem como este con tra aque le in ves te,
como a sa u da de com as re cor da ções.

O po e ma é lon go e fin da com esta qua dra:

Se es tes dois rios fôs se mos, Ma ria,
To das as ve zes que nos en con tra mos,
Que a Ama zô nia de amor não sa i ria
De mim, de ti, de nós que nos ama mos!

É uma ho me na gem ao Ce a rá e a V. Exª.
Vou con clu ir, Sr. Pre si den te, mas, an tes, V. Exª

vai me per mi tir ou vir o Se na dor Pe dro Piva, por al gu -
mas ra zões, se não a prin ci pal: o Se na dor Pe dro Piva,
hoje, dá um ”até bre ve“ ao Se na do. Não vejo como um 
dis cur so de des pe di da, nem po de ria ser ro tu la do de
tan to. 

V. Exª sai por uma con tin gên cia, que, in fe liz men -
te, que i ram ou não, abre uma la cu na nes ta Casa. 

No ins tan te em que V. Exª me apar te ia, eu me
vejo pri va do de apar te ar o seu dis cur so, mas não de
re gis trar a ale gria des te ”até bre ve“, por que, em ou tu -
bro de 2002, te re mos ele i ções e, em 2003, quem
sabe não nos re en con tra re mos!

Ouço V. Exª, Se na dor Pe dro Piva.
O Sr. Pe dro Piva (Blo co/PSDB – SP) – Se na dor

Ber nar do Ca bral, não vou apar teá-lo, por que que ro
que V. Exª me apar te ie no meu dis cur so de des pe di da.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Se -
na dor Pe dro Piva, eu es pe ra va o apar te de V. Exª para 
en ri que cer o meu dis cur so. Já que V. Exª não o en ri -
que ceu, vou em po bre cer o de V. Exª. Não há ne nhum
pro ble ma!

Sr. Pre si den te, vou con clu ir o meu dis cur so. Per -
mi ta-me que leia a úl ti ma pá gi na do meu pro nun ci a -
men to.

Inte res sa-nos so li di fi car cres cen te men te nos so
efe ti vo do mí nio so bre a Ama zô nia bra si le i ra, esse
mun do das águas. Isso, de pla no, exi ge co nhe ci men to 
da na tu re za, ati vi da de ci en tí fi ca.

Sr. Pre si den te, es tu dos como este que tra go à
aten ção des ta Casa são pas sos com os qua is vai

avan çan do a ciên cia, am pli an do a nos sa vi são e com -
pre en são do imen so uni ver so das águas ama zô ni cas, 
que va ram pla ní ci es, nas cem  em ala ga dos, bro tam
de mon ta nhas. A pro pó si to, nun ca é de ma is lem brar
que o So li mões co me ça, mo des to, em pe que na la goa 
nas ge le i ras dos Andes, a 5.000 me tros de al tu ra. De -
po is dis so, ele anda 6.570 km, de vo ran do dis tân ci as,
ab sor ven do ge o lo gi as, su gan do  es sên ci as flo res ta is; 
ele, por si mes mo, e por meio de seus aflu en tes e su -
ba flu en tes.

É um mun do a es tu dar e a co nhe cer. É com sa -
tis fa ção que com pro va mos a con tri bu i ção de ci en tis -
tas bra si le i ros nes sa obra em an da men to. Obra que
pode le var a um de sen vol vi men to equi li bra do, à ob -
ten ção de ri que zas. Co nhe ci men to ci en tí fi co que
pode fir mar e re for çar a pre sen ça hu ma na e ins ti tu ci o -
nal, a pos se po lí ti ca. Fa zê-la cons tru ti va, in con tes tá vel.

Sr. Pre si den te, sei que ha ve re mos de sa ber so -
mar o co nhe ci men to da su ti le za da quí mi ca das
águas às su tis in te ra ções por meio das qua is nós,
bra si le i ros, ire mos, na Ama zô nia, te cen do o eco nô mi -
co e o po lí ti co, o so ci al e o am bi en tal. Nes se enor me
es pa ço, ge ne ro so, onde pre ci sa mos en con trar ca mi -
nhos e so lu ções, mu i to pró pri as, de um con ví vio en tre 
ge o gra fia e so ci e da de ge ra dor de pros pe ri da de e de
dig ni da de para a re gião e para o Bra sil.

Sr. Pre si den te, ao des cer da tri bu na, que ro agra -
de cer pri me i ra men te ao emi nen te Pre si den te Anto nio 
Car los Va la da res, que, no co me ço des ta ses são, fez
com que eu pu des se me pro lon gar nes ta tri bu na – e
ago ra a V. Exª –, em qua se uma hora. De qual quer
sor te, vale para a Ama zô nia, pela Ama zô nia e por to -
dos nós, que so mos bra si le i ros.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Ber nar do
Ca bral, o Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
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. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, en con tra-se so bre as ban ca das o
relató rio da Pre si dên cia cor res pon den te ao ano de
2001, que re tra ta o pro fí cuo tra ba lho re a li za do por
V. Exªs nes ta Casa e no Con gres so Na ci o nal, du ran te 
a Ses são Le gis la ti va.

Ao com pul sa rem o re fe ri do re la tó rio, V. Exªs po -
de rão ve ri fi car que cum pri mos o nos so de ver com a
Na ção e com os Esta dos que re pre sen ta mos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia con ce de a pa la vra ao no bre Se na dor Pe dro
Piva.
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O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te Ra mez Te bet, Srªs e Srs. Se na do res, faço
hoje o dis cur so de en cer ra men to do meu tra ba lho
nes ses seis lon gos anos de Se na do, sem pre jun to
com V. Exªs. E o faço com for te dose de emo ção.

Nes ses anos, acu mu lei ex pe riên cia e co nhe ci -
men to so bre a si tu a ção do nos so País que nun ca ima -
gi nei pu des se ob ter. Aqui, onde to das as re giões e
toda a di ver si da de cul tu ral do nos so País es tão re pre -
sen ta das, co nhe ci ver da de i ra men te o Bra sil e os bra -
si le i ros. Acu mu lei tam bém va li o sos ami gos de quem
não gos ta ria de me afas tar e não me afas ta rei ao de i -
xar este ple ná rio. São pes so as que apren di a ad mi rar, 
in de pen den te men te de suas ten dên ci as po lí ti cas.
Nas ho ras que pas sa mos nes te ple ná rio ou nas co -
mis sões, de sen vol ve mos uma ami za de se me lhan te à 
dos ban cos es co la res: con ver sas pa ra le las, dis cus -
sões aca lo ra das e abra ços ami gá ve is. Não há como
ci tar um só com pa nhe i ro sem que se des me re ça a
ami za de de ou tro. Assim, Sr. Pre si den te, abra ço to -
dos igual men te nes te dis cur so.

À emo ção se alia uma imen sa frus tra ção por
não po der ter fe i to mais pelo meu País. 

A po bre za e a for ma ção de um País me lhor são
pro ble mas nos sos, de to dos nós. Des ses anos, fi cou
a frus tra ção mais ge ral por não ter mos ain da eli mi na -
do a po bre za des te País. O Bra sil her dou das ge ra -
ções an te ri o res uma con cen tra ção de ren da in jus ta e
cru el, mu i to di fí cil de ser cor ri gi da ra pi da men te, como
sa bem to dos os bra si le i ros. 

Fi cou, tam bém, a frus tra ção mais pon tu al de
ver, ao lon go des ses anos, o em pre sa ri a do in dus tri al
su fo ca do por uma taxa bá si ca de ju ros in com pa tí vel
com o cres ci men to do se tor pri va do na ci o nal e, em
con se qüên cia dis so, a cres cen te des na ci o na li za ção
da in dús tria, já que nos sos em pre sá ri os não ti nham e
não têm con di ções de iso no mia para con cor rer com
as em pre sas es tran ge i ras. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, e tam bém 
De pu ta dos, meus ami gos pa u lis tas e de ou tros Esta -
dos que aqui, hoje, me pres ti gi am, meu mu i to obri ga -
do pela pre sen ça. 

Não que me te nha fal ta do dis po si ção para tra -
ba lhar pelo nos so Esta do. Fui in can sá vel na de fe sa
de pro pos tas im por tan tes para que o Bra sil sa ís se da
pa ra li sia: al te ra ções na Lei das So ci e da des Anô ni -
mas, que se ar ras ta va há anos; re ne go ci a ção da dí vi -
da dos Esta dos e Mu ni cí pi os, que in vi a bi li za va qual -
quer novo in ves ti men to so ci al; re vi ta li za ção da pre cá -
ria si tu a ção de nos so sis te ma fi nan ce i ro. 

Não pro cu rei as man che tes nem os ho lo fo tes.
Quis, sim ples men te, aju dar a lon ga e tra ba lho sa cos -
tu ra do pos sí vel e do pa trió ti co, apa ran do ares tas de
opi nião ou ide o ló gi cas, pro cu ran do os con sen sos
que pu des sem ser trans for ma dos num só li do te ci do
po lí ti co. 

Acre di to que pre ci sa mos fa zer cum prir as leis
que já te mos. Se ria um avan ço. O gran de Aris tó te les
já nos en si na va com sua imen sa sa be do ria: ”O há bi to
de al te rar le vi a na men te as leis é um mal; e quan do a
van ta gem da mu dan ça é pe que na, é me lhor en fren tar 
cer tos de fe i tos, quer da lei, quer do go ver nan te, com
uma to le rân cia fi lo só fi ca. O ci da dão irá ga nhar me nos 
com a mu dan ça do que per de ria ao ad qui rir o há bi to
da de so be diên cia.“ 

Re i te ro, Sr. Pre si den te, a frus tra ção e o meu in -
con for mis mo com a fal ta de se gu ran ça do ci da dão
bra si le i ro, tema que abor dei di ver sas ve zes nes te ple -
ná rio e em con ver sa com Se na do res e Mi nis tros; com
os ju ros ab sur dos que in vi a bi li zam a em pre sa na ci o -
nal; com a di fi cul da de que te mos de ex por tar nos sos
pro du tos; com a car ga de im pos tos que se co lo ca nos
om bros de cada um dos bra si le i ros; com o cres ci -
mento da car ga tri bu tá ria. É pre ci so re ver esse sis te -
ma que one ra a vida dos bra si le i ros e os de i xa sem
con fi ança no fu tu ro. 

O fu tu ro do Bra sil está em nos so povo. Pre ci sa -
mos acre di tar na ca pa ci da de de pro du ção, mas de ve -
mos, aci ma de tudo, dar con di ções de cres ci men to
aos nos sos ci da dãos, dar con fi an ça ao jo vem. A fal ta
de pers pec ti va de fu tu ro mata uma so ci e da de. Não
po de mos de i xar que isso acon te ça no Bra sil. O nos so
fu tu ro está aqui: na agri cul tu ra, na in dús tria, nos ser -
vi ços que ge ram a ri que za na ci o nal. 

Para mim, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, não exis tem cor ren tes de sen vol vi men tis tas ou
mo ne ta ris tas. O que de fen do é um pro je to de um Bra -
sil ma i or, mais pro du ti vo, com me nos po bre za, mais
em pre go e mais jus ti ça so ci al. Um Bra sil que olha
reto, sem pre para fren te. Não de ve mos es que cer o
pas sa do, que nos en si na, prin ci pal men te, o que não
de ve mos re pe tir. Mas, pre ci sa mos olhar o fu tu ro com
con fi an ça. É para isso que a so ci e da de bra si le i ra con -
ta com o tra ba lho de to dos os se nho res.

Pre ci sa mos de re du zir os im pos tos para es ti mu -
lar o em pre en di men to pri va do den tro da eco no mia
for mal; olhar mais de per to para os se to res que ge ram 
ri que za e não ape nas para um con tí nuo en di vi da men -
to da Na ção. Olhem para a im pres si o nan te mul ti pli ca -
ção agrí co la bra si le i ra que es ta mos pre sen ci an do:
mi lhões e mi lhões de to ne la das de grãos do cer ra do
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bra si le i ro ain da irão in va dir a Eu ro pa. Ve re mos isso
ain da na nos sa ge ra ção.

Não nos es que ça mos que se di zia que o Bra sil
não ti nha pe tró leo. So mos qua se au to-suficientes e,
se fôs se mos par te do Ori en te Mé dio, es ta ría mos ins -
cri tos na OPEP.

Não pre ci sa mos de xe no fo bia, mas de mu i to
res pe i to ao ta len to do em pre sa ri a do bra si le i ro e ao
seu povo para que te nha con di ções de re a li zar o seu
tra ba lho. Por exem plo, Srªs e Srs. Se na do res, como
só exis te no Bra sil um ban co para fi nan ci ar pro je tos
de lon go pra zo, que os re cur sos des se ban co – falo
aqui do o BNDES –, se jam di re ci o na dos de ma ne i ra
pre fe ren ci al para a em pre sa e para o ci da dão bra si -
le i ro. 

Nas cri ses bra si le i ras, con ta mos sem pre uns
com os ou tros, uma li ção que não de ve mos per der de
vis ta nes te novo e mo der no ca pi ta lis mo glo ba li za do. 

Na cri se in ter na ci o nal, os ca pi ta is es tran ge i ros
ten dem a mos trar gran de ner vo sis mo, quan do não fo -
gem ou de sa pa re cem. E não falo ape nas dos flu xos fi -
nan ce i ros, mas, es pe ci al men te, dos in ves ti men tos di -
re tos que pro me ti am ser mais es tá ve is, como aque les 
do se tor de ener gia na ci o nal. 

Re lem bro aqui uma ob ser va ção do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que: ”Se é cer to que a glo ba li za ção
apro xi ma mer ca dos e sis te mas pro du ti vos, não é me -
nos cer to que a paz do mun do de pen de de uma éti ca
de so li da ri e da de.“

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro di -
zer que tive meus pri me i ros con ta tos com a po lí ti ca e
o Par la men to quan do ain da jo vem – os fi lhos pe que -
nos e a fa mí lia se for man do. Uma op ção até cer to
pon to ego ís ta – o Bra sil pre ci sa de ci da dãos que se
en vol vam com os pro ble mas da Na ção –, mas que me 
pren deu ao tra ba lho em São Pa u lo. Nun ca, po rém,
me afas tei in te i ra men te da po lí ti ca e dos po lí ti cos, e,
em mi nha vida, sem pre tive em men te a de fi ni ção do
gran de Rui Bar bo sa: ”Toda po lí ti ca há de se ins pi rar
na mo ral. Toda po lí ti ca há de ema nar da mo ral. Toda
po lí ti ca deve ter a mo ral por nor te, bús so la e rota“. 

E foi nes sa di re ção que mer gu lhei, ca ros Se na -
do res, ao lon go des ses anos, dan do tudo de mim, de -
di can do-me in te gral men te ao in te res se pú bli co, ten do 
sem pre como nor te, ao obe de cer a li ção de Rui, a mo -
ral e a jus ti ça. 

O des ti no, ou te ria sido o nos so ines que cí vel
Má rio Co vas e o Mi nis tro José Ser ra, co lo cou o Par la -
men to no va men te em mi nha vida ao ser con vi da do
para com por a cha pa para o Se na do. Des sa vez,
quan do os fi lhos já es tão cri a dos e os ne tos são a

gran de atra ção de nos sas vi das, acre di tei que ha via
che ga do a mi nha hora de con tri bu ir com meu País. 

Fiz o que acre di tei ser o pa ga men to de mi nha
dí vi da para com o Bra sil. To dos sa bem que o tra ba lho
po lí ti co nos afas ta da fa mí lia, di mi nui nos sos mo men -
tos de la zer, aba la nos sa sa ú de. Como V. Exªs, pas sei 
por to dos es ses pro ble mas. Não me ar re pen do de for -
ma al gu ma. Acre di to que um es tá gio no Con gres so
de ve ria ser uma obri ga ção no cur rí cu lo dos can di da -
tos a di ri gir esta Na ção.

O Se na do tem, hoje, uma ou tra for ma. A re for ma 
in ter na que aqui foi fe i ta nos re ve la isso. Esta Casa
pode e deve ser o fu tu ro do País. E, para isso, Sr. Pre -
si den te, é pre ci so san gue novo, for te, e é só pas sar os 
olhos por este ple ná rio para ver que este san gue novo 
está aqui, e eu gos ta ria de con ti nu ar ao seu lado na
luta por um Bra sil mu i to me lhor. Digo mu i to por que
não bas ta me lho rar, te mos que su pe rar nos sas ex -
pec ta ti vas. De ve mos isso aos nos sos fi lhos. Te mos o
de ver de en si nar a eles o que di zia Fran cis Ba con: ”Só 
os de u ses e os an jos de vem ser es pec ta do res“. So -
mos to dos agen tes de nos so fu tu ro.

Den tro de al guns dias, de i xo o Se na do para que
o mi nis tro José Ser ra re to me sua vaga nes ta Casa e
ini cie sua nova ca mi nha da po lí ti ca pelo Bra sil. Sa be -
mos que o ho mem pú bli co José Ser ra tem di an te de si 
um des ti no ain da mais ele va do do que as ex cep ci o na -
is po si ções que, por seu ta len to e por sua in te li gên cia, 
ele já sou be con quis tar. De mi nha par te, nele re co -
nhe ço o ho mem de Esta do que de i xa rá a mar ca de
sua per so na li da de na his tó ria do Bra sil.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Com
gran de pra zer.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Se na dor
Pe dro Piva, an tes que en tre nes se ca mi nho, pre ci so
in ter rom pê-lo. Ain da há pou co eu lhe di zia que V. Exª
não en ri que ce ria o meu dis cur so e cor ria o ris co de eu 
em po bre cer o de V. Exª.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – De
for ma al gu ma, Exce lên cia.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Mas que ro 
re gis trar que se ti vés se mos aqui um con do mí nio da
ami za de, V. Exª se ria um sín di co im ba tí vel. Não há
como lhe to mar esse lu gar. V. Exª che ga à Casa pela
su plên cia, com ares de quem é o efe ti vo da Ca de i ra.
Isso é mu i to im por tan te. Sai da qui com as ci ca tri zes
or gu lho sas do de ver cum pri do. Eu dou o meu tes te -
mu nho do quan to V. Exª bri gou pelo seu Esta do, às
ve zes até des per tan do a in ve ja de al guns, o des pe i to
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de ou tros e, quem sabe, a ani mo si da de de tan tos. Eu
não po de ria de i xar de fa zer este re gis tro. Vol te. Só
que des sa vez V. Exª não vol ta rá pela su plên cia, por
cer to com a ti tu la ri da de. O nú me ro imen so de De pu -
ta dos Fe de ra is que es tão aqui as sis tin do ao seu pro -
nun ci a men to de ”até bre ve“, não de des pe di da, está a 
con fir mar que, em ver da de, esse será o pas so. Vol te.
Como Pe dro  já que seu nome é Pe dro , nós sa be mos
qual é a igre ja que vai cons tru ir na pe dra que lhe de di -
ca ram.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i to 
obri ga do, Se na dor Ber nar do Ca bral. V. Exª con fir ma o 
meu acer to em não apar teá-lo para que V. Exª pu des -
se me apar te as se, a fim de que fi cas se es cri to nos
Ana is, no meu dis cur so, o seu apar te, que me é mu i to
caro, pois vem de um dos ma i o res tri bu nos des ta
Casa, meu gran de ami go, meu gran de ins pi ra dor.

Obri ga do Se na dor Ber na do Ca bral.
O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP ) – Per mi ta-me

V. Exª um apar te?
O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Com

mu i ta hon ra, no bre Se na dor Ro meu Tuma.
O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Pe -

dro Piva, a prin cí pio en ten di que não de ve ria in ter -
rom pê-lo, já que V. Exª faz uma des cri ção do seu tra -
ba lho e de al guns pon tos im por tan tes da vida na ci o -
nal, os qua is V. Exª tão bem co nhe ce. Re fi ro-me às
ati vi da des em pre sa ri al e pro du ti va, res pon sá ve is pela 
cri a ção de em pre gos, às qua is dão fô le go a este País. 
Por tan to, V. Exª, na sua área, tem uma im por tân cia vi -
tal, tan to en tre os seus Pa res, na área le gis la ti va,
como em ou tros seg men tos. Não pos so e não que ro
me des pe dir de V. Exª, por que o meu co ra ção está
sem pre fe liz quan do V. Exª me cha ma de ir mão. Se na -
dor Pe dro Piva, a nos sa par ce ria é per ma nen te, an te -
ri or mes mo à nos sa vin da para esta Casa. V. Exª não
nos de i xa, em hi pó te se al gu ma, por que os pro je tos
pro pos tos por V. Exª e as suas re la to ri as per ma ne ce -
rão até o fim do nos so man da to. Além dis so, to dos os
dias nas Co mis sões V. Exª será sem pre ci ta do, ten do
em vis ta todo o seu tra ba lho em be ne fí cio da Pá tria. 

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i to 
obri ga do, Se na dor Ro meu Tuma.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Acre di to que,
em São Pa u lo, na par ce ria da re pre sen ta ção do
Estado que nos man dou para cá, ain da nos en con -
tra re mos mu i tas ve zes na Pra ça da Sé, na Pra ça do
Cor re io, na Ave ni da São João e em tan tos ou tros re -
can tos his tó ri cos da nos sa ci da de. Que Deus o pro te -
ja! Não se es que ça de de i xar o te le fo ne sem pre li ga do 

para po der mos con sul tá-lo nas ho ras di fí ce is de de -
ci são!

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i to 
obri ga do, Se na dor Ro meu Ruma.

Como os Srs. Se na do res po dem ob ser var, o Se -
na dor Ro meu Tuma é o ir mão de Esta do, o ir mão de
es pí ri to e o ir mão de alma. Con ti nu a re mos sem pre
as sim, Se na dor, jun tos, ca mi nhan do por esta vida.

Mu i to obri ga do.
O Sr. Pa u lo Har tung (PSB – ES) – Per mi te-me

V. Exª um apar te?
O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Ouço

V. Exª, Se na dor Pa u lo Har tung.
O Sr. Pa u lo Har tung (PSB – ES) – Se na dor Pe -

dro Piva, que ro apar teá-lo não só em meu nome mas
em nome dos ca pi xa bas. Co nhe ci V. Exª quan do eu
es ta va or ga ni zan do a di re to ria da área so ci al do
BNDES. V. Exª me li gou, num ple i to ex tre ma men te
jus to – à épo ca, o Ban co já se in cli na va a fi nan ci ar
pro je tos na área hos pi ta lar e V. Exª es ta va lu tan do por 
um belo pro je to de am pli a ção do Incor, ope ra ção
posteri or men te con clu í da. Che guei ao Se na do. E du -
ran te três anos te nho a opor tu ni da de de con vi ver
com V. Exª. Por isso falo em nome dos ca pi xa bas e
em nome do Se na dor Ger son Ca ma ta, que me pe diu
que o cum pri men tas se – cre io que o Se na dor Ri car do 
San tos cer ta men te usa rá da pa la vra. Se na dor Pe dro
Piva, co nhe ci V. Exª dis cu tin do a nova Lei das S.As.;
lu tan do por uma ou tra po lí ti ca mo ne tá ria no País; bri -
gan do pela cons tru ção de um ou tro mo de lo de po lí ti -
ca in dus tri al que per mi tis se o País cres cer, as sim
como a nos sa in dús tria, a ge ra ção de em pre go, de
ren da, de im pos tos. Co nhe ci V. Exª lu tan do por uma
po lí ti ca agres si va na área de ex por ta ção, sa ben do o
papel que elas têm no nos so ba lan ço de pa ga men to, 
na nos sa re a li da de, na nos sa re la ção com o mun do.
V. Exª não é um Se na dor pa u lis ta, é um Se na dor do
Bra sil, que pen sa no País como um todo! Assim sen -
do, que ro apar teá-lo como ca pi xa ba e como um Se -
na dor re pre sen tan te de um Esta do que, quan do de -
pen deu de V. Exª – fato ocor ri do re cen te men te – sem -
pre ob te ve seu apo io. Faço este re gis tro so bre o Par -
la men tar Pe dro Piva, e, por úl ti mo, fa rei uma ob ser va -
ção que, cre io, todo o Ple ná rio gos ta ria de fa zer so bre 
o ami go Pe dro Piva, so bre a ci vi li da de do con ví vio
com V. Exª, do ca ri nho e do en ten di men to que a di ver -
gên cia não dis tan cia na de mo cra cia. Sa i ba V. Exª que
sen ti re mos mu i to a fal ta do ami go Pe dro Piva, que
luta pelo Bra sil e por São Pa u lo – o que é seu de ver.
Re cen te men te pude ob ser var a atu a ção de V. Exª
quan do re la tei o em prés ti mo so li ci ta do pela Pre fe i tu ra 
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de São Pa u lo, opor tu ni da de que tive V. Exª ”no meu
cal ca nhar“ o tem po in te i ro. Se na dor Pe dro Piva, va -
mos sen tir mu i to a fal ta de V. Exª, um ho mem que tem
a ca pa ci da de de vi su a li zar este Bra sil de car ne e osso 
que, ape sar das di fi cul da des, ten ta ob ter um de sen -
vol vi men to com jus ti ça so ci al. Mi nha sa u da ção ca ri -
nho sa. Qu e ro vê-lo no va men te como Se na dor ele i to e 
não como su plen te, como dis se o Se na dor Ber nar do
Ca bral. V. Exª, du ran te seis anos, mos trou-nos que
tem um pa pel a cum prir na luta po lí ti ca e de mo crá ti ca
do nos so País. Um gran de abra ço do ami go Pa u lo
Har tung e, fun da men tal men te, dos ca pi xa bas.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i to 
obri ga do, Se na dor Pa u lo Har tung. Des ti nei um tre cho
do meu dis cur so em ho me na gem à sua ge ra ção,
quan do me re fe ri aos jo vens que ocu pa rão este Ple -
ná rio do Se na do. Fico fe liz com a ci ta ção de que não
sou ape nas um Se na dor por São Pa u lo. Esfor cei-me
aqui jus ta men te para ser um Se na dor do meu País,
como dis se V. Exª.

Obri ga do, Se na dor Pa u lo Har tung.
O Sr. José Sar ney (PMDB – AP) – Se na dor Pe -

dro Piva, V. Exª me con ce de um apar te?
O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Ouço

V. Exª com pra zer, Se na dor José Sar ney.
O Sr. José Sar ney (PMDB – AP) – Este meu

apar te tem a sus pe i ção de uma es tre i ta e ve lha ami -
za de. Mas que ro de i xar con sig na do em seu dis cur so
que V. Exª sem pre de i xa um va zio nes ta Casa quan do 
se des pe de: pela sua fi gu ra hu ma na, pela sua cor di a -
li da de, pelo pra zer do seu con ví vio que a Casa toda
tem des fru ta do, pelo seu gos to pelo tra ba lho par la -
men tar – que to dos aqui des co bri mos –, pela de fe sa
que sem pre fez do seu Esta do, pelo seu co nhe ci men -
to dos pro ble mas bra si le i ros e pela gran de con tri bu i -
ção que tem dado aos tra ba lhos do Se na do Fe de ral.
Mu i to obri ga do.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i to 
obri ga do, Pre si den te.

Quem tem que agra de cer a V. Exª, Pre si den te,
sou eu, por que, no bre ve pe río do em que es ti ve fora
des te Par la men to, V. Exª – e não me es que ce rei ja -
ma is – me dis tin guiu com a ma i or co men da des te
Con gres so, mes mo eu es tan do fora do Se na do: a
Ordem do Con gres so Na ci o nal.

Mu i to obri ga do pelo ca ri nho, Pre si den te, mu i to
obri ga do pela sua ami za de, mu i to obri ga do pela sua
in te li gên cia que me ilu mi na nos mo men tos mais es -
cu ros. 

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Se na dor 
Pe dro Piva, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Con -
ce do o apar te a V. Exª, Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Se na dor 
Pe dro Piva, em nome da Ban ca da do PMDB e da que -
les que aqui não pu de ram apar teá-lo, que ro fa lar so -
bre o que V. Exª sig ni fi ca – e sig ni fi cou – como Se na -
dor e, so bre tu do, como ami go de to dos nós. Nes te
mo men to, so mos obri ga dos a dar o me lhor tes te mu -
nho do que V. Exª acres cen tou para esta Casa, para o
País e para a re pre sen ta ção po lí ti ca do Esta do de
São Pa u lo. Con te sem pre com a ami za de e, es pe ci al -
men te, com o res pe i to de seus ami gos.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i to 
obri ga do, Se na dor Re nan Ca lhe i ros. Ti ve mos em ba -
tes du ros, al gu mas ve zes, di ver gên ci as, mas a di ver -
gên cia com ho nes ti da de e con vic ção une as pes so as; 
não as de su ne. Foi o caso de V. Exª. Ti ve mos al gu mas 
po si ções di ver gen tes que nos uni ram ain da mais pelo 
res pe i to mú tuo que te mos um pelo ou tro.

Mu i to obri ga do.
O Sr. Val mir Ama ral (PMDB – DF) – Per mi -

te-me V. Exª, um apar te?
O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Con -

ce do o apar te a V. Exª, Se na dor Val mir Ama ral.
O Sr. Val mir Ama ral (PMDB – DF) – Caro ami -

go, Se na dor Pe dro Piva, V. Exª já está sen do apar te a -
do por vá ri os Se na do res, mas eu gos ta ria de fa zer o
meu hu mil de apar te. V. Exª está sa in do hoje, mas de i -
xa rá um ad mi ra dor, um ami go. Con te sem pre co mi go.
Faço das pa la vras dos meus Pa res as mi nhas pa la -
vras tam bém. Boa sor te e su ces so em sua nova vida
de em pre sá rio. Pa ra béns, Se na dor Pe dro Piva.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i to 
obri ga do, Se na dor Val mir Ama ral. A mi nha vida, de -
po is des sa bre ve pas sa gem pelo Se na do, muda um
pou co. A vida do ci da dão que en tra nes ta Casa, que
con vi ve com as pes so as com as qua is con vi vi – e con -
vi vo – muda um pou co de pers pec ti va. Vou tra ba lhar
mais – es pe ro – pelo País do que, ego is ti ca men te,
para as em pre sas e como em pre sá rio.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – Se -
na dor Pe dro Piva, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Con -
ce do o apar te a V. Exª, Se na dor Gil ber to Mes tri nho.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – No -
bre Se na dor Pe dro Piva, V. Exª foi uma das pri me i ras
li de ran ças com que con vi vi aqui no Se na do. Des de
en tão, pas sei a ad mi rar o seu tra ba lho, a sua de di ca -
ção e a sua von ta de de ser vir ao País. O tra ba lho nas
Co mis sões, mu i tas ve zes ve e men te, mas sem pre
cor di al, de mons tra que V. Exª não é ape nas um Se na -
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dor pelo Esta do de São Pa u lo, como dis se o Se na dor
Pa u lo Har tung, V. Exª é um Se na dor da Re pú bli ca
bra si le i ra. Assim, pela ma ni fes ta ção do Ple ná rio e
por essa de mons tra ção de ca ri nho e so li da ri e da de,
V. Exª pode ava li ar o con ce i to e a ad mi ra ção de que
des fru ta en tre to dos nós e o sen ti do de que, ape sar
de au sen te, te re mos sem pre o sen ti men to de sua pre -
sen ça até o fim des te man da to. Se Deus qui ser e a
von ta de do ele i to ra do de São Pa u lo tam bém for es -
cla re ci da e cons ci en te, V. Exª es ta rá aqui no pró xi mo
man da to. 

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) –
Agra de ço, Se na dor Gil ber to Mes tri nho, as pa la vras
de V. Exª. A so li da ri e da de em seu co ra ção é do ta ma -
nho do seu Esta do do Ama zo nas, é mu i to gran de.

O Sr. Pa u lo Sou to (PFL – BA) – Se na dor Pe dro
Piva, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Con -
ce do o apar te a V. Exª, Se na dor Pa u lo Sou to, meu
ami go da Ba hia.

O Sr. Pa u lo Sou to (PFL – BA) – Se na dor Pe dro
Piva, V. Exª foi aqui, du ran te todo este tem po, prin ci -
pal men te para mim que es tou em meu pri me i ro man -
da to, um exem plo mu i to elo qüen te de um Se na dor
cum pri dor dos seus de ve res, de um ami go, de ho -
mem ca paz de con vi ver com as di ver gên ci as, en fim,
de um de mo cra ta que, du ran te todo este pe río do, deu 
gran des exem plos do bom exer cí cio de seu man da to.
Mas o que que ro par ti cu la ri zar nes te mo men to, ra pi -
da men te, é que, sen do V. Exª re pre sen tan te de um
Esta do rico e po de ro so, que ja ma is de i xou de de fen -
der com a ma i or ve e mên cia pos sí vel os in te res ses le -
gí ti mos de seu Esta do, sem pre teve – e isto é im por -
tan te – a com pre en são de to dos os pro ble mas bra si -
le i ros, prin ci pal men te a com pre en são da que les ou -
tros Esta dos, so bre tu do os das re giões, eu di ria, mais
po bres, da que les Esta dos que pro cu ram sem pre um
lu gar ao sol na Fe de ra ção. V. Exª sem pre teve essa
com pre en são no exer cí cio do man da to de Se na dor,
sem pre de fen den do o seu Esta do, bri gan do, como é
de ver de to dos nós, pelo Esta do de ori gem, mas
tendo a com pre en são exa ta, como um ver da de i ro
po lí ti co, das ne ces si da des de to das as Uni da des da
Fe de ra ção. Esse é o gran de exem plo, en tre tan tos ou -
tros, que V. Exª de i xa nes ta Casa. Por isso as sis ti mos
aqui, hoje, a es sas ma ni fes ta ções que, te nho a ab so -
lu ta con vic ção, são ex tre ma men te sin ce ras, de uma
cer ta sa u da de que nes te mo men to V. Exª nos de i xa
ao, tem po ra ri a men te – te mos to dos es pe ran ça dis so
–, au sen tar-se do nos so con ví vio aqui no Se na do Fe -
de ral.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i to 
obri ga do, Se na dor Pa u lo Sou to. V. Exª fala em Esta -
dos gran des e pe que nos. Re pi to aqui Mar tin Lut her
King para di zer que o meu so nho não é que o meu
Esta do pi o re, que te nha me nos ri que za ou que seja
me nos pro du ti vo. O meu so nho é que todo o Bra sil se
trans for me numa Fe de ra ção de gran des e ri cos Esta -
dos, de Nor te a Sul.

Mu i to obri ga do pe las suas pa la vras, Se na dor
Pa u lo Sou to.

O Sr. Luiz Otá vio (Blo co/PPB – PA) – Se na dor
Pe dro Piva, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Con -
ce do o apar te a V. Exª, Se na dor Luiz Otá vio.

O Sr. Luiz Otá vio (Blo co/PPB – PA) – Se na dor
Pe dro Piva, em pri me i ro lu gar, eu gos ta ria de, nes ta
opor tu ni da de, de i xar re gis tra do aqui, em nome do
povo pa ra en se, a nos sa ad mi ra ção por V. Exª, sua fa -
mí lia e pelo tra ba lho re a li za do den tro do Con gres so
Na ci o nal como re pre sen tan te de São Pa u lo, o ma i or
Esta do de nos so País, e tam bém como subs ti tu to
de uma gran de fi gu ra na ci o nal, o Mi nis tro José Ser -
ra. V. Exª or gu lhou o povo pa u lis ta e re pre sen tou, com 
mu i ta  al ti vez, o Mi nis tro José Ser ra. Re al men te, a
Ban ca da de São Pa u lo, ten do à fren te V. Exª, re pre -
sen ta nes ta Casa a ma i or quan ti da de de vo tos do
País. V. Exª sem pre foi o olho do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que nes ta Casa, o olho que acom pa nha va e
acom pa nha as vo ta ções, fa zen do com que o Go ver -
no, quan do ne ces sá rio, ti ves se in for ma ções pre ci sas
e ime di a tas. V. Exª, pelo ca nal aber to que tem com o
Pa lá cio do Pla nal to e como ami go pes so al do Pre si -
den te da Re pú bli ca, sem pre re pre sen tou o Go ver no,
em es pe ci al o Pre si den te Fer nan do Hen ri que, nes ta
Casa. Por tan to, foi uma hon ra e uma sa tis fa ção imen -
sa o con ví vio com V. Exª. V. Exª con ti nua em nos so co -
ra ção. Com cer te za, no ano que vem, V. Exª es ta rá re -
tor nan do a esta Casa como Se na dor pelo Esta do de
São Pa u lo. Mu i to obri ga do.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Agra -
de ço a V. Exª, no bre Se na dor Luiz Otá vio. Re pre sen to 
mais o meu Par ti do. Em di ver sas oca siões, eu dis cor -
da va de di re tri zes do meu Par ti do e, por in sis tên cia do 
meu Lí der de en tão, o Se na dor Sér gio Ma cha do, era
obri ga do a vo tar com o Go ver no, mas con tra as mi -
nhas con vic ções. Quem sabe se, nes se bre ve es pa ço
de tem po em que fi ca rei fora, eu pos sa dar va zão
àqui lo que ver da de i ra men te pen so so bre cer tos pro -
ble mas. Mu i to obri ga do pelo apar te.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO) – Se na dor
Pe dro Piva, V. Exª me per mi te um apar te?
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O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Ouço
o apar te de V. Exª, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO) – Emi nen te 
Se na dor Pe dro Piva, con gra tu lo-me com V. Exª pela
rara fe li ci da de com que V. Exª se de sin cum biu de uma 
di fi cí li ma mis são: re pre sen tar o po de ro so Esta do de
São Pa u lo e, so bre tu do, subs ti tu ir, aqui, nes ta Casa, o 
gran de Se na dor José Ser ra, até ama nhã o nos so Mi -
nis tro da Sa ú de. V. Exª sou be con ci li ar a de fe sa do in -
te res se do em pre sa ri a do na ci o nal, mas, prin ci pal -
men te, foi in tran si gen te na de fe sa dos in te res ses ma i -
o res da Na ção bra si le i ra. V. Exª, emi nen te Se na dor,
ali a do a es sas qua li da des, tem uma ca pa ci da de mu i -
to gran de de con quis tar os seus com pa nhe i ros. Con -
vi vi com V. Exª nes ta Casa e fi ze mos aque la ami za de
que se faz nos ban cos de es co la e per du ra eter na -
men te. Por tan to, de se jo a V. Exª um bre ve re gres so.
Sei que São Pa u lo ha ve rá de re co lo cá-lo aqui, por que 
V. Exª re pre sen ta a as pi ra ção do povo pa u lis ta no.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i to 
obri ga do, Se na dor Car los Pa tro cí nio. V. Exª, re pre -
sen tan do um Esta do novo, mas um dos que mais
cres cem nes te País, cer ta men te tem au to ri da de mo -
ral para di zer o que diz. Eu agra de ço de co ra ção suas
pa la vras de ami za de e de so li da ri e da de.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Se na dor Pe -
dro Piva, V. Exª con ce de-me um apar te?

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Com
pra zer, Se na dor Arlin do Por to.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Se na dor Pe -
dro Piva, exis tem vá ri as for mas de de fi nir ca rac te rís ti -
cas de mi ne i ro. Uma de las me veio, ago ra, à lem bran -
ça: a de que ser mi ne i ro é ter sim pli ci da de e pu re za,
co ra gem e bra vu ra, fi dal gia e ele gân cia. Uso des sas
ex pres sões para tra du zir meu sen ti men to em re la ção
a V. Exª, um pa u lis ta que, de fato, tem gran de re la ci o -
na men to com Mi nas Ge ra is. Espe ci al men te como
ami go, como com pa nhe i ro, que ro tra du zir meu sen ti -
men to de res pe i to e re co nhe ci men to pelo seu tra ba -
lho, por sua pre sen ça cons tan te nas Co mis sões e no
ple ná rio, pelo ver da de i ro par la men tar que cum pre
seu man da to com dig ni da de, al ti vez e de ter mi na ção.
Mo men tos di fí ce is nós vi ve mos, e V. Exª com par ti lhou 
de to dos eles, mas o re sul ta do, ao fi nal, sur giu: a ad -
mi ra ção e o res pe i to dos com pa nhe i ros à le al da de
que sem pre de mons trou – e que na tu ral men te deve
ter sido re cí pro ca –, mas, prin ci pal men te, a von ta de
de fa zer. A ele gân cia, o com por ta men to de V. Exª, a
sua fi dal guia uniu to dos nes te mo men to, para fa zer -
mos não uma des pe di da, mas uma ho me na gem. A
mi nha men sa gem, a mi nha pa la vra é de ho me na gem

ao Par la men tar que hoje de i xa esta Casa. A ho me na -
gem é tam bém do ami go, que re co nhe ce sua de di ca -
ção, so li da ri e da de e ami za de. Que São Pa u lo pos sa
re co nhe cer seu tra ba lho e que o Se na do da Re pú bli -
ca pos sa tê-lo de novo, em bre ve, para o bem de São
Pa u lo e do Bra sil. Fe li ci da des, Se na dor Pe dro Piva!

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Se -
na dor Arlin do Por to, al guns com pa nhe i ros me co lo -
cam como em pre sá rio, mas V. Exª sabe que a mi nha
pa i xão está na ter ra. Qu a se toda se ma na me acon se -
lho com V. Exª, para sa ber como está o nos so café, o
nos so le i te. E fico tris te ao sa ber que o nos so le i te é
mais ba ra to do que água, ao ver que o nos so café
está com o pre ço mais ba i xo que já teve em toda a
sua his tó ria. Ho mens como V. Exª, como o Se na dor
Osmar Dias, que lu tam pela agri cul tu ra – uma das ba -
ses des te País –, in cen ti va ram-me a lu tar pelo Bra sil
como um todo.

Obri ga do por suas pa la vras. Obri ga do, meu
ami go Arlin do Por to.

O Sr. Osmar Dias (Blo co/PDT – PR) – Se na dor
Pe dro Piva, V. Exª con ce de-me um apar te?

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Se -
na dor Osmar Dias, ouço V. Exª.

O Sr. Osmar Dias (Blo co/PDT – PR) – Se na dor
Pe dro Piva, foi uma gran de hon ra para mim ter con vi -
vi do, du ran te o man da to, com V. Exª. Che ga mos pra ti -
ca men te jun tos ao Se na do, e du ran te es ses seis anos 
em que V. Exª per ma ne ceu aqui ti ve mos uma con vi -
vên cia de ami gos. Mu i tas ve zes, de ba te mos ques tões 
im por tan tes de São Pa u lo e do Bra sil. Qu a se sem pre
nos en ten de mos. Mas mes mo quan do nos de sen ten -
de mos, V. Exª me re ceu meu res pe i to, por que há qua -
li da des em V. Exª que nin guém pode ne gar, como a
sin ce ri da de, a se ri e da de. V. Exª tem con vic ção da qui -
lo que de fen de, por isso re pre sen tou São Pa u lo mu i to
bem e foi um Se na dor do Bra sil que to dos nós pas sa -
mos a ad mi rar e a res pe i tar. V. Exª usou a hu mil da de
mu i tas ve zes, mas nun ca se afas tou da so bri e da de e
da al ti vez, so bre tu do, no de sem pe nho do man da to,
que, com cer te za, o povo de São Pa u lo lhe con ce de rá 
mais uma vez. Leve, por esse bre ve afas ta men to, o
ca ri nho de quem tem por V. Exª uma gran de ad mi ra -
ção. Não se es que ça de que V. Exª é um pou co Se na -
dor do Pa ra ná. Sem dú vi da, o Pa ra ná tem res pe i to
pela em pre sa de V. Exª e de seus só ci os, pela for ma
como ela é con du zi da. Se na dor Pe dro Piva, leve o
meu res pe i to, a mi nha ad mi ra ção e o meu ca ri nho.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i to 
obri ga do, Se na dor Osmar Dias. O Pa ra ná é uma ex -
ten são do Esta do de São Pa u lo. Esta mos ir ma na dos
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não só pela di vi sa, mas tam bém pela ci da da nia. Re al -
men te, sou um pou co Se na dor do Pa ra ná; te nho, in -
clu si ve, o tí tu lo de ci da dão do seu Esta do. So mos ir -
mãos de ami za de e de Esta do. Obri ga do por suas pa -
la vras.

O Sr. Álva ro Dias (Blo co/PDT – PR) – Se na dor
Pe dro Piva, V. Exª con ce de-me um apar te?

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Ouço
V. Exª, Se na dor Álva ro Dias. 

O Sr. Álva ro Dias (Blo co/PDT – PR) – Se na dor
Pe dro Piva, como se vê, o con sen so que há nes ta
Casa res sal ta uma de suas fun da men ta is qua li da des
de ser hu ma no: a cor di a li da de. Eu o de fi ni ria como um 
ho mem cor di al, que, com ha bi li da de, res pe i to e mu i ta
sen si bi li da de po lí ti ca ad mi nis tra as dis cor dân ci as e
con se gue tor nar-se ami go de to dos, de com pa nhe i -
ros e ad ver sá ri os. Um só po de ria fa lar por to dos nós e
es ta ría mos eco no mi zan do tem po, mas sei que cada
um quer ter o pra zer de ma ni fes tar a ad mi ra ção que
de vo ta a V. Exª. Gos ta ria de di zer que o Bra sil está
mu dan do, e esta Casa está aju dan do nes sa mu dan -
ça. A pos tu ra ado ta da nos úl ti mos me ses pelo Se na -
do Fe de ral, pos tu ra de afir ma ção éti ca, cor res pon de
às ex pec ta ti vas da Na ção. Po de mos co me mo rar tam -
bém si na is de mu dan ça em ou tros seg men tos da na -
ci o na li da de, sen do bom des ta car o Mi nis té rio Pú bli co, 
o Po der Ju di ciá rio. Há um ce ná rio de mu dan ça real
em nos so País, de mu dan ça para me lhor. Esta mos
sin to ni za dos com os avan ços que a so ci e da de está a
exi gir. Sem dú vi da, a pre sen ça de V. Exª, nes te mo -
men to, na vida pú bli ca na ci o nal, pas sa a ser fun da -
men tal. Daí a nos sa es pe ran ça de que essa des pe di -
da seja, re al men te, por mu i to pou co tem po. É im pres -
cin dí vel a pre sen ça de V. Exª, de uma for ma ou de ou -
tra, na vida pú bli ca do nos so País.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Se -
na dor Álva ro Dias, os ir mãos Dias são sus pe i tos, prin -
ci pal men te V. Exª, que me co nhe ce há tan to tem po.
Ina u gu ra mos jun tos, quan do V. Exª era Go ver na dor, a 
lim pe za do rio Ta ba gi. De mos nova vida àque le rio,
sob a sua ori en ta ção, sob a sua li de ran ça e com a
nos sa par ti ci pa ção. Quer di zer, so mos par tí ci pes e
só ci os nes se so nho de um Bra sil me lhor. Obri ga do,
Se na dor Álva ro Dias.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Se na dor
Pe dro Piva, V. Exª con ce de-me um apar te?

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Se -
na dor Mo re i ra Men des, ouço V. Exª.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Se na dor
Pe dro Piva, quan do as su mi o Se na do em subs ti tu i ção 
ao Go ver na dor José Bi an co, V. Exª foi um dos que gui -

a ram os meus pri me i ros pas sos nes ta Casa – e que ro 
di zer que os gui a ram bem. Apren di mu i to. Mas essa é
ape nas uma das mu i tas ra zões que te nho para ad mi -
rá-lo e res pe i tá-lo, além da sua con du ta, sua pos tu ra,
sua ha bi li da de, sua in te gri da de. Eu, como pa u lis ta no
de nas ci men to e, hoje, ron do ni en se de co ra ção, não
pos so de i xar tam bém de pres tar uma ho me na gem a
esse meu con ter râ neo, que, du ran te o tem po em que
es te ve nes ta Casa, sou be tra tar as co i sas de in te res -
se do Se na do com mu i ta ha bi li da de, mu i ta pres te za e, 
so bre tu do, mu i ta de ter mi na ção. Por tan to, que ro que
V. Exª leve o re gis tro mo des to des te pa u lis ta no de
nas ci men to que o ad mi ra mu i to e que se tem cer te za
de que tem po ra ri a men te vai per der a sua com pa nhia,
sabe que cer ta men te terá um ami go pela eter ni da de.
Espe ro vê-lo em bre ve no va men te aqui. Leve um
gran de abra ço do povo do Esta do de Ron dô nia.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i to 
obri ga do, Se na dor Mo re i ra Men des. Em to dos os
meus dis cur sos so bre o Esta do de São Pa u lo sem pre
afir mei que São Pa u lo só é gran de pe las pes so as que 
sou be tra zer de ou tros Esta dos e de ou tras na ções. 

São Pa u lo é um exem plo de di ver si da de, é um
amál ga ma de pes so as, de na ções que o fi ze ram
gran de. V. Exª e to dos os Esta dos que aqui es tão
repre sen ta dos, os pa ra i ba nos, os acre a nos, en fim,
os ci da dãos de todo o Bra sil fi ze ram o meu Esta do
gran de. 

Por isso de fen do tan to este Bra sil, este País,
igual men te com o meu Esta do.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
dor Pe dro Piva, V. Exª con ce de-me um apar te?

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Se -
na dor Ca sil do Mal da ner, ouço V. Exª.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
dor Pe dro Piva, pedi o apar te para di zer que V. Exª
não é só pa ra na en se, não é só pa u lis ta, não é só per -
nam bu ca no, V. Exª tam bém é ca ta ri nen se. E não ape -
nas por ter o tí tu lo de ci da dão ca ta ri nen se. Nós o que -
re mos bem em San ta Ca ta ri na. V. Exª é al guém  que
está aci ma das ques tões par ti dá ri as, das ques tões
ide o ló gi cas da qui ou de lá. V. Exª re pre sen ta uma es -
pé cie de pa tro no, de buda, de bis po. É ver da de!

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Obri -
ga do.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – V. Exª
está aci ma das dis si dên ci as, é um con tem po ri za dor,
é um aglu ti na dor. V. Exª é um ho mem que nos ins pi ra
a von ta de de lu tar. Por isso, é uma mar ca para nós to -
dos. Todo mun do quer bem a V. Exª, de vi do a sua cor -
di a li da de, ao seu je i to de lu tar, a sua ma ne i ra de

Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 00359

    237FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



conquis tar. Te nho cer te za de que se os Se na do res Ge -
ral do Althoff e Jor ge Bor nha u sen o apar te as sem di ri -
am a mes ma co i sa. Enfim, nós, ca ta ri nen ses, ad mi ra -
mos mu i to V. Exª, as sim como to dos os bra si le i ros.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i to 
obri ga do, Se na dor Ca sil do Mal da ner. V. Exª tem ra -
zão. Sou ca ta ri nen se de alma e es tou plan ta do em
San ta Ca ta ri na. Lá te nho ra í zes e con ti nu a rei ten do,
se guin do os pas sos dos re pre sen tan tes le gí ti mos
des se Esta do, como V. Exª.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor Pe dro Piva, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Se -
na dor Edu ar do Su plicy, meu con ci da dão, tem V. Exª a
pa la vra.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Gos -
ta ria de cum pri men tá-lo e, tam bém, re gis trar o res pe i -
to e a fi dal guia com que sem pre con du ziu o seu
mandato, so bre tu do como Pre si den te da Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos,  pro cu ran do agir com im -
par ci a lidade no que diz res pe i to ao de ba te das de -
man das con si de ra das im por tan tes. Hou ve mo men tos 
em que di ver gi mos, mas V. Exª sem pre teve co mi go
um re la ci o na men to de res pe i to, o que nos faz ava li ar
como mu i to im por tan te a for ma pela qual sem pre tra -
tou os Se na do res da Opo si ção.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i to 
obri ga do, Se na dor Edu ar do Su plicy. Unem-nos, mais
do que ser mos do mes mo Esta do, uma ami za de e o
res pe i to fra ter no, des de os ban cos es co la res. So mos
ami gos há mais de qua ren ta anos. O res pe i to que te -
nho por V. Exª te nho tam bém es pe ci al men te por sua
fa mí lia, pelo seu pai, a quem co nhe ci, e que me dis tin -
guiu mu i tas ve zes com sua ami za de, pela sua mãe,
suas ir mãs e ir mãos, dos qua is te nho a hon ra de ser
ami go – de to dos eles. Obri ga do por suas pa la vras,
Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Mu i to
obri ga do.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Se na dor Pe dro Piva, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Se -
na dor Anto nio Car los Va la da res, ouço V. Exª com
pra zer.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Se na dor Pe dro Piva, pe los apar tes, pro nun ci a men tos 
e ma ni fes ta ções fe i tos nes ta tar de em que V. Exª se
des pe de mo men ta ne a men te – por que sem pre es ta rá 
pre sen te em nos sos co ra ções –, ve ri fi ca mos um fato
de fi ni ti va men te raro em uma casa po lí ti ca: al guém,
com mu i ta ha bi li da de, com mu i ta com pe tên cia, con -

se guiu ge rar em tor no de si as sim pa ti as da una ni mi -
da de do Se na do Fe de ral. Não só pelo tra ba lho par la -
men tar edi fi can te, que lhe dá o mé ri to para re i vin di car 
jun to ao ele i to ra do de São Pa u lo qual quer car go ele ti -
vo. Quem sou eu para acon se lhar V. Exª? V. Exª, um
em pre sá rio bem su ce di do, que gran je ou o res pe i to de 
to dos os pa u lis tas e de to dos os bra si le i ros em sua
pas sa gem pelo Se na do Fe de ral, tem todo o di re i to de
se can di da tar a um car go ele ti vo. Te nho cer te za de
que V. Exª, can di da tan do-se ao Se na do Fe de ral ou à
Câ ma ra dos De pu ta dos, es ta rá na com pa nhia de ho -
mens como o De pu ta do Del fim Net to, que veio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos ho me na ge ar V. Exª, pela ad -
miração por sua atu a ção po lí ti ca edi fi can te e de su -
ces so. Por tan to, mi nha pa la vra é de es tí mu lo para
que V. Exª con ti nue na sua ati vi da de em pre sa ri al, lu -
tan do pelo for ta le ci men to da em pre sa na ci o nal, lu tan -
do para que os im pos tos bra si le i ros se jam re du zi dos
para um pa ta mar aces sí vel à em pre sa na ci o nal, que
as sim po de rá se de sen vol ver e ofe re cer mais em pre -
gos. Mi nha pa la vra é de in cen ti vo para que V. Exª se
can di da te a um car go ele ti vo e, com seu tra ba lho e
sua voz jun to ao Po der Le gis la ti vo, lute pelo for ta le ci -
men to de todo o Bra sil.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i to 
obri ga do, Se na dor Anto nio Car los Va la da res. Pe -
ço-lhe que vá a São Pa u lo mo ti var to dos os ser gi pa -
nos, que ama mos, para que seu va ti cí nio se tor ne
uma re a li da de. Obri ga do, Se na dor Va la da res.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Se na dor Pe -
dro Piva, V. Exª con ce de-me um apar te?

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Ouço
V. Exª, Se na dor José Agri pi no.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Se na dor Pe -
dro Piva, al guns Se na do res do PFL já se ma ni fes ta -
ram, ou tros vão se ma ni fes tar, mas que ro lhe le var – e 
que ro que V. Exª en ten da como tal – a pa la vra ofi ci al
do Par ti do que aqui li de ro, o PFL, a pa la vra de apre ço
e de ho me na gem a um ci da dão que de i xa rá uma la -
cu na no Se na do. O Se na do, a par tir de hoje, per de rá
– es pe ro que por pou co tem po – um ci da dão ele gan -
te. Não me re fi ro à ele gân cia no as pec to fí si co, do ca -
be lo sem pre bem pen te a do,...

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Bran co. 
O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – ...dos ter nos

bem cor ta dos, mas à ele gân cia da per so na li da de de
V. Exª, que é a mais im por tan te. Se na dor Pe dro Piva,
V. Exª pode es tar cer to de que, quan do en trar nes te ple -
ná rio, em mar ço, abril, maio, agos to, se tem bro, V. Exª
será re ce bi do aqui como se ti tu lar fos se, di fe ren te -
men te de mu i tos que de i xam esta Casa e que aqui
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são re ce bi dos, mu i tas ve zes até, com cer ta in di fe ren -
ça. Esse mé ri to é seu, pela ele gân cia de sua per so na -
li da de, pela fi dal guia de tra to. Qu an do se pro cu ra va
aqui no Se na do uma pes soa que ti ves se li vre trân si to
com to das as cor ren tes e que se en ten des se bem
com to dos os par ti dos, a pes soa era Pe dro Piva, pela
res pe i ta bi li da de e fi dal guia do tra to. Con tra V. Exª nin -
guém diz nada. V. Exª é um ho mem reto, cor re to, pro -
bo. Mais do que isso, sou tes te mu nha da ele gân cia de 
sua per so na li da de, por que re la ta mos jun tos a Lei das
S.A., ta re fa com pli ca da, prin ci pal men te para mim, que
não sou pro pri a men te do ramo, como V. Exª. Fui tes te -
mu nha do es pí ri to pú bli co de V. Exª, quan do, em mu i -
tos ar ti gos e mu i tas emen das apre sen ta das, en tre o
in te res se na ci o nal, pú bli co, e o in te res se de sua em -
pre sa, V. Exª fez a op ção cla ra pelo in te res se pú bli co,
pelo in te res se na ci o nal. Eu pre ci sa va dar este tes te -
mu nho para, em nome do meu Par ti do, di zer que não
es ta mos nos des pe din do de um ci da dão cor re to e sé -
rio. Esta mos de se jo sos de que o es pa ço de tem po da
au sên cia de Pe dro Piva seja cur to e que V. Exª vol te
bre ve para cá.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) –
Senador José Agri pi no, ele gân cia é um tí tu lo que
não pos so ar re ba tar de V. Exª. To das as qua li da des
que V. Exª me atri bui são, pri me i ra men te, as suas
qua li da des. Estou mi ran do num es pe lho para bus car
o re fle xo da sua au to ri da de, da sua lha ne za, do seu
es pí ri to pú bli co, para que eu pos sa – e pude, acho –
cum prir bem o meu man da to.

Obri ga do por suas pa la vras pes so a is e pela
pa la vra ofi ci al de seu Par ti do, a que mu i to pre zo.
Obri ga do.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – V. Exª
me per mi te um apar te, Se na dor Pe dro Piva?

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Ouço
V. Exª com pra zer.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Se na dor 
Pe dro Piva, an tes de che gar a esta Casa, ou via pelo
rá dio a pa la vra de V. Exª. No rá dio, a ex pres são fica ní -
ti da, a ob je ti vi da de fica bas tan te cla ra, e sua voz nos
leva a co nhe cer a sua per so na li da de. Apres sei-me
em es tar aqui.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Obri -
ga do, Se na dor.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Eu não 
po de ria es tar au sen te em um mo men to como este.
V. Exª não é ape nas um Par la men tar, mas um ami go,
que, dis pon do de um vas to mun do na vida eco nô mi -
ca, dis põe tam bém de um co ra ção imen so, com o
qual aco lhe seus com pa nhe i ros de Casa. A po lí ti ca,

como mu i to já se dis se, é a mais no bre das ati vi da des
hu ma nas, mas, no seu Esta do, como em to dos os
Esta dos, a po lí ti ca, às ve zes, é exer ci da não como
uma ati vi da de no bre, mas como uma arte mar ci al,
uma arte de guer ra, vis to que o ci da dão quer exer cer
a arte po lí ti ca, o man da to, ima gi nan do como pres su -
pos to a exis tên cia de um ad ver sá rio do seu par ti do a
ser der ro ta do e, se pos sí vel, até as sas si na do. V. Exª
po de ria se guir essa li nha. Ho mens do mun do in te i ro
ado ta ram sem pre a po lí ti ca como uma arte mar ci al,
uma arte de guer ra. Hi tler e Mus so li ni fa zi am po lí ti ca
como arte de guer ra, e al guns pa u lis tas tam bém já
exer ce ram a vida pú bli ca como uma arte guer re i ra.
Isso ocor re em Mi nas tam bém, como em to dos os
Esta dos. Entre tan to, a qua se to ta li da de dos bra si le i -
ros exer cem a vida po lí ti ca como sen do uma ati vi da de 
hu ma na no bre, com ple ta e fun da men tal para o aper -
fe i ço a men to das ins ti tu i ções de mo crá ti cas. Qu e ro ci -
tar aqui um ba i a no: Gil ber to Gil, que quis ser Ve re a dor 
em Sal va dor, na Ba hia – e o fez no pres su pos to de
que con ti nu a ria a sua vida como can tor e com po si tor,
pro mo ven do a paz en tre ba i a nos e bra si le i ros –, mas
que, quan do per ce beu que a po lí ti ca não é ape nas
uma arte de pro mo ver a paz, fa zen do-se mis ter um
ad ver sá rio a ser der ro ta do, de i xou a po lí ti ca e vol tou a 
ser um ci da dão da paz no Bra sil e no mun do. Esse é
Gil ber to Gil, nos so can tor e com po si tor. V. Exª é um
pa u lis ta. Meu caro Se na dor, es tou vin do do sul de Mi -
nas; es tou vin do do su do es te de Mi nas; es tou vindo
do Triân gu lo Mi ne i ro; es tou vin do de Po ços de Cal -
das; es tou vin do da fron te i ra pa u lis ta com a fron te i ra
ba i a na, onde os dois Esta dos se ajus tam e se aca sa -
lam, numa trans for ma ção de uma vida eco nô mi ca
sig ni fi ca ti va para o bem-estar da so ci e da de bra si le i ra. 
V. Exª – que ro fa lar com mu i ta cla re za – re pre sen ta
um tra ço de paz en tre os dois gran des Esta dos que
são Mi nas Ge ra is e São Pa u lo. De se jo fe li ci da de para
o ami go. Não se afas te des ta Casa! De vez em quan -
do ve nha aqui con ver sar, abra çar-nos, por que o abra -
ço é fun da men tal para a vida hu ma na e para a pros -
pe ri da de da po lí ti ca no Bra sil. Mu i to obri ga do.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i to 
obri ga do, Se na dor Fran ce li no Pe re i ra. As pa la vras de
um ho mem como V. Exª, um dos de ca nos des ta Casa, 
que pas sou por to dos os car gos pú bli cos – foi De pu ta -
do, Go ver na dor, Mi nis tro; foi tudo –, in cen ti vam-me e,
sin ce ra men te, en gran de cem mu i to o fe cha men to
des te meu pe río do no Se na do Fe de ral. Vi rei aqui,
sim, Se na dor, ou vir meus com pa nhe i ros para apren -
der um pou co mais, a fim de que eu pos sa ser vir me -
lhor ao meu País.

Obri ga do, Se na dor.
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O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) – V. Exª 
me per mi te um apar te?

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Ouço
V. Exª com pra zer.

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) –
Meu caro Se na dor Pe dro Piva, es tou no Se na do Fe -
de ral há pou co mais de um ano e meio e te nho V. Exª
como uma gran de re fe rên cia de equi lí brio, pon de ra ção,
ex pe riên cia e di plo ma cia. As qua li da des que V. Exª trou -
xe para esta Casa, para a Ban ca da do PSDB e a Co -
mis são de Edu ca ção re pre sen tam uma con tri bu i ção
de ex cep ci o nal im por tân cia. Con fes so que, na Co mis -
são de Edu ca ção, quan do ha via qual quer pro je to de
ma i or com ple xi da de, en vol ven do as pec tos po lê mi -
cos, eu sem pre me lem bra va de V. Exª como a pes soa 
ca paz de re la tá-lo e de en con trar uma so lu ção po lí ti ca 
para aque le pro ble ma. E, com mu i ta sa tis fa ção, apro -
va mos na Co mis são de Edu ca ção do Se na do a Lei
Pe dro Piva, que vin cu la re cur sos da lo te ria para o Co -
mi tê Olím pi co Bra si le i ro. Qu e ro tam bém agra de cer
em nome do povo ca pi xa ba as ve zes em que V. Exª
nos aju dou a re sol ver ques tões es pe cí fi cas que re la -
ci o na vam in te res ses dos Esta dos do Espí ri to San to e
de São Pa u lo. Nes se sen ti do, têm ra zão to dos os
com pa nhe i ros que me an te ce de ram: V. Exª é um Se -
na dor efi ci en te de São Pa u lo, mas um Se na dor que
nun ca de i xa de ob ser var os in te res ses da Na ção
como um todo. Espe ro que esse ato seja mu i to bre ve
e que V. Exª es te ja de vol ta no pró xi mo ano a esta
Casa. Mu i to obri ga do.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Obri -
ga do, Se na dor. Meu Pre si den te, de sem pe nhei bem
mi nhas fun ções nos pro je tos em que V. Exª me de sig -
nou para re la tar por que, em pri me i ro lu gar, ha via
com pa nhe i ros ex cep ci o na is na Co mis são de Edu ca -
ção e, em se gun do lu gar, por que aque la Co mis são
era di ri gi da por um gran de Pre si den te como V. Exª.
Mu i to obri ga do pe las re fe rên ci as.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Con -
ce do o apar te a V. Exª.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Pe dro Piva, faço gran de es for ço para man ter a mi -
nha fama de má, de in to le ran te e de tru cu len ta.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Faça
isso.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – No en -
tan to, ape sar de, do pon to de vis ta ide o ló gi co e de
con cep ção de mun do, con si de rar mos a exis tên cia de
um abis mo que nos se pa ra de al gu mas pes so as...

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Sem -
pre há uma pon te.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Às ve -
zes, a pon te não che ga a ser mon ta da, em ra zão do
que é mos tra do na se gun da par te do de ba te, e, cer ta -
men te, a arte da guer ra acon te ce rá na se gun da par te
do pro nun ci a men to. Ti ve mos mo men tos de dis cus são
e de ba tes mu i tas ve zes fe ro zes, mas qua li fi ca dos no
cam po das idéi as, do con te ú do pro gra má ti co, das nos -
sas vi sões de mun do. Mas eu não po de ria de i xar de di -
zer que, mes mo quan do os de ba tes fo ram apa ren te -
men te agres si vos nas dis pu tas ide o ló gi cas, V. Exª nun -
ca teve os cha ma dos tem pe ros da ci vi li da de, por que
às ve zes os tem pe ros da ci vi li da de – mo de ra ção, pru -
dên cia – caem tam bém no abis mo do ci nis mo, do fal so
mo ra lis mo e da dis si mu la ção. Te nho a obri ga ção de di -
zer que nun ca per ce bi isso em V. Exª. Ao con trá rio,
sem pre per ce bi em V. Exª uma re la ção ca ri nho sa e ex -
tre ma men te res pe i to sa no de ba te com os com pa nhe i -
ros da Casa. Como eu di zia aos Se na do res Tião Vi a na
e Pa u lo Har tung, há um pro ble ma: não lhe pos so de se -
jar boa sor te. Já pen sou! Não lhe pos so de se jar boa
sor te ele i to ral men te, por que este é um ano de gran des 
de ba tes, com cer te za. Mas é evi den te que te nho a
obri ga ção, pela re la ção que te nho com V. Exª na Casa, 
de di zer que ain da bem que os tem pe ros da ci vi li da de,
do fal so mo ra lis mo e do ci nis mo, que mu i tas ve zes são
con si de ra dos como fun da men ta is para o Par la men to,
V. Exª não os tem. V. Exª tem, sim, uma re la ção ab so lu -
ta men te sin ce ra. Os gran des de ba tes es tão na Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos, no ple ná rio da Casa, e
as di ver gên ci as gi gan tes cas, exa cer ba das, são im por -
tan tes para pre ser var o in te res se pú bli co e qua li fi car o
de ba te com a so ci e da de. Em ne nhum mo men to, no
en tan to, sen ti-me agre di da ou des res pe i ta da. Eu es cu -
ta va o apar te do Se na dor Ber nar do Ca bral – não tive a
opor tu ni da de de es cu tar o apar te de to dos os Se na do -
res –, e S. Exª di zia da re la ção de ca ri nho e de res pe i to
que tem com V. Exª. Por mais que que i ra mos ter ra i va,
fica efe ti va men te di fí cil tê-la. Por tan to, um be i jo no co -
ra ção. Não lhe pos so de se jar boa sor te, por que va mos
es tar bri gan do mu i to em um ano ele i to ral como este.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Se -
na do ra He lo í sa He le na, com suas pa la vras, lem -
bro-me de Cla u se witz: ”A paz a qual quer cus to, mas
se for a guer ra, a guer ra“. Va mos guer re ar na boa trin -
che i ra e ha ve re mos de guer re ar sem pre com uma
pon te que pos sa ser res ta u ra da a qual quer mo men to
para unir es for ços em be ne fí cio de nos so País, qual -
quer que seja a nos sa ide o lo gia, que é cer ta men te
em prol do fu tu ro des ta Na ção.

Mu i to obri ga do.
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O Sr. Sér gio Ma cha do (PMDB – CE) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Con -
ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Sér gio Ma cha do (PMDB – CE) – Meu
caro Se na dor Pe dro Piva, tive a sa tis fa ção e o pra zer
de acom pa nhar a tra je tó ria de V. Exª nes ta Casa. V. Exª 
en trou nes ta Casa como em pre sá rio e da qui sai como 
um po lí ti co que ri do por to dos, que pro mo veu gran des
avan ços com alta ca pa ci da de de ne go ci a ção, com
mu i ta le al da de e com mu i to res pe i to por par te de to -
dos os seus Pa res. Na qua li da de de seu Lí der du ran te 
mu i to tem po, gos ta ria de di zer que sem pre con tei
com V. Exª, com a sua le al da de, vo tan do os pro je tos
do Par ti do, mu i tas ve zes até de fen den do opi nião con -
trá ria, mas pen san do no in te res se ma i or do País, do
Par ti do. Como Pre si den te da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, V. Exª es te ve sem pre pre o cu pa do com
os pro je tos vol ta dos para a pro mo ção do de sen vol vi -
men to do País, para a me lho ria da qua li da de de vida
das pes so as, sem pen sar ape nas em São Pa u lo. De -
fen dia o seu Esta do com fir me za, mas nun ca de i xou
de se pre o cu par com o Bra sil. Aliás, V. Exª é um ci da -
dão do Bra sil, com pas sa gem e sen ti men tos em di -
ver sos Esta dos, in clu si ve em meu Nor des te. Para nós 
foi uma con vi vên cia mu i to im por tan te, Se na dor Pe dro
Piva, por que o con ví vio no Se na do trans for mou-se
em uma ami za de pes so al bas tan te pro fun da. V. Exª
deve con ti nu ar na po lí ti ca e dela não deve sair, pois
aqui é a sua pra ia, uma vez que V. Exª se foi fir man do
a cada pas so dado aqui no Se na do. Po lí ti ca é para
aque les que têm pa i xão pelo que fa zem e pelo que
de fen dem. V. Exª está de i xan do tem po ra ri a men te o
Se na do, mas a sua pre sen ça aqui foi e con ti nu a rá
sen do mar can te. Te nho cer te za de que São Pa u lo
haverá de se or gu lhar bas tan te do tra ba lho que V. Exª
vai fa zer pelo seu Esta do e pelo Bra sil. Mu i to obri ga do.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i to 
obri ga do, Se na dor Sér gio Ma cha do. Nes sa mi nha tra -
je tó ria den tro do Par ti do tive a hon ra de ser seu Vi -
ce-Líder du ran te mu i tos anos, o que me trou xe gran -
de ex pe riên cia e am pli ou os meus ho ri zon tes.

O Sr. Car los Wil son (PTB – PE) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Ouço
meu com pa dre, Se na dor Car los Wil son, com pra zer.

O Sr. Car los Wil son (PTB – PE) – Se na dor Pe -
dro Piva, con fes so a V. Exª que hoje é um dia em que
não me sin to mu i to à von ta de no Se na do Fe de ral.
Não gos ta ria de es tar par ti ci pan do de uma ses são de
des pe di da de um com pa nhe i ro do va lor de V. Exª,

mas faço isso na con di ção de ami go e de com pa dre e,
prin ci pal men te, na con di ção de ad mi ra dor de V. Exª,
que foi atu an te na de fe sa dos in te res ses do povo bra -
si le i ro aqui nes ta Casa du ran te o seu man da to. E o re -
co nhe ci men to está pre sen te nos apar tes re ce bi dos
hoje por V. Exª. É uma ver da de i ra con sa gra ção o que
V. Exª re ce be aqui nes ta Casa. De pu ta dos Fe de ra is
da mais alta im por tân cia sa í ram da Câ ma ra e para
aqui se di ri gi ram, re co nhe cen do todo um tra ba lho
des ta ca do por to dos que me an te ce de ram. V. Exª, Se -
na dor Pe dro Piva, na ver da de, não é ape nas um Se -
na dor de São Pa u lo, o que já se ria uma hon ra para
qual quer ci da dão bra si le i ro. V. Exª é um Se na dor do
Bra sil, como já foi dito aqui por to dos e re su mi do pela
fi gu ra do bri lhan te Se na dor Ber nar do Ca bral. Esta
Casa, que pri ma pela cor di a li da de, pela ci vi li da de e,
aci ma de tudo, pela cons tru ção das ami za des, era
tida, Se na do ra He lo í sa He le na – V. Exª che gou aqui
um pou co mais tar de do que nós, em 1998; nós che -
ga mos a esta Casa em 1995 –, como o céu, a Casa
da cor di a li da de. Dr. Tan cre do Ne ves di zia que não
conhe cia o céu, mas que, se ti ves se de co nhe cê-lo,
com cer te za não se ria me lhor do que o Se na do Fe -
de ral. Enfren ta mos tudo que foi tur bu lên cia nes ses
seis anos nes ta Casa: de sa fo ros, de sa fe tos, cri ses
que nun ca, na his tó ria do Se na do, ti ve mos a má sor te
de en fren tar. Mas te mos que re co nhe cer que, em to -
dos os mo men tos em que esta Casa es ta va em cri se,
em di fi cul da des, nos mo men tos em que os Se na do -
res não se res pe i ta vam, ha via um Se na dor que, quan -
do en tra va pela por ta dos fun dos do ple ná rio, sem pre
trans mi tia para to dos nós esse sen ti men to de ca ri nho, 
de cor di a li da de, de ele gân cia. É por isso que hoje, ao
de i xar tem po ra ri a men te o Se na do Fe de ral, V. Exª re -
ce be es sas ho me na gens. Se na dor Pe dro Piva, como
seu ami go e ad mi ra dor, que ro di zer que eu o apar te io, 
na tar de de hoje, com o cons tran gi men to de sa ber
que V. Exª sa i rá do Se na do da Re pú bli ca, mas com a
cer te za de que São Pa u lo e o Bra sil re co nhe cem em
V. Exª o gran de Se na dor que foi nos seis anos em que
re pre sen tou o Esta do de São Pa u lo em nos sa Casa.
Um gran de abra ço! Vol te sem pre para nos acon se -
lhar, por que o con se lho de V. Exª é sem pre
bem-vindo, por que par te de um ho mem de bom ca rá -
ter. Mu i to obri ga do.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Se -
na dor Car los Wil son, com pa la vras de emo ção e de
ami za de, que ro di zer que quem me en si nou o ca mi -
nho da cor di a li da de, da afe tu o si da de e da ami za de foi 
V. Exª, que tem tam bém o res pe i to de toda esta Casa
e o de mons tra ago ra com esse apar te ca ri nho so e
emo ci o na do com que me dis tin gue.
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Mu i to obri ga do, Se na dor Car los Wil son. Mu i to
obri ga do, meu ami go.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Con -
ce do o apar te ao meu Lí der, Se na dor Ge ral do Melo.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Meu
caro ami go, Se na dor Pe dro Piva, vou-lhe con fes sar
que es tou mu i to en va i de ci do nes ta tar de, na con di ção 
de ami go de V. Exª e na de Lí der da sua Ban ca da, por
ou vir o que se está di zen do a seu res pe i to. São re fe -
rên ci as jus tas a al guém que sou be man ter aqui, na
sua con vi vên cia co nos co, uma tra je tó ria de se ri e da -
de, de aus te ri da de, de ele gân cia, de com pa nhe i ris -
mo, de so li da ri e da de, uma con vi vên cia ame na de um
ho mem sé rio e de di ca do à apre ci a ção dos pro ble mas
do País. E isso me faz, nes te mo men to, além de subs -
cre ver as ho me na gens que lhe fo ram pres ta das,
agra de cer pu bli ca men te, em nome do nos so Par ti do,
a enor me con tri bu i ção que esse com pa nhe i ro, o Se -
na dor Pe dro Piva, deu ao PSDB, ao Se na do Fe de ral e 
ao País, du ran te os anos em que o Se na do bra si le i ro
con tou com a sua par ti ci pa ção e com o seu con cur so.
Pes so al men te, em bo ra sa ben do que V. Exª sai por -
que es ta re mos re ce ben do de vol ta nos so com pa nhe i -
ro Se na dor José Ser ra, que con clui, uma das ges tões
mais bri lhan tes que o Mi nis té rio da Sa ú de do Bra sil já
viu, não pos so de i xar de en ca rar o dia de hoje com
um sen ti men to de per da pela ale gria que te nho to das
as se ma nas em me en con trar com o com pa nhe i ro Pe -
dro Piva. Dá-me tran qüi li da de sa ber que, nas dú vi -
das, nas in cer te zas, pos so con tar com a le al da de e a
cor re ção do con se lho e da opi nião des se meu ami go
pes so al. É gran de tam bém meu sen ti men to de per da,
como Lí der, ao ver des pe dir-se o pri me i ro Vi ce-Líder
da Ban ca da, que, nes sa po si ção, re ce beu to das as
ho me na gens do PSDB. Abra ço afe tu o sa men te esse
ami go tão que ri do e lhe agra de ço, com emo ção, a
con tri bu i ção que dele re ce bi para o de sem pe nho de
mi nhas fun ções. Qu e ro ape nas con cor dar com aqui lo
que to dos já dis se ram: o nos so Par ti do sa be rá, no
mo men to pró prio, fa zer jus ti ça a esse com pa nhe i ro
pela sua con tri bu i ção e pelo seu de sem pe nho. Te nho
cer te za de que – tal vez nos sa co le ga He lo í sa He le na
não con cor de – o povo de São Pa u lo sa be rá fa zer-lhe
jus ti ça.

Re ce ba um gran de abra ço com todo o meu afe -
to. Espe ro sua vol ta com mu i ta ale gria e mu i ta fé.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i -
to obri ga do, Se na dor Ge ral do Melo. Ao agra de cer a

V. Exª gos ta ria de di zer-lhe que pre fi ro suas pa la vras
às da Se na do ra He lo í sa He le na. 

Se na do ra He lo í sa He le na, S. Exª é meu Lí der, e, 
como li de ra do, vou apo iá-lo in to tum em seu pro nun -
ci a men to. Pe ço-lhe, Se na dor Ge ral do Melo, que en vie 
ao Rio Gran de do Nor te e à Pre fe i ta Edi nó lia Melo o
abra ço ca ri nho so de seu ami go Pe dro Piva, pois lá fo -
mos re ce bi dos com mu i to ca ri nho. Mu i to obri ga do a
ela, ao seu Esta do e a V. Exª.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – V. Exª
per mi te-me um apar te, no bre Se na dor Pe dro Piva?

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Pois
não, no bre Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Se na dor 
Pe dro Piva, a ad mi ra ção por V. Exª é unâ ni me nes ta
Casa. Quem as sis te a esta ses são pela TV Se na do
há de ter a con vic ção ab so lu ta men te fir ma da de que a
Casa lhe de vo ta res pe i to por sua di li gên cia, pois V. Exª
foi in can sá vel na de fe sa não ape nas dos in te res ses
do Esta do de São Pa u lo, mas tam bém dos in te res ses
do Bra sil, de modo ge ral, na de fe sa de nos sa eco no -
mia e de nos sa in dús tria. A atu a ção de V. Exª na Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos é exem plar. Nós o
res pe i ta mos por to das es sas ra zões, ali a das ao tra to
afá vel, ca rac te rís ti ca na tu ral de V. Exª. Tudo isso fez
da fi gu ra do Se na dor Pe dro Piva não só um ente que -
ri do, mas ex tre ma men te res pe i ta do nes ta Casa e no
País, que acom pa nha a nos sa vida po lí ti ca. Por tudo
isso, eu que ro pa ra be ni zá-lo e di zer-lhe do nos so des -
con ten ta men to com a sua au sên cia nos pró xi mos
tem pos, mas es ta mos cer tos tam bém da re cu pe ra -
ção des sa con vi vên cia em bre ve. A V. Exª, os meus
cum pri men tos e o meu gran de abra ço.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i to 
obri ga do, Se na dor Sa tur ni no. 

Qu e ro ape nas lem brar-lhe que a mi nha ad mi ra -
ção por V. Exª é mais an ti ga do que a sua por mim. Tal -
vez pela di fe ren ça de seis me ses de nos sa ida de, eu
apren di a ad mi rar V. Exª pri me i ro na sua ges tão no
BNDES e na Pre fe i tu ra do Rio de Ja ne i ro. 

Eu tive o pra zer, como mi nha úl ti ma re la to ria, de
dar um pa re cer ao seu pro je to, jus ta men te aque le que 
está em meu dis cur so, que visa be ne fi ci ar, pri o ri ta ri a -
men te, pelo BNDES as em pre sas na ci o na is. 

Mu i to obri ga do, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.
O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se na dor Pe -

dro Piva, V. Exª per mi te-me um apar te?
O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) –

Ouço o Se na dor Pe dro Si mon, meu xará, com gran -
de or gu lho.
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O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se na dor Pe -
dro Piva, não há dú vi da de que hoje é um dia sig ni fi -
ca ti vo na his tó ria do Par la men to. Esta mos vi ven do um 
da que les dias das des pe di das dos gran des lí de res.
Foi as sim na des pe di da do Má rio Co vas; foi as sim na
des pe di da de Tan cre do Ne ves; ho mens que se im pu -
se ram e ga nha ram o res pe i to do Par la men to. V. Exª é
um caso par ti cu lar. V. Exª é um em pre sá rio de re no -
me, mas, mais do que isso, des ta ca-se pela sua atu a -
ção so ci al, pela sua de di ca ção, pelo bri lhan te tra ba -
lho que faz, gra tu i ta men te, no Insti tu to de Car di o lo gia, 
uma das mais im por tan tes ins ti tu i ções hos pi ta la res
do Bra sil. V. Exª foi es co lhi do para su plen te para hon -
rar e dig ni fi car a cha pa do Ser ra. V. Exª ace i tou, mas
não pre ten dia de i xar as suas ati vi da des, não fa zia
par te de suas ex pec ta ti vas vir para esta Casa, mas o
des ti no as sim quis. O Se na dor José Ser ra saiu para
ser Mi nis tro, V. Exª ocu pou o lu gar dele e sa iu-se tão
bem que mu i ta gen te tor ceu para que o Tas so ga -
nhas se a con ven ção, pois, as sim o Ser ra fi ca ria no
Mi nis té rio e V. Exª con ti nu a ria aqui. V. Exª, em bo ra su -
plen te, agiu nes ta Casa como ti tu lar dos mais po si ti -
vos, pela sua atu a ção, pela sua ati vi da de. V. Exª é ho -
mem de em pre sa, mas não agiu aqui como em pre sá -
rio, em bo ra de fen des se os le gí ti mos in te res ses do
em pre sa ri a do na ci o nal. Qu an do lu tou pela re for ma
tri bu tá ria, V. Exª di zia com to das as le tras que ela de -
via jus ta e que não a de fen dia ape nas para a sua clas -
se, mas para o povo bra si le i ro, prin ci pal men te para os 
mais hu mil des, que são os que pa gam mais. V. Exª
tem uma per so na li da de dig na de ser ana li sa da, não
ape nas como mem bro des ta Casa, mas como ci da -
dão. V. Exª é um ho mem de bem, um ho mem puro, um 
ho mem de ca rá ter, um ho mem que ex pres sa bon da -
de. V. Exª é acos tu ma do a amar, a res pe i tar. V. Exª.
não tem con di ções, nem que que i ra, de odi ar, de pro -
tes tar, de re vol tar-se, pois na sua vida pri va da, na sua
vida fa mi li ar e na sua vida pú bli ca é um ho mem de
bem com a vida, por que está fe liz e faz aqui lo que
acha que deve. Por isso não acre di to no que dis se um
Se na dor, que V. Exª está se des pe din do para vol tar às 
suas em pre sas. Pen so que V. Exª é can di da to ao Se -
na do. Te nho con vic ção, pelo que sin to e pelo que me
di zem de São Pa u lo, que V. Exª é um gran de can di da -
to ao Se na do. E terá a nos sa sim pa tia, o nos so ca ri -
nho e o nos so res pe i to para que vol te ao Se na do
como ti tu lar, para hon rar cada vez mais esta Casa e
para nos dar a fe li ci da de da sua con vi vên cia e a ale -
gria de apre ci ar sua com pe tên cia. Um abra ço mu i to
fra ter nal ao meu ami go Pe dro Piva.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i to 
obri ga do, Se na dor Pe dro Si mon. É di fí cil agra de cer

as pa la vras de V. Exª. Elas to cam fun do o meu co ra -
ção. V. Exª fala em amor. É ver da de i ro o amor que te -
nho por este País, pela éti ca, as sim como o res pe i to
que te nho pe las ações pú bli cas cor re tas, dig nas, da
qual V. Exª, Se na dor Pe dro Si mon, é um exem plo. 

Obri ga do pelo seu apar te. Esta re mos sem pre
jun tos, meu ami go!

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Per -
mi te V. Exª um apar te?

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Ouço
V. Exª com pra zer.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Se -
na dor Pe dro Piva, na sua des pe di da, tão emo ci o nan -
te tan to para V. Exª quan to para nós, V. Exª re vo ga
uma má xi ma do Nel son Ro dri gues, que fi ca ra como
uma ver da de do Nel son Ro dri gues: V. Exª está pro -
van do que toda una ni mi da de é lú ci da, e é lú ci da na
me di da em que V. Exª sai da Casa como uma una ni -
mi da de que de cor re de um com por ta men to. Numa
Casa par la men tar, cre io eu, não há bobo. Uma casa
par la men tar pode ter de tudo, mas não bo bos. Quem
che ga aqui en con tra al gu ma co i sa, al gum pon to de
acu i da de, de per cep ção do ou tro, de co nhe ci men to
da es pé cie hu ma na, e quem con vi ve aqui ain da aper -
fe i çoa essa ca pa ci da de de per cep ção do ou tro, esse
ver da de i ro mi la gre da co mu nhão, que é a per cep ção
do pró xi mo. Qu an do o pró xi mo é sen ti do do modo
pelo qual V. Exª é per ce bi do pe los seus Pa res, é por -
que há um fun da men to, ou seja, não es ta mos aqui
des fi lan do pa la vras de oca sião. Acom pa nhei Aní sio
Te i xe i ra, cer ta vez, quan do re ce beu uma ho me na gem 
aos 60 anos, e ele me dis se: ”Te nho medo de que isso 
já seja o cum pri men to da que la fra se: ‘Mor reu, po de -
mos elo giá-lo’“. V. Exª re vo ga, por tan to, Nel son Ro dri -
gues, o que já é, li te ra ri a men te, um al can ce que V. Exª 
não es pe ra va na vida po lí ti ca. Como será, Se na dor
Pe dro Piva, den tro de V. Exª, ter pas sa do por essa ex -
pe riên cia po lí ti ca? Foi uma li ção no tá vel para o em -
pre sa ri a do bra si le i ro, que, com ra rís si mas ex ce ções,
tem mu i ta di fi cul da de de com pre en são da po lí ti ca. O
em pre sá rio está acos tu ma do a trans for mar em re a li -
da de, no mo men to se guin te, as suas de ci sões. Numa
Casa po lí ti ca isso não ocor re. Numa Casa po lí ti ca,
cada pes soa con tri bui com uma par te da re a li da de e
tem que ad mi tir, com hu mil da de, que tal par te aju dou
o todo. Mas o todo não tem dono. É tam bém um lu gar
onde as pes so as apren dem a es pe rar. Nem to dos os
em pre sá ri os es tão acos tu ma dos a es pe rar, até por -
que se es pe ra rem de ma is vão à gar ra. Aqui é uma
Casa da pa ciên cia, onde os pro ces sos são de mo ra -
dos por que a de mo cra cia é de mo ra da; aqui tam bém é 
uma Casa onde os tem pe ra men tos oni po ten tes não
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en con tram gran de gua ri da, até por que a oni po tên cia,
além de ser má con se lhe i ra, não exis te na clas se po lí -
ti ca. Não exis te aque le que, na clas se po lí ti ca, tem
mais, é mais, pode mais, faz mais do que os ou tros.
Tudo aqui é di vi di do, como na so ci e da de lá fora. Mas
al guns não com pre en dem essa re a li da de. Todo po der 
é di vi di do, até o po der dos mo nar cas era di vi di do. V.
Exª vi veu, como em pre sá rio, uma ex pe riên cia po lí ti ca 
a meu ver no tá vel: a de es tar há cer ca de sete anos no 
Se na do Fe de ral e ver, nes se pe río do, o seu fi lho, ele i -
to pe los pró pri os mé ri tos, pre si den te da prin ci pal en ti -
da de em pre sa ri al bra si le i ra e ter um com por ta men to
de ab so lu ta li ber da de em re la ção a V. Exª, o que fala
de V. Exª como pai, o que fala dele como fi lho, o de ter 
po si ções po lí ti cas, não di ria dou tri ná ri as, mas mu i -
tas ve zes con trá ri as ao Go ver no – do qual V. Exª é
par te, e das mais bri lhan tes. Fico a pen sar como sai V. 
Exª da qui ino cu la do, não pelo ae des aegy pti, mas
pelo mi cró bio da po lí ti ca, que ins ti la al guns ve ne nos
ma so quis tas – por que é pre ci so um cer to grau de ma -
so quis mo para se fa zer po lí ti ca – e ao mes mo tem po
ins ti la al guns ou tros ele men tos: ide a lis mo, pa tri o tis -
mo, des co ber ta do País, hu mil da de, com pre en são
pela ra zão alhe ia, equi lí brio das idéi as. Noto que no
Bra sil de hoje já a clas se em pre sa ri al está vin do para
a po lí ti ca de ma ne i ra um pou co mais pre sen te do que
an tes, o mes mo acon te cen do com a clas se ope rá ria,
e tan to uma clas se como ou tra tem for ne ci do ex ce -
len tes qua dros para a po lí ti ca bra si le i ra. Digo isso
por que o Par la men to e a po lí ti ca bra si le i ra se re no -
vam mu i to pou co. O grau da re pre sen ta ção po lí ti ca é
tão pre cá rio no Bra sil e a re per cus são da clas se po lí ti -
ca é tão ne ga ti va na opi nião pú bli ca – não por cul pa
da ma i o ria, sem dú vi da – que não há gran des es tí mu -
los para a vida po lí ti ca. É mu i to mais im por tan te um
em pre sá rio que ve nha para a luta po lí ti ca do que um
que a faça por meio de lobby, que nem sem pre é mu i -
to cla ro – os lob bi es aber tos não têm im por tân cia –,
as sim como é mais im por tan te para a clas se po lí ti ca
bra si le i ra o ope rá rio que ve nha para a de mo cra cia re -
pre sen ta ti va do que aque le que fi que na for ma ex te ri -
or do lobby ex clu si va men te no grau da li nha da agi ta -
ção po lí ti ca, per fe i ta men te ca bí vel no País. É vi ver o
Par la men to, a sua con tra di ção, as di fi cul da des das
leis. É ver como é di fí cil ca mi nhar um pro je to e o quan -
to é com ple xo e pre cá rio o de ba te das idéi as. A meu
ver, V. Exª sai da qui pron to. Em sua ma tu ri da de de
vida, V. Exª é hoje um qua dro do qual o País já não
pode abrir mão. Tal vez o mi cró bio da po lí ti ca já nem
ani me tan to as suas vi tó ri as em pre sa ri a is. V. Exª
vai en con trar uma for ma de per ma ne cer na vida
pú bli ca, por que ela pre ci sa de pes so as com o ca -

rá ter e a in te li gên cia de V. Exª. Se na dor Pe dro Piva,
sem per ce ber, tal vez, V. Exª nos en si na mu i tos as pec -
tos in te res san tes. Já foi fa la do aqui da cor di a li da de.
Cre io que V. Exª traz mais ele men tos além da cor di a li -
da de, traz a sim pa tia e um dado que é mu i to raro na
po lí ti ca: a ale gria. A po lí ti ca é uma ati vi da de de ho -
mens tris tes, as ale gri as são pe que nas, as com pe ti -
ções são mu i to gran des, as de cep ções são enor mes.
Não há, tal vez, tan tos mo ti vos para a ale gria. Pode
ha ver para a fe li ci da de – e fe li ci da de não é ale gria –
na re a li za ção da vo ca ção pú bli ca. V. Exª nos trou xe
essa ale gria. Já fa lei à boca pe que na – e que ro di zer
no ple ná rio da Casa – que quan do V. Exª as su miu, re -
ce bi um te le fo ne ma de um ami go co mum, o ex-pre fe i -
to Isra el Kla bin, que me fez o se guin te pe di do: está
che gan do aí o su plen te do Se na dor José Ser ra, uma
pes soa com quem te nho tra ba lha do, e que ro lhe pe dir 
uma gen ti le za: que V. Exª, que já está aí há al gum
tem po, aju de-o a se en tro sar na Casa, bus que fa vo re -
cer o mais pos sí vel que ele seja apre sen ta do às pes -
so as. E eu, com o ma i or pra zer, dis pus-me a fa zer
isso. Se na dor Pe dro Piva, em três me ses aqui, era V.
Exª quem me in tro du zia na Casa mu i to me lhor do que 
eu po dia fazê-lo, exa ta men te fru to des sa ale gria, des -
se seu ar per ma nen te men te jo vi al de um ho mem sem 
cul pas, aber to para a vida, de um ho mem que tem
ale gria de vi ver. Então, essa li ção de ale gria que V.
Exª trou xe para to dos nós, de le ve za no tra to, sem
per da da pro fun di da de nas aná li ses, é algo que fi ca rá
co nos co; é essa a ima gem que sem pre te re mos de V.
Exª. Não tome, por tan to, as mi nhas pa la vras como de
cir cuns tân cia, de mo men to. Tome-as como de um
mo des to es cri tor, que tam bém é po lí ti co, que fica de
lon ge, e às ve zes de per to, a ob ser var, sem pre en -
can ta do, a es pé cie hu ma na em to das as suas ma -
ni fes ta ções, es pé cie hu ma na da qual V. Exª é um
dos me lho res exem pla res. Vol te logo e per ma ne ça
na vida pú bli ca, por que se V. Exª não qui ser, ela
que re rá.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i to 
obri ga do, Se na dor Artur da Tá vo la.

A res pos ta às suas con si de ra ções me re ce ri am
todo um dis cur so. Como não te nho tem po de fazê-lo,
Se na dor, que ro di zer a esta Casa que sou ape nas
uma pe que na par te da qui lo que V. Exª me dis se, e,
es pe ci al men te, devo a V. Exª, que foi meu pri me i ro
men tor. Fui acon se lha do por um pri mo para pro cu rar
V. Exª, uma fi gu ra fan tás ti ca que mu i to po de ria me ori -
en tar. Foi o que V. Exª fez. Le vou-me a con vi ver mais
com o Par ti do, fui mem bro e te sou re i ro da Exe cu ti va
do Par ti do, par ti ci pei de to das as de ci sões aqui
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com a ca be ça er gui da e com a sen sa ção do de ver
cum pri do. 

Obri ga do, Se na dor.
Des cul pe-me, Sr. Pre si den te, mas fa lei pou co en -

quan to es ti ve aqui por es tar sem pre nas Co mis sões.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª é

me re ce dor das ho me na gens da Casa.
O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i to 

obri ga do, Sr. Pre si den te.
O Sr. Jef fer son Pé res (Blo co/PDT – AM) – Per -

mi te-me V. Exª um apar te?
O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Con -

ce do o apar te a V. Exª.
O Sr. Jef fer son Pé res (Blo co/PDT – AM) – Se -

na dor Pe dro Piva, te nho a des van ta gem de ser um
dos úl ti mos apar te an tes, pois es go ta ram-se os ad je ti -
vos, seu per fil já foi tra ça do à exa us tão pe los que me
an te ce de ram. Mas eu di ria que quem me lhor de fi niu
V. Exª, a sua mar ca pes so al, quem me lhor o fez nes te
Ple ná rio foi o Se na dor José Agri pi no: a sua mar ca é a
ele gân cia. V. Exª é um ho mem ele gan te no sen ti do do
que os fran ce ses cha mam de sa vo ir fa i re, é um ho -
mem ele gan te na ma ne i ra de ser e de agir. V. Exª sabe 
fa zer ami gos. Mes mo nas dis cus sões mais aca lo ra -
das  às qua is V. Exª nun ca se fur tou  sem pre foi fir me
e ja ma is con se guiu ser de sa gra dá vel. Mas se esta é a 
sua mar ca, V. Exª tam bém mos trou ser um bom Par la -
men tar, as sí duo, par ti ci pan te, con se guiu ser um hí bri -
do, por que é um em pre sá rio vi to ri o so, mas cir cu la
com a mes ma de sen vol tu ra, nes se mun do di fí cil e
con tur ba do da po lí ti ca. V. Exª per ten ce ao Par ti do do
Go ver no, o PSDB, como eu já per ten ci; sem pre fiel ao 
seu Par ti do, mas sou be dis sen tir quan do a de ci são
par ti dá ria fe ria suas con vic ções e mu i tas ve zes se
cur vou...

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Exa -
ta men te.

O Sr. Jef fer son Pé res (Blo co/PDT – AM) – Eu
sei com que...

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Sa cri -
fí cio.

O Sr. Jef fer son Pé res (Blo co/PDT – AM) –
Como isso o vi o len tou, Se na dor Pe dro Piva.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Exa -
ta men te.

O Sr. Jef fer son Pé res (Blo co/PDT – AM) – De
for ma que, para ser bre ve, eu não es tou fa zen do um
pro nun ci a men to for mal por que é um co le ga que se
vai e eu te nho que fa zer um re gis tro. Não, Se na dor.
Qu e ro de i xar aqui re gis tra do mes mo, a mi nha pro fun -
da sa u da de, por que V. Exª não é so men te um co le ga

meu, é um da que les pou cos que eu con si de ro ve ra -
men te meu ami go. Eu, ao con trá rio da Se na do ra He -
lo í sa He le na, não te nho o seu fer vor par ti dá rio. Por -
tan to, di fe ren te men te dela, eu digo que se jam qua is
fo rem os can di da tos ao Se na do, por São Pa u lo, ain da
que do meu Par ti do, eu não ven ce rei o meu co ra ção,
vou tor cer por V. Exª.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i to 
obri ga do, Se na dor Jef fer son Pé res.

Lem bro-me da pri me i ra fi gu ra, quan do aqui
apor tei. Está va mos jun tos no Ho tel Bo na par te. Jan ta -
mos jun tos, eu, V. Exª e sua se nho ra, e tra va mos o pri -
me i ro co nhe ci men to. A em pa tia foi ins tan tâ nea.

Não te nho pa la vras para agra de cer sua ma ni -
fes ta ção. Mu i to obri ga do, meu ami go Jef fer son Pé res.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Con -
ce do o apar te a V. Exª.

O SR. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor Pe -
dro Piva, fa lar por der ra de i ro tem al gu mas des van ta -
gens, mas tem al gu mas van ta gens tam bém. Uma de -
las é que nós as sis ti mos a pro nun ci a men tos fan tás ti -
cos, que ja ma is tí nha mos vis to aqui nes ta Casa, tal -
vez pelo pou co tem po que aqui es tou. Mas V. Exª veio
de uma cam pa nha vi to ri o sa em São Pa u lo ao lado do
Se na dor José Ser ra. O Se na dor José Ser ra as su miu
o Mi nis té rio e V. Exª o Se na do. Eu acho que hou ve
uma mul ti pli ca ção de for ças, e o be ne fi ci a do foi São
Pa u lo que trou xe um dos mais dig nos e um dos mais
bem-sucedidos em pre sá ri os da que la área. Não um
empre sá rio sim ples men te na acep ção da pa la vra, mas 
com a vi são so ci al da que le gran de Esta do. E V. Exª –
ouvi por di ver sos que me an te ce de ram – ques ti o nan -
do a sua ci da da nia, é de San ta Ca ta ri na, de São Pa u -
lo, do Pa ra ná, eu tam bém que ro ques ti o nar para o
Dis tri to Fe de ral, onde V. Exª de di cou uma boa par te
do seu tem po nes te Se na do. Nes te Se na do que é
uma Casa no bre, tão bem pre si di da pelo nos so Pre si -
den te Ra mez Te bet, aber to, de mo crá ti co, li vre, sem
com pro mis sos com co i sa al gu ma, com os po de res da 
nos sa po lí ti ca, mas V. Exª fez par te des se con tex to
ge ral. Eu di ria mais. Esta Casa dis se com mu i ta elo -
qüên cia, que V. Exª é um ho mem fi dal go, ex pres são
que nós ou vi mos aqui cons tan te men te, re pe ti da men -
te. Ou vi mos fa lar tam bém do seu ca rá ter, da sua for -
ma ção aca dê mi ca, da sua car re i ra, um ho mem que
co me çou pra ti ca men te do nada para ser vi to ri o so
num dos ma i o res Esta dos do nos so País, dis pu tan do
lado a lado com cor ren tes em pre sa ri a is di ver si fi ca -
das. Esse seu su ces so o trou xe ao Se na do. Vou um
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pou co mais além. Pa re ce que V. Exª leu por di ver sas
ve zes aque le li vro do Dale Car ne gie – Como Fa zer
Ami gos e Influ en ci ar Pes so as –, uma das obras li te rá -
ri as mais li das do mun do. V. Exª con quis tou o nos so
Se na do e os ami gos que fez du ran te seu man da to.
Asso cio-me à opi nião dos de ma is Par la men ta res.
São Pa u lo, hoje, está ten do a opor tu ni da de de acom -
pa nhar o seu tra ba lho. V. Exª está dan do uma de -
mons tra ção da sua ca pa ci da de e – acre di to – de ve rá
vol tar em bre ve, por que, como se diz na Po lí ti ca, de -
ver cum pri do re co men da o novo man da to. Re ce ba os
meus cum pri men tos e o meu abra ço. Que o seu re tor -
no seja bre ve!

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i to 
obri ga do, Se na dor Lind berg Cury. Alguns dos se nho -
res que aqui se en con tram não eram nas ci dos por
oca sião da ina u gu ra ção de Bra sí lia. Eu, po rém, na -
que la opor tu ni da de, tive a fe li ci da de de es tar aqui,
onde pas sei boa par te de mi nha vida útil, uma vez
que, com seis ou sete anos nes ta Ci da de, pelo me nos 
dez por cen to de mi nha vida fo ram pas sa dos na Ca pi -
tal. Te nho gran de or gu lho de aqui ter mo ra do, ser vi do
e de ter como ami gos os re pre sen tan tes des sa Ci da -
de. Mu i to obri ga do.

O Sr. Anto nio Car los Jú ni or (PFL – BA) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor Pe dro
Piva?

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Ouço, 
com mu i ta sa tis fa ção, o seu apar te, ilus tre Se na dor
Anto nio Car los Jú ni or.

O Sr. Anto nio Car los Ju ni or (PFL – BA) – Se -
na dor Pe dro Piva, V. Exª, em pre sá rio de su ces so, veio 
a esta Casa dar sua con tri bu i ção de for ma ex tre ma -
men te com pe ten te e po si ti va. V. Exª, pes soa de fino
tra to, é ad mi ra do por to dos os seus co le gas pela ma -
ne i ra que com eles se re la ci o na. Os Srs. Se na do res já 
dis se ram tudo. Mas eu não po de ria de i xar de lhe dar o 
meu abra ço e fa zer vo tos que o seu re tor no a esta
Casa seja bre ve.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i to 
obri ga do, Se na dor Anto nio Car los Ju ni or. V. Exª sabe
do apre ço que te nho pela sua ter ra. Te nho ra mi fi ca -
ções lá. Amo a Ba hia. Tan to a amo que aca bo de pas -
sar o meu ré ve il lon na Ba hia. Com o tér mi no do meu
man da to, quis pas sar o ré ve il lon em uma ter ra ale -
gre, fe liz e de bons flu i dos. E fui para sua ter ra. Os
seus vo tos, cer ta men te, são bem vin dos e me da rão
boa sor te.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (Blo co/PSDB
– TO) – Con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Pois
não, Se na dor Si que i ra Cam pos.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (Blo co/PSDB
– TO) – Se na dor Pe dro Piva, de se jo re i te rar tudo o
que já foi dito e des ta car um pon to que con si de ro por
dema is im por tan te. Qu e ro que a na ção, Se na dor Pe -
dro Piva, que as sis te aos tra ba lhos do Se na do Fe de ral
pela TV Se na do sa i ba o que já é de co nhe ci men to
pú bli co: des pe de-se des ta Casa o Se na dor que, den -
tre ou tros fe i tos, tor na pos sí vel ao bra si le i ro, ao bra si -
le i ro que ama o des por to, ver, de uma vez por to das,
con sig na dos, por meio de pro je to de au to ria de S. Exª, 
re cur sos para o Co mi tê Olím pi co Bra si le i ro, para o
Co mi tê Pa ra o lím pi co Bra si le i ro des ti na dos a pro je tos
que in cen ti vem a prá ti ca do des por to en tre as cri an -
ças de rua e para pro je tos de re cu pe ra ção de dro ga -
dos. Fo ram mu i tos os seus tra ba lhos nes ta Casa,
mas, sem dú vi da ne nhu ma, esse há que se des ta car
e mar car em cada bra si le i ro a pas sa gem de V. Exª
pelo Se na do. Tive a hon ra de re la tar o pro je to em uma 
das co mis sões do Se na do da Re pú bli ca. Ele foi apro -
va do aqui, foi à Câ ma ra dos De pu ta dos e, ra pi da men -
te, vol tou ao Se na do. Já é lei, as si na do pelo Pre si den -
te da Re pú bli ca. Eu me re cor do da ale gria do Pre si -
den te do Co mi tê Pa ra o lím pi co Bra si le i ro e dos pa ra o -
lím pi cos, es ses que nos de ram tan tas me da lhas. As
me da lhas que não ob ti ve mos, exa ta men te por fal ta
de apo io, nas úl ti mas Olim pía das, nós as con se gui -
mos nas Pa ra o lim pía das. Os pa ra o lím pi cos es ti ve ram 
aqui para ho me na ge ar V. Exª. Peço per mis são a eles
para ser eu o por ta dor da ho me na gem que re ce be mos 
nós – eu, como Re la tor, mas prin ci pal men te V. Exª, au -
tor de tão im por tan te pro je to, den tre ou tros que mar -
cam e des ta cam a sua atu a ção. Por tan to, leve des te
hu mil de Par la men tar re pre sen tan te do novo Esta do
de To can tins as re cor da ções de um co le ga que mu i to
o ad mi ra. Pa ra béns.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i to 
obri ga do. Pode es tar cer to, Se na dor Edu ar do Si que i -
ra Cam pos, que foi fun da men tal a sua re la to ria para a
fi na li za ção do pro je to. Di vi do com V. Exª o or gu lho, a
hon ra e o pra zer de ter dado aos atle tas olím pi cos a
opor tu ni da de de tra zer mais me da lhas ao nos so País. 
Obri ga do pe las suas pa la vras.

O Sr. Fer nan do Be zer ra (PTB – RN) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Pois
não, Exce lên cia.

O Sr. Fer nan do Be zer ra (PTB – RN) – Se na dor
Pe dro Piva, meu ami go, meu com pa nhe i ro de Se na do 
e de lu tas em pre sa ri a is, tem ra zão o Se na dor Car los
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Wil son quan do diz que hoje tal vez não seja um dia de
gran de ale gria para esta Casa. Não que o Se na dor
que ama nhã es ta rá aqui a subs ti tuí-lo não es te ja à al -
tu ra des ta Casa. Tra ta-se de um ho mem bri lhan te e
que tam bém tem pres ta do re le van tes ser vi ços ao
País. Mas, cer ta men te, isso não nos im pe de de di zer
que esta Casa, a par tir de hoje, fi ca rá mais po bre com 
a au sên cia de V. Exª. Tive a gran de hon ra e o pra zer
de che gar aqui jun to com V. Exª, am bos neó fi tos,
apren di zes da po lí ti ca. Como V. Exª, eu tam bém che -
guei na con di ção de su plen te de Se na dor. Jun tos
apren de mos a dar os pri me i ros pas sos nes ta Casa,
na ten ta ti va de con tri bu ir mos tra zen do as nos sas idéi -
as para a cons tru ção de um País mais jus to, que é o
que to dos so nha mos. Sei que os ad je ti vos fo ram es -
go ta dos e eu não te rei mu i to a acres cen tar. Mar ca-me 
mu i to a fi gu ra ame na e ele gan te, qua li da des aqui res -
sal ta das pelo Se na dor José Agri pi no. Admi ra-me a le -
al da de e, so bre tu do, a fir me za com que de fen de suas
idéi as sem per der a fi dal guia, a ame ni da de, a lha ne -
za. Se me per mi te, na con di ção de Pre si den te da
Con fe de ra ção Na ci o nal da Indús tria, em nome dos in -
dus tri a is bra si le i ros, sa u dá-lo. V. Exª fará mu i ta fal ta a
esta Casa. To dos os in dus tri a is bra si le i ros or gu -
lham-se do tra ba lho que de sem pe nhou no Se na do
Fe de ral. Se na dor Pe dro Piva, tive a ale gria de subs ti -
tuí-lo na Pre si dên cia da Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos. Lem bro-me mu i to bem de que, mu i to em -
bo ra hou ves se con fli tos até mes mo de na tu re za pes -
so al, V. Exª sem pre co lo cou os in te res ses do País aci -
ma de qua is quer ou tras ques tões. Na épo ca em que
dis cu tía mos a Lei de Pa ten tes, tive a opor tu ni da de de
ser re la tor de uma lei po lê mi ca. Con tei sem pre com
sua so li da ri e da de e com pre en são nes se tra ba lho que 
de sen vol vía mos para o bem do Bra sil. Tal qual to dos
os de ma is Se na do res, te nho a con vic ção de que esta
Casa pre ci sa de V. Exª, Se na dor Pe dro Piva, e de que
São Pa u lo ha ve rá de re co nhe cer que V. Exª re pre sen -
tou seu Esta do com gran de za, dig ni da de, com pe tên -
cia, ho nes ti da de e in te li gên cia no Se na do Fe de ral, o
que re sul tou numa gran de con tri bu i ção para o País.
Como seu com pa nhe i ro, que ro sa u dá-lo. Enva i de -
ce-me mu i to ser seu ami go. Per mi ta-me re lem brar um 
co men tá rio fe i to pelo Se na dor Car los Wil son à épo ca
em que V. Exª ofe re cia jan ta res na sua casa como
for ma de nos en con trar mos. O Se na dor Car los
Wil son di zia o se guin te: ”Fer nan do, va mos che gar 
um pou co mais tar de, por que o Pe dro já terá to -
ma do al guns vi nhos e nos ofe re ce rá os me lho res
de po is“ – faço essa ci ta ção ape nas por que é uma
ale gre lem bran ça da nos sa con vi vên cia, que mu i -
to me or gu lha. Se na dor Pe dro Piva, la men ta rei

sua au sên cia e re i te ro que me or gu lho por ter con vi vi -
do com V. Exª du ran te to dos es tes anos, tes te mu -
nhan do o tra ba lho cor re to que de sem pe nhou como
re pre sen tan te de São Pa u lo. Em nome dos in dus tri a is 
bra si le i ros, eu o sa ú do e ho me na ge io. Estou cer to de
que o seu Esta do ha ve rá de man dá-lo de vol ta para o
Se na do, onde é o seu lu gar, para lu tar por um Bra sil
me lhor e mais jus to, que é o so nho de to dos nós.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Agra -
de ço a V. Exª, Se na dor Fer nan do Be zer ra, Pre si den te 
da CNI e re pre sen tan te de um pe que no e lin do Esta -
do e que mu i to tra ba lha: o Rio Gran de do Nor te – tam -
bém re pre sen ta do pelo Se na dor Ge ral do Melo. To dos 
nós bra si le i ros, prin ci pal men te este seu ami go pa u lis -
ta, tudo fa re mos para que seu Esta do me lho re cada
vez mais, a fim de que nos or gu lhe mos de ter um País
com Esta dos unos, mais ri cos e mais dig nos.

Mu i to obri ga do, Se na dor Fer nan do Be zer ra.
O Sr. Ju vên cio da Fon se ca (PMDB – MS) –

Con ce de-me V. Exª um apar te?
O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Ouço

V. Exª com pra zer.
O Sr. Ju vên cio da Fon se ca (PMDB – MS) –

Se na dor Pe dro Piva, há uma hora e meia, aguar do
pa ci en te men te a mi nha vez. Não po de ria, de for ma
ne nhu ma, de i xar de usar da pa la vra hoje, nes te ple -
ná rio, para ma ni fes tar a mi nha tris te za e a mi nha ale -
gria. Ale gro-me pela con vi vên cia que tive com V. Exª,
por sua ex pe riên cia e por to das aque las qua li da des
de can ta das aqui pe los meus Pa res. Entris te ço-me
pois Mato Gros so do Sul per de um de seus ma i o res
pri vi lé gi os na Re pú bli ca: tê-lo como quar to Se na dor
da que le Esta do. É uma tris te za vê-lo des pe dir-se
hoje, por que a nos sa Ban ca da es ta rá des fal ca da da -
qui para fren te. Com toda a cer te za, V. Exª es ta rá
sem pre co nos co em Mato Gros so do Sul onde es tão
seus em pre en di men tos, em pre en di men tos im por tan -
tes para a vida de Mato Gros so do Sul, e sei que, além 
dis so, V. Exª gos ta de pas sar gran des mo men tos na -
que le Pan ta nal ma ra vi lho so, cuja bi o di ver si da de tam -
bém é pre ser va da pela ini ci a ti va das em pre sas da
sua fa mí lia, o que mu i to nos hon ra. Fica aqui, por tan -
to, o re gis tro de nos sa sa tis fa ção por ter mos con vi vi -
do com V. Exª nes ta Casa e por es tar mos con vi ven do
com V. Exª, no nos so Esta do. Seja fe liz.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Obri -
ga do, Se na dor Ju vên cio da Fon se ca. Este quar to Se -
na dor de Mato Gros so do Sul con ti nu a rá a sê-lo, mes -
mo por que es tou no seu Esta do – no nos so Esta do –
há mais de 40 anos. O que Deus me der a mais de
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vida es ta rei com V. Exª, de fen den do o nos so Esta do
de Mato Gros so do Sul.

Obri ga do por suas pa la vras, Se na dor.
O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (Blo co/PSDB –

MT) – Con ce de-me V. Exª um apar te?
O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – V. Exª 

tem a pa la vra.
O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (Blo co/PSDB –

MT) – Se na dor Pe dro Piva, eu gos ta ria de cum pri -
men tá-lo. Sei que fa lan do qua se ao fi nal não há como
não ser re pe ti ti vo, mas al gu mas ca rac te rís ti cas mar -
cam a per so na li da de de V. Exª, uma de las é exa ta -
men te a enor me ca pa ci da de de agre ga ção, de bus ca
do en ten di men to, de bus ca da uni da de. V. Exª foi de
fun da men tal im por tân cia para a Ban ca da do nos so
Par ti do, numa cur ta in te ri ni da de na Li de ran ça do
PSDB. E V. Exª sabe por que es tou di zen do isso: para
que ti vés se mos a uni da de da nos sa Ban ca da, do
nos so Par ti do aqui no Se na do da Re pú bli ca. Como
Se na dor do Esta do de Mato Gros so, em cujo Mu ni cí -
pio de Ju a ra V. Exª tam bém é mo ra dor, Mu ni cí pio de
ma i or pro du ção de gado de cor te do Bra sil – é a ma i or 
po pu la ção de gado de cor te, por mu ni cí pio, no Bra sil.
V. Exª tam bém co nhe ce o in te ri or de Mato Gros so, an -
tes até que pu dés se mos ter co nhe ci do aque la re gião.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Em
fun ção da sua ida de.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (Blo co/PSDB –
MT) – Gos ta ría mos de re gis trar o enor me agra de ci -
men to de Mato Gros so. Qu e ro abra çá-lo com a cer te -
za de que V. Exª vol ta rá a esta Casa e de que trans mi -
to os meus agra de ci men tos, bem como os do Go -
vernador Dan te de Oli ve i ra e do Esta do de Mato
Gros so, por que an tes de as su mir a sua Ca de i ra no
Se na do V. Exª nos aju dou para que Mato Gros so ti -
ves se aces so a um em prés ti mo jun to à Itá lia, para a
cons tru ção de 126 pon tes de con cre to no Esta do. Re -
gis tro aqui os nos sos agra de ci men tos e a opor tu ni da -
de de ter par ti ci pa do com V. Exª da Ban ca da. Te nho
cer te za que esta Casa é sua hoje e será sua ama nhã.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i -
to obri ga do, Se na dor Ante ro Paes de Bar ros. O que
V. Exª disse é ver da de. Orgu lho-me de ser mo ra dor
de Ju a ra, por que lá apor tei, em 1967, de bar co, com
ma lá ria, para abrir uma re gião nova, que eu ti nha a
es pe ran ça de ser um Bra sil novo. Isso se re a li zou e te -
nho or gu lho do meu Mato Gros so. 

Esta rei na sua cam pa nha. O que V. Exª dis se
hoje so bre mim vou di zer a res pe i to de V. Exª, do seu
va lor e do seu tra ba lho nes te Se na do em prol do nos -
so Esta do.

Mu i to obri ga do, Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

O Sr. José Coê lho (PFL – PE) – V. Exª me con -
ce de um apar te?

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Ouço
o apar te do Se na dor José Coê lho.

O Sr. José Coê lho (PFL – PE) – Se na dor Pe dro
Piva, o pri me i ro en con tro que ti ve mos nes ta Casa foi
quan do V. Exª nos so li ci ta va para as si nar mos um pro -
jeto de sua au to ria re la ti vo ao pro ble ma da uti li za ção
do ar. Não sou de guer ra. Quem é de guer ra é São
Pa u lo, que tem a his tó ria da re vo lu ção cons ti tu ci o na -
lis ta de Arman do de Sa les Oli ve i ra e de tan tos cons ti -
tu ci o na lis tas e bra si le i ros en tu si as ma dos que cons -
tru í ram aque la ter ra. Nós, nor des ti nos, em pres ta mos
a São Pa u lo a mão-de-obra. Atu al men te, há três mi -
lhões de nor des ti nos agre ga dos em sua eco no mia.
Mas eu não po de ria de i xar de di zer duas pa la vras,
quan do o di le to ami go de i xa o Se na do da Re pú bli ca
tem po ra ri a men te. Digo que de i xa pela ma ni fes ta ção
que hoje hou ve des ta Casa, que qua se se trans for -
mou em uma uni ver si da de – todo mun do quis fa lar e
le var a sua sa u da ção pela con vi vên cia, afa bi li da de,
ami za de, to le rân cia e sim pli ci da de com que o com pa -
nhe i ro re ce bia a to dos. E, para não de i xar de di zer
duas pa la vras, di rei ape nas que V. Exª sai da qui hoje
com a alma che ia de es pe ran ça. Mu i to obri ga do.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i to 
obri ga do.

Re pe ti rei aqui lo que dis se an tes. São Pa u lo só é
gran de por que nor des ti nos, como V. Exª, fi ze ram da
nos sa ter ra o que ela é. Obri ga do a seus con ci da dãos 
pela con tri bu i ção que dão ao nos so Esta do.

A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Se na dor
Pe dro Piva, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Con -
ce do um apar te à Se na do ra Mar lu ce Pin to.

A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Meu no bre
Co le ga Se na dor, é um mo men to até de cons tran gi -
men to para nós o afas ta men to pro vi só rio de V. Exª do
Se na do da Re pú bli ca. Mas uma co i sa po de re mos di -
zer: du ran te todo este tem po que aqui con vi ve mos
com V. Exª, V. Exª sem pre foi essa pes soa tran qüi la,
ami go de to dos, con quis tan do, no dia-a-dia, a ami za -
de e a con fi an ça de seus Co le gas. Então, é la men tá -
vel que V. Exª não pos sa dar con ti nu i da de a esse tra -
ba lho, mu i to em bo ra sa i ba mos que a sa í da pro vi só ria
de V. Exª é para o re tor no do ti tu lar da Pas ta, que é o
Se na dor José Ser ra, que tam bém é uma pes soa bri -
lhan te. Mes mo as sim, la men ta mos sua sa í da. Qu an -
do digo sa í da pro vi só ria é por que te nho cer te za de
que os pa u lis ta nos re co nhe ce rão o seu tra ba lho. Já
co nhe ci am, de mu i tos e mu i tos anos, o gran de em -
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pre sá rio e a gran de co o pe ra ção que V. Exª tem dado,
não só ao seu Esta do, como a vá ri os ou tros Esta dos
da Fe de ra ção bra si le i ra. Eu e os ma to-grossenses só
la men ta mos por V. Exª não ser mo ra dor tam bém de
Mato Gros so. Quem sabe se, num fu tu ro mu i to pró xi -
mo, eu tam bém não te nha a hon ra de di zer que o nos -
so gran de Se na dor, nos so gran de ami go Pe dro Piva,
tam bém é mo ra dor de Ro ra i ma.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Se
Deus qui ser.

A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Aguar -
damos V. Exª lá. Tam bém faça in ves ti men to no nos so 
Esta do, que é pro mis sor e pre ci sa de ho mens como
V. Exª para po der con tri bu ir para o en gran de ci men to
da que le Esta do. De i xo aqui o meu abra ço, a mi nha
so li da ri e da de e a sa tis fa ção de di zer que, em bo ra re -
co nhe ça em V. Exª um gran de ami go, ain da me hon ra
sa ber que é pri mo ir mão de uma gran de ami ga mi nha
– Te re sa –, e V. Exª é sa be dor. Um abra ço e mu i tas fe -
li ci da des.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i to 
obri ga do, Se na do ra Mar lu ce Pin to. Sen ta mos jun tos,
qua se to dos os dias e, nes se pe río do, apren di a ad mi -
rá-la por sua pos tu ra, cor re ção, sim pa tia e alta ca pa -
ci da de em di a lo gar e exer cer seu man da to com bri lho
e dig ni da de nes ta Casa. Mu i to obri ga do por suas pa -
la vras. Irei ao seu Esta do e, quem sabe, as sen ta rei ra -
í zes. Mu i to obri ga do.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – V. Exª
me per mi te um apar te, no bre Se na dor Pe dro Piva?

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Pois
não, no bre Se na dor Ro ber to Re quião.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Se na -
dor Pe dro Piva, sou o úl ti mo a lhe apar te ar, ou tal vez
um dos úl ti mos.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Foi
de pro pó si to.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Se gu ra -
men te não é o úl ti mo, Se na dor.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Te -
mos o nos so ga ú cho, lá da pon ta do Bra sil.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Atrás
do Pa ra ná sem pre vem o Rio Gran de do Sul.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Ou
na fren te.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – De pen -
de de onde se olha, Se na dor Pe dro Piva.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Exa -
ta men te.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Se na -
dor Pe dro Piva, sua pas sa gem pelo Con gres so Na -
ci o nal, pelo Se na do da Re pú bli ca, hon rou o Esta do
que V. Exª re pre sen ta, o Esta do de São Pa u lo. O com -
por ta men to cla ro, crí ti co, cris ta li no de i xou a ima gem
de um Se na dor com pe ten te e de um bom ami go. Tal -
vez pou cos Se na do res pos sam di zer que, in de pen -
den te da cor dos Par ti dos, te nham de i xa do, no Se na -
do da Re pú bli ca, 80 com pa nhe i ros, 80 sim pa ti as, 80
ava li a ções tão po si ti vas quan to a de V. Exª. A sua in -
de pen dên cia, a sua ca pa ci da de crí ti ca, em bo ra vin -
cu la da ao Par ti do do Go ver no, ma ni fes tou-se de for -
ma ex tra or di na ri a men te po si ti va por mu i tas ve zes. O
que eu po de ria di zer nes ta lou va mi nha da sa u da ção,
que pode pa re cer a um te les pec ta dor a tra di ci o nal
”ce ri mô nia do ras ga-seda“, tão tí pi ca de cor po ra ções
como o nos so Se na do? Não sou afe i to a es tas co i sas, 
mas que ro di zer, Se na dor Pe dro Piva, que, pelo seu
de sem pe nho, pela in de pen dên cia crí ti ca das suas
po si ções, eu gos ta ria de vê-lo de vol ta ao Se na do tra -
zi do pelo me re ci do voto po pu lar. De i xo meu tes te mu -
nho à po pu la ção de São Pa u lo: o Se na dor Pe dro Piva, 
não sen do do meu Par ti do, se ria um Se na dor que,
pela ob ser va ção do seu com por ta men to e da sua
con du ta, me re ce ria o meu voto, se pa u lis ta eu fos se e
de São Pa u lo fos se o meu tí tu lo de ele i tor. Há pou co,
per gun ta va-me a Se na do ra He lo í sa He le na, mais ou
me nos in off: ”Que tal, Re quião, tro car o Ser ra pelo
Piva e lan çá-lo can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli -
ca?“ (Ri sos.) É uma idéia que de i xo para o PSDB re -
fle tir no trans cor rer des ses pró xi mos ses sen ta dias.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – (Ri -
sos.) Se ria o ”Pla no C“, Se na dor.

Mas agra de ço a V. Exª, es pe ci al men te pelo voto. 
Sei como V. Exª é crí ti co, crí ti co das ações, crí ti co dos
cos tu mes e crí ti co da não-honestidade. Por tan to, o
voto de V. Exª para qual quer co i sa, mes mo para sín di -
co de pré dio, hon rar-me-ia mu i to. Obri ga do, Se na dor
Ro ber to Re quião.

O Sr. Na bor Jú ni or (PMDB – AC) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Con -
ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Na bor Jú ni or (PMDB – AC) – Se na dor
Pe dro Piva, tan tos fo ram os Se na do res que ti ve ram a
hon ra de apar teá-lo no mo men to em que V. Exª anun -
cia o seu afas ta men to do Se na do para que o ti tu lar do
car go, Se na dor José Ser ra, pos sa as su mi-lo, que tal -
vez fos se des ne ces sá rio eu fa zer mais al gu mas con -
si de ra ções a res pe i to da sua per so na li da de e atu a -
ção du ran te esse tem po em que aqui foi re pre sen tan -
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te do Esta do de São Pa u lo. Eu gos ta ria ape nas de
res sal tar que, por tudo que ouvi e sen ti dos co le gas, V. 
Exª sai des ta Casa en gran de ci do. Re ce ba meus cum -
pri men tos por isso.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i -
to obri ga do, Se na dor Na bor Jú ni or. Agra de ço mu i to
as suas pa la vras, as sim como agra de ço as de to dos 
os ou tros com pa nhe i ros, qua se ao tér mi no des ta
ses são, e tam bém ao Pre si den te pela pa ciên cia que 
está ten do co mi go.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) –
Ouço com pra zer o Se na dor Fo ga ça, meu ami go e
con ter râ neo do Rio Gran de do Sul.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Se na -
dor Pe dro Piva, es tou cum prin do, em pri me i ro lu gar,
uma mis são que me atri buí: ho me na geá-lo com mo -
des tas e sim ples pa la vras nes te mo men to. Mas,
acres cen ta-se a esta mis são pes so al uma mis são
par ti dá ria, atri bu í da pelo Pre si den te Na ci o nal do
PPS, Se na dor Ro ber to Fre i re, e tam bém pe los re -
pre sen tan tes da nos sa Ban ca da na Câ ma ra dos De -
pu ta dos. A Ban ca da do PPS da Câ ma ra dos De pu -
ta dos é a mais re pre sen ta ti va e nu me ro sa, nes te
mo men to, na Casa.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) –
Obri ga do.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Aqui
es tão em ra zão da ho me na gem que de se jam fa zer
a V. Exª. Pen so, Se na dor Pe dro Piva, que há mu i tas
li ções que apren de mos na vida. Sei que V. Exª
apren deu com o Se na do, sei que ad qui riu ex pe riên -
cia, co nhe ceu o mun do da po lí ti ca, pe ne trou nes se
uni ver so que até en tão lhe era des co nhe ci do. Mas
V. Exª de i xa esta Casa po den do di zer que não ape -
nas apren deu com o Se na do, mas po den do di zer, ao
fi nal des tes anos, que o Se na do apren deu com V. Exª. 
Por que V. Exª deu li ções de hu ma ni da de, de de di ca -
ção à ca u sa pú bli ca, de gran de za pes so al nos mo -
men tos mais cru ci a is, mais cru ci an tes, mais de fi ni ti -
vos. V. Exª é um ho mem que tem tem po para tudo:
tem tem po para se de di car à ca u sa da sa ú de. Qu an -
do fala do Incor, bri lham seus olhos, fala com um
en tu si as mo ju ve nil; quan do fala do Bra sil, do seu fu tu -
ro, das co i sas nas qua is acre di ta, fala com en tu si as mo 
re vi go ran te. E V. Exª, ade ma is de tudo, mos trou-se
um po lí ti co com ple to, por que é ca paz de, num de ba -

te, numa Co mis são, co man dar sua Ban ca da para
apro var ou re je i tar uma ma té ria, exer cen do a li de -
ran ça. V. Exª mos trou-se com pe ten te, equi li bra do,
car re ga do de bom sen so quan do re la tou pro je tos di -
fí ce is, in trin ca dos, com ple xos. V. Exª teve uma atu a -
ção, no ple ná rio, im por tan te, in flu en te. Na tri bu na,
nos es pa ços pú bli cos, na sua base par ti dá ria, no
seu Par ti do po lí ti co, V. Exª re ve lou-se um po lí ti co
ple no, com ple to. Não que ro usar a ex pres são de que 
”os úl ti mos se rão os pri me i ros“, por que to dos es ta -
mos igual men te hon ra dos em ho me na geá-lo, mas fi -
quei aqui até este mo men to, após qua se duas ho ras 
de apar tes e in ter ven ções em ho me na gem a V. Exª,
por con si de rar im pres cin dí vel fazê-lo. Eu tam -
bém não te ria cum pri do in te i ra men te o meu
man da to se aqui não es ti ves se para re gis trar a
con tri bu i ção que V. Exª deu, tem dado e sei que
ain da dará à vida pú bli ca des te País. Que V. Exª con -
ti nue, per se ve re, por que o Bra sil só tem a ga nhar
com isso, pois, te nho cer te za, V. Exª o faz com amor, 
com de di ca ção à ca u sa de to dos os bra si le i ros.
Mu i to obri ga do.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Se -
na dor José Fo ga ça, pode es tar cer to de que não o
aban do na rei nun ca, nem a V. Exª, nem ao nos so Rio 
Gran de do Sul, pois sou de Gu a í ba, onde ba ta lho
em prol do de sen vol vi men to do seu Esta do.

V. Exª es que ceu que en tre mi nhas ale gri as es -
tão a cul tu ra e a arte. Esti mu lam-me os acor des de
suas com po si ções, que soam de ba i xo do meu apar -
ta men to, to ca dos por sua mu lher. Esses acor des mu i -
to bem fa zem à mi nha alma e es ti mu lam-me para a
ba ta lha do dia se guin te.

Obri ga do por tudo, Se na dor José Fo ga ça!

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) –
Con ce do um apar te ao Se na dor Iris Re zen de.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Sin to-me
no de ver, emo ci o na do, de so li ci tar este apar te para
mani fes tar, no mo men to em que de i xa esta Casa,
nos sa ad mi ra ção, nos so pro fun do res pe i to por V. Exª
como ci da dão e como Se na dor da Re pú bli ca. V. Exª
es te ve pre sen te nes ta Casa duas ve zes. A pri me i ra
pas sa gem foi rá pi da; a se gun da, po rém, deu-nos a
opor tu ni da de de co nhe cer, com pro fun di da de, sua
for ma ção cí vi ca ex cep ci o nal, sua têm pe ra. V. Exª é
uma pes soa apta para o de sem pe nho de mis sões em
qua se to das as áre as da ati vi da de hu ma na. V. Exª
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aqui che gou como um em pre sá rio res pe i ta do pelo
su ces so e pelo que na vida em pre sa ri al con se guiu
re a li zar em be ne fí cio des te País, so bre tu do no seu
Esta do, São Pa u lo, mas em pou co tem po mos trou
ao Bra sil que a sua com pe tên cia não se li mi ta va à
vida em pre sa ri al, ia mu i to além; em pou co tem po
con se guiu con quis tar o res pe i to des ta Casa, com o
tra to fino e com a se ri e da de que lhe é pe cu li ar de -
mons trou que é re al men te um ho mem sen sí vel, vol -
ta do so bre tu do para as ques tões so ci a is de nos so
País. Antes o pen sa men to era de que seu co nhe ci -
men to se li mi ta va à área eco nô mi ca, mas não, V. Exª
de mons trou uma sen si bi li da de es pe ci al com as
ques tões so ci a is do Bra sil. La men ta mos pro fun da -
men te a sa í da de V. Exª, o que é ne ces sá rio para
que o Se na dor José Ser ra re as su ma a sua ca de i ra
nes ta Casa. Con tu do, com toda a com pe tên cia, com 
o todo o va lor, do Se na dor José Ser ra, a au sên cia
de V. Exª não de i xa rá de cons ti tu ir uma la cu na no
Se na do Fe de ral. Tudo isto, cre di to, ser vi rá de es tí -
mu lo para que V. Exª não se dis tan cie da vida pú bli -
ca, pelo con trá rio, sin ta-se com pe li do a con ti nu ar,
dis putando ou não ele i ções, sem pre pre sen te nas
dis cus sões de in te res ses da Pá tria. Nes ses mo -
men tos, V. Exª será ou vi do e con vo ca do por que de -
mons trou que é im pres cin dí vel para o País em to das 
as dis cus sões em que os in te res ses do Bra sil es ti -
ve rem em jogo. Mu i to obri ga do por tudo que V. Exª
re pre sen tou du ran te esse tem po, pela ami za de,
com pa nhe i ris mo e lu zes que sem pre nos trou xe nos 
mo men tos até di fí ce is vi vi dos pelo Se na do Fe de ral.
Mu i to obri ga do, Se na dor Pe dro Piva.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) –
Obri ga do, Se na dor Iris Re zen de. A ter ra das es me -
ral das, Go iás, que foi um dia pro cu ra da por nós, pa -
u lis tas, trans for mou-se em um gran de Esta do à mer -
cê da atu a ção de ho mens como V. Exª, os Se na do -
res Ma u ro Mi ran da e Ma gui to Vi le la e ou tros tan tos
que de ram a este a di men são que hoje tem. Agra de -
ço a V. Exª. Pode es tar cer to de que sem pre es ta rei,
em al gum mo men to e lu gar, jun to com V. Exªs tra ba -
lhan do pelo País. Mu i to obri ga do.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – V. Exª
me con ce de um apar te?

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) –
Sim, Se na dor Ma u ro Mi ran da.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na -
dor Pe dro Piva, V. Exª ob ser vou ago ra a una ni mi da -
de, o reco nhe ci men to des ta Casa, pra ti ca men te to dos 
os Se na do res ma ni fes tan do ad mi ra ção e ca ri nho por

V. Exª. Tam bém da nos sa par te que re mos agra de cer 
a con tri bu i ção que V. Exª de mons trou por esta Casa
com seu modo sim ples, cor tês, in for mal, ami go, para 
com to dos nós. Nes te mo men to que ro re co nhe cer
tam bém a atu a ção de V. Exª a fa vor de Go iás numa
hora im por tan te, de um em prés ti mo im por tan te para 
que aque le Esta do vi a bi li zas se a me lho ria das
nossas es tra das, e V. Exª foi o re la tor. Qu e ro agra -
de cer, essa con tri bu i ção, esse com pa nhe i ris mo,
esse es tar ao lado de nós to dos. Esta Casa re co -
nhe ce hoje, na sua una ni mi da de, o gran de tra ba lho 
de V. Exª. E faço mi nhas as pa la vras do Se na dor
Iris Re zen de: con ti nue na vida pú bli ca, con ti nue
aju dan do o Bra sil, que tan to pre ci sa da sua in te li -
gên cia, do seu com pa nhe i ris mo, e – como co men -
tá va mos – do seu modo de ser ca i pi ra, de ser do
in te ri or, de ser ami go de to dos nós. Mu i to obri ga do, 
Se na dor Pe dro Piva, pelo seu tra ba lho, pela sua
con tri bu i ção ao Con gres so Na ci o nal e ao nos so
con ví vio.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Ma u ro Mi ran da. Qu e ro
lem brar ape nas um as pec to da nos sa ami za de:
quan do sem pre cru za mos pelo cor re dor V. Exª di -
zia, em tom de brin ca de i ra: ”A ben ção“. Ao en cer rar 
este meu man da to, pe ço-lhe: a ben ção, meu ir mão, 
Ma u ro Miranda.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) –
Con ce de-me V. Exª um apar te? 

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) –
Sim, Se na dor Ma gui to Vi le la.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Se -
na dor Pe dro Piva, que ro ape nas en dos sar o que já
dis se ram os Se na do res Iris Re zen de, Ma u ro Mi ran -
da e to dos des ta Casa. V. Exª re al men te é um gran -
de Senador, um gran de ami go, um ho mem de vi -
são, pre o cu pa do com os pro ble mas so ci a is do Bra -
sil e fará mu i ta falta nes ta Casa. Que Deus ilu mi ne
seu ca mi nho lá fora. A con vi vên cia com V. Exª nes ta
Casa foi ex tra or di ná ria. Mu i to obri ga do.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i -
to obri ga do, Se na dor Ma gui to Vi le la.

Todo o Esta do de Go iás aca ba de se ma ni fes tar. 
Sin to-me mu i to or gu lho so e mo ti va do a tra ba lhar por
esse Esta do e pelo con jun to de to dos os Esta dos bra -
si le i ros des te País.
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Mu i to obri ga do, Se na dor Ma gui to Vi le la. Gu ar -
da rei as pa la vras de V. Exas com mu i to ca ri nho e com
mu i ta emo ção.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) – 
V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) –
Con ce do um apar te a V. Exª.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) –
Se eu não co nhe ces se V. Exª, es ta ria des con fi a do
de que há al gu ma dis cri mi na ção em re la ção ao
Ceará.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) –
Não, mu i to pelo con trá rio, V. Exª o sabe.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) –
No bre Se na dor, como tive que me re ti rar para uma
au diên cia, de le guei ao Se na dor Ge ral do Melo, que
ao fa lar, fi zes se-o tam bém em meu nome. S. Exª, in -
fe lizmente, es que ceu, o que ter mi nou-me dan do a
chan ce de ago ra di zer a V. Exª o quan to la men ta -
mos sua au sên cia do Se na do. O pa u lis ta já tem
uma im por tân cia pró pria de cor ren te da pu jan ça da -
que le Esta do. V. Exª é um bem su ce di do em pre sá -
rio, que tem di ri gi do com mu i to ta len to suas em pre -
sas que pro gri dem e que cres cem, no en tan to, é
uma das pes so as mais sim ples, mais aces sí ve is,
mais afá ve is e de con ví vio ame no. Enfim, V. Exª é
uma una ni mi da de aqui no Se na do. Não tive opor tu -
ni da de de as sis tir to dos os apar tes, mas vou subs -
cre ver tudo que foi dito aqui como pa la vras tam bém 
minhas  a Se na do ra He lo í sa He le na tam bém aqui já
foi in vo ca da em uma in con fi dên cia do Se na dor Ro -
ber to Re quião – de sor te que isso se trans for me em
uma ma ni fes ta ção unâ ni me da Casa, por que V. Exª
conquis tou isso. Se na dor Pe dro Piva, V. Exª é um
ami go e com pa nhe i ro. Tra ba lhou mu i to nes ta Casa, 
sen do um Se na dor ope ro so, não só na de fe sa in -
tran si gen te dos in te res ses de São Pa u lo, mas es -
tan do sem pre dis po ní vel para co la bo rar com to dos, 
in clu si ve na su pe ra ção de in ci den tes que ocor re -
ram ao lon go des ses anos. V. Exª sem pre deu sua
con tri bu i ção nes se sen ti do. La men to mu i to não ter
mais esse con ví vio diá rio com V. Exª, mas cer ta -
men te a nos sa ami za de vai per du rar. Uma das co i -
sas boas que me ocor re ram no Se na do foi tê-lo co -
nhe ci do e convi vi do de per to com V. Exª.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i -
to obri ga do Se na dor Lú cio Alcân ta ra. Qu e ro di zer da 
minha hon ra em tê-lo como meu su ces sor na Pre -

sidên cia da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos. V. 
Exª engran de ce a ga le ria de Pre si den tes.

Qu an to ao nos so con ví vio diá rio, Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, irei ao Ce a rá para sua pos se como Go ver -
na dor. Então, nos ve re mos ami ú de, por que vou des -
fru tar de mais um de grau que al can ça rá o Ce a rá no
seu de sen vol vi men to.

Mu i to obri ga do.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) –
Se na dor Pe dro Piva, V. Exª me con ce de tam bém um 
apar te?

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) –
Con ce do a pa la vra ao úl ti mo apar te an te, Se na dor
Se bas tião Ro cha.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) –
Se na dor Pe dro Piva, esta é uma Casa plu ral, eclé ti -
ca. V. Exª, sem dú vi da ne nhu ma, trou xe uma gran de 
ên fa se à ques tão da plu ra li da de do Se na do Fe de ral, 
ten do, como re pre sen tan te de um seg men to, con se -
gui do es cre ver uma pá gi na mu i to im por tan te na sua
bi o gra fia. E, mais do que isso, V. Exª dig ni fi cou o Se -
na do com a sua pos tu ra éti ca de cor re ção, de com -
pro mis so com a Na ção bra si le i ra, mos tran do que
este tam bém é um País plu ral. Di an te dis so, em bo ra
pos sa mos ter di ver gên ci as quan to a ma ne i ra de se
cons tru ir um Bra sil me lhor, to dos es ta mos em pe -
nha dos nes se ob je ti vo. E V. Exª, sem dú vi da ne nhu -
ma, foi aqui um dig no re pre sen tan te do seu Esta do,
pre ser van do a vi são pro gra má ti ca do seu Par ti do, as 
suas con vic ções de ci da dão e de em pre sá rio, re -
presen tan te do se tor em pre sa ri al. So bre tu do, o que 
pre va le ceu nes tes mo men tos de con vi vên cia com
V. Exª foram a sua afe ti vi da de, sua com pe tên cia,
além do re la ci o na men to de ami za de de sen vol vi do
por V. Exª nes te Se na do Fe de ral. Então, es tão de
pa ra béns tan to V. Exª como o povo de São Pa u lo, e,
por isso, que ro que re ce ba um abra ço do Se na dor
Se bas tião Ro cha e de todo o Esta do do Ama pá.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i -
to obri ga do, Se na dor Se bas tião Ro cha. O lon gín quo 
Ama pá faz par te do Bra sil. Fa zen do par te do Bra sil,
faz par te de mim mes mo. Obri ga do pela sua ma ni -
fes ta ção. Esta re mos sem pre jun tos.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Se na dor
Pe dro Piva, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Sr.
Pre si den te, o que faço?
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª é
o dono da ses são. Ela é toda vol ta da para V. Exª 
pode acre di tar, por mé ri to.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) –
Ouço o Se na dor Ade mir Andra de.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Se na dor
Pe dro Piva, eu não po de ria ser o úni co des ta Casa
a não te cer elo gi os a V. Exª. Além de tudo o que foi
dito, afir mo que V. Exª é ex tre ma men te sim pá ti co,
afá vel, de bom tra to, ex tre ma men te ci vi li za do, um
po lí ti co da for ma como pre ci sa mos se jam os po lí ti -
cos hoje. Enfim, tam bém por ter sido um su plen te
que se tor nou um Se na dor de fato, V. Exª tem mu i to
va lor e, por isso, de se jo tudo de bom em sua vida
pri va da e es pe ro seu re tor no à vida pú bli ca. V. Exª é
com pe ten te, tem ca pa ci da de, e o Par la men to bra si -
le i ro pre ci sa de ho mens in te li gen tes e de di ca dos
como V. Exª.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB  SP) – Mu i to 
obri ga do, Se na dor Ade mir Andra de. Que bom que o
Pará, lá em cima no mapa do Bra sil, qua se o úl ti mo
Esta do bra si le i ro, en cer ra esta ses são, ime re ci da,
mas que me dá um con for to mu i to gran de nes ta mi -
nha des pe di da.

Sr. Pre si den te, de i xa rei de ler o res tan te do dis -
cur so, mas gos ta ria de ler ape nas mais dois pa rá gra -
fos para me des pe dir, se V. Exª me des se li cen ça para
ter mi nar.

Vou di zer ape nas que sin to um or gu lho enor me
de ter par ti ci pa do des te Se na do, ocu pan do esta ca -
de i ra onde se as sen ta ram o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so e os ex-Presidentes Cam pos Sal -
les, Pru den te de Mo ra es, Ro dri gues Alves e Was -
hing ton Luiz, além de Má rio Co vas, Fran co Mon to ro e
Auro de Mou ra Andra de. Ago ra esta ca de i ra será ocu -
pa da, mais uma vez, pelo Mi nis tro José Ser ra, a quem 
de se jo que es sas fi gu ras ilus tres da his tó ria do Bra sil
sir vam de ins pi ra ção.

E que ro que o ins pi rem tam bém as pa la vras de
ou tro gran de fi ló so fo, Ba ruch Spi no za:

O ob je ti vo su pre mo do Esta do não é do mi nar os
ho mens nem con tê-los pelo medo, é, isso sim, li vrar
cada um de les do medo, per mi tin do-lhes vi ver e agir
em ple na se gu ran ça e sem pre ju í zo para si ou seu vi -
zi nho. O ob je ti vo do Esta do, re pi to, não é trans for mar
se res ra ci o na is em fe ras e má qui nas. É fa zer com que 
seus cor pos e suas men tes fun ci o nem em se gu ran ça. 
É le var os ho mens a vi ver se gun do uma ra zão li vre e

exer ci tá-la; para que não des per di cem suas for ças
com o ódio, a ra i va e a per fí dia, nem atu em uns com
os ou tros de ma ne i ra in jus ta. Assim, o ob je ti vo do
Esta do é, re al men te, a li ber da de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re a fir mo
meus agra de ci men tos a to dos os se nho res pela aco -
lhi da que tive de V. Exªs. Não pos so es que cer os de -
ma is fun ci o ná ri os des ta Casa, que mais se as se me -
lha a uma pe que na ci da de. Aos se gu ran ças, por te i -
ros, co pe i ras, as cen so ris tas, fun ci o ná ri os da Mesa e
Co mis sões, a to dos os di ver sos ser vi do res  que in fe -
liz men te não co nhe ço pelo nome  o meu ”mu i to obri -
ga do“ sin ce ro e do fun do do co ra ção! Sem vo cês,
esta Casa não fun ci o na ria.

Gu ar da rei na me mó ria, com es pe ci al ca ri nho, a
aten ção de to dos os co la bo ra do res do meu ga bi ne te,
os qua is, mes mo não es tan do no cen tro do de ba te,
aca bam par ti ci pan do ati va men te de nos sa vida po lí ti -
ca, pois co lo cam o ser vi ço da sua ten dên cia. Se agis -
sem as sim to dos, o nos so País an da ria mais leve e
com mais ra pi dez.

Gu ar da rei a lem bran ça tam bém dos jor na lis tas
que con vi vem di a ri a men te co nos co. Agra de ço-lhes a
co la bo ra ção e o tra ba lho.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fun ci o ná -
ri os da Casa, aqui em Bra sí lia, em São Pa u lo, no in te -
ri or, no mais lon gín quo Esta do des te imen so País, to -
dos te mos de con ti nu ar tra ba lhan do pelo Bra sil. Po lí ti -
ca e ci da da nia fa zem-se no dia-a-dia, sem tré gua.
Ten dên ci as po lí ti cas per dem a im por tân cia quan do o
ob je ti vo é cons tru ir um País mais jus to e fe liz.

De i xa rei esta Casa com a sa tis fa ção de ter fe i to
aqui o pos sí vel por São Pa u lo e pelo Bra sil, mas con ti -
nu a rei nes ta ta re fa por to dos os dias da mi nha vida,
onde es ti ver.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. Obri ga do es pe -
ci al men te a V. Exª no dia de hoje, pela pa ciên cia e
pela co la bo ra ção com este seu hu mil de li de ra do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na -
dor Pe dro Piva, se a Pre si dên cia ti ves se de re su mir
a una ni mi da de dos de po i men tos, eu os re du zi ria a
ter mo da se guin te for ma: Se na dor Pe dro Piva, ho -
mem de ca rá ter re ti lí neo, ho mem pú bli co pro bo, Se -
na dor atu an te, re pre sen tan do São Pa u lo, sem pre
de fen deu os in te res ses do Bra sil. E digo mais: se o
Se na do Fe de ral ti ves se a es ta tu e ta da ami za de para 
ser en tre gue a um Se na dor, vi hoje que, à una ni mi -
da de, ela se ria en tre gue a V. Exª, que sim bo li za aqui 
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o sen ti men to da ami za de que une toda esta Casa.
Seja fe liz.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – 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 or dem, ao Se na dor Re nan Ca -
lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela 
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, como Lí der do PMDB, faço a 
for mal de sig na ção dos mem bros do Par ti do que in -
te gra rão a Co mis são Mis ta Espe ci al de Se gu ran ça
do Con gres so Na ci o nal. Os mem bros ti tu la res se rão 
os Se na do res Pe dro Si mon, Iris Re zen de, Ma gui to
Vi le la, Amir Lan do, João Alber to, Re nan Ca lhe i ros.
Os mem bros su plen tes se rão os Se na do res Sér gio
Ma cha do, Ca sil do Mal da ner, Gil ber to Mes tri nho, Na -
bor Jú ni or, a Se na do ra Mar lu ce Pin to e o Se na dor
Gil vam Bor ges.

Su gi ro o nome do Se na dor Iris Re zen de,
ex-Ministro da Jus ti ça e ex-Governador do Esta do de
Go iás, para exer cer a Pre si dên cia da Co mis são, uma
vez que a Ban ca da do nos so Par ti do, PMDB, por ser
a ma i or do Se na do Fe de ral, tem di re i to a essa in di -
ca ção.

Da mes ma for ma, Sr. Pre si den te, en ca re ço a
V. Exª a le i tu ra ime di a ta dos no mes e a mais rá pi da
pos sí vel ins ta la ção da Co mis são, para que pos sa -
mos fa zer a par te do Con gres so Na ci o nal. So men te
fa zen do nos sa par te, po de re mos co brar res pon sa -
bi li da des dos ou tros Po de res, em vez de trans fe rir -
mos res pon sa bi li da des, como la men ta vel men te
ten ta ram fazer.

É pre ci so com ba ter a cri mi na li da de. O que está
acon te cen do no Bra sil é uma ver da de i ra epi de mia,
pior que a da den gue. O Bra sil tem 2,9% da po pu la -
ção do mun do e res pon de por 10% dos cri mes do pla -
ne ta! Isso tem de ser tra ta do como tal. É ób vio que
pre ci sa mos mu dar o Có di go Pe nal, o pro ces so pe nal
e o in qué ri to po li ci al ra di cal men te, que co la bo ram
com a im pu ni da de. Atu al men te no Bra sil, di fe ren te -
men te do que se faz nos ou tros pa í ses, in ves ti ga-se
na po lí cia, re pe te-se a in ves ti ga ção na Jus ti ça, e o jul -
ga men to em úl ti ma ins tân cia de um ho mi cí dio de mo -
ra dez anos.

Ma ta-se no Bra sil, Sr. Pre si den te, por que la -
men ta vel men te o cri me tem com pen sa do. É pre ci so,
por tan to, es pe ci fi car pri o ri da des e des mis ti fi car al gu -

mas bes te i ras que es tão sen do apon ta das como so -
lu ção. A pro pos ta de uni fi ca ção das po lí ci as é uma
bes te i ra. Pre ci sa mos vi a bi li zar re cur sos para o fi -
nancia men to da se gu ran ça pú bli ca, fa zer com a se -
gu ran ça pú bli ca o que já se faz com a edu ca ção e
com a saúde: es ta be le cer um per cen tu al para obri ga -
to ri a men te ser exe cu ta do to dos os anos.

O Go ver no Fe de ral tem um pla no de se gu ran ça
pú bli ca in su fi ci en te; mu i tas pro pos tas não sa í ram do
pa pel. É pre ci so in ves tir na se gu ran ça pú bli ca cada
vez mais, se não não se mi ni mi za rá de for ma al gu ma
a pres são enor me do cri me con tra a fa mí lia bra si le i ra, 
pri si o ne i ra da sua pró pria casa.

Sr. Pre si den te, pre ci sa mos ou sar, even tu al men -
te uti li zan do al guns as pec tos cor re tos da Lei Rou a -
net, para que, por meio do in cen ti vo, se co lo que di -
nhe i ro na se gu ran ça pú bli ca. Pre ci sa mos fa zer o que
se fez com a Re ce i ta, com as má qui nas fa zen dá ri as
dos Mu ni cí pi os, dos Esta dos e da União Fe de ral e
bus car re cur so in ter na ci o nal para mo der ni zar as po lí -
ci as. Mas não bas ta com prar ve í cu los, doar ar mas e
mu ni ção, quan do se tem den tro de um car ro ul tra mo -
der no um po li ci al in fe liz, que re ce be sa lá rio in su fi ci en -
te. Di zem que a uni fi ca ção das po lí ci as re sol ve rá o
pro ble ma, mas não pen so as sim. Essa pro pos ta é
uma bes te i ra.

A Co mis são Mis ta Espe ci al de Se gu ran ça Pú -
bli ca e Vi o lên cia é im por tan tís si ma. O Con gres so
Na ci o nal deve fa zer a sua par te, di fi cul tan do o uso e
a ven da da arma de fogo. O Se na dor Ro meu Tuma
bem sabe que 63% dos cri mes, no Bra sil, ocor rem
por mo ti vos fú te is. Numa dis cus são qual quer, pes so -
as ar ma das ati ram e ma tam. Vi ve mos a com ple ta ile -
ga li da de na ven da e no re gis tro das ar mas. No Bra -
sil, há 20 mi lhões de ar mas ile ga is e ape nas 1,5 mi -
lhão de ar mas le ga is. É mu i to fá cil com prar uma
arma de fogo em qual quer lu gar. To dos os pa í ses do
mun do, sem ex ce ção, que di fi cul ta ram o uso e a ven -
da de ar mas, até mes mo aque les cu jos in di ca do res
so ci a is eram pi o res que os nos sos, por con se qüên -
cia, di mi nu í ram a vi o lên cia, o que tam bém pre ci sa
ocor rer no Bra sil.

Sem dú vi da al gu ma, o Con gres so Na ci o nal fará
a sua par te. Nós, do PMDB, con fi a mos no Se na dor
Iris Re zen de, ex-Ministro da Jus ti ça, para im ple men -
tar as me di das ne ces sá ri as.

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:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, de acor do com a in di ca ção fe i ta oral -
men te pelo Lí der da Ban ca da do PMDB, Se na dor Re -
nan Ca lhe i ros, e dos mem bros do Par ti do para a com -
po si ção da Co mis são Mis ta Espe ci al de Se gu ran ça
Pú bli ca e Vi o lên cia, a Pre si dên cia de sig na os Se na -
do res in di ca dos e ape la aos Srs. Lí de res e aos mem -
bros da Co mis são, tan to da Câ ma ra dos De pu ta dos
quan to do Se na do Fe de ral, que se re ú nam ain da
hoje, ago ra, para a ele i ção de seus Pre si den te e Vi -
ce-Presidente e para de sig na ção do Re la tor.

So li ci to ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res
que as su ma a Mesa, já que a Pre si dên cia tem que
cum prir ou tro com pro mis so.

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) – So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 3, DE 2002
Re quer a cri a ção de Co mis são Par -

la men tar de Inqué ri to, com a fi na li da de
de in ves ti gar dis cre pân ci as en tre as pes -
qui sas ele i to ra is re a li za das du ran te o
pro ces so ele i to ral do ano 2000 e os re -
sul ta dos das res pec ti vas ele i ções, nos
mu ni cí pi os que in di ca.

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos a Vos sa Exce lên cia, nos ter mos

do § 3º do art. 58 da Cons ti tu i ção Fe de ral e do art. 145 
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, a cri a ção
de co mis são par la men tar de in qué ri to, com pos ta por
onze Se na do res ti tu la res e seis su plen tes, para in ves -
ti gar, no pra zo de cen to e oi ten ta dias, dis cre pân ci as
en tre pes qui sas ele i to ra is re a li za das du ran te o pro -
ces so ele i to ral do ano 2000 e os re sul ta dos das ele i -
ções, nos se guin tes mu ni cí pi os:

1º) Rio de Ja ne i ro;
2º) Go iâ nia;
3º) Re ci fe;
4º) Por to Ale gre;
5º) Ma ca pá; e
6º) Ni te rói.
As des pe sas dos tra ba lhos da pre sen te co mis -

são par la men tar de in qué ri to fi cam or ça das em
R$30.000,00 (trin ta mil re a is).

Jus ti fi ca ção
Como é sa bi do, o tema das pes qui sas ele i to ra is

sem pre res sur ge nos pe río dos em que há ele i ções.
Antes do ple i to, quan do se co men ta o evo lu ir das pes -

qui sas e o mo vi men to de sobe/des ce dos can di da tos.
E tam bém após, quan do se com pa ra o re sul ta do das
ur nas com o das pes qui sas e se dis cu tem os er ros e
acer tos dos di ver sos ins ti tu tos, a ocor rên cia de pos sí -
ve is ma ni pu la ções etc.

Des sa for ma, re a pa re cem, nos pe río dos ele i to -
ra is, as po lê mi cas so bre pos sí ve is ma ni pu la ções das
pes qui sas de opi nião, e, qua se sem pre, se co gi ta de
cri ar co mis são par la men tar de in qué ri to para in ves ti -
gar a ques tão no Con gres so Na ci o nal.

De po is, com o dis tan ci a men to tem po ral das
ele i ções, as aná li ses so bre as pes qui sas es fri am e
ten dem a sair da pa u ta, até que se ini cie novo pe río do 
ele i to ral e com ele, mais uma vez, re tor ne a po lê mi ca.

Nes se con tex to, a pro pos ta de cri a ção da co -
mis são par la men tar de in qué ri to que ora sub me te -
mos aos no bres pa res pre ten de in ves ti gar dis cre pân -
ci as ve ri fi ca das en tre re sul ta dos de pes qui sas ele i to -
ra is fe i tas du ran te o pro ces so ele i to ral do ano 2000 e
os re sul ta dos apu ra dos nes sas ele i ções, com o fim de 
in ves ti gar a cor re ção e a ho nes ti da de des sas pes qui -
sas para, ao fi nal dos tra ba lhos, pro por as al te ra ções
ne ces sá ri as na le gis la ção que rege a ma té ria.

Como é sa bi do, ve ri fi ca ram-se di ver gên ci as sig -
ni fi ca ti vas, por ve zes sus pe i tas, en tre, por um lado, di -
ver sas pes qui sas ele i to ra is re a li za das e, por ou tro, re -
sul ta dos apu ra dos pela Jus ti ça Ele i to ral, em di fe ren -
tes mu ni cí pi os, du ran te o pro ces so das ele i ções mu -
ni ci pa is do ano 2000.

Assim, o jor nal Fo lha de S.Pa u lo, de 31 de ou tu -
bro de 2000, traz, à p. 9 do Ca der no Ele i ções, no tí cia
sob o tí tu lo Re sul ta do do Rio sur pre en de ins ti tu tos, em 
que se in for ma que o Da ta Fo lha e o Ibo pe for ne ce ram
in di ca ção im pre ci sa so bre qual dos fi na lis tas se ria o
ven ce dor no Rio de Ja ne i ro, sen do que a pes qui sa do
Ibo pe te ria er ra do, in clu si ve, para além da mar gem de
erro. A pro pó si to das ele i ções no Mu ni cí pio do Rio de
Ja ne i ro, cabe re gis trar que o Pre fe i to ele i to, Ce sar
Maia, acu sou, em di ver sas opor tu ni da des, o Ibo pe de
o pre ju di car, sen do que as pes qui sas des se ins ti tu to o
de i xa vam de fora do se gun do tur no das ele i ções.

O re sul ta do fi nal da Jus ti ça Ele i to ral no se gun do
tur no das ele i ções no Rio de Ja ne i ro re gis trou Ce sar
Maia com 51,10% dos vo tos e Luiz Pa u lo Con de com
48,90% dos vo tos. Já as pes qui sas ele i to ra is es tra nha -
men te de ram sem pre van ta gem para o en tão can di da -
to à re e le i ção Luiz Pa u lo Con de. Assim, o Ibo pe au fe -
riu, em 23 de ou tu bro de 2000, 48% de in ten ção de vo -
tos em Luiz Pa u lo Con de e 38% em Ce sar Maia. Já o
Da ta Fo lha de 28 de ou tu bro re gis trou 45% de in ten ção 
de vo tos em Luiz Pa u lo Con de e 40% em Ce sar Maia.

Como se vê, as pes qui sas sem pre de ram van -
tagem a Luiz Pa u lo Con de e em ne nhum mo men to si -
na li za ram a vi tó ria de Ce sar Maia, o que soa es tra nho.
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Por ou tro lado, O Glo bo de 3 de ou tu bro de
2000 in for ma (Ca der no O País, p. 15) que em al guns
Mu ni cí pi os, como Re ci fe e Por to Ale gre, os ins ti tu tos
da vam o tér mi no das ele i ções no pri me i ro tur no como
cer to, quan do as ele i ções nes sas edi li da des fo ram
de ci di das em se gun do tur no. Já em Go iâ nia, o can di -
da to que ter mi nou ven cen do a ele i ção apa re cia em
ter ce i ro lu gar na pes qui sa do Ibo pe di vul ga da às vés -
pe ras do pri me i ro tur no.

Ou tros sim, re gis tra ram-se tam bém dis cre pân -
ci as em ou tros Mu ni cí pi os, como os de Ma ca pá, Cu ri -
ti ba, Ma na us e Ni te rói.

Em Ma ca pá, onde a ele i ção para a Pre fe i tu ra
ocor re ne ces sa ri a men te em tur no úni co, uma vez que
o Mu ni cí pio não tem mais de 200.000 ele i to res, o re -
sul ta do fi nal da Jus ti ça Ele i to ral re gis trou João Hen ri -
que com 36,09% dos vo tos e Pa pa léo com 35,74%, ou
seja, a ele i ção foi de ci di da por pe que na mar gem de
votos (415 vo tos num uni ver so de mais de 110.000 vo -
tos). Entre tan to a pes qui sa do Ibo pe re a li za da pró xi ma
ao dia das ele i ções não in di cou esse equi lí brio, re gis -
tran do cer ta fol ga para o can di da to João Hen ri que.
Assim, no dia 18 de se tem bro esse ins ti tu to re gis trou
35% de in ten ções de voto para João Hen ri que e 31%
para Pa pa léo. Tal dis cre pân cia, como to dos sa bem,
pode in flu ir no âni mo dos can di da tos e de suas ba ses
de apo io e aca bar in flu in do no re sul ta do das ele i ções.

Por ou tro lado, em Ni te rói a Jus ti ça Ele i to ral re -
gis trou, no se gun do tur no, re sul ta do fi nal com 57,70% 
dos vo tos para Jor ge Ro ber to Sil ve i ra e 42,30% pára
Sér gio Zve i ter, en quan to a pes qui sa do Ibo pe, de 26
de ou tu bro, re gis trou 48% das in ten ções de voto em
Jor ge Ro ber to da Sil ve i ra e 41% em Sér gio Zve i ter.
Como se pode ob ser var, o en tão can di da to Jor ge Ro -
ber to da Sil ve i ra teve per cen tu al de vo tos mu i to mais
ex pres si vo do que o re gis tra do na pes qui sa, o que
tam bém soa es tra nho, in clu si ve por que uma se ma na
an tes (dia 19 de ou tu bro de 2000) o mes mo Ibo pe re -
gis tra va in ten ção de 57% dos vo tos para o mes mo
can di da to Jor ge Ro ber to da Sil ve i ra.

Re le ve-se, ain da, que os es tu di o sos do as sun to
con cor dam com o fato de que as pes qui sas ele i to ra is
po dem dar mar gem a di ver sas for mas de ma ni pu la -
ção dos seus re sul ta dos, seja com o ob je ti vo de fa vo -
re cer, seja com o de pre ju di car can di da tos.

Numa pa la vra, es sas pes qui sas po dem, efe ti va -
men te, ser fra u da das com o ob je ti vo de fa vo re cer ou
pre ju di car can di da tos.

De ou tra par te, mes mo que os seus pa tro ci na -
do res e re a li za do res ajam de boa-fé, ain da as sim não
se pode afas tar a pos si bi li da de de que ocor ram er ros
me to do ló gi cos gra ves, em pre ju í zo de can di da tos e
do ele i to ra do, sen do a co mis são par la men tar de in -
qué ri to um lu gar pri vi le gi a do tam bém para que se
pro ces se uma aná li se cir cuns tan ci a da das me to do lo -

gi as uti li za das nas pes qui sas, me di an te, por exem plo, 
a con vo ca ção de es ta tís ti cos e ou tros es pe ci a lis tas
para de por so bre o as sun to.

Enten de mos, pois, que che gou a hora de pas -
sar mos a lim po as pes qui sas ele i to ra is.

De ou tra par te, cabe acres cen tar que os Mu ni cí -
pi os escolhi dos para a re a li za ção das in ves ti ga ções o
fo ram em ra zão de que – como aci ma re gis tra do – ve ri fi -
cam-se ne les di fe ren ças sig ni fi ca ti vas en tre os re sul ta -
dos das pes qui sas e os re sul ta dos apu ra dos pela Jus ti -
ça Ele i to ral, o que pode ser in dí cio de ma ni pu la ção ou
fra u de ou, ain da, de er ros me to do ló gi cos gra ves.

Não obs tan te, no de cor rer dos tra ba lhos da co -
mis são par la men tar de in qué ri to pes qui sas ele i to ra is
re a li za das em ou tros Mu ni cí pi os po de rão tam bém se
tor nar ob je to de in ves ti ga ção. A pro pó si to, cabe aqui
in for mar que a ju ris pru dên cia do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral é no sen ti do de que “a Co mis são Par la men tar 
de Inqué ri to deve apu rar fato de ter mi na do. To da via,
não está im pe di da de in ves ti gar fa tos que se li gam,
in ti ma men te, com o fato prin ci pal” (Ha be as Cor pus
nº 71.231/RJ, Re la tor: Min: Car los Ve lo so).

Enfim, en ten de mos que não po de mos mais
adi ar essa in ves ti ga ção. Re cor da mos, a pro pó si to,
que no ano vin dou ro ha ve rá ele i ções ge ra is no País,
quan do es ta re mos es co lhen do o novo Pre si den te da
Re pú bli ca, os Go ver na do res dos vin te e seis Esta dos
e do Dis tri to Fe de ral, além de dois ter ços da com po si -
ção des ta Casa e a to ta li da de dos com po nen tes da
Câ ma ra Fe de ral e das Assem bléi as Le gis la ti vas.

De ve mos, pois, in ves ti gar ago ra para que se jam
evi ta dos er ros e fra u des pas sí ve is de ocor re rem no
pro ces so ele i to ral de 2002.

Cum pre, ain da, pon de rar que o ins tru men to
da co mis são par la men tar de in qué ri to é o ade qua -
do, pela ra pi dez, pelo po der de in ves ti ga ção pró prio 
das au to ri da des ju di ci a is que o art. 58, § 3º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral lhe con fe re e, ain da, pelo
acom pa nha men to que a opi nião pú bli ca faz dos
seus tra balhos.

Cabe tam bém es cla re cer que a co mis são que
ora pro po mos não se des ti na a mal di zer os ins ti tu tos
de pes qui sa, que cum prem im por tan te pa pel nos re -
gi mes de mo crá ti cos. Na ver da de, os ins ti tu tos sé ri os
e ho nes tos só têm a ga nhar com uma in ves ti ga ção
como a que ora pro po mos.

Ante todo o ex pos to, im põe-se a cri a ção da co -
mis são par la men tar de in qué ri to que ora jus ti fi ca mos, 
le gi ti ma da pe las as si na tu ras aba i xo e des ti na da a
apu rar e es cla re cer os fa tos em ques tão, no pra zo de
cen to e oi ten ta dias.

Sala das Ses sões, 19 de fe ve re i ro de 2002. –
Se na dor Se bas tião Ro cha.
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O re que ri men to lido con tém subs cri to res em
nú me ro su fi ci en te para cons ti tu ir a Co mis são Par la -
men tar de Inqué ri to, nos ter mos do art. 145 do Re gi -
men to Inter no. Será pu bli ca do para que pro du za os
de vi dos efe i tos.

Para a Co mis são Par la men tar de Inqué ri to
cons ti tu í da, a Pre si dên cia fará opor tu na men te as de -
sig na ções, de acor do com as in di ca ções que re ce ber
das Li de ran ças par ti dá ri as.

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, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

OF. Nº 006/2002-GSJA

Bra sí lia, 18 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Acu so o re ce bi men to do Ofí cio nº 9/2002-CN,

des sa Pre si dên cia, no qual Vos sa Exce lên cia so li ci ta
a in di ca ção de 1 (um) mem bro do Par ti do Li be ral – PL
para in te grar a Co mis são Mis ta Espe ci al des ti na da a
le van tar e di ag nos ti car as ca u sas e efe i tos da vi o lên -
cia que as so la o País.

Na opor tu ni da de, co mu ni co ao ilus tre Pre si den -
te que in te gra rei essa Co mis são, como mem bro ti tu -
lar, na vaga des ti na da ao Par ti do Li be ral – PL.

Apro ve i to o en se jo para re no var a Vos sa Exce -
lên cia pro tes tos de mi nha ele va da es ti ma e dis tin ta
con si de ra ção. – Se na dor José Alen car, Lí der do PL.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa, pro je tos de lei 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 1, DE 2002

Alte ra o ca put do art. 625-D da Con -
so li da ção das Leis do Tra ba lho – CLT,
apro va da pelo De cre to-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ca put do art. 625-D da Con so li da ção

das Leis do Tra ba lho (CLT), apro va da pelo De cre -
to-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, pas sa a vi go -
rar com a se guin te re da ção:

“Art. 625-D. Qu al quer de man da de na -
tu re za tra ba lhis ta, des de que pas sí vel de
con ci li a ção e ocor ra o in te res se de agir, po -

de rá ser sub me ti da à Co mis são de Con ci li a -
ção Pré via se, na lo ca li da de da pres ta ção
de ser vi ços, hou ver sido ins ti tu í da a Co mis -
são no âm bi to da em pre sa ou do sin di ca to
da ca te go ria”. (NR)

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

Jus ti fi ca ção

Em ar ti go pu bli ca do pela re vis ta Ma gis tra tu ra &
Tra ba lho (Co mis são de Con ci li a ção Pré via: fa cul da -
de ou obri ga to ri e da de, abril-maio/2001, pág. 11), o
Juiz do Tra ba lho Ra fa el E. Pu gli e se Ri be i ro ale ga que
a re da ção do art. 625-D vem sus ci tan do dú vi das
quan to à in ter pre ta ção da lo cu ção ”qual quer de man -
da tra ba lhis ta “.

De fato, o tex to pode ser in ter pre ta do no sen ti do
de que ”qual quer de man da tra ba lhis ta“ deva, obri ga -
to ri a men te, ser sub me ti da à Co mis são de Con ci li a -
ção. Ade ma is, a ex pres são “qual quer de man da“ pode
ser en ten di da como ”toda de man da”.

Para esse juiz, no en tan to, o sen ti do da lo cu ção
”qual quer de man da" deve es tar em sin to nia com o es -
pí ri to da lei, que é o de ofe re cer a al ter na ti va de au to -
com po si ção dos dis sí di os, des de que viá vel e fac tí vel. 
Assim, o sen ti do da ex pres são ”qual quer de man da“
al can ça aque las de man das que pos sam sa tis fa zer à
ra zo a bi li da de de al gum pro pó si to de uti li da de pre ten -
di do pelo di plo ma le gal: a con ci li a ção. Cita, a tí tu lo de
ilus tra ção, o ab sur do que se ria uma ten ta ti va de con -
ci li a ção pré via ten do como de ve dor uma mas sa fa li da. 
Como se sabe, em tal hi pó te se, a em pre sa está la cra -
da e com seus ati vos in dis po ní ve is. Ade ma is, o sín di -
co es ta ria de mãos ata das e nada po de ria fa zer sem
pré via au to ri za ção do juiz da fa lên cia. Se o le gis la dor
qui ses se dar o sen ti do de ”toda de man da“ à ex pres -
são ”qual quer de man da”, im pos sí vel se ria ex clu ir da
con ci li a ção a mas sa fa li da, o que se ria um ab sur do.

Ou tro as pec to im por tan te apon ta do pelo ma gis -
tra do é que a con se cu ção da in ten ção le gis la ti va deve 
pas sar, pri me i ra men te, pela pró pria von ta de sub je ti va 
dos su je i tos en vol vi dos. O cre dor (au tor da de man da)
ne ces si ta ter a von ta de de se sub me ter a uma ten ta ti -
va de so lu ção con ci li a tó ria. Ele não é obri ga do a fa zer
o acor do, nem mes mo ne go ciá-lo, como lhe ga ran te a
Cons ti tu i ção (art. 5º, II). Ao cre dor é as se gu ra do o di -
re i to sub je ti vo de ten tar im por ao de ve dor a in te gra li -
da de dc sua pre ten são.

No te-se que não há, na lei, ne nhu ma co mi na ção 
ex pres sa para a fal ta de ten ta ti va de con ci li a ção pré -
via, ain da que o le gis la dor te nha de ter mi na do que
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”qual quer de man da será sub me ti da à Co mis são de
Con ci li a ção Pré via”. E não o fez cor re ta men te, pois se 
ti ves se gra va do a obri ga to ri e da de, es ta ria in cor ren do, 
sem dú vi da al gu ma, em ví cio de in cons ti tu ci o na li da de 
(CF, 5º, XXXV).

Em con clu são, de ve mos con cor dar com o
Juiz Ra fa el E. Pu gli e se Ri be i ro quan do afir ma que
”o art. 625-D da CLT não está a re ve lar que qual quer
de man da tra ba lhis ta de ve rá obri ga to ri a men te ser
sub me ti da à Co mis são de Con ci li a ção. Tam bém não
está a di zer que a lo cu ção qual quer de man da pos sa
cor res pon der ao sen ti do de ”toda de man da“ tra ba lhis -
ta“ (pág. 11).

Assim, com o in tu i to de evi tar fu tu ros pre ju í zos
às co mis sões de con ci li a ção pré via, es ta mos pro pon -
do o pre sen te pro je to, que tem por fi na li da de ex pli ci tar 
os li mi tes do dis po si ti vo em ques tão, ten do em vis ta o
es pí ri to da lei e os pre ce i tos fun da men ta is da Cons ti -
tu i ção Fe de ral. A re da ção por nós pro pos ta de i xa cla -
ro seu al can ce.

A mu dan ça que su ge ri mos, acre di ta mos, é de
fun da men tal im por tân cia para o bom fun ci o na men to
das co mis sões de con ci li a ção pré via, ra zão por que
es pe ra mos con tar com o apo io de nos sos no bres pa -
res à apro va ção do pro je to.

Sala das Ses sões, 19 de fe ve re i ro de 2002. –
Se na dor Car los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 5.452,
DE 1º DE MAIO DE 1943

Apro va a Con so li da ção das Leis do
Tra ba lho.

....................................................................................
“Art. 625-D. Qu al quer de man da de na tu re za tra -

ba lhis ta será sub me ti da à Co mis são de Con ci li a ção
Pré via se, na lo ca li da de da pres ta ção de ser vi ços,
hou ver sido ins ti tu í da a Co mis são no âm bi to da em -
pre sa ou do sin di ca to da ca te go ria.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

....................................................................................
Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin -

ção de qual quer na tu re za, ga ran tin do-se aos bra si le i -
ros e aos es tran ge i ros re si den tes no País a in vi o la bi li -
da de do di re i to à vida, à li ber da de, à igual da de, à se -
gu ran ça e à pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:
....................................................................................

II – nin guém será obri ga do a fa zer ou de i xar de
fa zer al gu ma co i sa se não em vir tu de de lei;
....................................................................................

XXXV – a lei não ex clu i rá da apre ci a ção do Po -
der Ju di ciá rio le são ou ame a ça a di re i to;
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 2, DE 2002

Acres cen ta pa rá gra fo ao art. 7º da
Lei nº 8.660, de 28 de maio de 1993, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 7º da Lei no 8.660, de 28 de maio

de 1993, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te pa rá -
gra fo:

“Art. 7º ..................................................
§ 3º Para o cál cu lo do ren di men to a

ser cre di ta do a par tir da vi gên cia des ta Lei,
a Taxa Re fe ren ci al – TR cor res pon de rá a,
no mí ni mo, oi ten ta e cin co por cen to do va -
lor da Taxa Bá si ca Fi nan ce i ra, cal cu la da
pelo Ban co Cen tral do Bra sil, con for me me -
to do lo gia de fi ni da pelo Con se lho Mo ne tá rio
Na ci o nal." (NR)

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

Jus ti fi ca ção

No co me ço dos anos 90, o Go ver no ado tou um
pla no de es ta bi li za ção fun da do, en tre ou tras me di -
das, na de sin de xa ção da eco no mia (Pla no Col lor).
Assim, para a ca der ne ta de pou pan ça, op tou-se por
um mo de lo que as se gu ra va a re mu ne ra ção bá si ca
pela TRD (Taxa Re fe ren ci al Diá ria) acres ci da de ju ros 
de meio por cen to ao mês (Lei nº 8.177, de 1991).

A par tir de 1993, a TRD foi ex tin ta e o Ban co Cen -
tral pas sou a di vul gar a Taxa de Re fe rên cia (TR) vá li da
para o pe río do de um mês (Lei nº 8.660, de 1993).

Con tu do, im por ta res sal tar que a TR tor nou-se, de 
fato, um novo in de xa dor para a ca der ne ta de pou pan ça
e que, de acor do com a lei ci ta da, ela é cal cu la da a par -
tir da re mu ne ra ção men sal mé dia lí qui da de im pos tos,
dos de pó si tos a pra zo fixo cap ta dos nos ban cos co mer -
ci a is, ban cos de in ves ti men tos..., ban cos múl ti plos, ca i -
xas eco nô mi cas, ou dos tí tu los pú bli cos fe de ra is, es ta -
du a is ou mu ni ci pa is, de acor do com me to do lo gia apro -
va da pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal.
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Por tan to, de acor do com a lei de 1993, os de pó si -
tos de pou pan ça têm como re mu ne ra ção bá si ca a
Taxa Re fe ren ci al re la ti va à res pec ti va data de ani ver -
sá rio (art. 7º da ci ta da lei), e o adi ci o nal de 0,5% ao
mês. A ”cor re ção“ é men sal para as pes so as fí si cas e
sem fins lu cra ti vos e tri mes tral para as de ma is. Além
dis so, o Ban co Cen tral está au to ri za do a ins ti tu ir ou tras 
mo da li da des de ca der ne tas de pou pan ça, para fi nan -
ci ar pro gra mas ha bi ta ci o na is, des de que man ti da a TR 
e a pe ri o di ci da de não in fe ri or a 30 dias.  Abstra in do-se
das pe que nas al te ra ções in tro du zi das en tre

1991-1993, ob ser va-se que no pe río do de es ta bi li da de 
eco nô mi ca (Pla no Real), os ren di men tos da ca der ne ta 
de pou pan ça si tu a ram-se aba i xo dos ren di men tos em
ati vos al ter na ti vos, não obs tan te a lei de ter mi nar a fi xa -
ção da TR pelo Ban co Cen tral (con for me me to do lo gia
de ter mi na da pelo CMN), a par tir das re mu ne ra ções
dos ati vos ”con cor ren tes“ e de ter mi na dos pelo ”fun ci o -
na men to dos mer ca dos”.

O qua dro re ve la as pro xi mi da des nas prin ci pa is
ta xas de ju ros de ter mi na das pelo mer ca do, a par tir da 
taxa bá si ca do Ban co Cen tral (re fe ren ci al para a po lí -
ti ca mo ne tá ria e re mu ne ra ção dos tí tu los pú bli cos), e
as dis cre pân ci as da TR, da TJLP e da Re mu ne ra ção
das Ca der ne tas, de ter mi na das pelo go ver no, em re -
la ção às pri me i ras.

Po der-se-ia ar gu men tar que a TR ser ve de re fe -
rên cia para a cor re ção dos fi nan ci a men tos ha bi ta ci o -
na is e, por tan to, não po de ria se guir os pa râ me tros do
mer ca do, con for me con ce bi do no iní cio dos anos 90,
sob pena de in vi a bi li zar a ca pa ci da de de pa ga men to
dos mu tuá ri os. Há nes se ar gu men to, des de logo, uma 
con fu são en tre os ob je ti vos e o pa pel edu ca ti vo do
há bi to de pou par e os ob je ti vos e fi nan ci a men tos da
po lí ti ca ha bi ta ci o nal.

De igual for ma, po der-se-ia jus ti fi car a dis cre -
pân cia da TJLP, pelo fato de tra tar-se de uma taxa de
ju ros de lon go pra zo e de re fe rên cia para fi nan ci a -
men tos ofi ci a is. Evi den te men te, quan to me nor for
essa taxa, ma i or será o sub sí dio con ce di do pelo Go -
ver no aos to ma do res de re cur sos in de xa dos por essa 
taxa, a exem plo de fi nan ci a men tos pelo BNDES e pe -
los Fun dos Cons ti tu ci o na is Re gi o na is. Como ela é

de fi ni da pelo Go ver no, este de fi ne a ex ten são do sub -
sí dio, não pre ju di can do o pou pa dor pri va do e, sim, a
pos si bi li da de de equi lí brio de suas pró pri as fi nan ças.

Obje ti va men te, em bo ra o atu al sis te ma de in de xa -
ção da ca der ne ta, con ce bi do de modo a nele in cor po rar 
ren di men tos mé di os de ter mi na dos pe las con di ções do
mer ca do fi nan ce i ro, a prá ti ca tem de mons tra do duas
gra ves dis tor ções: em pri me i ro lu gar, con fe rin do ren di -
men tos mu i to aquém dos ren di men tos em ati vos al ter -
na ti vos; em se gun do lu gar, des mo ti van do a for ma ção
de pou pan ça po pu lar vo lun tá ria e, as sim, de se du can do
par te da po pu la ção ao des fa zer o há bi to de pou par.

Com efe i to, os re sul ta dos ob ti dos com essa po lí -
ti ca de for ma ção de pou pan ça po pu lar ”pse u do de sin -
de xa da“ não são al vis sa re i ros. Con for me qua dro aba -
i xo, os sal dos no mi na is dos de pó si tos no SBPE têm
per ma ne ci do re la ti va men te es tá ve is no pe río do
1997-2001, si tu an do-se em tor no de R$ 92,6 bi lhões,
em ju nho des te ano. O sal do to tal re gis trou in cre men -
to de 16% no pe río do, em de cor rên cia dos de pó si tos
em pou pan ça ru ral en tre 1997-1999. O sal do des sa
mo da li da de per ma ne ce, des de en tão, es tag na do em
tor no de R$ 20 bi lhões.
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Os re sul ta dos ne ga ti vos da pse u do in de xa ção
da ca der ne ta de pou pan ça re ve lam-se não ape nas
no dis tan ci a men to da re mu ne ra ção des se ati vo fi nan -
ce i ro em re la ção aos de ma is, como tam bém no de -
ses tí mu lo ao há bi to de pou par, prin ci pal men te das
clas ses me nos fa vo re ci das. Além da in jus ti ça im pos ta 
pelo lado dos ren di men tos, so bre aos seg men tos so -
ci a is me nos fa vo re ci dos e que, no en tan to, es for -
çam-se para for mar al gu ma pou pan ça, a atu al po lí ti ca 
de re mu ne ra ção dos de pó si tos de pou pan ça não con -
tri bui para o de sen vol vi men to da for ma ção de ca pi tal
do País, a par tir de re cur sos pró pri os. Nes se sen ti do,
vale lem brar que para o de sen vol vi men to eco nô mi co
es tá vel e au to-sustentável é ne ces sá rio fo men tar a
pou pan ça do més ti ca, sob pena de su je i tar a vida eco -
nô mi ca na ci o nal ao sa bor do mo vi men to de ca pi ta is
em um mun do que se glo ba li za.

Sub me te mos o pre sen te Pro je to à apre ci a ção
dos ilus tres pa res, cer tos de que a ini ci a ti va pode, efe -
ti va men te, con tri bu ir para o de sen vol vi men to do País.

Sala das Ses sões, 19 de fe ve re i ro de 2002. –
Se na dor João Alber to Sou za.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 8.660, DE 28 DE MAIO DE 1993

Esta be le ce no vos cri té ri os para a fi -
xa ção da Taxa Re fe ren ci al (TR), ex tin gue
a Taxa Re fe ren ci al Diá ria (TRD) e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, no
exer cí cio do car go de Pre si den te da Re pú bli ca

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 
eu san ci o no a se guin te lei:
....................................................................................

Art. 7º Os de pó si tos da pou pan ça têm como re -
mu ne ra ção bá si ca a Taxa Re fe ren ci al (TR) re la ti va à
res pec ti va data de ani ver sá rio.

§ 1º O dis pos to nes te ar ti go apli ca-se ao cré di to
de ren di men to re a li za do a par tir do mês de maio de
1993.

§ 2º Para o cál cu lo do ren di men to a ser cre di ta -
do no mês de maio de 1993 – ca der ne tas men sa is –
e, nos me ses de maio, ju nho e ju lho de 1993 – ca der -
ne tas tri mes tra is –, uti li za-se o cri té rio es ta be le ci do
no art 4º.
....................................................................................

LEI Nº 8.177, DE 1º DE MARÇO DE 1991

Esta be le ce re gras para a de sin de -
xa ção da eco no mia e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

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

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos 
– de ci são ter mi na ti va.)
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Os pro je tos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às
Co mis sões re pe ten tes.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

E lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 4, DE 2002

Nos ter mos do art. 160 c/c, art. 199 do Re gi men -
to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro que a hora do
ex pe di en te da se ção do dia 19 de mar ço de 2002,
seja des ti na da a ho me na ge ar o 35º ani ver sá rio da
Zona Fran ca de Ma na us.

Jus ti fi ca ção

A pre sen te ses são tem a fi na li da de de des ta car
a im por tân cia da cri a ção da Zona Fran ca para a Ama -
zô nia, ten do em vis ta que seu mo de lo de de sen vol vi -
men to está as sen ta do em in cen ti vos fis ca is e ex tra fis -
ca is que pro pi ci a ram o cres ci men to e o de sen vol vi -
men to da área in cen ti va da.

Sala das Ses sões, 19 de fe ve re i ro de 2002. –
Se na dor Gil ber to Mes tri nho, Se na dor Jef fer son
Pé res, Se na dor Ber nar do Ca bral, Se na do ra Ma ri na
Sil va, Se na dor Na bor Jú ni or, Se na dor Tião Vi a na,
Se na do ra Mar lu ce Pin to, Se na dor Gil vam Bor ges,
Se na dor Ro me ro Jucá, Se na dor Se bas tião Ro cha,
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, Se na dor José Sar -
ney, Se na dor Fer nan do Ma tu sa lém, Se na dor Mo re i -
ra Men des, Se na dor Amir Lan do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O re que ri men to lido será sub me ti do à de li be -
ra ção do Ple ná rio, após a Ordem do Dia.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

E lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 5, DE 2002

Re que i ro, 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 em pre sá rio go i a no Ama deu Ca mi lo de
Andra de, apre sen tan do con do lên ci as à fa mí lia.

Jus ti fi ca ção

O em pre sá rio Ama deu Ca mi lo de Andra de foi um 
dos gran des em pre en de do res do Esta do de Go iás,
notada men te na re gião do Entor no de Bra sí lia.

Ele fa le ceu no úl ti mo dia 17 na ci da de de Cris ta -
li na de i xan do a vi ú va Amé lia Álva res Bom Tem po e 15 
fi lhos, en tre eles dois ex po en tes da po lí ti ca re gi o nal:

Ildeu de Andra de, ex-prefeito de Cris ta li na, e Anto ni -
no Ca mi lo de Andra de, que é de pu ta do es ta du al.

Ama deu era che fe de uma nu me ro sa e im por -
tan te fa mí lia go i a na, que mu i to con tri bu iu com o de -
sen vol vi men to de Go iás e da re gião do Entor no nos
úl ti mos anos. Fa le ceu de i xan do um le ga do de ho nes -
ti da de e de mu i to tra ba lho em fa vor de seu Esta do.

É por isso que apre sen to essa mo ção de vo tos
de pe sar pelo seu pas sa men to, con tan do com o apo io 
de meus pa res na sua apro va ção.

Sala das Ses sões, 19 de fe ve re i ro de 2002. –
Se na dor Ma gui to Vi le la.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O re que ri men to que aca ba de ser lido 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 as Srªs e os Srs. Se na do res
que o de se ja rem.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Se na dor, V. Ex.ª tem a pa la vra.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. 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, apre sen tei este
re que ri men to em nome dos três Se na do res de Go iás, 
Iris Re zen de, Ma u ro Mi ran da e no meu pró prio, para
pres tar uma ho me na gem pós tu ma a um gran de em -
pre sá rio go i a no, o Sr. Ama deu Ca mi lo de Andra de,
que pres tou re le van tes ser vi ços ao Esta do de Go iás,
no ta da men te na ci da de de Cris ta li na, re gião do en tor -
no de Bra sí lia.

Ele fa le ceu no úl ti mo dia 17, na ci da de de Cris -
ta li na, de i xan do a vi ú va, Srª Amé lia Álva res Bom
Tem po, e quin ze fi lhos bem cri a dos, bem edu ca dos,
que con ti nu am as pe ga das do pai. Um de les é o
ex-Prefeito de Cris ta li na Ildeu de Andra de, o ou tro,
De pu ta do Esta du al bri lhan te em Go iás, Anto ni no Ca -
mi lo de Andra de.

Qu an do fui Go ver na dor tive a opor tu ni da de de
tra ba lhar com os dois, com o Pre fe i to Ildeu em Cris ta -
li na e com o De pu ta do Esta du al Anto ni no Andra de,
re al men te dois ho mens pú bli cos no tá ve is, ex pres si -
vos e que, sem dú vi da al gu ma, de vem mu i to a sua for -
ma ção, ca rá ter e per so na li da de à edu ca ção que lhes
de ram o Sr. Ama deu e a D. Amé lia Álva res. Fa mí lia de
quin ze ir mãos, to dos eles pres tan do ser vi ços a Go -
iás.

O Sr. Ama deu Ca mi lo de Andra de es ta va com
ida de avan ça da. Tra ba lhou mu i to, era ho mem ho nes -
to, sé rio e pres tou re le van tes ser vi ços a Go iás e ao
Bra sil. 
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Por tan to, a toda a fa mí lia do Sr. Ama deu as nos -
sas ho me na gens pós tu mas. 

É im por tan te que o Se na do da Re pú bli ca re co -
nhe ça e faça jus ti ça apro van do me di das como essa,
por que os ho mens de bem, os ho mens que fa zem a
gran de za da nos sa so ci e da de pre ci sam re al men te
ser re co nhe ci dos.

Por isso, con to com o apo io de to das as Se na -
do ras e Se na do res para a apro va ção des te re que ri -
men to de pe sar, que será en de re ça do à vi ú va e a to -
dos os fi lhos do nos so que ri do e sa u do so Ama deu
Ca mi lo de Andra de.

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.
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.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo

Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 6, de 2002

Re que re mos, nos ter mos re gi men ta is e, se gun -
do as tra di ções da Casa, se jam pres ta das as se guin -
tes ho me na gens pós tu mas à me mó ria do Pre fe i to do
Mu ni cí pio de San to André, Cel so Da ni el, bru tal men te
as sas si na do no dia 20 de ja i e i ro úl ti mo:

– ob ser va ção de um mi nu to de si lên cio, em me -
mó ria do Pre fe i to ex tin to;

– apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia do
Pre fe i to fa 1e ci do;

– apre sen ta ção de con do lên ci as ao Mu ni cí pio
de San to André, onde Cel so Da ni el exer cia seu ter ce i -
ro man da to, como Pre fe i to ele i to.

 Sala das Ses sões, em 19 de fe ve re i ro de 2002.
– Se na dor José Edu ar do Du tra, Li der do Blo co de
Opo si ção – Tião Vi a na – He lo i sa He le na – Ge ral do
Cân di do – Emi lia Fernsndes – Edu ar do Su plicy –
Car los Wil son.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O 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 as
Srªs e os Srs. Se na do res que o de se ja rem.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – 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, em pri me i ro lu gar, ao no bre 

Se na dor José Edu ar do Du tra, Lí der do Blo co de Opo -
si ção.

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, Srªs e Srs. Se na do res, por meio 
des te re que ri men to, pre ten de mos que o Se na do Fe -
de ral, como ins ti tu i ção, ho me na ge ie nos so com pa -
nhe i ro Cel so Da ni el, Pre fe i to de San to André, bar ba -
ra men te as sas si na do. Ama nhã com ple tam-se trin ta
dias do as sas si na to, e até ago ra os res pon sá ve is não
fo ram des co ber tos.

O com pa nhe i ro Cel so Da ni el era um dos gran -
des qua dros do Par ti do dos Tra ba lha do res. Exer cia o
car go de Pre fe i to de San to André pela ter ce i ra vez.
Ele i to pela pri me i ra vez em 1988, exer ceu o car go,
por tan to, de 1989 a 1993. Em 1994, ele geu-se De pu -
ta do Fe de ral com uma vo ta ção con sa gra do ra em seu
mu ni cí pio. Ti ve mos a opor tu ni da de de con vi ver com
ele nes ta Casa nos dois pri me i ros anos, nós como
Se na do res e ele como De pu ta do Fe de ral. No va men te 
ele i to Pre fe i to de San to André em 1996, sen do re e le i -
to em 2000 com uma vo ta ção con sa gra do ra de qua se 
70% dos vo tos vá li dos do pri me i ro tur no. 

Nos úl ti mos cin co me ses, como par la men tar do
PT, tive que par ti ci par de uma ta re fa po lí ti ca da qual,
sin ce ra men te, não gos ta ria de par ti ci par tão cedo. Em 
11 de se tem bro, es ti ve mos no en ter ro do com pa nhe i -
ro To ni nho, Pre fe i to de Cam pi nas. Vi mos uma ci da de
in dig na da, com medo, per ple xa com o as sas si na to de 
um pre fe i to jo vem, que, já no iní cio de man da to, mos -
tra va que da ria no vos ru mos àque le mu ni cí pio. 

Alguns me ses de po is, vol ta mos a São Pa u lo,
ago ra a San to André, para en ter rar um ou tro com pa -
nhe i ro, o Pre fe i to de San to André, e vi mos ma ni fes ta -
ção se me lhan te. Aliás, con fes so que nun ca vi uma
ma ni fes ta ção como aque la, com a par ti ci pa ção de to -
dos, de to das as ida des, de to das as clas ses so ci a is,
indo às ruas, acom pa nhan do o cor te jo, aguar dan do
que o cor te jo pas sas se per to das suas ca sas, para
pres tar uma úl ti ma ho me na gem a um pre fe i to, so bre -
tu do, ama do pela po pu la ção pelo tra ba lho já de sen -
vol vi do em dois man da tos e ao qual dava con ti nu i da -
de ago ra em seu ter ce i ro.

A per da do com pa nhe i ro Cel so Da ni el, para
San to André, para São Pa u lo, para o Bra sil, e par ti -
cu lar mente para nós do PT, é ines ti má vel. Era um po -
lí ti co que, além de tudo, vi nha pa u la ti na men te se
trans for man do num dos qua dros mais im por tan tes do 
PT no âm bi to na ci o nal. Tan to é que ha via sido in di ca -
do como res pon sá vel pela co or de na ção do Pro gra ma 
de Go ver no que o can di da to do PT iria apre sen tar nas 
ele i ções.
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Per mi ta-me, Se na dor José Edu ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Pois não, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Sr. Se na dor, só para es cla re cer que, de acor do
com o Re gi men to Inter no, os ora do res que qui se rem
apar te ar V. Exª so bre este as sun to po de rão fa zê-lo.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – O com pa nhe i ro Cel so Da ni el ha via sido in di ca -
do para co or de nar a ela bo ra ção do Pro gra ma de Go -
ver no que o can di da to do Par ti do dos Tra ba lha do res
vai apre sen tar nas ele i ções.

Nós, do PT, es ta mos ain da pro fun da men te cho -
ca dos com es ses tris tes epi só di os e la men ta mos pro -
fun da men te que até o mo men to não se te nha so lu ção 
para a in ves ti ga ção des ses cri mes, não só o do Cel so
Da ni el, que, como eu já dis se, com ple ta 30 dias ama -
nhã, mas tam bém o do To ni nho, ocor ri do no dia 10 de
setem bro – va mos lem brar que o as sas si na to do To -
ni nho foi na vés pe ra do aten ta do ao World Tra de
Cen ter.

Du ran te esse pe río do já hou ve uma guer ra, a
guer ra aca bou – pelo me nos a sua fase mais ofen si va
–, mas até ago ra não se che gou aos res pon sá ve is
pelo as sas si na to do com pa nhe i ro To ni nho.

Nós, do PT, que re mos se gu ran ça para to dos os
bra si le i ros. Qu e re mos a apu ra ção des ses cri mes pois 
sa be mos que a não-apuração au men ta o sen ti men to
de in tran qüi li da de do con jun to da po pu la ção e o sen ti -
men to de im pu ni da de, por que se dois Pre fe i tos de
duas ci da des im por tan tes de São Pa u lo são as sas si -
na dos bar ba ra men te e as au to ri da des não con se -
guem apon tar os res pon sá ve is, como es pe rar pela
pu ni ção de as sas si na tos co me ti dos por este Bra sil
afo ra?

Por isso, Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res,
ho me na ge a mos o com pa nhe i ro Cel so Da ni el e pres -
ta mos, mais uma vez, so li da ri e da de a sua fa mí lia.
Exigimos no va men te aqui a des co ber ta e a pu ni ção
exem plar dos res pon sá ve is por es ses cri mes bár ba ros.

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – Con -
ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SP) – Ouço V. Exª, com pra zer.

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – Se -
na dor José Edu ar do Du tra, pa ra be ni zo V. Exª pelo
pro nun ci a men to, pe las co bran ças fe i tas às au to ri da -
des de São Pa u lo na apu ra ção dos as sas si na tos do
com pa nhe i ro To ni nho, Pre fe i to de Cam pi nas, e do
com pa nhe i ro Cel so Da ni el. É ver da de que, em São

Pa u lo, as sim como em todo o Bra sil, os cri mes se su -
ce dem no dia-a-dia. Em São Pa u lo, no Rio de Ja ne i ro, 
em Re ci fe, em Sal va dor, en fim, no País in te i ro a vi o -
lên cia é enor me, to dos sa be mos dis so. Exis tem as -
sas si na tos pre me di ta dos, cri mes por trás dos qua is
há pes so as im por tan tes que não pu de mos iden ti fi car
até ago ra por que me pa re ce que a Po lí cia tem se
mos tra do in ca paz, in com pe ten te, ino pe ran te para
che gar aos cul pa dos. Há al gu mas co i sas es tra nhas
ocor ren do: por exem plo, em Cam pi nas, o de le ga do
de sig na do para apu rar o as sas si na to do Pre fe i to To ni -
nho foi um po li ci al pre so pela CPI do Nar co trá fi co. V.
Exas ima gi nem: um de le ga do de Po lí cia que de põe na
CPI do Nar co trá fi co e sai de lá al ge ma do, com pri são
de ter mi na da pela pró pria CPI, é um in di ví duo des -
qua li fi ca do, o qual não tem mo ral para ab so lu ta men te
nada, mas foi de sig na do para apu rar o as sas si na to
do pre fe i to de uma ci da de! A Po lí cia está brin can do
de apu rar cri mes e isso não tem a me nor se ri e da de. É 
pre ci so que as au to ri da des le vem es ses as sun tos
mais a sé rio. Por isso, Se na dor José Edu ar do Du tra,
to dos es ta mos in dig na dos, tris tes, cons ter na dos com
o as sas si na to dos com pa nhe i ros To ni nho e Cel so Da -
ni el, es ta mos so li dá ri os com suas fa mí li as e com to -
dos aque les bra si le i ros que, nos úl ti mos anos, têm
per di do seus fa mi li a res, as sas si na dos, de for ma bru -
tal e co var de, pelo cri me or ga ni za do nes te País. Por
isso, mais uma vez, que re mos cha mar a aten ção do
Se na do Fe de ral, do Con gres so Na ci o nal e da so ci e -
da de bra si le i ra para es ses fa tos, por que é fun da men -
tal que exi ja mos a apu ra ção de tais ti pos de cri mes.
Mais uma vez, Se na dor José Edu ar do Du tra, pa ra be -
ni zo V. Exª e di go-lhe que não va mos nos ca lar en -
quan to não hou ver a apu ra ção ri go ro sa dos fa tos.
Falo des se e de ou tros. Não só para que ve ja mos os
cul pa dos na ca de ia, mas para im pe dir que con ti nu em
a as sas si nar pes so as des sa for ma. Mu i to obri ga do,
Se na dor José Edu ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Eu é que agra de ço, Se na dor Ge ral do Cân di do.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – V. Exª me
con ce de um apar te, Se na dor José Edu ar do Du tra?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Con ce do um apar te ao Se na dor Tião Vi a na.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor
José Edu ar do Du tra, cum pri men to V. Exª, que, na
con di ção de Lí der, abor da um as sun to de ex tre ma
gra vi da de no Se na do Fe de ral. É pre ci so re fle tir so bre
essa si tu a ção inex pli cá vel, in jus ti fi cá vel, que re dun -
dou no as sas si na to do Pre fe i to Cel so Da ni el. Con fes -
so que, ao tra tar do tema, qua se 30 dias após, me
vem como sen sa ção aque le cli ma que, por ve zes, é
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cri a do pela im pren sa: é como se a ma té ria es ti ves se
en ve lhe ci da. Mas não é do que es ta mos tra tan do. O
Par ti do dos Tra ba lha do res quer ex ter nar seu sen ti -
men to de pro fun do res pe i to e sen si bi li da de para com
a vida hu ma na e, de modo es pe ci al, para com a vida
de uma pes soa que, de ma ne i ra sa gra da e unâ ni me
no Par ti do dos Tra ba lha do res, se afir ma va como um
dos mais im por tan tes e com pe ten tes ho mens da ges -
tão pú bli ca bra si le i ra. Cel so Da ni el não foi ape nas um
lí der par ti dá rio, mas um gran de ges tor pú bli co e que,
em re la ção ao Acre, por exem plo, nos en si nou de ma -
ne i ra mar can te uma vi são de ges tão cor re ta, com pri -
o ri da des, com fi na li da des so ci a is, se guin do o con te ú -
do que faz par te da his tó ria do Par ti do dos Tra ba lha -
do res: um mo de lo po pu lar e de mo crá ti co de ges tão
pú bli ca. Qu e ro re for çar esse re que ri men to que V. Exª
apre sen ta ago ra, ao mes mo tem po em que ape lo
para que o Bra sil veja elu ci da do esse cri me, para que
pos sa mos nos afas tar da ame a ça da im pu ni da de e do 
en fra que ci men to que se apro xi ma cada vez das ins ti -
tu i ções pú bli cas e, de modo mu i to es pe ci al, da Jus ti ça 
bra si le i ra. Se con ti nu ar as sim, não es ta rá lon ge o dia
lem bra do por José Sa ra ma go, no fi nal do Fó rum Mun -
di al So ci al, o dia em que a Jus ti ça mor reu. Espe ro que 
o Bra sil nun ca viva esse tipo de si tu a ção e que a elu ci -
da ção des se cri me sig ni fi que um es for ço não só das
au to ri da des pú bli cas de São Pa u lo como tam bém das 
bra si le i ras, iden ti fi can do os as sas si nos e fa zen do
cum prir a Lei.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Obri ga do, Se na dor Tião Vi a na.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – V. Exa

me con ce de um apar te, Se na dor José Edu ar do Du tra?
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –

SE) – Con ce do um apar te à 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 

Du tra, nos so Lí der, pri me i ro, que re mos sa u dar V. Exª
por seu pro nun ci a men to, pela cla re za de mons tra da
nas ques tões re la ci o na das aos as sas si na tos e aos
atos ter ro ris tas con tra com pa nhe i ros do PT. V. Exª dis -
se mu i to bem: o Par ti do não quer tra ta men to di fe ren -
ci a do pe las ins ti tu i ções bra si le i ras. O PT re co nhe ce
que mi lhões de pais e mães de fa mí li as cho ram a dor
da per da de jo vens, de pa ren tes e de ami gos ví ti mas
do cri me or ga ni za do no País. Não que re mos tra ta -
men to di fe ren ci a do das ins ti tu i ções, mas o tra ta men to 
que a le gis la ção nos con fe re, a apu ra ção dos fa tos.
Ape nas tra go um pon to à dis cus são, Se na do res Tião
Vi a na e Iris Re zen de, que me de i xou en tre o es tar re -
ci men to e a in dig na ção nas ques tões re la ci o na das a
esse cri me. Por quê? No caso do nos so com pa nhe i ro
To ni nho do PT, vá ri as ve zes, sua es po sa, nos sa que -

ri da com pa nhe i ra Ro se a ne, tam bém nos li ga va cho -
ran do, in dig na da, di an te das es pe cu la ções – devo di -
zer, Se na dor Ro meu Tuma – mal di tas, per ver sas e
cru éis. Mu i tos dos se to res da co mu ni ca ção fi ze ram
in cu tir no ima gi ná rio po pu lar su po si ções como se fos -
sem es cla re ci men to dos fa tos. Isso é ex tre ma men te
gra ve. Como o caso do To ni nho do PT acon te ceu na
ma dru ga da do aten ta do, em Ma nha tan, isso aca bou
não sen do mu i to dis cu ti do na mí dia. Hoje, mu i tas pes -
so as já en ten dem que o cri me foi es cla re ci do. E o cri -
me não foi es cla re ci do nem pela Po lí cia Fe de ral, nem
pela Po lí cia Esta du al de São Pa u lo. E o re quin te de
cru el da de igual ou pior ao do as sas si na to dos Pre fe i -
tos Cel so Da ni el e To ni nho do PT fo ram as es pe cu la -
ções per ver sas e cru éis fe i tas pe los me i os de co mu ni -
ca ção como se fos sem es cla re ci men to dos fa tos.
Onde es tão os es cla re ci men tos dos fa tos? Onde es -
tão os me i os de co mu ni ca ção? Mu i tos de les pas sa -
ram de ma nhã, de tar de e de no i te, tra zen do es pe cu -
la ções so bre a vida pes so al do Cel so Da ni el, so bre
sua ho nes ti da de e qua li da de como ho mem de gi gan -
tes ca dig ni da de. Onde está isso? Cadê o es cla re ci -
men to dis so? Tan ta gen te foi para mí dia fa zer es pe cu -
la ção, usan do de igual re quin te de cru el da de em re la -
ção ao bár ba ro as sas si na to. E onde es tão as pro vas
do en vol vi men to de pe tis tas ou de ami gos? Não apa -
re ce ram pro vas ne nhu mas. Abso lu ta men te ne nhu ma. 
Do mes mo je i to que não exis te ne nhum es cla re ci -
men to em re la ção ao nos so Pre fe i to To ni nho, que
mor reu tam bém de for ma bár ba ra. Não que re mos tra -
ta men to di fe ren ci a do, mas não po de mos ace i tar isso.
Vi ve mos em um País que não tem de mo cra cia, por -
que não exis te de mo cra cia sem jus ti ça so ci al, mas
pelo me nos em nome da de mo cra cia re pre sen ta ti va,
que nos con fe re a le gi ti mi da de dada pe las ur nas de
nos sen tar mos nes tas ca de i ras, as ins ti tu i ções des te
País têm a obri ga ção de di zer ao povo bra si le i ro quem 
ma tou os dois Pre fe i tos do PT. Se na dor Ro meu Tuma, 
não sou da área, mas não acre di to em cri me per fe i to.
Só exis te cri me per fe i to e só exis te o cri me que com -
pen sa quan do as ins ti tu i ções que rem. Exis te alta tec -
no lo gia nos me ca nis mos de in qué ri to que pode ser
uti li za da; tudo pode ser fe i to. O cri me com pen sa para
uns; o cri me é per fe i to para uns, mas quan do se quer
isso não é ver da de. E nós que re mos o apro fun da -
men to das in ves ti ga ções, to das as áre as de in ves ti ga -
ção de vem ser es tu da das, não nos ne ga mos a isso. É
ina ce i tá vel que te nha du ra do um mês de es pe cu la ção 
cru el, men ti ro sa, para nós e para a fa mí lia do Cel so
Da ni el. Te nho cer te za que, do mes mo je i to que doeu
pro fun da men te em nos so co ra ção ver o com pa nhe i ro
To ni nho as sas si na do e ver o ros to ba le a do do com pa -
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nhe i ro Cel so Da ni el, doeu em nos sos co ra ções ver
du ran te um mês mu i tos se to res da im pren sa des te
País men tin do, di zen do que ti nham pro vas con cre tas
quan do não ti nham ab so lu ta men te nada. Fi ze ram dis -
so uma suja dis pu ta po lí ti ca. Mas o que o povo bra si -
le i ro re al men te quer é se gu ran ça pú bli ca e com ba te à
vi o lên cia. Por tan to, não que re mos tra ta men to di fe ren -
ci a do, mas o es cla re ci men to desses dois ca sos, o
que é fun da men tal para a de mo cra cia bra si le i ra. Qu -
e ro sa u dar o pro nun ci a men to de V. Exª, a lem bran ça
ex tre ma men te im por tan te que faz nes ta tar de para
sal va guar dar mos a de mo cra cia re pre sen ta ti va. Sa be -
mos que a sal va mos com ou tras co i sas tam bém, mas
é de fun da men tal im por tân cia que isso re al men te
seja vi a bi li za do.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Mu i to obri ga do, Se na do ra He lo í sa He le na, pelo 
seu apar te.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – V. Exª me con -
ce de um apar te?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Con ce do um apar te ao Se na dor Ro meu Tuma.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor José
Edu ar do Du tra, eu es ta va aten to ao dis cur so de V. Exª 
e aos apar tes. Pra ti ca men te não es ta va pre pa ra do
para apar teá-lo, mas o faço de vi do à ên fa se da Se na -
do ra He lo í sa He le na que, por mais de uma vez, ci tou
meu nome, pro va vel men te por eu ter sido po li ci al. A
dig ni da de nes ta ati vi da de deve ser res pe i ta da e re ad -
qui ri da. Fo ram as sas si na dos dois ci da dãos, duas
pes so as, não im por ta a fun ção ou a cor po lí ti ca, im -
por ta que se te nha a obri ga ção de co i bir esse tipo de
vi o lên cia e as sas si na to com re quin tes de per ver si da -
de. O Pre fe i to To ni nho – e por mais de uma vez es ti ve
em Cam pi nas com a CPI do Rou bo de Car gas – nos
ofe re ceu apo io in te gral, dan do to dos os me i os para
que aque la Co mis são Par la men tar de Inqué ri to pu -
des se ope rar na ci da de de Cam pi nas, que, in fe liz -
men te, está to ma da pelo cri me or ga ni za do e, com
mu i ta tris te za para mim como po li ci al, com uma cor -
rup ção que não foi ain da ex tin ta. Qu an to ao caso do
Pre fe i to Cel so Da ni el, eu es ta va pre sen te e me emo -
ci o nei com o Lula e ou tros mem bros do PT que lá
tam bém se en con tra vam. Por ca su a li da de, meu fi lho,
que é De le ga do da sec ci o nal de Ta boão da Ser ra, en -
con trou o cor po de Cel so Da ni el. Ele me te le fo nou de
ma dru ga da, bas tan te an gus ti a do, e pro cu rou ini ci ar
as in ves ti ga ções. Assim, to mei co nhe ci men to de uma
par te de las, por ele es tar al mo çan do co mi go aos do -
min gos. Às ve zes, fico um pou co pre o cu pa do com a
va i da de de se que rer ex plo rar cer tos ca mi nhos que
não irão le var nun ca à apu ra ção com cor re ção e cer -

te za, apon tan do-se os ver da de i ros cri mi no sos. Te -
mos de in ves ti gar quem pra ti cou o cri me; o mo ti vo po -
de rá vir de po is. Não se pode pen sar que o cri me foi
pra ti ca do com esse ou aque le sen ti do e não se per -
seguir o in di ví duo que as sas si nou, ou a qua dri lha
que as sas si nou. Então pen so que essa co bran ça de
V. Exª, não como Lí der do PT, mas como ci da dão e
Se na dor, não po de mos de i xar de en dos sar, Se na dor
José Edu ar do Du tra. E fa ça mos um ape lo à mi nha Po -
lí cia, à Po lí cia de São Pa u lo, para que dê cor po e alma 
a fim de es cla re cer esse cri me e toda a gama de cri -
mes que vêm sen do pra ti ca dos no meu Esta do, para
mi nha tris te za, onde sem pre en con trei uma po lí cia de 
qua li da de, pre pa ra da e bem in for ma da. A mi nha es -
pe ran ça é de que os bons po li ci a is re ad qui ram a dig -
ni da de, a pró pria es ta bi li da de emo ci o nal, e con si gam
es cla re cer essa onda de cri mes e ten tem co i bi-la para 
que não se re pi tam fa tos como es ses.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Mu i to obri ga do, Se na dor Ro meu Tuma, pelo
seu apar te.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) (Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – A Mesa de se ja aler tar às Srªs e
Srs. Se na do res que a ses são en cer rar-se-á às
18h30min. O re que ri men to, com cer te za, será apro -
va do, e nós va mos des ti nar um mi nu to de si lên cio à fi -
gu ra do com pa nhe i ro, do hon ra do bra si le i ro Sr. Cel so
Da ni el.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, eu ou vi rei ape nas os apar te an -
tes e con clu i rei.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
José Edu ar do Du tra, peço um apar te.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Con ce do-lhe o apar te, Se na dor Ma gui to Vi le la.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – So men te
para so li da ri zar-me com V. Exª, com toda a Ban ca da
do PT, com o PT na ci o nal. Eu tive a opor tu ni da de de
fa zer isso no meu Esta do de Go iás; in clu si ve, em uma 
gran de ma ni fes ta ção, eu pedi a to dos que fi zes sem
um mi nu to de si lên cio. Qu e ro de mons trar a mi nha in -
dig na ção e re vol ta não ape nas com o as sas si na to
dos dois pre fe i tos, mas tam bém com a in ca pa ci da de
de es cla re ci men to des ses fa tos. Eu con ver sa va há
pou co com o De pu ta do Fe de ral Mo ro ni Tor gan, que
me di zia não exis tir cri me per fe i to, o que exis te são in -
ves ti ga ções im per fe i tas. Eu acre di to que es tão acon -
te cen do in ves ti ga ções im per fe i tas. De for ma que de -
se jo pres tar a mi nha so li da ri e da de e de mons trar a mi -
nha in dig na ção tam bém com a fal ta de es cla re ci men -
to des ses fa tos e, ao mes mo tem po, di zer que es ta rei
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aqui no Se na do, na Co mis são de Com ba te à Vi o lên -
cia, fa zen do todo o pos sí vel para dar a mi nha con tri -
bu i ção a fim de que evi te mos fa tos tão hu mi lhan tes
para o País como o as sas si na to do Pre fe i to Cel so Da -
ni el e tan tos ou tros, in clu si ve do Pre fe i to de Cam pi -
nas. A mi nha so li da ri e da de a to dos.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Mu i to obri ga do, Se na dor Ma gui to Vi le la, pelo
seu apar te.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Per mi te V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Com mu i to pra zer, no bre Se na dor Anto nio Car -
los Va la da res.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Se na dor José Edu ar do Du tra, o Par ti do So ci a lis ta do
Bra sil, o PSB, por meu in ter mé dio, se soma aos de -
ma is in te gran tes des ta Casa na so li da ri e da de ao re -
que ri men to de V. Exª ma ni fes tan do pe sar pelo de sa -
pa re ci men to e pela mor te trá gi ca, vi o len ta, cru el, do
Pre fe i to Cel so Da ni el, de San to André. No mo men to
em que ocor re um as sas si na to como esse, tão dan -
tes co, que emo ci o nou todo o Bra sil e re per cu tiu in ter -
na ci o nal men te, a se gu ran ça pú bli ca vol tou a ser as -
sun to de pri me i ra mão a ser dis cu ti do não ape nas no
âm bi to da nos sa so ci e da de, do Po der Exe cu ti vo e
tam bém no âm bi to do Le gis la ti vo, for man do até uma
Co mis são de Se gu ran ça, ins ti tu í da pela Mesa, com a
par ti ci pa ção de to dos os Par ti dos com as sen to nes ta
Casa. Como acen tu ou o no bre Se na dor Ma gui to Vi le -
la, está fal tan do uma fis ca li za ção ade qua da para a
des co ber ta dos cri mes in so lú ve is no Bra sil. Se qui -
ser mos or ga ni zar a se gu ran ça pú bli ca, um dos pri me -
i ros fa to res a ser ob ser va do é a es tru tu ra ção do se tor
de in ves ti ga ção, as sun to que só pode ser re sol vi do ci -
en ti fi ca men te, como nos Esta dos de mo crá ti cos de
todo o mun do, e não de for ma ata ba lho a da, sem ne -
nhu ma or ga ni za ção pre ven ti va. Os cri mes, no meu
en ten di men to, são des co ber tos não ao aca so, mas
com base numa es tru tu ra ci en tí fi ca de in ves ti ga ção
com o apo io do Esta do, que ar re ca da para isso. A so -
ci e da de não pode pa gar pela in com pe tên cia nem
pela in fe li ci da de de ter go ver nan tes que não dão pri o -
ri da de à se gu ran ça pú bli ca, ape sar das pro mes sas
de cam pa nha. Por tan to, apro ve i to a opor tu ni da de
para pres tar ho me na gem ao povo de San to André e à
fa mí lia do Pre fe i to Cel so Da ni el, que foi tru ci da do bar -
ba ra men te por ban di dos. A des co ber ta da au to ria de
cri me tão he di on do está a de sa fi ar a ar gú cia de quan -
tos di ri gem este País. Que a in ves ti ga ção não se li mi -
te a dis cur sos ou a in ten ções, mas que se con cre ti ze,
mos tran do ao povo bra si le i ro, de uma vez por to das,

os cri mi no sos, como se rão pu ni dos e qua is as pro vi -
dên ci as que os nos sos di ri gen tes es tão to man do no
sen ti do de dar uma boa es tru tu ra às se cre ta ri as de
se gu ran ça em todo o Bra sil. Por tan to, aqui fica mi nha
so li da ri e da de ao Se na dor José Edu ar do Du tra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/ PT –
SE) – Obri ga do, Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se na dor 
José Edu ar do Du tra, an tes de V. Exª con ce der o apar -
te ao Se na dor Edu ar do Su plicy e de con clu ir o seu
pro nun ci a men to, esta Pre si dên cia pror ro ga a ses são
por quin ze mi nu tos. Lem bro aos Srs. Se na do res que
ain da há itens da Ordem do Dia a se rem apre ci a dos.

De vol vo a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do
Du tra.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Se na dor José Edu ar do Du tra, V. Exª con ce de-me um
apar te?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/ PT –
SE) – Con ce do o apar te ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – De se -
jo tam bém me so li da ri zar com as suas pa la vras de
ho me na gem ao ex tra or di ná rio Pre fe i to Cel so Da ni el,
que tam bém hon rou o Con gres so Na ci o nal quan do
De pu ta do Fe de ral, dan do-lhe uma con tri bu i ção da
mais alta qua li da de. S. Exª foi um dos co or de na do res
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção da re for ma tri -
bu tá ria que o Par ti do dos Tra ba lha do res apre sen tou
em 1995. Esse foi um dos pon tos al tos da co la bo ra -
ção des se pro fes sor tão es ti ma do por seus alu nos na
Fun da ção Ge tú lio Var gas e na Esco la de Admi nis tra -
ção de Empre sas de São Pa u lo, onde dele fui co le ga.
Cel so Da ni el era mu i to es ti ma do pelo povo de San to
André, con for me V. Exª tam bém tes te mu nhou e aqui
re gis trou tão bem. O povo de San to André deu uma
de mons tra ção no tá vel de so li da ri e da de, como pou -
cas ve zes se re gis trou na his tó ria do País, sa in do às
ruas para abra çar, ho me na ge ar e cho rar a mor te do
va lo ro so pre fe i to. O povo com pa re ceu tam bém ao
Está dio Bru no Da ni el – nome dado em ho me na gem
ao pai do pre fe i to –, onde hou ve o ato ecu mê ni co de
sé ti mo dia e uma ho me na gem ao tão que ri do pre fe i to. 
Se na dor José Edu ar do Du tra, tam bém re gis tro a qua -
li da de do do cu men to ”As di re tri zes para o Pro gra ma
de Go ver no do PT – 2002“, co or de na do por Cel so Da -
ni el, au xi li a do por uma equi pe de 22 pes so as. Re gis -
tro, ain da, a ma ne i ra leal, sem pre éti ca, com que ele
con du ziu esse tra ba lho. Foi con vi da do por Lula para
re a li zar esse tra ba lho. Como sa bia que tam bém sou
pré-candidato à Pre si dên cia da Re pú bli ca, sem pre
fez ques tão de di zer que es ta ria à dis po si ção para di -
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a lo gar co mi go. No en con tro na ci o nal do PT em Re ci -
fe, ele con vi dou-me para ex por um dos pon tos pe ran -
te os mais de 560 de le ga dos ali pre sen tes, mos tran -
do, mais uma vez, o seu com pa nhe i ris mo. Cel so Da -
ni el da ria ex tra or di ná ria con tri bu i ção à equi pe de go -
ver no do PT, prin ci pal men te ao lon go des te ano du -
ran te a cam pa nha. Cer ta men te, o seu exem plo fi ca rá
para sem pre. Ape sar de al gu mas pes so as ou or ga ni -
za ções te rem ima gi na do que es ses atos iri am es mo -
re cer o Par ti do dos Tra ba lha do res, isso não acon te ce -
rá de ma ne i ra al gu ma, por que a luta, a me mó ria, os
ob je ti vos de re a li za ção de jus ti ça de Cel so Da ni el
sem pre nos es ti mu la rão e nos in cen ti va rão. O seu
exem plo em San to André, onde apli cou o or ça men to
par ti ci pa ti vo e pro gra mas como o de Ga ran tia de
Ren da Mí ni ma, as sim como o es tí mu lo às co o pe ra ti -
vas de pro du ção e o mi cro cré di to por meio do Ban co
do Povo, com a par ti ci pa ção do Sin di ca to dos Me ta lúr -
gi cos de São Ber nar do, do Sin di ca to dos Ban cá ri os, da 
Asso ci a ção Co mer ci al e Indus tri al, do BNDES e da
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, de mons tra como uma ad -
mi nis tra ção do PT pode bri lhar em todo o Bra sil. Se -
na dor José Edu ar do Du tra, on tem es ti ve com o Se -
cre tá rio Adjun to da Se gu ran ça, Mar ce lo Mar tins de
Oli ve i ra, para ex pres sar a pre o cu pa ção ex ter na da por 
V. Exª e pe los de ma is co le gas a res pe i to da apu ra ção
mais sé ria pos sí vel, res pe i tan do a me mó ria e a qua li -
da de ex tra or di ná ria do ser hu ma no que foi Cel so Da -
ni el, so li ci tan do que de i xem de ser co me ti dos qua is -
quer abu sos na in ves ti ga ção. Apro ve i to para trans mi -
tir o ape lo ao Go ver na dor Ge ral do Alcki min, re lem -
bran do que, no se gun do tur no das ele i ções, Cel so
Da ni el foi um dos pre fe i tos que ex ter nou pron ta men te
o seu apo io ao Go ver na dor Ge ral do Alckmin para que 
ele vi es se a se sa grar ven ce dor, ver sus o seu ad ver -
sá rio, que tam bém era nos so ad ver sá rio. Por tan to, ex -
pres so nos sa so li da ri e da de ao sen ti men to de pe sar
ex ter na do pelo no bre Lí der José Edu ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Agra de ço a V. Exª, Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te? 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Tem V. Exª a pa la vra. 

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na dor
José Edu ar do Du tra, da mes ma for ma, ex pres so mi -
nha so li da ri e da de ao Par ti do dos Tra ba lha do res e, de
modo es pe ci al, à es po sa de Cel so Da ni el. O Bra sil re -
co nhe ce que gran de lí der de San to André con tri bu iu
com sua vida para uma di re triz nova na ad mi nis tra -
ção. Cel so Da ni el foi um van guar de i ro de pro pos tas
no vas e avan ça das, de ex pe riên ci as di fe ren tes que se 

têm es pa lha do pelo Bra sil. De for ma mu i to ca ri nho sa,
cum pri men to to das as pes so as do Par ti do dos Tra ba -
lha do res pela dor so fri da, que é tam bém de to dos os
po lí ti cos. Sen ti mos a fal ta des se ho mem pú bli co, que
foi um dos prin ci pa is com pa nhe i ros nos sos nes sa ca -
mi nha da a fa vor do Bra sil, a fa vor de me lho res dias e
de uma re for ma ur ba na. Cel so Da ni el tam bém se pre -
o cu pou mu i to com o pro ble ma ur ba no da ci da de de
San to André, com a qua li da de de vida dos mo ra do res 
da que la re gião. E foi uma gran de ex pres são na ci o nal.
La men ta mos pro fun da men te seu pas sa men to. Sa -
bía mos ser ele uma das gran des in te li gên ci as e um
dos gran des ide a li za do res do pro gra ma do Par ti do
dos Tra ba lha do res. A mor te de Cel so Da ni el re pre -
sen ta uma per da não só para o Par ti do dos Tra ba lha -
do res, mas para toda a clas se po lí ti ca bra si le i ra. Tor -
ce mos para que o atu al Go ver no de São Pa u lo se es -
for ce para des co brir os as sas si nos des se gran de ho -
mem e pu ni-los como me re cem. São es sas as mi nhas 
pa la vras de so li da ri e da de ao seu Par ti do e de re co -
nhe ci men to pelo gran de tra ba lho que Cel so Da ni el
pres tou a San to André, a São Pa u lo e ao Bra sil.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Se na dor Ma u ro Mi ran da, agra de ço a ma ni fes -
ta ção dos Co le gas e in cor po ro to dos os apar tes ao
meu pro nun ci a men to, re a fir man do esta ho me na gem
que o Se na do pres ta ao gran de bra si le i ro Cel so Da ni el.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Edu ar -
do Du tra, o Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vi ce-Presidente, 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) – Em vo ta -
ção o Re que ri men to nº 06, de 2002.

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 (Car los Wil son) – Esta

Pre si dên cia tam bém quer ex ter nar a so li da ri e da de,
en ca mi nha da por meio do re que ri men to do Lí der do
Blo co de Opo si ção, Se na dor José Edu ar do Du tra.
Com pa re ci aos fu ne ra is do Pre fe i to Cel so Da ni el em
San to André e, con for me re la tou o Se na dor Edu ar do
Su plicy, pude cons ta tar o so fri men to de uma po pu la -
ção que não ace i ta va ta ma nha vi o lên cia en vol ven do
sua li de ran ça ma i or.

Tam bém ma ni fes to, nes ta hora, como Pre si den -
te do Se na do, a mi nha so li da ri e da de.
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Apro ve i to a opor tu ni da de para so li ci tar às Srªs e
aos Srs. Se na do res que fi quem de pé, ob ser van do
um mi nu to de si lên cio, so li ci ta do por meio do re que ri -
men to de au to ria do Lí der da Opo si ção, Se na dor José 
Edu ar do Du tra, e apro va do pelo Ple ná rio.

(Obser va-se um mi nu to de si lên cio.)
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – So bre a

mesa, re que ri men to que será lido pela Srª 1ª Se cre tá -
ria em exer cí cio, Se na do ra Ma ria do Car mo.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 7, DE 2002.

Re que re mos, nos ter mos do ar ti go 218 do Re gi -
men to Inter no e de acor do com as (tra di ções da
Casa, as se guin tes ho me nag rns pelo fa le ci men to do
Au gus to Ce sar Le i te Fran co, ocor ri do nes ta data.

a) in ser ção em ata de um voto de prof wi do pe sar;
b) apre sen ta ção de con do lên ci as  à fa mí lia e a
c) TV-Sergipe.
Sala das Ses sões, em 19 de fe ve re i ro de 2002. – 

Antonio Carlos Valadares – Carlos Wilson – José
Eduardo Dutra.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – O re -
que ri men to lido 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 as Srªs e
os Srs. Se na do res que o de se ja rem.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi -
nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con -
cedo a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Va la da -
res, como au tor do re que ri men to, 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, Srªs e Srs. Se na do res, tra -
ta-se de uma ho me na gem me re ci da que pre ten do fa -
zer a um dos em pre sá ri os mais atu an tes e mais jo -
vens do Esta do de Ser gi pe, Cé sar do Pra do Fran co,
di re tor da TV Ser gi pe, fa le ci do na ci da de de Ara ca ju,
ain da numa ida de em que po dia fa zer mu i to pela sua
fa mí lia e pelo nos so Esta do.

Embo ra te nha di ver gên ci as no tó ri as com pes -
so as da sua fa mí lia, nes ta hora não po de ria de i xar de
re co nhe cer o va lor que re pre sen tou para o Esta do de
Ser gi pe o em pre sá rio Cé sar Fran co, um ho mem sim -
ples, equi li bra do, ami go dos seus ami gos, bom che fe
de fa mí lia e de di ca do in te i ra men te ao tra ba lho. Pros -
pe rou na sua em pre sa gra ças aos es for ços de sen vol -
vi dos para que Ser gi pe, no ramo de sua ati vi da de,

pro mo ves se a ge ra ção de em pre gos para uma gran -
de gama de jo vens no se tor da co mu ni ca ção.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Con ce de-me V. Exª um apar te, Se na dor?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Con ce do o apar te ao no bre Se na dor José
Edu ar do Du tra, Lí der do Blo co da Opo si ção.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Se na dor Anto nio Car los Va la da res, que ro so mar-me
ao re que ri men to de pe sar de V. Exª pelo fa le ci men to
do em pre sá rio Cé sar Fran co e ma ni fes tar aqui a mi -
nha so li da ri e da de a toda a fa mí lia dele. Se V. Exª con -
cor dar, que ro apor a mi nha as si na tu ra no re que ri men -
to de pe sar apre sen ta do por V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Agra de ço a V. Exª, Se na dor José Edu ar do Du -
tra. A ace i ta ção do nos so re que ri men to, bem como a
as si na tu ra de V. Exª, cer ta men te se rão de gran de va -
lor para a fa mí lia de Cé sar Fran co, que hoje so fre com 
sua per da.

Cé sar Fran co era fi lho do ex-Governador Au -
gus to Fran co, tam bém um em pre sá rio vi to ri o so, uma
gran de fi gu ra po lí ti ca de Ser gi pe. Foi um dos ma i o res
Go ver na do res, um dos me lho res ad mi nis tra do res da
his tó ria do nos so Esta do, ao qual tive a hon ra de ser -
vir como Se cre tá rio de Edu ca ção e pude sen tir de
per to o quan to Au gus to Fran co ve la va, com a sua au -
to ri da de, pela ho nes ti da de e cri té rio na apli ca ção do
di nhe i ro pú bli co.

Com o fa le ci men to do jo vem em pre sá rio Cé sar
Fran co, apre sen to, em nome de to dos aque les que
com põem o Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro no Esta do de 
Ser gi pe, a nos sa mais ir res tri ta so li da ri e da de e o nos -
so sen ti men to de pe sar à fa mí lia de Cé sar Fran co.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Em vo ta -

ção o Re que ri men to nº 07, de 2002.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que ri am 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 (Car los Wil son) – Pas -

sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 115, de 2001
(nº 5.178/2001, na Casa de ori gem), que
de no mi na ”Ae ro por to do Ca cau Escri tor Jor -
ge Ama do“ o ae ro por to lo ca li za do na ci da de 
de Ilhéus, Esta do da Ba hia, ten do
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Pa re cer sob nº 1.414, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor
Anto nio Car los Ju ni or, fa vo rá vel, com as
Emen das nºs 1 a 3-CE, de re da ção, que
apre sen ta.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is
pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à
ma té ria.

Pas sa-se à dis cus são, em con jun to, do pro je to e 
das emen das. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to, sem pre ju í zo das emen das.
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta -

ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam per -

ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Vo ta ção em glo bo das Emen das nºs 1 a 3, da

Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, de
re da ção, de pa re cer fa vo rá vel.

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

Apro va das.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 115, DE 2001

(Nº 5.178/2001, na Casa de ori gem)

De no mi na “Ae ro por to do Ca cau
Escri tor Jor ge Ama do” o ae ro por to lo ca -
li za do na ci da de de Ilhéus, Esta do da
Ba hia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art 1º É de no mi na do ”Ae ro por to do Ca cau

Escri tor Jor ge Ama do“ o Ae ro por to lo ca li za do na ci -
da de de Ilhéus, Estado da Ba hia.

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

Art. 3º Re vo ga-s. a lei que de no mi nou o Ae ro -
por to Ilhéus Bri u a de i ro Edu ar do Go mes.

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se à Emen ta do PLC n2 115, de 2001, a se -
guin te re da ção:

”De no mi na Ae ro por to de llhéus/Ba hia – 
Jor ge Ama do’ o Ae ro por to de Ilhéus/Ba hia.

EMENDA Nº 2-CE

Dê-se ao art. 1º do PLC nº 115, e 2001, a se -
guin te re da ção:

”Art. 1º Ê de no mi na do ‘Ae ro por to de
Ilhéus/Ba hia – Jor ge Ama do’ o Ae ro por to de 
Ilhéus/Ba hia, na ci da de de Ilhéus.“

EMENDA Nº 3-CE

Exclua-se o art. 32 do PLC nº 115, de 2001.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra pela or dem a V. Exª, pe din do-lhe que a
dis cus são se res trin ja ao as sun to do en ca mi nha men -
to da Ordem do Dia.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
que ro ape nas, dada a re le vân cia do as sun to que es -
ta va sen do ob je to de con si de ra ção há pou co, co mu ni -
car que, nes te ins tan te, ob ti ve a in for ma ção, por meio
de Fer nan do Salm, do por tal Ter ra, de que foi, se gun -
do in for me da Po lí cia Fe de ral, de ti da na Ba hia há uma 
hora e meia uma das pes so as res pon sá ve is pelo as -
sas si na to do Pre fe i to Cel so Da ni el.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Item 2:

Dis cus são, em tur no úni co, da Emen -
da da Câ ma ra ao Pro je to de Lei do Se na -
do nº 221, de 1996, de au to ria do Se na dor
Lú cio Alcân ta ra, que de ter mi na o tom ba -
men to dos bens cul tu ra is das em pre sas in -
clu í das no Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti -
za ção, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.491, 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 Bel lo Par ga.

Em dis cus são a emen da da Câ ma ra ao Pro je to 
de Lei do Se na do nº 221, de 1996, 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 ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta -

ção, de cla ro en cer ra do 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.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

É a se guin te a emen da apro va da:
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EMENDA DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 221, DE 1996
(Nº 3.164/97, na que la Casa)

De ter mi na o tom ba men to dos bens
cul tu ra is das em pre sas in clu í das no Pro -
gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção.

Su bis ti tua-se, no art. 1º do pro je to. a ex pres são
“Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990” pela ex pres são
“Lei nº 9.491 ,de 9 de se tem bro de 1997”.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Item 3:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 97, de 2001
(nº 663/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Ita poã – ACCI a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Ivi nhe ma, Esta do de Mato
Gros so do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.258, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

Dis cus são do pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta -

ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 97, DE 2001

(Nº 663/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Ita poã – ACCI, a 
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Ivi nhe ma, Esta do de
Mato Gros so do Sul.

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

ta ria nº 117, de 3 de abril de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Ita poã – ACCI, a
exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,

ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ivi -
nhe ma, Esta do de Mato Gros so do Sul.

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

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Item 4:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 224, de 2001
(nº 289/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que 
apro va o ato que re no va a con ces são da
So ci e da de Rá dio Di fu so ra Ba ta ta is Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra 
em onda mé dia na ci da de de Ba ta ta is, Esta -
do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.203, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Pe dro Piva, com abs ten ção do Se -
na dor Ge ral do Cân di do.

Dis cus são do pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to.
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta -

ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 224, DE 2001

(Nº 289/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da So ci e da de Rá dio Di fu so ra Ba ta -
ta is Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de 
de Ba ta ta is, Esta do de São Pa u lo.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -
cre to s/nº, de 6 de ou tu bro de 1997, que re no va por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são 
da So ci e da de Rá dio Di fu so ra Ba ta ta is Ltda., para ex -
plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Ba ta ta is,
Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Item 5:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 740, de 2001, do Se na dor Wal -
deck Ornelas, so li ci tan do a re ti ra da, em ca -
rá ter de fi ni ti vo, da Emen da nº 1-Plen, de
sua au to ria, ofe re ci da ao Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 99, de 2001.

Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta -

ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos.
Apro va do.
A Emen da nº 1-Plen foi de fi ni ti va men te ao

Arqui vo, en con tran do-se de vi da men te ins tru í do o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 99, de 2001, que será in -
clu í do na Ordem do Dia opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Item 6:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que -
rimento nº 769, de 2001, do Se na dor Ge -
ral do Melo, so li ci tan do, nos ter mos re gi -
men ta is, a dis pensa do pa re cer 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 24, de
2001 (nº 4.229/98, na Casa de ori gem), cujo 
pra zo já se en con tra es go ta do.

Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta -

ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Fica dis pen sa do o pa re cer da Co mis são de

Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.
A ma té ria vai à Co mis são de Ser vi ços Pú bli cos

e Infra-Estrutura.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Esgo -
ta das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra
ofe re cen do a re da ção fi nal ao Pro je to de Lei da Câ -
ma ra n.º 115, de 2001, que, nos ter mos do art. 320, do 
Re gi men to Inter no, se não hou ver ob je ção do Ple ná -
rio, será lido pela Srª 1º Se cre tá ria em exer cí cio, Se -
na do ra Ma ria do Car mo.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 28, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 115, de 2001 (nº 5.178, de 2001
na Casa de ori gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 115, de 2001 (nº 5.178,
de 2001, na Casa de ori gem), que de no mi na ”Ae ro -
por to do Ca cau Escri tor Jor ge Ama do”, o ae ro por to
lo ca li za do na ci da de de Ilhéus, Esta do da Ba hia, con -
so li dan do as Emen das nºs 1 a 3 da Co mis são de Edu -
ca ção, de re da ção, apro va das pelo Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 19 de fe ve re i ro
de 2002. – Ra mez Te bet – Pre si den te, Car los Wil -
son – Re la tor, Anto nio Car los Va la da res, Mar lu ce
Pin to.

ANEXO AO PARECER Nº 28, DE 2002

De no mi na “Ae ro por to Ilhéus/Ba hia – 
Jor ge Ama do” Ae ro por to de Ilhéus/Ba hia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É de no mi na do ”Ae ro por to de Ilhéus/Ba hia

– Jorge Ama do“ o Ae ro por to de Ilhéus/Ba hia, na ci da -
de de Ilhéus.

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

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – So bre
a mesa, re que ri men to que será lido pela Srª 1ª Se -
cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Ma ria do Car mo.

É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 8, DE 2002

Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,
re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 115, de 2001 (nº 5.178/2001, 
na Casa de ori gem), que de no mi na ”Ae ro por to do Ca -
cau Escri tor Jor ge Ama do“ o ae ro por to lo ca li za do na
ci da de de Ilhéus, Esta do da Ba hia.

Sala das Ses sões, 19 de fe ve re i ro de 2002. –
Antô nio Car los Jú ni or.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Apro -
va do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta apre ci a -
ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
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Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta -
ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.

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

Apro va da.
O pro je to vai à san ção.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 221, de
1996, que será lido pela Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí -
cio, Se na do ra Ma ria do Car mo.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 29, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei do
Se na do nº 221, de 1996 (nº 3.164, de 1997, 
na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei do Se na do nº 221, de 1996 (nº 3.164,
de 1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que de ter mi na 
o tom ba men to dos bens cul tu ra is das em pre sas in -
clu í das no Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção,
con so li dan do Emen da da Câ ma ra dos De pu ta dos,
apro va da pelo Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 19 de fe ve re i ro
de 2002. – Ra mez Te bet – Pre si den te, Car los Wil -
son – Re la tor, Anto nio Car los Va la da res, Mar lu ce
Pin to.

ANEXO AO PARECER Nº 29, DE 2002

De ter mi na o tom ba men to dos bens
cul tu ra is das em pre sas in clu í das no Pro -
gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os bens cul tu ra is mó ve is e imó ve is, as -

sim de fi ni dos no art. 1º do De cre to-Lei nº 25, de 30 de
no vem bro de 1937, se rão tom ba dos e de sin cor po -
rados do pa tri mô nio das em pre sas in clu í das no Pro -
gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção de que tra ta a Lei 
nº 9.491, de 9 de se tem bro de 1997, pas san do a in te -
grar o acer vo his tó ri co e ar tís ti co da União.

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta lei 
no pra zo de 60 (ses sen ta) dias con ta do da data de
sua pu bli ca ção.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – So bre
a mesa, re que ri men to que será lido pela Srª 1ª Se -
cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Ma ria do Car mo. 

É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 9, DE 2002

Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,
re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro -
je to de Lei do Se na do nº 221, de 1996, de au to ria do
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que de ter mi na o tom ba -
men to dos bens cul tu ra is das em pre sas in clu í das no
Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção.

Sala das Ses sões, 19 de fe ve re i ro de 2002. –
Lú cio Alcân ta ra.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Apro -
va do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta apre ci a -
ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta -

ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
O pro je to vai à san ção.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Pas -

sa-se ago ra à apre ci a ção do Re que ri men to nº 4, de
2002, lido no Expe di en te, de au to ria do Se na dor Gil -
ber to Mes tri nho e ou tros Se na do res, so li ci tan do que
o tem po des ti na do aos ora do res da Hora do Expe di -
en te da ses são do dia 19 de mar ço pró xi mo seja de di -
ca do a co me mo rar o 35º ani ver sá rio da Zona Fran ca
de Ma na us.

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 ao Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Os Srs.

Se na do res Ca sil do Mal da ner, Fran ce li no Pe re i ra e
Emi lia Fer nan des 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. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –

Se nhor Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se uma
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ava li a ção do ano de 2001 pu des se ser sin te ti za da no
tí tu lo de um fil me, que tí tu lo se ria esse? Com cer te za
es ta ria mais para O ano em que vi ve mos em pe ri go
do que para Nun ca fo mos tão fe li zes.

Na po lí ti ca, na eco no mia e na vida co ti di a na vi -
ve mos, com cer te za, mu i tas in cer te zas; e mu i tas de -
las con ti nu a rão no pró xi mo ano ou, até, nos pró xi mos
anos.

O fato mais mar can te não de i xou de ser, no âm -
bi to in ter na ci o nal, o ata que ter ro ris ta às tor res gê me -
as, em Nova Ior que, com to dos os seus so tur nos des -
do bra men tos, in clu si ve na nos sa tão com ba li da eco -
no mia.

Fo ram mais de 70 dias de in cer te zas quan to à
po lí ti ca cam bi al, o cres ci men to da eco no mia. Fe liz -
men te, pas sa do o sus to, o Ban co Cen tral re to mou em 
par te o con tro le, fa zen do re tro ce der o dó lar para me -
nos de R$ 2,50, con tra os qua se R$ 3,00 que che gou
no auge da cri se. Obvi a men te não foi ape nas o Bra sil
a ser atin gi do pelo re sul ta do dos ata ques ter ro ris tas.
O que la men ta mos é nos sa fra gi li da de. Enquan to ou -
tros pa í ses ape nas se res guar da vam de ris cos fu tu -
ros, nos so pe ri go era real e ime di a to.

No âm bi to in ter na ci o nal, fe liz men te, pa re ce que
o Bra sil está se ”des co lan do“ da Argen ti na, em ter -
mos de ris co. Esse foi ou tro fa tor que fez com que
pas sás se mos o ano em pe ri go. Nos so vi zi nho, apa -
nha do pe las agru ras da es pe cu la ção in ter na ci o nal,
vi li pen di a do em sua so be ra nia, amar ra do (para seu
pre ju í zo) ao dó lar ame ri ca no, es te ve sob o ris co – e
ain da está – de des mo ro nar e, o que é pior, le var-nos
jun to. To dos os la ços de ami za de en tre os po vos, de
so li da ri e da de re gi o nal e de acor dos eco nô mi cos (o
nos so so nha do Mer co sul) nos le vam a de se jar o me -
lhor des fe cho para a cri se ar gen ti na, pois que esse
des fe cho sem pre nos atin ge.

Nos sas con tas, in fe liz men te, tam bém não apre -
sen tam o me lhor pa no ra ma, pois a dí vi da pú bli ca
(mo ti va da pela cri se ener gé ti ca e cri se ar gen ti na, en -
tre ou tras) con ti nua a au men tar. Em no vem bro, por
exem plo a dí vi da pú bli ca mo bi liá ria to tal vol tou a su bir
e en cer rou o mês em R$ 637 bi lhões, con tra R$ 629
bi lhões em se tem bro.

A cri se ener gé ti ca, em bo ra te nha es tou ra do
ape nas este ano, pro vém de um lon go pe río do em
que fal ta ram in ves ti men tos (pú bli cos e pri va dos) no
se tor. Mes mo que nes te fi nal de ano as me tas de eco -
no mia es te jam mais ba i xas, nos so pro ble ma con ti -
nua. Ou seja: é pre ci so in ves tir na ge ra ção e trans mis -
são de ener gia a cur to e a mé dio pra zos, sob o ris co
de o ”apa gão“ con ti nu ar a ser uma ame a ça ao cres ci -
men to eco nô mi co. Se me lhan te ao caso da ener gia é

o da in fra-estrutura ro do viá ria, que re cla ma in ves ti -
men tos pe sa dos nos pró xi mos anos. Nes se pon to é
que se tor na frá gil a po si ção do País: como in ves tir, se 
nos so di nhe i ro é su ga do cons tan te men te para pa gar
o ser vi ço da dí vi da?

To dos es ses fa to res fi ze ram com que o ano fos -
se os ci lan te para a eco no mia. O cres ci men to de nos -
so PIB deve fi car na fa i xa dos 2% ao ano (1,7%, nas
pre vi sões pes si mis tas, e 2,4%, nas mais oti mis tas), o
que in di ca um ter rí vel fre io no cres ci men to. Esta, uma
de sa ce le ra ção que, ob vi a men te, se re ve la em me nor
ofer ta de em pre go, em me nos in ves ti men tos, en fim,
em mais po bre za.

Em ou tu bro, por exem plo, a taxa de em pre go es -
te ve em tor no de 6,6% da Po pu la ção Eco no mi ca men -
te Ati va, se gun do o IBGE. É, in fe liz men te, um nú me ro
ma i or que o dos me ses de agos to e se tem bro, o que
in di ca que não es ta mos me lho ran do.

Para com ple tar o qua dro de pe nú ria para os tra -
ba lha do res bra si le i ros, como pre sen te de Na tal, o Go -
ver no pro pôs um pa co te de fle xi bi li za ção das leis tra -
ba lhis tas, trans fe rin do o po der das de li be ra ções para
acor dos co le ti vos. Essa idéia, que em prin cí pio apon -
ta para a au to no mia de tra ba lha do res em re la ção ao
Esta do, in fe liz men te re ve la pou ca sen si bi li da de quan -
to ao ver da de i ro qua dro das re la ções en tre ca pi tal e
tra ba lho. Sa be mos to dos que, à ex ce ção de pou cos
sin di ca tos, em re giões mais in dus tri a li za das, é pe -
que no o po der de bar ga nha de tra ba lha do res ante os
pa trões. O re cen te acor do do Sin di ca to de Me ta lúr gi -
cos do ABC, que re ver teu boa par te das de mis sões
na Volk swa gen – in fe liz men te, não é mo de lo para
todo o País.

Para não di zer que to dos os re sul ta dos fo ram
ru ins, ironi ca men te, um se tor vai mu i to bem: o dos
ban cos. O câm bio, os ju ros al tos e o cré di to ga ran ti -
ram aos ban cos uma ren ta bi li da de mé dia de 20%, no
ano, so bre o pa tri mô nio lí qui do, se gun do es tu do fe i to
para a Fun da ção Ge tú lio Var gas. Os ga nhos te ri am
sido as se gu ra dos pe los ne gó ci os de com pra e ven da
de tí tu los pú bli cos fe de ra is in de xa dos aos ju ros e pela 
for te va ri a ção cam bi al re gis tra da no ano. Mas tam -
bém nos spre ads ban cá ri os, isto é, na di fe ren ça en -
tre o cus to de cap ta ção e a taxa de em prés ti mo co bra -
da, que para pes so as ju rí di cas foi em tor no de 35% e
de 55% para pes so as fí si cas. Eis para onde vão os re -
cur sos pú bli cos e os das fa mí li as: para en gor dar os lu -
cros dos ban cos. Se ria bom per gun tar ao Go ver no se
não é hora de re ver essa si tu a ção. Ju ros mais ba i xos,
com cer te za, in je ta ri am di nhe i ro na pro du ção e fa vo -
re ce ri am o con su mo das fa mí li as. Até quan do va mos
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es pe rar pela boa von ta de ex ter na para for ta le cer a
pro du ção e o mer ca do na ci o na is?

Na po lí ti ca na ci o nal, ti ve mos, por nos sa vez,
gra ças a Deus, com me nos in ten si da de, nos sos pe -
que nos ter re mo tos. O Le gis la ti vo foi, com cer te za o
mais aba la do. Re fi ro-me, prin ci pal men te, aos epi só di -
os que le va ram à re nún cia de seus man da tos os Se -
na do res José Ro ber to Arru da, Antô nio Car los Ma ga -
lhães e Ja der Bar ba lho. Mas, no fi nal do ano pas sa do, 
a ba ta lha en tre Exe cu ti vo e Ju di ciá rio na ques tão dos
pro fes so res uni ver si tá ri os cha ma-nos a aten ção para
a ne ces si da de de se cum prir o que de ter mi na a Cons -
ti tu i ção: in de pen dên cia e har mo nia en tre os po de res.
Se não se ob ser vam es ses prin cí pi os, é a  pró pria de -
mo cra cia que cor re ris cos.

Mas, vol tan do ao Le gis la ti vo, ve mos que ja ma is
a opi nião pú bli ca – bem ou mal me di a da pela im pren -
sa – es te ve tão pre sen te na mira das de ci sões dos
con gres sis tas. Tan to é as sim que, além dos pro ces -
sos éti cos con du zi dos pelo Se na do (que re sul ta ram
nas ci ta das re nún ci as), tam bém a Câ ma ra se sen tiu
im pe li da a agir. Apro va do um Có di go de Éti ca para os
De pu ta dos (o Se na do já tem o seu des de há mu i to).
Para cul mi nar essa ini ci a ti va, vo ta mos, tam bém o fim
da imu ni da de qua se ir res tri ta aos par la men ta res. Re -
du zi da a imu ni da de aos ca sos de emis são de opi nião, 
es pe ra mos ver mo ra li za do ain da mais o Con gres so.
Uma co i sa lhes as se gu ro: di an te de tan ta ins ta bi li da -
de eco nô mi ca, nada ser ve mais ao ar bí trio do que um
Con gres so fra co.

Mas a re a fir ma ção do po der do Le gis la ti vo se
ma ni fes tou, prin ci pal men te, com a res tri ção às me di -
das pro vi só ri as. Com elas o Exe cu ti vo cum priu o pa pel
de Exe cu ti vo e Le gis la ti vo, nos úl ti mos anos, abu san do 
de suas prer ro ga ti vas. Ao li mi tar a edi ção de me di das
pro vi só ri as, for ça mos o Exe cu ti vo a ne go ci ar no par la -
men to. E como o prin ci pal in te res se é o da ci da da nia, é 
pre fe rí vel que haja 600 par la men ta res de ba ten do a um 
gru po res tri to de fun ci o ná ri os do Exe cu ti vo.

Entre as mu i tas me di das que fa vo re ce ram a ci -
da da nia, des ta co a apro va ção da lei que per mi te aos
tra ba lha do res re a ve rem as per das que ti ve ram nos
pla nos Col lor 1 e Ve rão. Tra ta-se de um pas si vo de
qua se R$ 40 bi lhões, que co me ça a ser de vol vi do
nes te ano para a car te i ra dos tra ba lha do res.

No ter re no da Re for ma Po lí ti ca, fo ram vo ta dos
im por tan tes pro je tos que vi sam am pli ar a de mo cra ti -
za ção. Entre eles es tão o fi nan ci a men to pú bli co de
cam pa nhas e me di das para cons ti tu ir qua dros par ti -
dá ri os só li dos, di fi cul tan do a tro ca de le gen da.

A Re for ma do Ju di ciá rio, em bo ra não apro va da
em de fi ni ti vo, teve sua dis cus são apro fun da da nas Co -

mis sões, o que nos dá a ga ran tia de seu aper fe i ço a -
mento.

Ou tra me di da apro va da, que é de suma im por -
tân cia para o bem-estar dos bra si le i ros, foi o Esta tu to
da Ci da de, uma lei que cria sé ri as res tri ções à es pe -
cu la ção imo bi liá ria e cria pa râ me tros para um de sen -
vol vi men to ur ba no sa dio e que pro pi cie mo ra dia com
dig ni da de.

Ori gi na do nas dis cus sões so bre a mi sé ria no
País, foi cri a do  o Fun do de Com ba te e Erra di ca ção
da Po bre za, que de ve rá des ti nar R$ 4 bi lhões por ano
para as pes so as mais ca ren tes do Bra sil.

Apro va mos, tam bém, a nova Lei das So ci e da -
des Anô ni mas que, en tre ou tras me di das pro te ge o
aci o nis ta mi no ri tá rio e cria con di ções para que a Co -
mis são de Va lo re Mo bi liá ri os atue como agên cia re -
gu la do ra e fis ca li za do ra do se tor.

Cum prin do uma de suas prin ci pa is fun ções, a
de fis ca li za ção, o Con gres so sus tou a li be ra ção de
ver bas para 121 obras con si de ra das ir re gu la res.

Ou tros im por tan tes pro je tos, como o dos en tor -
pe cen tes e o que re gu la a aber tu ra ao ca pi tal es tran -
ge i ro das em pre sas de co mu ni ca ção es tão en tre os
úl ti mos a se rem apre ci a dos pelo Se na do, o que de -
mons tra que ne nhu ma des sas tan tas cri ses, ne nhum
des ses tan tos pe ri gos, im pe diu a con ti nu i da de de
nos sa ação le gis la ti va, sem pre ”an te na da“ com os in -
te res ses da ci da da nia.

Infe liz men te, nos úl ti mos anos – nem lem bra -
mos mais quan do foi di fe ren te – a eco no mia tem pa u -
ta do o nos so ín di ce de fe li ci da de. Assim, es ta mos
sem pre de olho na co ta ção do dó lar, na po lí ti ca cam -
bi al, nos ín di ces de in fla ção, na ba lan ça co mer ci al.

Mas o ano de 2001 trou xe-nos uma gran de li -
ção: A prin ci pal de las, cre io eu, está vin cu la da ao
exer cí cio da to le rân cia. Sem ela, não há paz pos sí vel.
Que em 2002, cul ti ve mos a to le rân cia. Esse bom e
ve lho sen ti men to, mu i to apa ren ta do da mi se ri cór dia,
do per dão. Pois so men te com ele po de re mos er guer
uma na ção que seja in tran si gen te com as in jus ti ças
so ci a is, uma so ci e da de que seja in to le ran te com a
fome. A mes ma so ci e da de que aco lhe rá os de ser da -
dos da ter ra. Uma co mu ni da de que pri ma rá pela eli -
mi na ção de to das as for mas de dis cri mi na ção, se jam
es sas ori gi na das pela cor, sexo ou re li gião. Enfim,
uma Na ção em que a to le rân cia sir va-nos de pa râ me -
tro éti co para a nos sa bus ca da fe li ci da de. Não po de -
ria de i xar de, nes ta opor tu ni da de, fa zer um agra de ci -
men to mu i to es pe ci al a to dos os ser vi do res do Se na -
do Fe de ral, in dis tin ta men te, pelo de no do, de di ca ção
e le al da de com que nos au xi li a ram na nos sa mis são
de ser vir ao país.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do!

00400 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002278    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na fase de re i -
ní cio dos tra ba lhos do Le gis la ti vo, após o re ces so,
ain da con vi ve mos com a re per cus são de al guns epi -
só di os ocor ri dos du ran te esse pe río do, es pe ci al men -
te a ques tão dos se qües tros e a re ve la ção de atos
ani ma les cos a que ci da dãos são sub me ti dos por mar -
gi na is, in fe liz men te nem sem pre pu ni dos.

Para a Na ção o que pa re ce es tar em ques tão é
a ne ces si da de de le var avan te as pro vi dên ci as em
boa hora eco a das a par tir de pro nun ci a men tos do
Pre si den te da Re pú bli ca e da pron ta ade são do Con -
gres so, no sen ti do de re pri mir a cres cen te vi o lên cia.

Já não po de mos olhar nem com in di fe ren ça
nem sem ação para tais es pe tá cu los, como o do se -
qües tro de Was hing ton Oli ve to. Ao lado do apo io à
fala do Pre si den te, com pe te à po lí cia, à jus ti ça, ao sis -
te ma pe ni ten ciá rio de ma ne i ra ge ral ações que im pe -
çam a res ti tu i ção da li ber da de aos se qües tra do res do
pu bli ci tá rio pa u lis ta.

Do mu i to que se es cre veu a res pe i to des se e de
ou tros se qües tros, des ta co a crô ni ca do mi ne i ro
Roberto Drum mond, no Esta do de Mi nas, em que
ele in da ga qual o tipo de he ro ís mo a ser atri bu í do a
Oli ve to.

Ví ti ma de um in des cri tí vel ca ti ve i ro de 53 dias,
ob ser va o cro nis ta, tra ta men to dado a Oli ve to se ria o
su fi ci en te para ”se per der o ju í zo e sair de lá hu mi lha -
do e ofen di do, ca bis ba i xo e mas sa cra do.“

Em vez dis so, ”ele vol tou à li ber da de ale gre
como an tes, de pé como an tes, com a ca be ça er gui da 
como an tes, com um so nho no co ra ção como an tes.“

Essa pos tu ra de for te al tru ís mo le vou Ro ber to
Drum mond a in se rir um tó pi co fi nal em sua crô ni ca no 
jor nal mi ne i ro, como um ”reca do“ para Was hing ton
Oli ve to: ”Você nos re con ci li ou com a es pe ran ça e com 
a fé no ho mem. Sua ca pa ci da de de re sis tir, de não se
en tre gar ja ma is, é uma epo péia e um épi co da mo der -
na vida bra si le i ra. É um exem plo para to dos nós. É um 
hino de amor à vida e à li ber da de. Ale lu ia, ir mão!“

Ro man cis ta de gran de fô lego, Drum mond é um
dos es cri to res mais im por tan tes da atu a li da de. Em
seu tex to, ele bus ca sem pre o real, para des cre ver em 
seus ro man ces. Foi as sim em Hil da Fu ra cão, que se
trans for mo, in clu si ve, em mi nis sé rie na TV Glo bo.

Seus li vros já fo ram tra du zi dos em vá ri os pa í ses 
e, em 1975, foi o ga nha dor do Prê mio Ja bu ti, o mais
im por tan te do País. No fi nal do ano pas sa do, lan çou,
pela Edi to ra Obje ti va, O Che i ro de Deus, que con si -
de ra sua mais am bi ci o sa obra.

Esse li vro nar ra a saga da mi ne i ra Iná cia Mi ca e -
la, fi gu ra prin ci pal de uma di nas tia, trans pos ta para o
ro man ce em tex to que apon ta o ca mi nho por ela se -
gui do por essa ma tri ar ca em bus ca do ”che i ro de
Deus, an tes que seja tar de de ma is.“ Uma his tó ria de

gran de fun do hu ma no, que nos faz en ten der por que
Drum mond, em sua crô ni ca do se qües tro, pro cu ra en -
con trar no pu bli ci tá rio ”um novo he rói.“

Nes sa mes ma li nha, ao in da gar qual se ria a
ban de i ra do emer gen te he rói, apon ta a li ber da de
como con clu são. Li ber da de – diz ele – não ape nas
para gri tar con tra o que pos sa exis tir de equi vo ca do,
mas tam bém para o exer cí cio de co i sas mais sim ples, 
como tor cer por um time de fu te bol.

”O ho mem não foi fe i to para ca pi tu lar“, en cer ra
Drum mond seu ar ti go no Esta do de Mi nas. E esta
se ria a men sa gem po lí ti ca do pu bli ci tá rio fe i to novo
he rói.

Que ela pro du za re fle xos nas ações que ire mos
ado tar para ba nir de fi ni ti va men te a vi o lên cia, que a
to dos nos ame a ça.

Tais ações de vem es ten der-se não sim ples men -
te à mera re pres são, mas, tam bém, à con cep ção de
um novo mo de lo car ce rá rio, que, atu an do em fa vor da 
so ci e da de, eli mi ne ce nas de gra dan tes como as que,
ain da on tem, ocor re ram em dois dos com ple xos pre -
si diá ri os de São Pa u lo.

Mu i to obri ga do.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Sr. Pre si den te, Srªs Se na do ras, Srs. Se na do res,
ain da atô ni ta sob o im pac to da bru tal exe cu ção do
pre fe i to de San to André, Cel so Da ni el, a so ci e da de
bra si le i ra se vê, pela for ça dos fa tos, im pe li da a fa zer
uma re fle xão co le ti va no sen ti do de re a va li ar mos nos -
sos va lo res, nos sa es tru tu ra so ci al, nos so mo de lo
eco nô mi co, nos sa con cep ção de hu ma nis mo e, tan -
tas ou tras in da ga ções que po vo am nos sas cons -
ciên ci as. 

Den tro das mais va ri a das nu an ces e pe cu li a ri -
da des que a “men te hu ma na” vem re ves tin do a vi o -
lên cia, não po de mos afir mar que esse ou aque le re -
quin te de cru el da de seja mais gra vo so ou da no so,
sob pena de es tar mos con tri bu in do com a ba na li za -
ção de um tema que deve ser pri o ri tá rio na agen da
na ci o nal, não só nes se mo men to agu do, mas em to -
dos, que é a ques tão da se gu ran ça do ci da dão. Nes se 
in fin dá vel pro ces so di a lé ti co, não po de mos cor rer o
ris co de po ten ci a li zar mos a re tó ri ca e ol vi dar mos as
ações con cre tas e efe ti vas que o povo bra si le i ro está
a cla mar nas ruas.

Urge o iní cio de um gran de de ba te a par tir do
Con gres so Na ci o nal, Pre si dên cia da Re pú bli ca, Go -
ver na do res, Po li ci a is Mi li ta res, ci vis, Fe de ra is, Sin di -
ca tos, Mo vi men tos Po pu la res, ONGs, Ju ris tas, OAB,
en fim, um de ba te com a co le ti vi da de bra si le i ra a fim
de cons tru ir mos e im ple men tar mos po lí ti cas pú bli cas
que per mi tam, de for ma ime di a ta, ata car mos as
ques tões con jun tu ra is que de man dam me di das em
cur tís si mo pra zo. 
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Qu an to às ques tões es tru tu ra is de mé dio e lon -
go pra zo, te mos que ser sin ce ros co nos co mes mos e,
ad mi tir mos que esse mo de lo eco nô mi co li be ra li zan te
que de le ga ao “Deus Mer ca do” as so lu ções para to -
dos os pro ble mas, está de fi ni ti va men te fa li do, es tan -
do seus orá cu los ine xo ra vel men te exa u ri dos.

Não po de mos fi car em re fle xões di co tô mi cas
es té re is, a fim de ava li ar mos o que é mais vi o len to, se
é a fome que afli ge mi lhões de bra si le i ros ou o de -
sem pre go que per se gue nos sos tra ba lha do res co ti di -
a na men te, se é o tra ba lho e a pros ti tu i ção in fan tis ou
a agres são às mu lhe res, aos ín di os, às cri an ças e aos 
ido sos, se é a cor rup ção ou a im pu ni da de, se é o ter -
ro ris mo de gru pos ou o de Esta do, se são os cri mes
am bi en ta is ou os cri mes he di on dos, en tre tan to, em
que pese sa be mos que es sas inú me ras fa ces da vi o -
lên cia são sub pro du to de um des vir tu a do mo de lo
eco nô mi co e in jus ta es tru tu ra so ci al.

Tor na-se im pe ra ti vo, aler ta mos que es sas re -
cen tes ame a ças e as sas si na tos de gran des li de ran -
ças pe tis tas trans cen dem ao seu alvo ini ci al, pois
atin ge um bem, um va lor que te mos res ga ta do e
cons tru í do, às du ras pe nas, atra vés dos tem pos, que
é o Esta do De mo crá ti co de Di re i to, tor nan do-se o
aper fe i ço a men to e for ta le ci men to do pro ces so de mo -
crá ti co e de nos sas ins ti tu i ções, uma con di ção sine
qua non para en fren tar mos to das as ma ze las que
sub sis tem em nos sa so ci e da de. 

Te mos a con vic ção e o com pro mis so, de que as
vo zes e os ide a is do To ni nho do PT, do Cel so Da ni el,
isso para não fa lar mos de Chi co Men des e tan tos ou -
tros, con ti nu a rão a im pul si o nar nos sas cons ciên ci as
e nos sos co ra ções, não si len ci a re mos e não nos aco -
var da re mos em nos sa de ter mi na ção e pro pó si to de
cons tru ir mos co le ti va men te uma so ci e da de ver da de i -
ra men te hu ma na e hu ma ni za do ra.

Pre ci sa mos ter pre sen te que tão im por tan te
quan to de cla rar mos guer ra ao cri me or ga ni za do é lu -
tar mos pelo fim da ex clu são so ci al, pois am bos são
dois la dos de uma mes ma mo e da, mo e da esta ad vin -
da de um mo de lo eco nô mi co que im põem a “co e xis -
tên cia pa cí fi ca” en tre uma das ma i o res con cen tra -
ções de ren da do mun do e um dos ma i o res ín di ces de 
pes so as fa min tas do pla ne ta. Enquan to fi ca mos à
mer cê de que o nos so “tu tor” in ter na ci o nal, FMI, de -
ter mi ne qual é o ín di ce de vi o lên cia “ace i tá vel” pelo
nosso povo, con ti nu a re mos de for ma sub ser vi en te e
pa cí fi ca, as sis tin do a evo lu ção des se es ta do de co i sas.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de
ama nhã, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se -
guin te:

ORDEM DO DIA
Às 15h 30min

– 1 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 57, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 57, de 2001 (nº 3.035/92, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre o fi nan ci a men to para re pa ro
e re for ma de má qui nas e equi pa men tos agrí co las,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.293, de 2001, da Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor
Fre i tas Neto.

– 2 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 378, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 378, de 2001 (nº 939/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Li ber -
dade Co mu ni tá ria FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ta u ba té, Esta do de
São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.448, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

– 3 –
REQUERIMENTO Nº 260, DE 2000

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº 260, 
de 2000, da Se na do ra Ma ri na Sil va, so li ci tan do o so -
bres ta men to do es tu do do Pro je to de Lei do Se na do
nº 166, de 1999, a fim de aguar dar o pro nun ci a men to da 
Câ ma ra dos De pu ta dos so bre o Pro je to de Lei nº 2.057, 
de 1991, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 802, de 2000, da Co -
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Gil vam 
Bor ges.

– 4 –
REQUERIMENTO Nº 727, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº 727, 
de 2001, do Se na dor Wel ling ton Ro ber to, so li ci tan do,
nos ter mos re gi men ta is, que so bre o Pro je to de Lei do 
Se na do nºs 5, de 2000, além da Co mis são cons tan te
do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam -
bém, a Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 58 mi nu tos.)

(OS 10540/2002)
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Ata da 3ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria
em 20 de fevereiro de 2002

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs. Ra mez Te bet, Anto nio Car los Va la da res
Car los Wil son e Ca sil do Mal da ner

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

Ade mir Andra de – 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 – 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 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 – 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
– 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 – Na bor Jú ni or –
Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – 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 Re quião – 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.  

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to
de 72 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 Na -
bor Jú ni or, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te. 

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECER Nº 30, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre o Pro je to de Lei do Se na do
nº 194  – Com ple men tar, de 2000, de au to -
ria do Se na dor Ca sil do Mal da ner, que
obri ga a União a res sar cir to das as par -
ce las per ten cen tes ao Fun do de Par ti ci -
pa ção dos Mu ni cí pi os – FPM e ao Fun do
de Par ti ci pa ção dos Esta dos e Dis tri to
Fe de ral – FPE que fo ram re ti das du ran te
a vi gên cia do Fun do de Esta bi li za ção Fis -
cal – FEF e dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá

I – Re la tó rio

Tra ta-se de Pro je to de Lei do emi nen te Se na dor
Ca sil do Mal da ner que obri ga a União a res sar cir to -
das as par ce las per ten cen tes ao Fun do de Par ti ci pa -
ção dos Mu ni cí pi os – FPM e ao Fun do de Par ti ci pa -
ção dos Esta dos e Dis tri to Fe de ral – FPE que fo ram
re ti das du ran te a vi gên cia do Fun do de Esta bi li za ção
Fis cal – FEF e dá ou tras pro vi dên ci as.

O pro je to de lei em co men to tem por ob je ti vo
trans fe rir re cur sos fe de ra is para os es ta dos e mu ni cí -
pi os re fe ren tes às par ce las re ti das du ran te a vi gên cia
do Fun do de Esta bi li za ção Fis cal. Por este fun do fo -
ram re ti dos re cur sos do Impos to de Ren da que de i xa -
ram de ser re pas sa dos aos de ma is en tes da fe de ra -
ção.

O art. 1º de ter mi na o res sar ci men te das per das
de re ce i ta dos mu ni cí pi os, Esta dos e Dis tri to Fe de ral,
du ran te a vi gên cia do FEF, bem como o IGP-DI da
Fun da ção Ge tú lio Var gas, como o ín di ce de re a jus te
das par ce las a se rem res sar ci das. Fica tam bém es ta -
be le ci do que tal res sar ci men to dar-se-á em par ce las
men sa is e igua is, a se rem fi xa das pelo Mi nis té rio da
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Fa zen da, não po den do ser o nú me ro des tas par ce las
su pe ri or a ses sen ta.

O art 2º, por sua vez, es ta be le ce que ca be rá ao
Tri bu nal de Con tas da União a fis ca li za ção dos re pas -
ses das par ce las pre vis tas no art. 1º.

No pra zo re gi men tal, não fo ram apre sen ta das
emen das.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Ini ci al men te, cabe aqui des ta car que, na aná li se 
da pro pos ta do Se na dor Ca sil do Mal da ner, pude
cons ta tar a pre o cu pa ção e a se ri e da de des te com a
ques tão das fi nan ças dos di ver sos en tes da fe de ra -
ção, bus can do ge rar re cur sos adi ci o na is para os te -
sou ros mu ni ci pa is e es ta du a is.

Entre tan to, o Pro je to de Lei do Se na do Fe de ral
nº 194 (Com ple men tar), de 2000, al te ra a re a lo ca ção
de re cur sos en tre os en tes da fe de ra ção, mo di fi can do 
o pac to fe de ra ti vo e bus can do tor nar sem efe i to uma
mo di fi ca ção fe i ta cons ti tu ci o nal men te por esta Casa,
a qual já sur tiu to dos os seus efe i tos ju rí di cos e eco -
nô mi cos. Des tar te, bus ca nor ma ti zar em lei um ato ju -
rí di co per fe i to.

Além do mais, do pon to de vis ta da exe cu ção or -
ça men tá ria e fi nan ce i ra, o pas si vo de cor ren te de tal
pro je to as cen de ria ao mon tan te de R$150 bi lhões
(cen to e cin qüen ta bi lhões de re a is), o qual de ve ria
ser de vol vi do a mé dia de R$30 bi lhões (trin ta bi lhões
de re a is) ao ano. Tais nú me ros de mons tram a in vi a bi -
li da de fac tu al do cum pri men to da pro pos ta em co -
men to.

Não de ve mos es que cer tam bém que o art. 167
da Cons ti tu i ção Fe de ral veda a re a li za ção de des pe -
sas ou as sun to de obri ga ções di re tas que ex ce dam
os cré di tos or ça men tá ri os ou adi ci o na is.

Ade ma is, a Lei Com ple men tar nº 101, de 2000
(Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal) im pe de a ado ção de 
me di das que pre ju di quem es tru tu ral men te o equi lí -
brio fis cal. O pro je to em co men to te ria fa tal men te
como con se qüên cia o de se qui lí brio das con tas pú bli -
cas, ge ran do o re tor no da in fla ção.

III – Voto

Des sar te, em bo ra con si de re lou vá vel a pro pos -
ta, acre di to não ser o ins tru men to ade qua do para o
fim al me ja do. Por tan to, ma ni fes ta-nos con tra ri a men te 
ao Pro je to de Lei do Se na do nº 194 (com ple men tar),
de 2000.

Sala das Co mis sões, 11 de de zem bro de 2001. 
– Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te – Ro me ro Jucá, Re -

la tor – Anto nio Car los Jú ni or – Ro ber to Re quião –
Pa u lo Sou to – Bel lo Par ga – Edu ar do Su plicy – He -
lo i sa He le na (ven ci do) – Ri car do San tos –  Jef fer -
son Pé res – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Lú dio 
Co e lho – Fre i tas Neto – Pe dro Piva.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 167. São ve da dos:
I – o iní cio de pro gra mas ou pro je tos não in clu í -

dos na lei or ça men tá ria anu al;
II – a re a li za ção de des pe sas ou a as sun ção de

obri ga ções di re tas que ex ce dam os cré di tos or ça -
men tá ri os ou adi ci o na is;

III – a re a li za ção de ope ra ções de cré di tos que
ex ce dam o mon tan te das des pe sas de ca pi tal, res sal -
va das as au to ri za das me di an te cré di tos su ple men ta -
res ou es pe ci a is com fi na li da de pre ci sa, apro va dos
pelo Po der Le gis la ti vo por ma i o ria ab so lu ta;
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101
DE 4 DE MAIO DE 2000

Esta be le ce nor mas de fi nan ças pú bli -
cas vol ta das para a res pon sa bi li da de na
ges tão fis cal e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

PARECER Nº 31, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre o Pro je to de Lei do Se na do
nº 115, de 2000 com ple men tar, de au to ria
do Se na dor Osmar Dias, que es ta be le ce
me ca nis mos de ges tão or ça men tá ria
obri ga tó ria e dá ou tras pro vi dên cia.

....................................................................................
Re la tor: Se na dor Arlin do Por to

I – Re la tó rio

O pro je to de lei em epí gra fe, de au to ria do no bre 
Se na dor Osmar Dias, tem dois ob je ti vos pre cí pu os: i)
con di ci o nar a re a li za ção de des pe sa pú bli ca aos es -
tri tos li mi tes dos va lo res ar re ca da dos da re ce i ta; ii) li -
mi tar em vin te por cen to de cada pro gra ma de tra ba -
lho as pos si bi li da des de re ma ne ja men to de do ta ção
pelo Po der Exe cu ti vo dos três ní ve is de go ver no.
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A mo ti va ção da ini ci a ti va do ilus tre e de no da do
Au tor, con for me se en con tra im plí ci to em sua jus ti fi ca -
ção, re sul tou do en ten di men to e do re co nhe ci men to
de que o pro ces so in fla ci o ná rio que as so lou o País
por dé ca das era con se qüên cia da anar quia fis cal en -
tão pre va le cen te. Assim con ti nua – fa zia par te da ro ti -
na das ad mi nis tra ções or ça men tá ri as, me di an te ar ti -
fí ci os con tá be is, cri ar re ce i tas que não ti nham a me -
nor pos si bi li da de de se rem re a li za das, com o que fo -
ram in vi a bi li za das as fi nan ças de mu i tas uni da des da
fe de ra ção.

Ain da no con tex to de suas pre o cu pa ções, o Au -
tor en ten de ne ces sá rio res trin gir a ação do Po der
Exe cu ti vo, dos três ní ve is de go ver no, na qui lo que
cha ma de des ca rac te ri za ção da lei or ça men tá ria,
apro va da pelo Po der Le gis la ti vo, na me di da em que
pro ce de o re ma ne ja men to de do ta ções via de cre to.

É o re la tó rio.

II – Voto do Re la tor

O art. 99, no in ci so I, do Re gi men to Inter no atri -
bui a esta Co mis são com pe tên cia para opi nar so bre
os as pec tos eco nô mi cos e fi nan ce i ros da pro po si ção
em tela, o que pro cu ra re mos de sen vol ver nos pas sos
a se guir.

As re gras cons tan tes da pro pos ta do dis tin to
com pa nhe i ro Osmar Dias in se rem-se no con tex to das 
pre o cu pa ções que se vêm ob ser van do em di ver sos
seg men tos da so ci e da de, no sen ti do de exi gir dos go -
ver nan tes uma pos tu ra res pon sá vel na ges tão das fi -
nan ças pú bli cas. E ges tão fis cal res pon sá vel é, pre ci -
sa men te, ter cons ciên cia de que ao Esta do não é lí ci -
to com pro me ter as ge ra ções fu tu ras, por meio do en -
di vi da men to pú bli co, ain da que o faça em nome do
bem-es tar das ge ra ções pre sen tes. A des pe sa pú bli -
ca deve ter como foco ori en ta dor as dis po ni bi li da des
fi nan ce i ras que a so ci e da de põe à dis po si ção do
Esta do, com vis tas a con se cu ção do bem-es tar ge ral.

É de se ob ser var que o en di vi da men to pú bli co
so bre vém do de se qui lí brio en tre re ce i tas e des pe sas,
quan do as pri me i ras se mos tram, re i te ra da men te, ao
lon go do tem po, in fe ri o res às úl ti mas, ge ran do um
pro ces so crô ni co de acu sa ção cir cu lar: ma i or dé fi cit,
ma i or en di vi da men to que re per cu te so bre o dé fi cit.
Pre ve nir tal ocor rên cia é o ob je ti vo in ser to no art. lº do
pro je to. Esse dis po si ti vo, en tre tan to, de fen de um rí gi -
do equi lí brio re ce i tas ver sus des pe sas, o que vai na
con tra mão da dou tri na pre va le cen te no di re i to pá trio,
em con so nân cia com os pre ce i tos cons ti tu ci o na is da
Car ta em vi gor.

A bem da ver da de, é im por tan te fri sar que as
res tri ções aos dé fi cits or ça men tá ri os so men te me re -

cem ser le va das em con si de ra ção, quan do es tes se
mos tra rem fora de con tro le. Qu an do isso ocor re, os
re fle xos di re tos e ime di a tos na con du ção das po lí ti cas 
pú bli cas se fa zem logo pre sen tes, na me di da em que
o en di vi da men to cres cen te pro du zem nos agen tes
eco nô mi cos in cer te zas quan to à ca pa ci da de de o
Esta do hon rar seus com pro mis sos, re pre sen ta dos
por tí tu los pú bli cos ou ou tras for mas de cap ta ção da
pou pan ça pri va da. Des sas in cer te zas ad vém a ló gi ca
per ver sa do sis te ma ca pi ta lis ta: quan to mais en di vi -
da do o ente, ma i or o prê mio exi gi do pe los agen tes
eco nô mi cos para fi nan ci ar o dé fi cit, o que im pul si o na
o cír cu lo vi ci o so aci ma men ci o na do.

Re la ti va men te à li mi ta ção em vin te por cen to do
va lor de cada pro gra ma de tra ba lho para ser re ma ne -
ja do, por de cre to, pelo Po der Exe cu ti vo de cada ins -
tân cia da fe de ra ção, pre vis ta no art. 2º do pro je to, en -
ten de mos, com a de vi da vê nia, não deva pros pe rar,
ten do em vis ta que esse en ges sa men to pode tor -
nar-se ma lé vo lo em even tu a is con jun tu ras ad ver sas.

É bem ver da de que num re gi me de es ta bi li da de
de pre ços ou de in fla ção mo de ra da a pre vi são de cus -
tos dos bens e ser vi ços pro du zi dos pelo Esta do e de
ma nu ten ção da má qui na ad mi nis tra ti va tor na-se mais 
efi ci en te. Entre tan to, num con tex to eco nô mi co de um
mun do glo ba li za do, como se ve ri fi ca atu al men te, as
cri ses de con jun tu ra ex pe ri men ta das por pa í ses de -
no mi na dos emer gen tes, em qual quer par te do mun -
do, logo têm re per cus são na eco no mia do més ti ca.
Isso acon te ce por uma sé rie de ra zões que jus ti fi cam
a fra gi li da de dos fun da men tos ma cro e co nô mi cos
des ses pa í ses e, no nos so caso, até mes mo pelo fato
de não ter mos tra di ção na ma nu ten ção de uma eco -
no mia es tá vel. Esses sete anos de es ta bi li da de de
pre ços pro du zi da pelo Pla no Real ain da não são su fi -
ci en tes para in cu tir nos agen tes eco nô mi cos in ter nos
grau de con fi an ça tran qüi li za do ra nas suas de ci sões
de in ves ti men to, que in du zem o cres ci men to eco nô -
mi co, com os be ne fí ci os daí de cor ren tes: ele va ção de
os ní ve is de em pre go, de ren da e de bem-es tar so ci al.

As ra zões aci ma ex pos tas pa re cem-nos su fi ci -
en tes para de sa con se lhar o en ges sa men to do per -
cen tu al das do ta ções or ça men tá ri as para re ma ne ja -
men to via de cre to, prin ci pal men te quan do se pre ten -
de fazê-lo em nor ma le gal que, para ser apro va da (ou
mo di fi ca da) ca re ce de quo rum qua li fi ca do de ma i o ria 
ab so lu ta (C.F., art. 69)

Não é por ou tra ra zão que, no âm bi to fe de ral, as
au to ri za ções para re ma ne ja men to são for ma li za das
no tex to da lei or ça men tá ria, con si de ran do que a ma i -
or pro xi mi da de en tre a apro va ção da lei e o am bi en te

00412 Quinta-fe i ra  21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

    283FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



con jun tu ral de sua exe cu ção pos si bi li ta ao Po der Le -
gis la ti vo me lhor vi si bi li da de a esse res pe i to.

É per ti nen te fri sar, nes te pas so, que os re ma ne -
ja men tos efe ti va dos por de cre to nas pro gra ma ções
or ça men tá ri as não de cor rem de ato de von ta de pró -
pria do Po der Exe cu ti vo, como su ge re o Au tor na sua
jus ti fi ca ção. De cor rem eles de ex pres sa au to ri za ção
do Po der Le gis la ti vo, sem o que in ci di ri am em ví ci os
de in cons ti tu ci o na li da de, a teor das dis po si ções cons -
ti tu ci o na is dos in ci sos V e VI do art. 167.

Em adi ção às ra zões até aqui ex pen di das, com -
por ta en fa ti zar que a Lei Com ple men tar nº 101, de 4
de maio de 2000 (LRF – Lei de Res pon sa bi li da de Fis -
cal), con tem pla em seu tex to nor mas de pro ce di men -
to do ad mi nis tra dor, na con du ção das fi nan ças pú bli -
cas, que res pon dem com ma i or pre ci são a to das as
pre o cu pa ções do ilus tre Se na dor Osmar Dias.

De ma is dis so, é per ti nen te lem brar que esta Co -
mis são, na re u nião de 28-4-2000, de ci diu pela re je i -
ção do Pro je to de Lei Com ple men tar nº 214, de 1999
– em cujo tex to abri ga va as dis po si ções con ti das no
pre sen te pro je to por con si de rar que o pro je to de que
re sul tou a ci ta da LRF, que tra mi ta va na que la opor tu -
ni da de na Câ ma ra dos De pu ta dos, cu i da va da ma té -
ria com ma i or abran gên cia e pro fun di da de.

Di an te de todo o ex pos to e ten do em vis ta tra -
ta-se de ma té ria pre jul ga da (Re gi men to, art. 334, in ci -
so II), em vir tu de da apro va ção da LRF, o nos so voto
pelo ar qui va men to do Pro je to de Lei Com ple men tar
do Se na do nº 115, de 2000, nos ter mos do in ci so III
do art. 133 do Re gi men to Inter no.

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te – Arlin do Por -
to, Re la tor – Anto nio Car los Jú ni or – Ri car do San -
tos – Pa u lo Sou to – José Co e lho – Edu ar do Su -
plicy – Ro me ro Jucá – Edu ar do Si que i ra Cam pos
– Lú dio Co e lho – Gil ber to Mes tri nho – Jef fer son
Pé res – Fre i tas Neto – He lo i sa He le na – Ro ber to
Re quião – Bel lo Par ga.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 69. As leis com ple men ta res se rão apro va -

das por ma i o ria ab so lu ta.

....................................................................................
Art. 167. São ve da dos:

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

V – a aber tu ra de cré di to su ple men tar ou es pe -
ci al sem pré via au to ri za ção le gis la ti va e sem in di ca -
ção dos re cur sos cor res pon den tes;

VI – a trans po si ção, o re ma ne ja men to ou a
trans fe rên cia de re cur sos de uma ca te go ria de pro -
gra ma ção para ou tra ou de um ór gão para ou tro, sem
pré via au to ri za ção le gis la ti va.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101
DE 4 DE MAIO DE 2000

Esta be le ce nor mas de fi nan ças pú bli -
cas vol ta das para a res pon sa bi li da de na
ges tão fis cal e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

PARECER Nº 32, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 459, de
2001 (nº 1.137 2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Rá dio e Te le vi são Ro ti o ner
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são de sons e ima gens na ci da de de Cu -
ri ti ba, Esta do do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Alva ro Dias

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 459, de 2001 (nº 1.137,
de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o
ato que ou tor ga con ces são à Rá dio e Te le vi são Ro -
ti o ner Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens na ci da de de Cu ri ti ba, Esta do do 
Pa ra ná.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 304,
de 2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao
Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de
26 de mar ço de 2001, que ou tor ga con ces são para
a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são de sons e
ima gens, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com 
o § 1º do art. 223, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te
so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le -
gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio e Te le vi são Ro ti o ner Ltda., (cf. fl. 4):
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Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• Ne u sa Ma ria J. Cos ta Bra ga 1.000
• Nel son L. C. Fi gue i re do 1.000
To tal de Co tas 2.000

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Au gus to Fran co.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju -
rí di co cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis -
la ti va.

II – Aná li se

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção 
que acom pa nha o PDS nº 159, de 2001, evi den cia o 
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio e Te le vi são Ro -
ti o ner Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos
e le ga is para ha bi li tar-se à ou tor ga da con ces são,
opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 19 de fe ve re i ro de 2002. – 
Ri car do San tos, Pre si den te –  Álva ro Dias, Re la tor 
– Edu ar do Su plicy (abs ten ção) – Ge ral do Althoff
– Be ní cio Sam pa io – Antô nio Car los Jú ni or –
Wal deck Orne las – Emi lia Fer nan des – Ge ral do
Cân di do (abs ten ção) – Lind berg Cury – Ro meu
Tuma – Lú cio Alcân ta ra – Ca sil do Mal da ner –
José Sar ney – Luiz Otá vio.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 33, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 26, de 1999 
(nº 3.961/97, na ori gem), que es ta be le ce
nor mas para o uso mé di co das pró te ses
de si li co ne e dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor Se bas tião Ro cha

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 26, de 1999, tem
como ob je ti vo ve dar o uso de si li co ne lí qui do no or ga -
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nis mo hu ma no, con for me de ter mi na ca put do art. 1º
da pro po si ção, e de fi nir con di ções para o em pre go de
pró te ses de si li co ne, na for ma pre vis ta no art. 2º

No que con cer ne ao si li co ne lí qui do, o pa rá gra fo 
úni co do art. 1º dis põe que “a em ba la gem do pro du to
si li co ne li qui do, para uso co mer ci al ou in dus tri al, deve 
con ter ad ver tên cia para o usuá rio de que o pro du to é
im pró prio para o uso hu ma no”.

Em re la ção às pró te ses de si li co ne, seu em pre -
go aten de rá a qua tro con di ções (dis pos tas nos in ci -
sos do art. 2º):

• pres cri ção mé di ca para aqui si ção,
de vi da men te re gis tra da (in ci so I);

• em ba la gem com in for ma ções so bre
os be ne fí ci os e ma le fí ci os de cor ren tes de
seu uso (in ci so II):

• re gis tro do pro du to jun to ao ór gão e
se gun do nor mas téc ni cas de fi ni das pela
Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria –
Anvi sa (in ci so III);

• apli ca ção por pro fis si o nal mé di co re -
gis tra do no Con se lho Re gi o nal de Me di ci na
– CRM (in ci so IV).

Por fim, o art. 3º es ta be le ce que a lei en tra em vi -
gor na data de sua pu bli ca ção.

Re la ta do o con te ú do do PLS nº 26, de 1999, res -
ta as si na lar que a pro po si ção foi dis tri bu í da so men te
a esta Co mis são de Assun tos So ci a is, não ten do sido
apre sen ta das emen das no pra zo re gi men tal.

II – Aná li se

Hoje, o si li co ne aten de a uma vas ta gama de
apli ca ções in dus tri a is, co mer ci a is e te ra pêu ti cas, ra -
zão pela qual exis tem di fe ren tes apre sen ta ções do
pro du to, que va ri am em for ma, con sis tên cia e grau de 
pu re za (o “grau mé di co” in di ca o ma i or grau de pu re -
za, ne ces sá rio para a uti li za ção no or ga nis mo hu ma -
no).

Para apli ca ções te ra pêu ti cas, o si li co ne ori gi na
inú me ros ti pos de pró te ses e im plan tes (car día cos,
pe ni a nos, ma má ri os etc.) e, na for ma lí qui da, cons ti -
tui o re ves ti men to in ter no de se rin gas des car tá ve is.

A par tir do iní cio da úl ti ma dé ca da, o si li co ne
pas sou a des per tar o in te res se e o te mor da po pu la -
ção em de cor rên cia de sua fre qüen te apa ri ção na mí -
dia.

Em 1991, nos EUA, a Food and Drug Admi nis -
tra ti on (FDA) – cor res pon den te à nos sa Agên cia Na -
ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (Anvi sa) – em de ci são
po lê mi ca e am pla men te di vul ga da em todo o mun do,

es ta be le ceu res tri ções ao uso dos im plan tes ma má ri -
os de si li co ne, em do cu men to que le van ta va a pos si -
bi li da de de eles con tri bu í rem para o au men to da in ci -
dên cia de cân cer e de do en ças auto-imu nes, além de
di fi cul ta rem o di ag nós ti co do cân cer de mama e de
apre sen ta rem ris cos de cor ren tes da pos si bi li da de de
seu rom pi men to.

Essa de ci são em ba sou uma en xur ra da de
ações ju di ci a is nas qua is al gu mas mu lhe res que se
ha vi am sub me ti do aos im plan tes ma má ri os de si li co -
ne re ce be ram in de ni za ções mi li o ná ri as, o que aca -
bou por le var à fa lên cia uma gi gan tes ca in dús tria fa -
bri can te des ses pro du tos.

No Bra sil, o si li co ne sur giu na mí dia ini ci al men te 
em ma té ri as cho can tes que de nun ci a ram e mos tra -
ram a apli ca ção clan des ti na de si li co ne lí qui do co -
mer ci al ou in dus tri al por pes so as le i gas, na ma i o ria
das ve zes para com ple men tar o pro ces so de tran se -
xu a lis mo ini ci a do com a in ges tão de hor mô ni os. Além
dis so, du ran te toda a dé ca da de 90 a mí dia mos trou
com gran de fre qüên cia o cres ci men to do nú me ro de
mu lhe res que pas sa ram a re cor rer aos im plan tes de
si li co ne para al te rar as for mas de seus cor pos – pro -
ces so que vem ocor ren do hoje com ain da ma i or in -
ten si da de.

Des sa for ma, em todo o mun do, a so ci e da de
pas sou a se pre o cu par com o uso in dis cri mi na do dos
pro du tos de si li co ne e com os ris cos que eles pu des -
sem acar re tar. Como o meio ci en tí fi co não dis pu nha
de in for ma ções con clu si vas que ava li zas sem ou re fu -
tas sem as pre o cu pa ções ema na das no ci ta do do cu -
men to da FDA, o Con gres so ame ri ca no so li ci tou ao
Insti tu to de Me di ci na dos EUA que es tu das se o as -
sun to, o que re sul tou na pu bli ca ção de um li vro de 400 
pá gi nas, em ju nho de 1999.

Nes se li vro, a ins ti tu i ção con clu iu não ha ver ca -
sos com pro va dos de cân cer, do en ças auto-imu nes
ou ou tros com pro me ti men tos sis tê mi cos ca u sa dos
pe los im plan tes de si li co ne. A “ques tão bá si ca de se -
gu ran ça no que se re fe re aos im plan tes ma má ri os de
si li co ne”, se gun do a ins ti tu i ção, diz res pe i to às com -
pli ca ções lo ca is, que abran gem ca sos de rom pi men to 
de con tra tu ra cap su lar, dor, in fec ção, per da de sen si -
bi li da de e des fi gu ra men to es té ti co, e re que rem in ter -
ven ções mé di cas ou no vas ci rur gi as para re mo ção ou 
subs ti tu i ção do im plan te.

Entre tan to, ape sar das con clu sões ex pres sas
pelo Insti tu to de Me di ci na dos EUA, a FDA “acre di ta
que o po ten ci al de car ci no ge ni ci da de das pró te ses
per ma ne ce in de ter mi na do” e que “a car ci no ge ni ci da -
de é um ris co po ten ci al que deve ser ava li a do” nos
pro to co los de so li ci ta ção de apro va ção e de de sen -
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vol vi men to do pro du to. Da mes ma for ma, a FDA “con -
ti nua a crer que os efe i tos imu no ló gi cos ne ga ti vos
e/ou os dis túr bi os do te ci do con jun ti vo con ti nu am a
cons ti tu ir ris cos em po ten ci al que de vem ser ava li a -
dos” nos ci ta dos pro to co los.

Assim sen do, e tam bém em ra zão das com pli ca -
ções lo ca is men ci o na das pelo Insti tu to de Me di ci na, a 
FDA de ci diu man ter a clas si fi ca ção dos im plan tes
ma má ri os de si li co ne como ar te fa tos clas se III (que
exi gem apro va ção pré-co mer ci a li za ção) e a exi gên cia 
de so li ci ta ção de apro va ção (PMA) ou de avi so de
pre en chi men to de um pro to co lo para de sen vol vi men -
to do pro du to (PDP), con for me de mons tram os Re gis -
tros Fe de ra is 56 FR 14620, de 10 de abril de 1991
(im plan tes ma má ri os pre en chi dos com gel de si li co -
ne), e 64 FR 45155, de 19 de agos to de 1999 (im plan -
tes ma má ri os in flá ve is com so lu ção sa li na iso tô ni ca
es té ril).

Tam bém no Bra sil, a Anvi sa atri bui grau de ris co
III para as pró te ses e im plan tes de si li co ne (essa clas -
si fi ca ção va ria de I a III, ou seja, do me nor para o ma i -
or ris co). Encon tram-se re gis tra dos na Agên cia inú -
me ros ti pos de pró te ses e im plan tes de si li co ne – en -
tre eles vá ri os ti pos de im plan tes ma má ri os. Não exis -
te, po rém, re gis tro al gum au to ri za do para o uso te ra -
pêu ti co de qual quer for ma de si li co ne lí qui do.

Des sa ma ne i ra, a pro po si ção em aná li se de -
mons tra con for mi da de com esse fato ao ve dar o uso
do si li co ne lí qui do no or ga nis mo hu ma no.

O si li co ne lí qui do grau mé di co é uti li za do em
der ma to lo gia, com fins es té ti cos, prin ci pal men te para 
pre en chi men to de ru gas.

Há evi dên ci as de que essa subs tân cia na for ma
lí qui da pode so frer mi gra ção atra vés do te ci do sub cu -
tâ neo e pro vo car le sões à dis tân cia, em di fe ren tes ór -
gãos ou par tes do cor po, sem con tar o ris co de ela ca -
u sar ce gue i ra de cor ren te de dis se mi na ção pal pe bral
quan do o pro du to é uti li za do para pre en chi men to de
ru gas na re gião fron tal.

Assim, no caso de pró te ses ou im plan tes que
con te nham si li co ne gel, essa subs tân cia tam bém
pode aca bar sen do li be ra da no or ga nis mo com efe i -
tos igual men te de le té ri os. Exis tem re la tos de ca sos
em que im plan tes ma má ri os de si li co ne so fre ram
rom pi men to e, em de cor rên cia da mi gra ção de por -
ções des sa subs tân cia para fora do lo cal do im plan te,
sur gi ram os cha ma dos si li co no mas – gra nu lo mas de
si li co ne ou nó du los não can ce ro sos que po dem ser
for ma dos quan do cé lu las do in di ví duo cir cu lam o cor -
po es tra nho re pre sen ta do pelo si li co ne – em di fe ren -
tes par tes do or ga nis mo (há re la tos de si li co no mas
até nas mãos). Em mu i tos des ses ca sos, as pa ci en tes 

ti ve ram de so frer in ter ven ções para re ti ra da des ses
gra nu lo mas e ne ces si ta ram ter par tes de suas ma -
mas ex tir pa das.

Por tudo isso, ao re ce ber mos a re la to ria do PLC
nº 26, de 1999, acha mos pru den te re que rer a re a li za -
ção de au diên cia pú bli ca para ou vir a so ci e da de, e
even to que ocor reu nes ta Co mis são em três opor tu ni -
da des: no dia 17 de maio de 2000, nos dias 28 e 29 de 
agos to e no dia 4 de se tem bro des te ano, com a pre -
sen ça de di ver sos re pre sen tan tes do seg men to mé di -
co, de re pre sen tan te da Anvi sa, de re pre sen tan te dos
ór gãos de de fe sa do con su mi dor, além de pa ci en tes
re pre sen tan tes do co mi tê das ví ti mas do si li co ne.

Nes sas di ver sas oca siões, mé di cos of tal mo lo -
gis tas re a fir ma ram as in for ma ções por nós re ce bi das
em do cu men tos do Con se lho Bra si le i ro de Oftal mo lo -
gia (CBO) e tam bém de ou tras fon tes de que o óleo de 
si li co ne vem sen do usa do em ca sos de re ti no pa tia
gra ve (des co la men to de re ti na, por exem plo), como
re cur so para sal var o olho do pa ci en te. Re pro du zi -
mos, a se guir, tre cho da car ta do CBO:

O óleo de si li co ne vem sen do em pre -
ga do nas ci rur gi as vi tre or re ti ni a nas nos úl ti -
mos dez anos, com su ces so to tal. Gran de
nú me ro de tra ba lhos ci en tí fi cos, in clu in do
vá ri os es tu dos com pa ra ti vos e con tro la dos,
fi nan ci a dos pelo go ver no ame ri ca no, con fir -
mam o va lor de seu uso, com base nos re -
sul ta dos vi su a is ex tre ma men te fa vo rá ve is e
na au sên cia de com pli ca ções tó xi cas.

Exis te far ta li te ra tu ra com as mes mas
con clu sões, pu bli ca das em ou tros con ti nen -
tes. No Bra sil, essa tec no lo gia vem sen do
em pre ga da nos úl ti mos dez anos com re sul -
ta dos se me lhan tes aos de ou tros cen tros
mun di a is, re sul ta dos es ses am pla men te di -
vul ga dos em con gres sos, sim pó si os e pu bli -
ca ções ci en tí fi cas na ci o na is. O si li co ne in -
tra-ví treo é hoje um dos mais im por tan tes
re cur sos na re cu pe ra ção da vi são em pa ci -
en tes por ta do res de do en ças gra ves na re ti -
na. A pro i bi ção de seu uso se cons ti tui em
ina ce i tá vel re tro ces so e se ria res pon sá vel
por con si de rá vel au men to no nú me ro de ce -
gos, tra zen do con se qüên ci as so ci a is im pre -
vi sí ve is.

Ou tro do cu men to, ela bo ra do pelo Dr, João Luiz
Pa ci ni Cos ta, of tal mo lo gis ta de Bra sí lia, es cla re ce
que:

O óleo de si li co ne (si li co ne em for ma
lí qui da,) é uti li za do em ca sos gra ves de des -
co la men to de re ti na com pro li fe ra ção ví -
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treo-re ti ni a na e re ti no pa tia di a bé ti ca pro li fe -
ra ti va, fa zen do par te de um im por tan te
agen te na te ra pêu ti ca des sas pa to lo gi as ví -
treo-re ti ni a nas.

A pro i bi ção do uso do óleo de si li co ne
em ter ri tó rio na ci o nal ca u sa rá um pre ju í zo
enor me no tra ta men to des ses ca sos.

A in je ção de óleo de si li co ne in tra-vi -
treo na of tal mo lo gia é um mé to do con sa gra -
do pelo FDA-EUA para te ra pêu ti ca dos ca -
sos com ple xos de des co la men to de re ti na e, 
em mu i tos ca sos, a úni ca es pe ran ça de de -
vol ver a vi são a e seus pa ci en tes.

Essas ma ni fes ta ções con ven ce ram-nos da ne -
ces si da de de ex cep ci o nar pro i bi ção con ti da no art.
1º do pro je to, e, as sim, le gi ti mar o uso des sa subs -
tân cia em ca sos com efi cá cia com pro va da men te ga -
ran ti da. Na atu a li da de, esse uso vem-se dan do de
for ma ile gal, ten do em vis ta que o óleo de si li co ne
não se en con tra re gis tra do para qual quer mo da li da -
de te ra pêu ti ca, con for me in for ma ção for ne ci da pela
Ge rên cia Ge ral de Cor re la tos, da Agên cia Na ci o nal
de Vi gi lân cia Sa ni tá ria.

Assim, su ge ri mos a in clu são de um ou tro pa rá -
gra fo no art. 1º do pro je to, de for ma a ex cep ci o nar a
pro i bi ção nos ca sos de in di ca ção mé di ca pre ci sa,
com efi cá cia ci en ti fi ca men te com pro va da, e des de
que o ór gão de vi gi lân cia sa ni tá ria te nha au to ri za do o
re gis tro do pro du to para o uso es pe ci fi ca do e te nha
es ta be le ci do os cri té ri os para esse uso, no que con -
cer ne a dose, con cen tra ção e for ma de apli ca ção.

Tam bém con si de ra mos ne ces sá rio al te rar a re -
da ção do pa rá gra fo já exis ten te no art. 1º: em vez de a 
em ba la gem in for mar que o si li co ne lí qui do para uso
co mer ci al ou in dus tri al e “im pró prio” para uso hu ma -
no, re co men da mos que se es cla re ça que ele é “pro i -
bi do” para uso hu ma no.

Além dis so, no que con cer ne aos im plan tes de
si li co ne – o tex to de nos so subs ti tu ti vo abran ge, além
do si li co ne in je tá vel, es pe ci fi ca men te os im plan tes e
as pró te ses que con te nham si li co ne gel, que são
aque les pro du tos cujo rom pi men to pode vir a ca u sar
da nos ao or ga nis mo no lo cal e à dis tân cia –, su ge ri -
mos uma re da ção com ple ta men te nova para o art. 2º.
Ape sar de o dis po si ti vo con ter re qui si tos jus ti fi cá ve is,
é pre ci so lem brar, pri me i ra men te, que as duas con di -
ções ex pres sas nos in ci sos III (re gis tro do pro du to
jun to à Anvi sa) e IV (apli ca ção por mé di co re gis tra do
no CRM) já cons ti tu em exi gên ci as le ga is con sa gra da. 
em nos so or de na men to ju rí di co.

Cum pre as si na lar igual men te no in ci so I que,
além da im pre ci são le gis la ti va exis ten te na ex pres são 
de vi da men te re gis tra das, não se vis lum bra efi cá cia
para o re qui si to, ten do em vis ta o fato de, na prá ti ca,
ser, mu i tas das ve zes, o pró prio pro fis si o nal mé di co o
ad qui ren te das pró te ses a se rem uti li za das em seus
pa ci en tes.

Por fim, con si de ra mos que o dis pos to no in ci so
II, ou me lhor, o es cla re ci men to ade qua do do pa ci en te 
so bre os ris cos a que se vai sub me ter, cons ti tui, so -
bre tu do, um de ver do pro fis si o nal mé di co, apto a uti li -
zar a lin gua gem mais apro pri a da em cada caso.
Assim, res ta u ra mos a idéia do pro je to ori gi nal apre -
sen ta do na Câ ma ra dos De pu ta dos de exi gir a for ma -
li za ção de um ter mo de res pon sa bi li da de, o qual de -
no mi na mos con sen ti men to li vre e es cla re ci do" – já
con sa gra do em nos sa le gis la ção –, de for ma que o
pa ci en te seja am pla men te in for ma do so bre to dos os
ris cos ine ren tes ao pro ce di men to e ao ma te ri al a ser
uti li za do e dê o seu con sen ti men to.

Res sal te-se, no que tan ge ao pro du to, que o
con sen ti men to li vre e es cla re ci do deve ex pli car o con -
te ú do da bula do pro du to, a qual deve ser en tre gue ao
pa ci en te an tes do Ato ope ra tó rio (§ 1º, do art. 2º, do
nos so subs ti tu ti vo Isso re pre sen ta um gran de avan ço, 
ten do em vis ta que, hoje em dia, o aces so à bula só
ocor re no mo men to da ci rur gia, em vir tu de de ela vir
la cra da no in te ri or da em ba la gem es té ril do pro du to.

Nos ca sos de pa ci en tes in ca pa zes (me no res de
16 anos, por exem plo) cu par ci al men te ca pa zes (en -
tre 16 anos e a ma i o ri da de ci vil), o con sen ti men to li -
vre e es cla re ci do será es ten di do ao re pre sen tan te ou
as sis ten te le gal, res pec ti va men te.

Con si de ra mos o con sen ti men to um pon to de vi -
tal im por tân cia. Ape sar de os es tu dos re cen tes te rem
re je i ta do as sus pe i tas mais gra ves que re ca íam so bre 
os im plan tes de si li co ne, os ris cos re a is de rom pi men -
to – com a pos si bi li da de de apa re ci men to dos si li co -
no mas –, con tra tu ra, ex tru são, dor, in fec ção e des fi -
gu ra men to jus ti fi cam a exi gên cia de que, es pe ci al -
men te nas ci rur gi as re a li za das em ca rá ter ele ti vo, os
pa ci en tes se jam in for ma dos de for ma ade qua da, já
que os efe i tos ne ga ti vos re ca em so bre ór gãos sa u dá -
ve is, sem qual quer pa to lo gia que ame a ce a sa ú de fí -
si ca dos in di ví du os. Por isso, os ca sos de in su ces so
ad qui rem ma i or gra vi da de e cons ti tu em ra zão de
gran de so fri men to para as pes so as en vol vi das.

Vale as si na lar, a esse res pe i to, que as nor mas
ame ri ca nas e in gle sas re co men dam a for ma li za ção
do con sen ti men to nos ca sos que en vol vam a uti li za -
ção de im plan tes de si li co ne.
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Res sal te-se, igual men te, que o Con se lho Fe de -
ral de Me di ci na, na fi gu ra do seu Se cre tá rio-Ge ral, Dr. 
Ru bens dos San tos Sil va, pro nun ci ou-se – em au -
diên cia pú bli ca nes ta Co mis são de Assun tos So ci a is
– fa vo ra vel men te à exi gên cia do con sen ti men to li vre e 
es cla re ci do. Aque la ins ti tu i ção cor ro bo rou nos so pon -
to de vis ta de que tal do cu men to, ela bo ra do por es cri -
to cons ti tui-se na úni ca ma ne i ra pela o qual se pode
ve ri fi car o cum pri men to da dis po si ção con ti da no Có -
di go de Éti ca Mé di ca que de ter mi na obri ga ção de o
mé di co in for mar e es cla re cer o pa ci en te so bre to dos
os pro ce di men tos a se rem con du zi dos,

Acre di ta mos, des sa for ma, que, se por um lado a
exi gên cia do con sen ti men to li vre e es cla re ci do per mi ti ra 
uma ma i or cons ci en ti za ção dos pa ci en tes, por ou tro ele
re pre sen ta rá uma sal va guar da para os mé di cos no
caso de even tu a is ques ti o na men tos ju di ci a is.

Além dis so, in clu í mos um dis po si ti vo – o art. 3º
do subs ti tu ti vo – com a fi na li da de de es ta be le cer que
o ór gão com pe ten te do Po der Exe cu ti vo res pon sa bi li -
za-se pela ela bo ra ção das nor mas téc ni cas e sa ni tá -
ri as se rem ob ser va das na fa bri ca ção no re gis tro, na
co mer ci a li za ção e na uti li za ção do si li co ne lí qui do e
dos im plan tes e pró te ses que con te nham si li co ne li -
qui do, in clu si ve quan to às de ter mi na ções a se rem
con ti das na em ba la gem e na bula dos pro du tos.

A idéia é per mi tir que a Anvi sa pas se a atu ar –
no que res pe i ta aos pro du tos à base de si li co ne – de
for ma si mi lar à que rege a atu a ção da FDA ame ri ca -
na. Aque la agên cia man tém per ma nen te men te mo ni -
to ra men to do uso do si li co ne na que le país — por
meio do re ce bi men to de re cla ma ções de to dos os
seg men tos da so ci e da de – e emi te, pe ri o di ca men te,
do cu men tos atu a li za das com as in for ma ções per ti -
nen tes aos di ver sos ca sos re por ta dos e os re sul ta os
dos úl ti mos es tu dos ci en tí fi cos so bre a ma té ria.

Como exem plo des sa atu a ção, o re gis tro mais
re cen te fe i to pela Food and Drug Admi nis tra ti on –
FDA, nos EUA, so bre as pró te ses ma má ri as in flá ve is
de si li co ne re su me to das as que i xas e co men tá ri os
en vi a dos so bre o pro du to – que abran gem in clu si ve a
su ges tão de pro i bir sua co mer ci a li za ção, en vi a da por
al guns con su mi do res. Esse do cu men to in for ma aos
in te res sa dos que não há pro vas que re la ci o nem o
pro du to aos efe i tos sis tê mi cos ci ta dos nos co men tá ri -
os re ce bi dos pela agên cia, tais como cân cer, efe i tos
imu no ló gi cos e/ou dis túr bi os do te ci do con jun ti vo.
Con tu do, a re gu la men ta ção pro du zi da con si de ra que
a pos si bi da de de ocor rên cia dos ris cos lo ca is já men -
ci o na dos nes te nos so pa re cer jus ti fi cam a de ci são de
exi gir dos fa bri can tes a apre sen ta ção dos ci ta dos
PMA ou PDP.

Des sa for ma, con si de ra mos que – caso a Anvi -
sa pas se a atu ar de ma ne i ra se me lhan te – a so ci e da -
de bra si le i ra dis po rá de ins tru men tos para to mar-se
me lhor es cla re ci da so bre os pro du tos de si li co ne, tal
como se ve ri fi ca nos EUA, onde, como vis to, a po pu -
la ção é am pla men te in for ma da pela FDA. Vale res sal -
tar que, no Bra sil, já vi go ra a exi gên cia de que pró te -
ses e im plan ta ção de si li co ne se jam re gis tra dos na
Anvi sa an tes de se rem co mer ci a li za dos.

Por fim, acres cen ta mos o art. 4º para ex pli ci tar
que o uso do si li co ne in je tá vel em de sa cor do com as
pres cri ções le ga is ou re gu la men ta res su je i ta o agen -
te às pe nas do cri me de le são cor po ral, sem pre ju í zo
de ou tras san ções d na tu re za pe nal e ci vil. Esse dis -
po si ti vo ha via sido apre sen ta do em um pro je to de lei
de nos sa au to ria – ela bo ra do com o in tu i to de cri mi na -
li zar o mau uso do si li co ne –, mas acha mos por bem
in cluí-lo no cor po do subs ti tu ir o que aqui ofe re ce mos, 
de for ma a per mi tir que o as sun to seja es go ta do em
uma úni ca pro po si ção, con so an te as dis po si ções da
Lei Com plen tar nº 95, de 1995.

Impen de men ci o nar, ain da, que o tex to pro pos to 
aten de ao re qui si to de cons ti tu ci o na li da de, pois com -
pe te ao po der pú bli co dis por, nos ter mos da lei, so bre
re gu la men ta ção, fis ca li za ção e con tro le das ações e
dos ser vi ços de sa ú de (art. 197 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral) e cabe ao sis te ma úni co de sa ú de a obri ga ção de
“con tro lar e fis ca li zar pro ce di men tos, pro du tos e
subs tân ci as de in te res se para a sa ú de” (art. 200 da
Car ta Mag na). Além dis so, não exis ti do na pro po si ção 
dis po si ti vo que con tra rie a le gis la ção sa ni tá ria vi gen -
te, tam bém não há o que ob je tar quan to a sua ju ri di ci -
da de.

Para con clu ir esta aná li se, des ta ca mos, por tan -
to, um re su mo das al te ra ções por nós su ge ri das no
PLC nº 26, de 1999:

– exi gên cia de que a ex pres são “Pro i -
bi do para uso hu ma no” – em vez de “Impró -
prio para uso hu ma no” – fi gu re nas em ba la -
gens de si li co ne lí qui do de uso co mer ci al ou 
in dus tri al;

– ex ce ção à pro i bi ção do uso de si li co -
ne in je tá vel nos ca sos de in di ca ção te ra pêu -
ti ca pre ci sa, com efi cá cia ci en ti fi ca men te
com pro va da, des de que a Anvi sa te nha au -
to ri za do esse uso e es ta be le ci do os cri té ri os 
quan to à dose, con cen tra ção e for ma de
apli ca ção do pro du to;

– exi gên cia de for ma li za ção por es cri to 
do con sen ti men to li vre e es cla re ci do nos ca -
sos de uti li za ção de im plan tes e pró te ses
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que con te nham si li co ne gel e de si li co ne in -
je tá vel;

– para fins de for ma li za ção do con sen -
ti men to, obri ga to ri e da de de os me no res de
ida de e ou tros in di ví du os in ca pa zes se rem
re pre sen ta dos ou as sis ti dos por seus res -
pon sá ve is;

– exi gên cia de que a bula seja dis po ni -
bi li za da ao pa ci en te an tes do Ato ope ra tó rio;

– res pon sa bi li za ção da Anvi sa pela
ela bo ra ção das nor mas téc ni cas e sa ni tá ri -
as a se rem ob ser va das na fa bri ca ção, no re -
gis tro, na co mer ci a li za ção e na uti li za ção de 
si li co ne in je tá vel e de pró te ses e im plan tes
que con te nham si li co ne gel, in clu si ve quan -
to às de ter mi na ções a se rem con ti das na
bula e na em ba la gem dos pro du tos;

– en qua dra men to do uso in de vi do de
si li co ne in je tá vel no cri me de le são cor po ral
pre vis to no art. 129 e pa rá gra fos do Có di go
Pe nal, su je i to a pe nas de até doze anos de
re clu são.

III – Voto

Em vir tu de das con si de ra ções ex pos tas, o voto
é pela apro va ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 26,
de 1999, na for ma do se guin te subs ti tu ti vo:

EMENDA Nº 1 – CAS (Subs ti tu ti vo)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 26, DE 1999

Pro í be o uso o si li co ne in je tá vel, em 
qual quer de suas for mas, e es ta be le ce
con di ções para o em pre go, em ca rá ter
ele ti vo, dos im plan tes e das pró te ses que 
con te nham si li co ne gel, no or ga nis mo
hu ma no.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É ve da do, em todo o ter ri tó rio na ci o nal, o

uso de si li co ne in je tá vel em qual quer de suas for mas,
para apli ca ção no or ga nis mo hu ma no.

§ lº Excep ci o na-se a pro i bi ção es ta be le ci da no
ca put nos ca sos de in di ca ção mé di ca pre ci sa, com
efi cá cia ci en ti fi ca men te com pro va da, e des de que o
ór gão de vi gi lân cia sa ni tá ria te nha au to ri za do o re gis -
tro do pro du to para o uso es pe ci fi ca do e te nha es ta -
be le ci do os cri té ri os para esse uso, no que con cer ne
a dose, con cen tra ção e for ma e apli ca ção do pro du to.

§ 2º A em ba la gem do pro du to si li co ne lí qui do de 
uso co mer ci al ou in dus tri al deve con ter, os ten si va -
men te des ta ca da e em ca rac te res bem le gí ve is, ad -

ver tên cia de que o pro du to é pro i bi do para o uso hu -
ma no.

Art. 2º O em pre go no or ga nis mo hu ma no, em
ca rá ter ele ti vo, de im plan tes e pró te ses que con te -
nham si li co ne gel e de si li co ne in je tá vel na for ma pre -
vis ta no § 1º do art. 1º des ta Lei sub me tes se ao con -
sen ti men to li vre e es cla re ci do, a ser for ma li za do por
ins tru men to par ti cu lar, pa dro ni za do no âm bi to de
cada es pe ci a li da de, me di an te o qual o pa ci en te é in -
for ma do so bre a in di ca ção para a re a li za ção do pro -
ce di men to e so bre os ris cos e as con se qüên ci as ine -
ren tes ao pro du to e ao pro ce di men to, e de cla ra o con -
sen ti men to para a sua re a li za ção.

§ 1º Re gu la men to do Po der Exe cu ti vo de fi ni rá a
an te ce dên cia para que a bula do pro du to seja dis po -
ni bi li za da ao pa ci en te e o ter mo de con sen ti men to
seja fir ma do en tre as par tes, sen do as se gu ra do ao
usuá rio o tem po há bil para a le i tu ra dos res pec ti vos
do cu men tos, pre vi a men te ao ato ope ra tó rio.

§ 2º Para fins do dis pos to no ca put des te ar ti go,
os pa ci en tes ab so lu ta men te in ca pa zes ou re la ti va -
men te in ca pa zes de vem ser re pre sen ta dos ou as sis ti -
dos, res pec ti va men te.

Art. 3º O ór gão com pe ten te do Po der Exe cu ti vo
res pon sa bi li za-se pela ela bo ra ção das nor mas téc ni -
cas e sa ni tá ri as a se rem ob ser va das na fa bri ca ção,
no re gis tro, na co mer ci a li za ção e na uti li za ção do si li -
co ne in je tá vel e dos im plan tes e das pró te ses que
con te nham si li co ne gel, in clu si ve quan to às de ter mi -
na ções a se rem con ti das na em ba la gem e na bula
dos pro du tos, a qual deve men ci o nar os be ne fí ci os e
ris cos de cor ren tes de seu uso, bem como o pra zo de
va li da de do pro du to.

Art. 4º O uso do si li co ne in je tá vel, em qual quer
de suas for mas, no or ga nis mo hu ma no, em de sa cor -
do com as pres cri ções le ga is ou re gu la men ta res, su -
je i ta o agen te às pe nas do cri me de le são cor po ral,
cons tan te do art. 129 e pa rá gra fos, do De cre to-Lei nº
2.848, de 7 de de zem bro de 1940 (Có di go Pe nal),
sem pre ju í zo de ou tras san ções pe na is e res pon sa bi -
li da de ci vil.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Sala da Co mis são, – Ro meu Tuma, Pre si den te
–  Se bas tião Ro cha, Re la tor – Be ní cio Sam pa io –
Ma ri na Sil va – La u ro Cam pos –  Wal deck Orne las – 
Ma gui to Vi le la – Gil vam Bor ges –  Le o mar Qu in ta -
ni lha – Fer nan do Ma tu sa lém – Jo nas Pi nhe i ro –
Na bor Jú ni or –  Ma u ro Mi ran da – Luiz Otá vio –
Tião Vi a na – Ge ral do Cân di do – Mo re i ra Men des –
Ade mir Andra de.
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No tas Ta qui grá fi cas das Au diên ci as Pú bli cas
re a li za das, res pec ti va men te, em 17-5-2000, 28 e
29-8-2001 e 4-9-2001, a fim de ins tru ir o Pro je to de
Lei da Câ ma ra, nº 26, de 1999

Ata da Dé ci ma Ter ce i ra Re u nião da Co mis -
são de Assun tos So ci a is, da 2ª Ses são Le gis la ti -
va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra, re a li za da dia de -
zes se te de maio de 2000, qu ar ta-fe i ra, às 9 ho ras

Às nove ho ras, do dia de zes se te de maio de
dois mil, na Sala Flo res tam Fer nan des, re ú ne-se a
Co mis são de Assun tos So ci a is, sob a Pre si dên cia
do Se na dor Osmar Dias e da Se na do ra Mar lu ce
Pin to, com a pre sen ça dos Se na do res Luiz Este vão,
Ma gui to Vi le la, Mar lu ce Pin to, Ju vên cio da Fon se ca, 
Djal ma Bes sa, Mo za ril do Ca val can ti, Luiz Pon tes,
Lú cio Alcân ta ra, Ro me ro Jucá, Ge ral do Cân di do,
Se bas tião Ro cha, He lo í sa He le na, Tião Vi a na, Le o -
mar Qu in ta ni lha, Lu zia To le do e Car los Pa tro cí nio.
De i xam de com pa re cer os de ma is mem bros da Co -
mis são, jus ti fi can do a au sên cia o Se na dor Ge ral do
Althoff e a Se na do ra Emí lia Fer nan des. O Se nhor
Pre si den te de cla ra aber tos os tra ba lhos, pro pon do a 
dis pen sa da le i tu ra da Ata da re u nião an te ri or, que é 
dada como apro va da. A pre sen te re u nião des ti na-se 
a Au diên cia Pú bli ca para ins tru ção do Pro je to de Lei 
da Câ ma ra nº 26, de 1999, que “es ta be le ce nor mas
para o uso mé di co de pró te ses de si li co ne, e dá ou -
tras pro vi dên ci as”, com a par ti ci pa ção de re pre sen -
tan tes das se guin tes en ti da des: So ci e da de Bra si le i -
ra de Ci rur gia Plás ti ca, Dou tor Car los Au gus to Car -
pa ne da, Con se lho Fe de ral de Me di ci na, Dou tor
Abdon José Mu rad Neto, Pro con, Se nho ra Mar ce le
Bor ges So a res, So ci e da de Bra si le i ra de Ci rur gia
Plás ti ca – Re gi o nal do Rio de Ja ne i ro, Pro fes sor
Cláu dio Re bel lo e os Dou to res Mil ton Na hon e Antô -
nio Cou to, Mi nis té rio da Sa ú de, Se nhor Cláu dio Ma i -
e ro vith Pes sa nha Hen ri ques, Con se lho Re gi o nal de
Me di ci na do Esta do do Rio de Ja ne i ro, Dou to ra Már -
cia Rosa de Ara ú jo, Con se lho Bra si le i ro de Oftal mo -
lo gia, Dou tor Sér gio Knig gen dorf, área de der ma to -
lo gia, Dou to ra Dó ris Ma ria Hex sel. A So ci e da de Bra -
si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca – Re gi o nal de São Pa u lo,
da Asso ci a ção dos Usuá ri os de Si li co ne e o Insti tu to 
Bra si le i ro de De fe sa do Con su mi dor, não en vi a ram
re pre sen tan tes. Após as ex pla na ções, fa zem uso da
pa la vra os Se na do res Car los Pa tro cí nio, Mar lu ce
Pin to, Se bas tião Ro cha e Ju vên cio da Fon se ca. Foi
apro va do o Re que ri men to nº 14, de au to ria do Se -
na dor Ge ral do Cân di do, re que ren do a re a li za ção de
au diên cia pú bli ca para ins tru ção do Pro je to de Lei
do Câ ma ra nº 31, de 1997. Nada mais ha ven do a

tra tar, en cer ra- se a re u nião às tre ze ho ras, la vran do
eu, José Ro ber to Assump ção Cruz, a pre sen te Ata
que, lida e apro va da, será as si na da pelo Se nhor Pre -
si den te e pu bli cada no Diá rio do Se na do Fe de ral,
jun ta men te com a ín te gra das no tas ta qui grá fi cas. –
Se na dor Osmar Dias, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – De cla ro
aber ta a 13ª Re u nião da Co mis são de Assun tos So ci -
a is da 2ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la -
tu ra.

Antes de ini ci ar mos os nos sos tra ba lhos, pro po -
nho a dis pen sa da le i tu ra e a apro va ção da Ata da re -
u nião an te ri or. 

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.
Con for me pa u ta pre vi a men te dis tri bu í da, a pre -

sen te re u nião des ti na-se à au diên cia pú bli ca para ins -
tru ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 26, de 1999,
que es ta be le ce nor mas para o uso mé di co de pró te se 
de si li co ne e dá ou tras pro vi dên ci as, com a par ti ci pa -
ção das se guin tes en ti da des: So ci e da de Bra si le i ra de 
Ci rur gia Plás ti ca, Dr. Car los Au gus to Car pa ne da;
Con se lho Fe de ral de Me di ci na, Dr. Abdon José Mu rad 
Neto; Pro con, Srª Mar ce le Bor ges So a res; So ci e da de
Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca, Re gi o nal do Rio de Ja -
ne i ro, Pro fes sor Cláu dio Ro ber to Re be lo de Sou za,
acom pa nha do do Dr. Mil ton Na hon e do Dr. Antô nio
Cou to; Mi nis té rio da Sa ú de, Sr. Cláu dio Ma i e ro vith
Pes sa nha Hen ri ques; Con se lho Re gi o nal de Me di ci -
na do Esta do do Rio de Ja ne i ro, Drª Már cia Rosa de
Ara ú jo; So ci e da de Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca Re -
gi o nal de São Pa u lo, So ci e da de Bra si le i ra de Oftal -
mo lo gia, Asso ci a ção dos Usuá ri os de Si li co ne e Insti -
tu to Bra si le i ro de De fe sa do Con su mi dor, que não in -
di ca ram re pre sen tan tes.

Como to dos sa bem, aten de mos ao re que ri men -
to do Se na dor Se bas tião Ro cha, Re la tor do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 26, de 1999. Esta au diên cia pú -
bli ca re a li za-se para a ori en ta ção dos Srs. Se na do res
a res pe i to de se es ta be le ce rem nor mas para o uso
mé di co de pró te ses de si li co ne, como tra ta o pro je to
de au to ria do De pu ta do Miro Te i xe i ra.

Como há um nú me ro re la ti va men te gran de de
con vi da dos, o tem po má xi mo de cada um será de dez 
mi nu tos, para que pos sa mos ou vir to dos. De po is, na
se gun da eta pa da re u nião, con ce de re mos a pa la vra
aos Se na do res, que po de rão fa zer os seus ques ti o -
na men tos aos con vi da dos.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Sr. Pre si den te,
peço a pa la vra pela or dem para um es cla re ci men to.
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O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Con ce do a 
pa la vra ao Se na dor Se bas tião Ro cha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Sr. Pre si den te,
como o Con se lho Bra si le i ro de Oftal mo lo gia, pelo me -
nos até o mo men to, não en vi ou re pre sen tan tes, pro -
po nho que o Dr. Sér gio Knig gen dorf, um mé di co of tal -
mo lo gis ta ci rur gião de Bra sí lia, in te res sa do no as sun -
to, pos sa par ti ci par da au diên cia pú bli ca, haja vis ta
que há um as pec to mu i to im por tan te do uso do si li co -
ne lí qui do na of tal mo lo gia.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Como V.
Exª é o au tor do re que ri men to, da mi nha par te não há
ne nhum obs tá cu lo para que isso acon te ça. Con vi da -
mos, en tão, o Dr. Sér gio Knig gen dorf para com por a
Mesa.

Con ce do a pa la vra ao re pre sen tan te da So ci e -
da de Bra si le i ra de Ci rur gia, Dr. Car los Au gus to Ca pa -
ne da, a quem pas so a pa la vra por 10 mi nu tos.

S. Sª não está pre sen te.
Va mos ou vir o re pre sen tan te do Con se lho Fe -

de ral de Me di ci na, Dr. Abdon José Mu rad Neto.
Pas so a pa la vra a S. Sª, que dis po rá de 10 mi nu -

tos.
O SR. ABDON JOSÉ MURAD NETO  – Bom dia 

a to dos. Estou aqui re pre sen tan do o Con se lho Fe de -
ral de Me di ci na, numa ta re fa de ex tre ma im por tân cia
para a clas se mé di ca e a so ci e da de ci vil como um
todo nes te País,  por que es ta mos dis cu tin do a re gu la -
men ta ção do uso de si li co ne, ma te ri al que traz be ne fí -
ci os, des de que bem ori en ta do e in di ca do, aos pa ci -
en tes que dele pre ci sam. 

O Con se lho Fe de ral de Me di ci na não traz aqui a
V. Exªs ne nhu ma fór mu la pron ta, ne nhu ma po si ção
fe cha da a res pe i to des sa ques tão, por que acha mos
que é ex tre ma men te ne ces sá rio que se jam ou vi das
as en ti da des en vol vi das com o as sun to, prin ci pal -
men te as que es tão aqui ca ta lo ga das e que fo ram
con vi da das pelo Se na do para par ti ci par des ta dis cus -
são.

Gos ta ría mos até, se ti ves se sido pos sí vel es co -
lher, que o Con se lho Fe de ral ti ves se fi ca do para o fim, 
após ou vir mos to das as en ti da des que aqui vi e ram
para co lo car seus pon tos de vis ta, por que de se ja ría -
mos fa zer um ar ra zo a do mais do pon to de vis ta éti co
do que do pon to de vis ta da apli ca bi li da de,  pro pri a -
men te dita, do uso do si li co ne. O que que re mos é ou -
vir mu i to, para po der mos, como Con se lho Fe de ral, to -
mar uma po si ção de fi ni ti va a res pe i to e nor ma ti zar -
mos a ques tão do uso pe los mé di cos do si li co ne.

O que de pon tu al o Con se lho Fe de ral pode pin -
çar e tra zer an te ci pa da men te a V. Exªs é a ques tão da 

res pon sa bi li da de mé di ca. Nós não po de mos, como
di ri gen tes ma i o res da ca te go ria mé di ca des te País,
como  res pon sá ve is pela nor ma ti za ção da con du ta
mé di ca de nos so País, como ór gão de de fe sa da so ci -
e da de, de ma ne i ra ne nhu ma, exi mir o mé di co da res -
pon sa bi li da de pelo uso do si li co ne ou de qual quer ou -
tra pró te se ou de qual quer ou tro ma te ri al em ser hu -
ma no. 

Li que, ha ven do au to ri za ção do pa ci en te – isto é
bem tex tu al -, o mé di co fi ca ria exi mi do, tan to ele como 
o hos pi tal ou a clí ni ca en vol vi da no tra ta men to, de res -
pon sa bi li da de ci vil e pe nal. Nós do Con se lho Fe de ral
pen sa mos di fe ren te men te. Con si de ra mos que o mé -
di co só pode usar qual quer ma te ri al em be ne fí cio do
pa ci en te. Embo ra o pa ci en te au to ri ze o uso do ma te ri -
al, se esse ma te ri al lhe é de apli ca bi li da de ne ga ti va, o
mé di co não pode usá-lo, sob pena de ser res pon sa bi -
li za do. Essa é uma ques tão pon tu al. Quer di zer, não
va mos nun ca afas tar a res pon sa bi li da de mé di ca no
uso de uma subs tân cia em or ga nis mo vivo, seja o seu 
uso au to ri za do ou não pelo pa ci en te, por que este é
al guém que está ávi do por me lho rar sua con di ção,
seja ela es té ti ca ou não. O pa ci en te é le i go na ma i o ria
das ve zes; não tem o al can ce ne ces sá rio dos ma le fí -
ci os ou be ne fí ci os que aqui lo pode tra zer-lhe. O mé di -
co é o res pon sá vel ma i or pelo uso des ses ma te ri a is e
pe las con se qüên ci as des se uso. 

Estar mos aqui para dis cu tir o as sun to, para ou -
vir as en ti da des sé ri as e re pre sen ta ti vas, como as vá -
ri as so ci e da des de ci rur gia plás ti ca des te País e os
con se lhos. Pen so que o Con se lho de Oftal mo lo gia
tam bém de ve ria fa zer par te. Va mos ou vir um of tal mo -
lo gis ta que, por su ges tão do Se na dor, já faz par te da
Mesa. Fe cha re mos, por tan to, uma ques tão de po is de
ou vir mos as vá ri as ten dên cia e sa ber mos o que é me -
lhor, a fim de que po der mos ori en tar o mé di co com re -
la ção ao uso des se ma te ri al na so ci e da de como um
todo.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Pas sa -

mos, ago ra, a pa la vra à Srª Mar ce le Bor ges So a res,
do Pro con.

A SRA. MARCELE BORGES SOARES – Estou
aqui re pre sen tan do o Pro con do Dis tri to Fe de ral e
ten ta rei fa lar al gu ma co i sa aqui em re la ção ao di re i to
do con su mi dor, que in flui no nos so Pro je to de Lei, em
re la ção ao si li co ne. 

Em re la ção ao con su mi dor, deve ha ver uma ex -
pli ca ção pré via, um es cla re ci men to pré vio so bre to -
das as cir cuns tân ci as que in flu em nes se tipo de ci rur -
gia, o im plan te do si li co ne, tan to dos ma le fí ci os quan -
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to dos be ne fí ci os. Há um ar ti go no pró prio Có di go do
Con su mi dor em que se ca rac te ri za o mé di co como
uma pres ta ção de ser vi ço aos con su mi do res, e que
deve ha ver um es cla re ci men to com ple to so bre a ci -
rur gia. Isso fica bem cla ro no Pro je to de Lei, em seu
art. 1º, que es ta be le ce que é ve da do o uso, mas que,
em ca sos ne ces sá ri os, as pes so as de vem ser ad ver -
ti das dos ma le fí ci os e dos be ne fí ci os que po dem ser
cri a dos. 

Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Re pre sen -

tan do a So ci e da de Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca Re -
gi o nal do Rio de Ja ne i ro, pas so a pa la vra ao Pro fes -
sor Cláu dio Re be lo, por dez mi nu tos.

O SR. CLÁUDIO ROBERTO REBELO DE
SOUZA – Sr. Pre si den te, Osmar Dias, Se na dor Se -
bas tião Ro cha, de ma is Se na do res, Se nho ras, de vi do
à mul ti pli ci da de de pon tos que abran gem esse pro -
ble ma, vou me res trin gir à par te ci en tí fi ca. 

A So ci e da de Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca,
pelo seu Pre si den te na ci o nal, Dr. Luiz Car los Gar cia,
e pelo Pre si den te re gi o nal, José Ara çá Bu dib, pe -
diu-me para trans mi tir aos Srs. Se na do res o que exis -
te de subs tra to no que se re fe re à par te ci en tí fi ca do
uso des ses im plan tes. 

Ini ci al men te, eu gos ta ria de di zer que es ses im -
plan tes são usa dos no mun do oci den tal des de 1962,
e no Ja pão, des de 1949. Fo ram usa dos du ran te um
pe río do enor me, até que, em 1991, o FTA ame ri ca no
achou por bem fa zer uma ad ver tên cia in ter na ci o nal
res trin gin do o uso des ses im plan tes. Nun ca ele foi
pro i bi do. Mes mo para a es té ti ca, há um gru po de tra -
ba lho que faz um acom pa nha men to mu i to pró prio.
Então, ele foi usa do.  Ele le van tou al gu mas hi pó te ses,
al gu mas sus pe i tas gra ves. Pri me i ro, que o im plan te
ma má rio de si li co ne ca u sa ria cân cer, que au men ta ria 
enor me men te a in ci dên cia de do en ças auto-imu nes,
que di fi cul ta ria de uma for ma ab sur da a de tec ção do
cân cer ma má rio, que rom pe ria, que da ria con tra tu ras.

Isso tudo foi fe i to de uma for ma ab sur da, por que 
en vol via não so men te, na que la épo ca eram dois mi -
lhões de se nho ras, só nos Esta dos Uni dos, que por ta -
vam im plan tes ma má ri os. Então, uma sus pe i ta des se
tipo trou xe uma ca la mi da de, na qual eu gos ta ria ape -
nas de men ci o nar uma se nho ra, cha ma da Eli za beth,
da Uni ver si da de de Emory, nos Esta dos Uni dos, que
dis se: se o FTA sou bes se o que hoje sa be mos a res -
pe i to do im plan te ma má rio, ele ja ma is te ria fe i to o que 
con si de rei a ma i or ca la mi da de, a ma i or agres são na
sa ú de da mu lher que ja ma is vi, por que, a par da
agres são nas se nho ras, exis te um ou tro se tor que é

ex tre ma men te im por tan te, por que en vol ve to dos os
mé di cos, não são só os ci rur giões plás ti cos. Se du -
ran te mais de trin ta anos os mé di cos, gi ne co lo gis tas,
obs te tras, mas to lo gis tas, re u ma to lo gis tas, sou bes -
sem des sas com pli ca ções e não ti ves sem ad ver ti do
os seus co le gas, isso se ria um cri me sem per dão. 

Fi ca mos pro fun da men te to ca dos, e a So ci e da -
de Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca fez re u niões cons -
tan tes com vá ri as es pe ci a li da des, nun ca só de ci rur -
giões plás ti cos e sem pre as con clu sões fo ram as
mes mas. Não exis te ne nhum dado ci en tí fi co que jus ti -
fi que esse tipo de pro ce di men to. 

Pos te ri or men te, fo ram fe i tos inú me ros tra ba -
lhos. De i xa rei para os Srs. Se na do res, se as sim o de -
se ja rem, al guns tra ba lhos dos mais im por tan tes, nos
qua is, du ran te anos, é fe i ta uma pes qui sa re tros pec ti -
va, cen te nas, mi lha res de ca sos são vis tos e em ne -
nhum des ses es tu dos de gran de por te, re al men te,
com um pre pa ro e acom pa nha men to ade qua do, foi
de tec ta do ma i or in ci dên cia de cân cer ma má rio ou
ma i or in ci dên cia de do en ças do co lá ge no. A pos si bi li -
da de tam bém de se exa mi nar a mama é bas tan te
gran de, pode-se fa zer sim, não hou ve ne nhum caso
em que essa de tec ção de ter mi nas se um tu mor, que
cres ces se sem ser di ag nos ti ca do, uma vez até que
exis tem inú me ros me i os de se fa zer esse prog nós ti co. 
Então, está com pro va do por inú me ros ar ti gos que
isso re al men te não foi fe i to.

Fi nal men te, em ju nho do ano pas sa do, o Con -
gres so ame ri ca no, que sem pre ado ta me di das mu i to
ob je ti vas – e pa ra be ni zo enor me men te os or ga ni za -
do res da nos sa re u nião, por que é uma for ma de nos
co nhe cer mos – cri ou o Insti tu to de Me di ci na dos
Esta dos Uni dos, que é con si de ra do o mais alto ní vel
de me di ci na na que le País, que es tu das se o pro ble ma
do si li co ne ma má rio, que des se uma pa ra da du ran te
tre ze me ses, tre ze ci en tis tas, não ci rur giões plás ti cos, 
tre ze ci en tis tas con ver sa ram com as se nho ras que i -
xo sas, vi ram to dos os ar ti gos pos sí ve is e edi ta ram um 
li vro, com 400 pá gi nas, pela Inter net, fa cil men te ad -
qui ri do di ria as sim, no qual afir mam que não exis te
ne nhum subs tra to para se di zer que exis te in ci dên cia
ma i or de cân cer de po is da in clu são do im plan te ma -
má rio. Não exis te nada, pelo con trá rio, diz que exis te
o au men to de in ci dên cia de do en ças re u má ti cas ou
do en ças do tipo de auto-imu ne. Não exis te di fi cul da de 
de de tec ção de cân cer. Exis tem sim con tra tu ras cap -
su la res, exis tem in fec ções, rup tu ras, to das pas sí ve is
de cor re ção – no fi nal, se hou ver tem po, mos tro uma
es ta tís ti ca  nes se sen ti do. Então, o Insti tu to de Me di ci -
na, a pe di do do Con gres so Ame ri ca no, de cla rou for -
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mal men te que não exis te ne nhu ma re la ção nes se
sen ti do.

O FDA ame ri ca no, ca u sa dor dis so tudo, re co -
nhe ceu, sim, de que não há ne nhu ma re la ção com o
cân cer e que nas do en ças auto-imu nes ha bi tu a is re -
al men te não teve ne nhu ma cor re la ção, mas – di zem
eles – exis tem do en ças mu i to ra ras nas qua is pode
ha ver in ci dên cia ma i or nes se tipo de do en ça, caso
haja o im plan te.

Então, con ti nua-se com a mes ma hi pó te se, com 
a mes ma ilu são. Mas, cha ma va bas tan te aten ção o
fato de que, ape sar de to dos es ses in for mes ci en tí fi -
cos, os pa ci en te en tra vam com que i xas, pro ces sa -
vam quem que ri am e ga nha vam fre qüen te men te.

Ha via, na que la épo ca, tes te mu nhas pa gas, fal -
sos ci en tis tas – com pro va da men te de i xo tudo isso –
que iam aos tri bu na is e di zi am que ti nham tes te que
de tec ta va se a do en ça era ca u sa da pelo si li co ne. Um
des ses, Ko so visck – o nome dele está es cri to de pú -
bli co, não es tou di zen do algo que fira a dig ni da de de
al guém -, dis se que ti nha um tes te, que foi usa do com
mu i ta fre qüên cia, mi lhões de dó la res fo ram ga nhos
ba se a dos nes se tes te, até que al guém, no tri bu nal,
um ou tro ci en tis ta dis se que que ria ver o tes te. Então,
ele res pon deu que mo ra va em Los Ange les, que hou -
ve um ter re mo to e en trou água no la bo ra tó rio que
des tru iu o tes te. Isso está es cri to aqui.

A par tir daí, um juiz fe de ral ame ri ca no, dis se
que só po de ria tes te mu nhar quem fos se con si de ra do
pela co mu ni da de ci en tí fi ca, re co nhe ci do pela so ci e -
da de ci en tí fi ca. A par tir daí to das os tes te mu nhos fo -
ram ex tre ma men te fa vo rá ve is, por que só po di am ser
fa vo rá ve is e ab so lu ta men te con trá ri os à sus pe i ta que
ha via.

A So ci e da de Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca fez
pro nun ci a men tos des de o prin cí pio; o Con se lho Re gi -
o nal de Me di ci na do Rio de Ja ne i ro se pro nun ci ou da
mes ma for ma que es tou con tan do; a Asso ci a ção Mé -
di ca Bra si le i ra fez a mes ma co i sa. Então, o que fi cou,
o que foi dito pelo Insti tu to de Me di ci na, que se ri am os 
dois óbi ces prin ci pa is, a rup tu ra e a con tra tu ra qua se
sub se qüen te ou mu i to pro vá vel. O medo da rup tu ra
se re fe re à que o si li co ne sol to no cor po hu ma no iria
ca u sar da nos ter rí ve is à dis tân cia, pro ces sos sis tê mi -
cos mu i to gra ves, mas fi cou com pro va do por am plo
es tu do, vá ri os es tu dos, que o si li co ne se res trin ge, ex -
cep ci o nal men te ele ca mi nha um pou co e, uma vez
que ele não pro duz  da nos con si de ra dos a ele, a rup -
tu ra em si não tem o me nor sig ni fi ca do. 

Encon tra mos, às ve zes, ao re o pe rar mos uma
mama para au men tá-la mais, um im plan te roto e que
não tem a me nor sin to ma to lo gia. Ou en con tra mos,

sim, uma con tra tu ra cap su lar que pode e deve ser tra -
ta da com mu i ta fa ci li da de, é só tro car o im plan te, pois
esse im plan te es ta va roto há mu i tos anos. 

Então, a rup tu ra não leva a um de sas tre, a do en -
ças sis tê mi cas, a co i sas que não se jam pa to lo gi as lo -
ca is dor ou mal-es tar, mas que po dem, se de vi da -
men te tra ta das, tor nar-se ab so lu ta men te sem gra ves
con se qüên ci as.   

A res pe i to da con tra tu ra, to mei a li ber da de de
tra zer para os se nho res a es ta tís ti ca do Dr. Ivo Pi tan -
gui, de quem, evi den te men te, não pre ci sa mos di zer
da sua dig ni da de, sua pos tu ra mo ral e éti ca. Ele fez,
de 1987 a 1998, por tan to, 11 anos, 462 im plan tes
para ma mo plas tia de au men to. O Pro fes sor Pi tan gui,
na sua clí ni ca par ti cu lar, teve como com pli ca ções um
caso uni la te ral de con tra tu ra, que ele tra tou. Tro cou
por ou tra pró te se que não re ci di vou. E um ras cu tâ neo, 
que é uma ir ri ta ção cu tâ nea, algo que se pro duz uma
ver me lhi dão e que é tra ta do cli ni ca men te e, ab so lu ta -
men te, não dá ne nhu ma se qüe la, ne nhum mal-es tar.
Ba se a do nis so tudo vi e mos tra zer aos se nho res esse
novo co nhe ci men to que to ma mos atra vés des ses
anos, e nos co lo car à dis po si ção para o que for ne ces -
sá rio.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – O pró xi mo

ora dor é o re pre sen tan te do Mi nis té rio da Sa ú de, o Sr. 
Cláu dio Ma i e ro vith Pe ça nha Hen ri ques, a quem pas -
so a pa la vra.

O SR. CLÁUDIO MAIEROVITCHI PEÇANHA
HENRIQUES – Exmºs Srs. Se na do res, Osmar Dias,
Pre si den te da Co mis são de Assun tos So ci a is, Se na -
do ra He lo i sa He le na, Vice-Pre si den te, Se bas tião Ro -
cha, Re la tor, se nho ras e se nho res pre sen tes, gos ta -
ria de sa u dar os de ma is se na do res, re pre sen tan tes
dos con se lhos, en ti da des de re pre sen ta ção de clas -
se, de usuá ri os e de de fe sa do con su mi dor. 

Como pen so que to dos sa bem, a Agên cia de Vi -
gi lân cia Sa ni tá ria, que re pre sen to aqui em nome do
Mi nis té rio da Sa ú de, é de cri a ção re cen te, de abril de
1999, e vá ri as das suas áre as ain da es tão em or ga ni -
za ção. A área que cu i da do tema em pa u ta é a área
cha ma da de cor re la tos, her de i ra da an ti ga Di vi são de
Cor re la tos da Se cre ta ria Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni -
tá ria do Mi nis té rio da Sa ú de. É uma área que está
bas tan te avan ça da na sua or ga ni za ção. No Mi nis té rio 
da Sa ú de con ta va com seis pro fis si o na is. Hoje são
apro xi ma da men te 30 pro fis si o na is. Te mos tido a pos -
si bi li da de de am pli ar a nos sa ca pa ci da de téc ni ca.
Isso tem se re ve la do in clu si ve no pra zo de re gis tro de
pro du tos, que era um pro ble ma mu i to im por tan te da
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nos sa área. Alguns pro du tos che ga vam a le var mu i tos 
me ses para a sua ava li a ção, mes mo com toda a cor -
re ção quan to à do cu men ta ção apre sen ta da. Hoje
esse pra zo é de apro xi ma da men te 45 dias.

Essa di vi são, hoje Ge rên cia Ge ral de Cor re la -
tos, den tro da Di re to ria de Ser vi ços Cor re la tos da
Agên cia nem sem pre é de uma atri bu i ção de co nhe ci -
men to in tu i ti vo para as pes so as. Afi nal o que são os
cor re la tos? Em ou tros pa í ses, os de idi o ma in glês,
são cha ma dos me di cal ad vi ces. Em ou tros pa í ses
os ar ti gos mé di cos. Aqui, even tu al men te, cha ma-se
de pa ra fer ná lia mé di ca. Te mos pro cu ra do cha mar das 
tec no lo gi as de uso mé di co.  Te, en tre suas atri bu i -
ções, o re gis tro de pro du tos que são uti li za dos em di -
ag nós ti co e tra ta men to, à ex ce ção dos me di ca men tos 
que têm a sua área es pe cí fi ca. Esses pro du tos são
clas si fi ca dos se gun do grau de ris co para as pes so as
– grau de ris co para uso hu ma no. Grau de ris co 1, 2 e
3. Os pro du tos de grau de ris co 1 são isen tos de re gis -
tro. Os de grau de ris co 2 e 3 são obri ga to ri a men te re -
gis tra dos para uso no País. 

O si li co ne, em to das as suas apre sen ta ções
para uso no or ga nis mo hu ma no, é con si de ra do um
pro du to de grau de ris co 3 e, por tan to, de re gis tro
obri ga tó rio na Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá -
ria. É um pro du to que guar da al gu mas ca rac te rís ti cas
im por tan tes que tra du zem al guns avan ços apon ta dos 
aqui, es pe ci al men te no cam po da te ra pêu ti ca, dada a
sua bi o com pa ti bi li da de, ou seja, é um pro du to fa cil -
men te pelo or ga nis mo hu ma no; des per ta mu i to me -
nos re a ções do que ou tros pro du tos ten ta dos no or -
ga nis mo hu ma no. É um pro du to de mu i ta ver sa ti li da -
de tam bém; tem du re za va riá vel, pode ser ma leá vel,
pode ad qui rir for mas di fe ren tes. Então, mu i to apro pri -
a do para a subs ti tu i ção, por exem plo, de par tes do or -
ga nis mo hu ma no em ca sos de ci rur gia plás ti ca re -
cons tru ti va e uma sé rie de ou tras uti li za ções. Ele tem
uma uti li za ção se cun dá ria à fi na li da de do pro du to
quan do é usa do, por exem plo, no re ves ti men to de
ma te ri a is, en tão uti li za ção em mar ca pas sos im plan -
tá ve is, que têm re ves ti men to in ter no de si li co ne para
que isso di mi nua a re a ção in fla ma tó ria do or ga nis mo
ao ma te ri al, ou no caso de ca té te res, son das com a fi -
na li da de de di mi nu ir uma pos sí vel re a ção in fla ma tó ria 
do or ga nis mo hu ma no ao ma te ri al es tra nho. Ele tem o 
seu uso na for ma de pró te ses de di ver sas na tu re zas,
em es pe ci al, no cam po da ci rur gia re cons tru ti va. O
ma i or exem plo de ma i or co nhe ci men to do si li co ne no
cam po da ci rur gia plás ti ca de mama, mas tam bém no
caso de ci rur gia do men to, que é a re gião do que i xo,
ci rur gia para re po si ção es té ti ca de tes tí cu los ou de
ou tras par tes do or ga nis mo hu ma no. Tam bém tem

uso no caso de al gu mas ci rur gi as de na tu re za fun ci o -
nal, como in con ti nên cia uri ná ria e em al guns ou tros
pro ce di men tos des sa na tu re za. Para to dos es ses pro -
ce di men tos, es ses pro du tos são re gis tra dos, são ava -
li a dos pela Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria e 
exis te aqui lo que cha ma mos de con tro le pós-mer ca -
do, ou seja, uma vez que o pro du to está sen do uti li za -
do no mer ca do. Exis te a pos si bi li da de de que na exis -
tên cia de qual quer efe i to in de se já vel, efe i to ad ver so,
qual quer com pli ca ção do uso des se pro du to seja co -
mu ni ca do à Agên cia, e a de pen der da na tu re za des se 
even to, da in ves ti ga ção que for fe i ta quan to à pos si bi -
li da de de que ele se re pro du za seja pela na tu re za do
pro du to, seja por pro ble mas no pro ces so de fa bri ca -
ção e por pro ble mas no pro ce di men tos de uti li za ção
tam bém. Aí há uma in ter fa ce mu i to gran de da Agên -
cia com a pró pria atu a ção dos con se lhos re gi o na is e
do Con se lho Fe de ral de Me di ci na. Nes ses ca sos
pode ha ver in di ca ção de me di das de na tu re za ad mi -
nis tra ti va, po den do che gar, in clu si ve, à cas sa ção do
re gis tro ou à cas sa ção da li cen ça de fun ci o na men to
da em pre sa no caso de ir re gu la ri da des. Há cer ca de
cin co anos, co me çou a cir cu lar pela im pren sa a no tí -
cia de efe i tos ad ver sos, de com pli ca ções re la ci o na -
das com o uso de si li co ne. Num pri me i ro mo men to,
isso apa re cia de ma ne i ra in di fe ren ci a da, de po is es -
sas no tí ci as co me ça ram a se acla rar como mu i to re la -
ci o na das com o uso de si li co ne lí qui do. Em al guns ca -
sos o si li co ne lí qui do é des ti na do a fi na li da de in dus tri -
al, quer di zer, não ha via se quer um tes te para ve ri fi car  
sua pu re za, sua com pa ti bi li da de, etc. O nos so co le ga
já ex pli cou, de modo bas tan te rico, a ma ne i ra como
isso acon te ceu, a co mu ni ca ção de pro ble mas re la ci o -
na dos com o uso de ou tras for mas de si li co ne. Exis te
ain da uma gran de po lê mi ca na li te ra tu ra quan to a al -
guns des ses efe i tos. O que se tem es ta be le ci do hoje
é que o si li co ne, na for ma como é re gis tra do aqui e
em gran de par te dos de ma is pa í ses, e des ta ca mos
aqui a pró te se de mama, apre sen ta se gu ran ça quan -
to ao seu uso. Exis te uma po lê mi ca que vem sen do
su pe ra da quan to à de ter mi na ção de cân cer, a do en -
ças do sis te ma imu no ló gi co, a do en ças do co lá ge no,
a re a ções in fla ma tó ri as, que de fato ocor rem. Há in -
fec ções que só po dem es tar re la ci o na das com o pro -
du to ou com os pro ce di men tos ado ta dos para a sua
im plan ta ção. Exis tia tam bém uma sus pe i ta, mas ela
tem sido su pe ra da, quan to à pos si bi li da de de re tar do
de  di ag nós ti co do cân cer de mama em mu lhe res que
usam a pró te se ma má ria. Isso tam bém pa re ce que
vem sen do su pe ra do pela li te ra tu ra. 

Hoje o uso des ses pro du tos é re gu la do no país.
Eles são ava li a dos pela Agên cia de Vi gi lân cia Sa ni tá -
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ria. Atu al men te não exis te ne nhum re gis tro quan to a
qual quer pro du to de si li co ne na for ma lí qui da. Então
hoje no país não exis te re gu lar men te esse uso de for -
ma au to ri za da. 

Nós te mos a in for ma ção quan to ao uso que é re -
co nhe ci do ci en ti fi ca men te do si li co ne na sua for ma
de óleo, o cha ma do óleo si li co ne, com a fi na li da de do
tra ta men to de des co la men to de re ti na es pe ci al men te, 
ou seja, o uso of tal mo ló gi co, por do en ças como a vi -
tre o re ti no pa tia pro li fe ra ti va, ou ain da, o des co la men to 
de re ti na de ou tras na tu re zas, como por ci to me ga lo vi -
ro se, fre qüen te em pa ci en tes com AIDS. E esse uso
tem sido re co nhe ci do como apro pri a do por es tu dos
in ter na ci o na is. Não co nhe ce mos, até o mo men to, es -
tu dos re a li za dos em nos so meio. Sa be mos – ou pelo
me nos te mos in for ma ções – so bre o seu uso no nos -
so país. To da via, a prá ti ca não está re gis tra da hoje no
Mi nis té rio da Sa ú de; não exis te co mu ni ca ção quan to
à sua im por ta ção. Assim, o uso do si li co ne na sua for -
ma lí qui da, hoje, no Bra sil, se é fe i to, é fe i to de ma ne i -
ra ir re gu lar, ain da que apro pri a do do pon to de vis ta ci -
en tí fi co.

Nós, na Agên cia de Vi gi lân cia Sa ni tá ria, não re -
ce be mos ne nhum pe di do de re gis tro para esse pro -
du to ou de au to ri za ção para sua im por ta ção. É pos sí -
vel que ele es te ja sen do uti li za do, mas, cer ta men te,
não em lar ga es ca la, até por que as suas in di ca ções
não são mu i to am plas; to da via, exis te a pre o cu pa ção:
uma vez que ele não é re gis tra do, o pro fis si o nal, hoje,
além de in cor rer em uma ir re gu la ri da de em si, uma in -
fra ção de na tu re za ad mi nis tra ti va, não dis põe de um
con tro le de qua li da de ga ran ti do quan to à se gu ran ça
do uso des se pro du to.

Então, eu gos ta ria, pro cu ran do não me alon gar
mais, de ape nas ten tar tra zer al gu mas con clu sões
quan to a essa for ma, que é mais po lê mi ca e que apa -
re ce dis cri mi na da no pro je to em pa u ta.

Exis te res pal do ci en tí fi co atu al men te para a uti li -
za ção des se pro du to. Não exis te, con tu do, hoje, uma
re gu la men ta ção bra si le i ra quan to à uti li za ção, ain da
por que não há re gis tro des se pro du to, que se en qua -
dra na ca te go ria de ris co de clas se III. Assim, de se ja -
ría mos fa zer um ape lo à co mu ni da de ci en tí fi ca, es pe -
ci al men te à co mu ni da de mé di ca, para que, em ob ten -
do in for ma ções so bre o uso des se pro du to, que co -
mu ni que à Agên cia de Vi gi lân cia Sa ni tá ria. As em pre -
sas que for ne cem esse pro du to o fa zem por meio de
im por ta ções ir re gu la res; en tão, que tam bém elas se -
jam ori en ta das a bus car a Agên cia no sen ti do de so li -
ci ta rem o re gis tro des se pro du to e, via de con se qüên -
cia, a au to ri za ção para a sua im por ta ção. Qu an to às
de ma is for mas de uti li za ção do si li co ne, em es pe ci al

na ci rur gia re pa ra do ra, na ci rur gia es té ti ca, po de mos
afir mar que são pro du tos re gis tra dos, que têm uma
re gu la men ta ção téc ni ca quan to à sua uti li za ção.

Então, a pre o cu pa ção da Agên cia Na ci o nal de
Vi gi lân cia Sa ni tá ria é mu i to mais quan to à éti ca na uti -
li za ção des ses pro du tos; a éti ca na ori en ta ção das
pes so as que vi e rem a uti li zá-los, em es pe ci al, quan to
à pos si bi li da de de que a sua du ra bi li da de não seja
para a vida in te i ra. Exis te in di ca ção quan to à subs ti tu -
i ção de pró te se de si li co ne, o que não é um pro ce di -
men to com pli ca do; po rém, deve-se pas sar essa in for -
ma ção a quem re ce ber esse tipo de pró te se.

Ao en trar pro pri a men te na dis cus são da pro pos -
ta em pa u ta, pa re ce bas tan te opor tu na a pre o cu pa -
ção com o uso des ses pro du tos. Assi na la mos aqui a
nos sa pre o cu pa ção quan to à uti li za ção ir re gu lar de
al guns ti pos des se pro du to e quan to a uma ne ces si -
da de de que, em bo ra o si li co ne lí qui do, nas suas for -
mas de uti li za ção mais di vul ga das pela im pren sa,
pos sa re pre sen tar um gran de ris co à sa ú de, tan to se
uti li za do por le i gos, como ti ve mos no tí cia, como no
seu uso pro fis si o nal, exis tem in di ca ções pos sí ve is
para a sua uti li za ção e que de vem en con trar um es pa -
ço le gal que per mi ta a sua re gu la men ta ção. No caso,
o Mi nis té rio da Sa ú de se ria o ór gão com pe ten te para
re a li zar essa re gu la men ta ção.

Era o que tí nha mos a re la tar, co lo can do-nos à
dis po si ção de V. Exªs.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A pró xi ma

ex po si to ra é re pre sen tan te do Con se lho Re gi o nal de
Me di ci na do Esta do do Rio de Ja ne i ro, Drª Már cia
Rosa de Ara ú jo, a quem pas so a pa la vra por 10 mi nu -
tos.

A SRA. MÁRCIA ROSA DE ARAÚJO – Te nho a 
acres cen tar ao que  foi apre sen ta do pelo co le ga Dr.
Cláu dio, que tam bém é do Rio de Ja ne i ro, que te mos
par ti ci pa do, con jun ta men te, da dis cus são des se pro -
je to de lei no Con se lho Re gi o nal de Me di ci na do Rio
de Ja ne i ro, que tem pro cu ra do atu ar mu i to jun to à so -
ci e da de, nas di ver sas es pe ci a li da des, jus ta men te
para ter um as ses so ra men to téc ni co  no nos so po si ci -
o na men to éti co de jul ga men to de pro ces sos, de  pa -
re ce res. Assim, de sen vol ve mos no Con se lho Re gi o -
nal de Me di ci na, ao lon go des ses  sete anos, em tor -
no de 39 câ ma ras téc ni cas de es pe ci a li da des, que re -
ce bem as de nún ci as re fe ren tes  a ques ti o na men tos
téc ni cos e éti cos de es pe ci a li da des, para que os con -
se lhe i ros, que mu i tas ve zes pe gam pro ces sos que
não são das suas es pe ci a li da des, po de rem ter um as -
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ses so ra men to de es pe ci a lis tas den tro do Con se lho,
em re la ção àque le as sun to em tela.

Em 1993, foi cri a da  a Câ ma ra Téc ni ca de Ci rur -
gia Plás ti ca no Rio de Ja ne i ro, no nos so Con se lho, e
ao lon go des ses anos – e aqui va mos fa lar  pela área
da es pe ci a li da de da ci rur gia plás ti ca – essa câ ma ra
téc ni ca re ce beu de nún cia de com pli ca ção de co lo ca -
ção de pró te se. Ao lon go des ses sete anos, re ce beu
duas de nún ci as, jus ta men te as que o Dr. Cláu dio Aze -
ve do ci tou. Tra ta-se das com pli ca ções  que po dem
ocor rer no  uso da pró te se – con tra tu ra e ex tru são –
eli mi na ção da pró te se, que tam bém ocor re com ou -
tras pró te ses no or ga nis mo hu ma no.

O Con se lho Re gi o nal de Me di ci na, ba se a do no
pa re cer des sa Câ ma ra Téc ni ca, ava li ou caso a caso.
Nes ses dois ca sos não foi aber to o pro ces so éti -
co-pro fis si o nal, por que aí o mé di co  não foi en qua dra -
do em im pe rí cia, im pru dên cia e ne gli gên cia. Ele usou
to dos os me i os pos sí ve is a seu al can ce para po der
tra tar o pa ci en te da que la com pli ca ção, que é um per -
cen tu al ba i xo de ci rur gi as re a li za das. Ocor re ram dois
ca sos de de nún ci as de co lo ca ção de si li co ne.

Na nos sa vi vên cia jun to aos  Con se lhos re gi o -
na is de Me di ci na, a prá ti ca mé di ca, a re la ção mé di -
co/pa ci en te vem es ta be le ci da em cin co có di gos: o
Có di go de Éti ca Mé di ca, o Có di go  do Con su mi dor, o
Có di go do Tra ba lho, o Có di go Ci vil e o Có di go Pe nal.
Esses có di gos exis tem para  pro te ger,  en vol ver a re -
la ção mé di co/pa ci en te, de fen der o usuá rio na re la ção 
mé di co/pa ci en te, de fen der o tra ba lha dor/pa ci en te na
sua re la ção com o mé di co, que tem a sua res pon sa bi -
li da de de fi ni da nes ses có di gos. Ele tem pu ni ções, não 
os cum prin do.

É bom que nós nos lem bre mos des sa si tu a ção.
O mé di co que não es cla re ce o pa ci en te do pro ce di -
men to que vai ser re a li za do, da ci rur gia que vai ser re -
a li za da, qua is as com pli ca ções po dem ocor rer, está
in cor ren do num ilí ci to éti co no Có di go de Éti ca Mé di -
ca. Para isso, tem pro ces so ad mi nis tra ti vo, jul ga men -
to, pu ni ção.

Então, é im por tan te as si na lar mos isso, para não 
fi car aque la vi são de que nada está  re gu la men ta do,
que está tudo à sol ta. Não. Lá no nos so Con se lho, tra -
ba lha mos para ten tar pre ve nir o erro, es ta mos com
pro je tos de edu ca ção mé di ca con ti nu a da, tra zen do o
mé di co jo vem para den tro do Con se lho para fa zer
cur sos e o mé di co mais ve lho para se atu a li zar. Mas
tam bém pu ni mos a quem deve ser pu ni do, e com as -
ses so ra men to das câ ma ras téc ni cas, por que não
que re mos ser in jus tos. É cla ro que o jul ga men to sem -
pre pode ser in jus to. Mas nós, com as ses so ra men to
das câ ma ras es pe ci a li za das, che ga mos mais per to

da ver da de, do acer to. É essa a nos sa vi são. Não sei
se pos so con tri bu ir de po is com res pos tas a quem pu -
der pe dir al gum es cla re ci men to. Qu e ro agra de cer a
par ti ci pa ção aqui no sen ti do de po der aju dar.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Nós é que
agra de ce mos. O úl ti mo con vi da do, o Dr. Sér gio Knig -
gen dorf, do Hos pi tal de Oftal mo lo gia de Bra sí lia, por
10 mi nu tos.

O SR. SÉRGIO KNIGGENDORF – Bem, re pre -
sen tan do aqui a of tal mo lo gia, que ria con tri bu ir de
uma cer ta ma ne i ra, o uso do óleo de si li co ne na of tal -
mo lo gia ini ci ou-se já na dé ca da de 60, nos Esta dos
Uni dos, onde al guns au to res, em ca sos de ses pe ra -
do res, em ca sos onde ha via a ne ces si da de, usa ram
esse óleo tem po rá rio de si li co ne nos olhos de al guns
pa ci en tes. Na Eu ro pa foi di fun di do mais lar ga men te.
Nos Esta dos Uni dos, ain da du ran te mu i tos anos, até
mes mo pela ma ne i ra com que é tra ta do lá pelo FDA,
foi re tar da do o uso do óleo de si li co ne. No Bra sil, o iní -
cio des ses ca sos de uti li za ção do óleo de si li co ne se
deu em 1975. Já na dé ca da de 70, os of tal mo lo gis tas
bra si le i ros co me ça ram a uti li zar o óleo de si li co ne.
Com o avan ço da téc ni ca ci rúr gi ca, hoje em dia o óleo
de si li co ne já está con sa gra do mun di al men te como
ne ces sá rio em al guns ca sos. Aqui é im por tan te res -
sal tar que o óleo – um si li co ne lí qui do em for ma de
óleo – é usa do em al guns ca sos es pe cí fi cos, não é
usa do am pla men te pe los of tal mo lo gis tas, e sim por
aque les que tra tam de do en ças da re ti na, es pe ci fi ca -
men te nos ca sos gra ves de des lo ca men to da re ti na,
como já foi ci ta do pelo co le ga, aque les ca sos em que, 
se não usar mos um subs ti tu to tem po rá rio do vi tro,
que é essa ge léia que pre en che o olho por den tro,
esse olho en tra ria em atro fia. Ou seja, te mos a op ção
de tra tar esse des co la men to de re ti na com o óleo ou a 
op ção de não tra tar, e esse olho se per der to tal men te.
Então, é um uso te ra pêu ti co do óleo e um uso por
tem po li mi ta do. O tam po na men to que é uti li za do nes -
se óleo de si li co ne é co lo ca do, e, al guns me ses de po -
is, com o su ces so ana tô mi co da ci rur gia, esse óleo é
re mo vi do. Então, na of tal mo lo gia, o uso é tem po rá rio,
é um uso já bem de fi ni do, in clu si ve já exis tem tra ba -
lhos pu bli ca dos mun di al men te – in clu si ve no Bra sil,
por ci rur giões bra si le i ros –, com pro van do a efi cá cia.
Qu an to a efe i tos sis tê mi cos, não exis te ne nhu ma re -
la ção, ne nhum caso des cri to, nada com pro va do no
sen ti do de que esse óleo que está pre so den tro des se 
olho pos sa agir sis te mi ca men te. Ou seja, não exis -
tem, de ma ne i ra al gu ma, com pli ca ções sis tê mi cas
com o uso des se óleo na of tal mo lo gia. Exis tem al gu -
mas al te ra ções tem po rá ri as, lo ca is, como au men to
de pres são ou al gu ma ce ra ti te, que se ria a in fla ma ção 
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da cór nea, mas isso é tem po rá rio e tra tá vel tam bém.
E com a re mo ção do óleo, to dos es ses efe i tos são eli -
mi na dos. Sem pre que o uti li za mos, o fa ze mos na que -
les ca sos gra ves, e o pa ci en te é bem in for ma do dis so; 
são pa ci en tes que sa bem que, sem essa pró te se,
sem o uso tem po rá rio des se óleo, o olho dele não te -
ria con di ções de so bre vi ver. Aí é um caso de vida ou
mor te para o olho. Ou seja, se não usar mos o óleo, ele 
per de o olho. Não es ta mos nem fa lan do em ter mos de 
me lho ra de vi são ou me lho ra das con di ções do pa ci -
en te, mas sim da per da do olho por atro fia nos ca sos
em que não é uti li za do esse óleo, nes ses ca sos gra -
ves de des co la men to de re ti na.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Eu vi
anun ci a do o Dr. Sér gio como o úl ti mo con vi da do, mas
te mos aqui ain da dois re pre sen tan tes da So ci e da de
Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca, Dr. Mil ton Na hon e Dr.
Antô nio Cou to. Pas so a pa la vra ao Dr. Mil ton Na hon.

O SR. MILTON NAHON – Se na dor Osmar Dias,
Pre si den te des ta Co mis são, Srªs e Srs. Se na do res,
mem bros da Mesa, se nho res pre sen tes, re pre sen -
tan tes de ins ti tu i ções, te nho pou co a acres cen tar ao
que foi dito, mas que ro lem brar, an tes de mais nada,
que nós, mé di cos, te mos uma vi são bas tan te vol ta da
para o in di ví duo como um ser ple no, onde cada pes -
soa tem que ser tra ta da com todo ca ri nho, com todo
res pe i to, com toda dig ni da de e com toda nos sa ca pa -
ci da de de tra ta men to. Por isso, não olha mos nos so
pa ci en te de for ma ge né ri ca. Entre tan to, da mes ma
for ma que o Par la men tar não pode le gis lar para cada
caso, nós, mé di cos, obri ga to ri a men te, te mos que nos
pa u tar na nos sa con du ta pe los co nhe ci men tos que
ad qui ri mos de to dos os tra ba lhos fe i tos no mun do in -
te i ro, em di ver sas so ci e da des, e que são, ob vi a men -
te, tra ba lhos, que uma vez res pe i tan do os mé to dos ci -
en tí fi cos, são de or dem ge né ri ca. Des ses co nhe ci -
men tos, pas sa mos a apli car em cada caso es pe ci al.
Por isso, pre o cu pa-me um pou co quan do mu i tas ve -
zes, a par tir de cer tas de nún ci as não fun da men ta das
ci en ti fi ca men te, pre ten de-se ge ne ra li zar uma ques -
tão. 

Por isso, nes se mo men to, pa ra be ni zo tam bém
ao Se na do Fe de ral por ter essa aber tu ra de mo crá ti ca
para que to dos os seg men tos in te res sa dos nes sa
ques tão pos sam tra zer a sua con tri bu i ção.

Qu e ro lem brar tam bém que o si li co ne, em par ti -
cu lar, é uti li za do, como bem des ta cou o Sr. Cláu dio,
no re ves ti men to de mar ca pas so, nas pró te ses vas cu -
la res, ar ti cu la res, pe ni a nas, ma má ri as e glú te as, no
tra ta men to of tál mi co, nos ex pan so res cu tâ ne os, que
são um gran de avan ço no pro ces so de re cons tru ção
na ci rur gia plás ti ca, no re ves ti men to in ter no das se -

rin gas que to dos uti li za mos hoje, as se rin gas des car -
tá ve is. É pre ci so, en tão, que te nha mos mu i to cu i da do
e mu i to cri té rio ao ana li sar essa ques tão.

Em fun ção dis so, em fun ção de todo tra ba lho
de sen vol vi do a par tir do pro je to de lei ini ci al, a So ci e -
da de Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca, que, diga-se de
pas sa gem, con tra-in di ca o uso do si li co ne lí qui -
do...Essa é uma nor ma es ta be le ci da pela So ci e da de,
até mes mo por que, por mu i tos tra ba lhos na ci o na is e
es tran ge i ros de mu i tos anos atrás, sa be mos que há
res tri ções ao uso do si li co ne lí qui do. É ób vio que,
quan do es ta mos fa lan do do si li co ne lí qui do, es ta mos
fa lan do do si li co ne lí qui do grau mé di co, e não do si li -
co ne in dus tri al, que é uti li za do, in fe liz men te, em mu i -
tas mu lhe res ca u san do uma le são ób via, de ven do,
en tão, sem dú vi da al gu ma, ser olha do do pon to de
vis ta le gal para co i bir esse uso in de vi do. 

Mas eu di zia que o uso do si li co ne lí qui do é ace i -
to em mí ni mas quan ti da des quan do é de grau mé di co. 
Por isso, o uso do si li co ne na área of tal mo ló gi ca, que
uti li za re al men te es sas quan ti da des mu i to pe que -
nas, pelo que nos di zem to dos os tra ba lhos, não traz
ab so lu ta men te ne nhu ma com pli ca ção. Mas, re pi to,
na ci rur gia plás ti ca, onde te ría mos que usar vo lu mes 
ma i o res, a So ci e da de con tra-indica, ape sar do que,
em mu i tos pa í ses do pri me i ro mun do se uti li za o si li -
co ne lí qui do em gran des quan ti da des. Não é o caso
do Bra sil.

Para fi na li zar, acre di to que o pro je to de lei apro -
va do na Câ ma ra e no Con gres so é ade qua do do pon -
to de vis ta da ci rur gia plás ti ca, por que pro cu ra tra zer,
par ti cu lar men te com res pe i to ao uso de pró te ses, a
ade qua ção des se uso, o re gis tro ade qua do, o que,
aliás, é fis ca li za do pela Vi gi lân cia Sa ni tá ria e pe los
Con se lhos Re gi o nal e Fe de ral de Me di ci na. 

Essa era a con tri bu i ção que que ria tra zer ini ci al -
men te.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Obri ga do
ao Dr. Mil ton.

Con ce do a pa la vra ao úl ti mo pa les tran te, Dr.
Antô nio Cou to, tam bém re pre sen tan te da So ci e da de
Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca do Rio de Ja ne i ro.

O SR. ANTÔNIO COUTO – Bom dia, Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te da Mesa, Se na do ra He lo i sa
He le na, Vice-Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, toda
a Mesa e par ti ci pan tes em ge ral, vamo-nos fi xar no
or de na men to ju rí di co exis ten te so bre essa ques tão.

A le gis la ção é am pla em ma té ria de res pon sa bi -
li da de. Até 1988, o Có di go Ci vil, que é de 1917, su bor -
di na va essa ques tão da res pon sa bi li da de. Com a
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che ga da da nos sa Car ta Mag na, no art. 37, § 6º, abra -
ça mos a tese da res pon sa bi li da de ob je ti va. O § 6º diz:

”§ 6º As pes so as ju rí di cas de di re i to pú bli co e as
de di re i to pri va do pres ta do ras de ser vi ços pú bli cos
res pon de rão pe los da nos que seus agen tes, nes sa
qua li da de, ca u sa rem a ter ce i ros, as se gu ra do o di re i to 
de re gres so con tra o res pon sá vel nos ca sos de dolo
ou cul pa.“

Com o ad ven to do Có di go do Con su mi dor, o art.
14 do Có di go abra çou essa tese e a le vou para a ini ci -
a ti va pri va da, di zen do que ”o for ne ce dor de ser vi ços
res pon de, in de pen den te men te da exis tên cia de cul -
pa, pela re pa ra ção dos da nos ca u sa dos aos con su -
mi do res por de fe i tos re la ti vos à pres ta ção dos ser vi -
ços, bem como por in for ma ções in su fi ci en tes so bre
sua fru i ção e ris cos“.

Na ver da de, o pró prio Có di go do Con su mi dor
es ta be le ce, em seu art. 6º, a van ta gem da hi pos su fi -
ciên cia para o con su mi dor. E está cla ro que essa re la -
ção tra ta da e abran gi da pelo pro je to é uma re la ção de 
con su mo; ela está in se ri da no Có di go. Por tan to, essa
ques tão de in for ma ção e de con sen ti men to está de vi -
da men te su bor di na da à le gis la ção ad je ti va, com, in -
clu si ve – vol to a di zer -, in ver são do ônus da pro va,
com van ta gem.

So ma do a isso, o art. 46 do Có di go de Éti ca Mé -
di ca diz que ”é ve da do ao mé di co efe tu ar qual quer
pro ce di men to mé di co sem o es cla re ci men to e o con -
sen ti men to pré vi os do pa ci en te ou de seu res pon sá -
vel le gal, sal vo imi nen te pe ri go de vida“.

Nes te mo men to em que to dos nós so mos con vi -
da dos a avan çar no mun do da éti ca – está aí a Bi oé ti -
ca, o Bi o di re i to -, pa re ce-nos que essa ques tão está
de vi da men te co or de na da. As Ca sas Le gis la ti vas do
País tra ta ram da ques tão.

Essa era a con tri bu i ção que eu que ria pres tar,
Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Mu i to obri -

ga do.
Con sul to o Se na dor Se bas tião Ro cha se quer

usar a pa la vra ago ra ou após os Se na do res fa ze rem
os seus ques ti o na men tos.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Sr. Pre si den te,
te nho todo o tem po dis po ní vel para de di car a essa au -
diên cia pú bli ca. Não sei se al gum ou tro Se na dor
even tu al men te tem ou tros com pro mis sos.

Gos ta ria até de di zer aos con vi da dos que es ta -
mos con cor ren do com uma ses são im por tan te da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, na qual
se abor dam dois as sun tos de in te res se da Sa ú de: um

de les é a pro i bi ção de pu bli ci da de de pro du tos de ta -
ba co e de be bi das al coó li cas, e o ou tro é a pro pos ta
de emen da cons ti tu ci o nal que vin cu la re cur sos para a 
Sa ú de, para o Sis te ma Úni co de Sa ú de. Por isso, não
há uma pre sen ça mu i to gran de de Se na do res aqui.

Então de i xo à von ta de os Se na do res que ti ve -
rem in te res se de fa zer suas per gun tas an tes, até por -
que te nho uma sé rie de ques tões a apre sen tar. Gos -
ta ria de, com pa ciên cia, ob ter a con tri bu i ção dos ex -
po si to res, para que pos sa mos es cla re cer o as sun to o
má xi mo pos sí vel.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – O pri me i ro
Se na dor que se ins cre veu foi o Se na dor Car los Pa tro -
cí nio, a quem con ce do a pa la vra.

Se na do ra Mar lu ce Pin to, V. Exª quer se ins cre -
ver? (Pa u sa.)

Se na dor Car los Pa tro cí nio, V. Exª tem a pa la vra.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO – Sr. Pre si den te,

Srª Vice-Pre si den te, Srs. ex po si to res, ca ros Co le gas,
a Co mis são está tra tan do hoje de um as sun to de ex -
tre ma im por tân cia, mu i to em bo ra a au diên cia não
cor res pon da à sua im por tân cia. Essa foi uma fa lha do
nos so que ri do Se bas tião Ro cha, que é o au tor do re -
que ri men to, pois S. Exª de ve ria ter con vi da do tam -
bém a Car la Pe res, a Fe i ti ce i ra, a Lu í za Bru net ou a
Ro ber ta Clo se. Quem sabe as sim ha ve ria uma au -
diên cia mu i to boa!

Gos ta ria de cum pri men tar o pro po si tor e o nos -
so Pre si den te. É com pra zer que vejo que essa ma té -
ria já está to tal men te re gu la men ta da. Estou fa lan do
sé rio mes mo, emi nen te Se na dor. Ca u sa es tra nhe za
que um as sun to de tan ta im por tân cia como esse não
te nha sus ci ta do tan to... Tal vez tam bém por hoje ser
quar ta-fe i ra, que é um dia mu i to di fí cil aqui no Se na do 
Fe de ral.

O SR. ROBERTO REQUIÃO – Fal tou o chi co te,
não é, Se na dor?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO – Fal tou o chi co -
te, com cer te za.

Então, acho que esse as sun to é de suma im por -
tân cia, mas vejo que essa ques tão já está de vi da -
men te re gu la men ta da. Tal vez o pro je to de lei em es tu -
do ve nha a acres cen tar al gu ma co i sa que na re a li da -
de já exis te. Fico mu i to sa tis fe i to quan do ouço a Drª
Már cia Rosa di zer que, em sete anos, as que i xas no
Con se lho Re gi o nal de Me di ci na fo ram ape nas duas,
e, na re a li da de, os mé di cos não fo ram nem ins ta dos,
mes mo por que, cer ta men te, não ca be ria cul pa.

Eu gos ta ria de fri sar, aqui, Sr. Pre si den te, que
sou to tal men te con trá rio a essa in dús tria de in de ni za -
ção que está se pro ces san do no mun do. Acho que o

00428 Quinta-fe i ra  21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

    299FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



ci da dão que tem cân cer de pul mão, se ve ri fi ca da que
a le gis la ção está de vi da men te cor re ta, não tem nada
que en trar com pe di do de in de ni za ção às in dús tri as
pro du to ras de ci gar ro, mes mo por que, hoje, com a in -
for má ti ca, a in for ma ção está ao al can ce de qua se to -
dos. Acho que te mos que fa zer uma le gis la ção que di -
fi ra um pou co da dos Esta dos Uni dos, por que acho
que exis te um pou co de hi po cri sia em re la ção a isso.
São con ce di das in de ni za ções mi li o ná ri as por uso de
si li co ne, por uso de ta ba co, quan do, hoje, cada vez
mais nós te mos aper fe i ço a do a le gis la ção. 

Por tan to, o que acon te ce, nor mal men te, é que
es ta mos cri an do en xur ra das e mais en xur ra das de
pro ces sos jun to aos Tri bu na is, jun to à Jus ti ça de ma -
ne i ra ge ral, que aca ba não jul gan do os ca sos mais
im por tan tes, como te mos ob ser va do. 

Assim, gos ta ria de cum pri men tar os ex po si to res 
de hoje e di zer que a nos sa pre o cu pa ção é o si li co ne
lí qui do, que ain da é pro i bi do. Não sei se o Con se lho
Re gi o nal de Me di ci na pro í be tam bém o si li co ne lí qui -
do. To dos os có di gos de éti ca e, in clu si ve, os Có di gos
Ci vil e Pe nal tam bém pre vê em. Ape nas acho que,
quan do se vai fa zer a im plan ta ção de uma pró te se no
or ga nis mo, é ne ces sá rio que a pes soa que vai se
sub me ter a essa ci rur gia, ou o seu res pon sá vel, tem
que as si nar um ter mo de res pon sa bi li da de e tem que
ter aces so a to das as in for ma ções, con tra-in di ca ções
e efe i tos co la te ra is que, even tu al men te, essa ci rur gia
pos sa pro vo car. E va mos pa rar um pou co com essa
in dús tria de in de ni za ções que está aí. Gra ças a Deus
que não te mos mu i to em nos so País! 

Mas a vi gi lân cia é mu i to im por tan te, as sim como 
a au to ri za ção para se apli car um pro du to é mu i to im -
por tan te. Por isso, te mos que fa zer com que a pes soa
que vá se sub me ter a uma ci rur gia plás ti ca, seja ela
es té ti ca, de em be le za men to, ou, em de ter mi na dos
ca sos, até re pa ra do ra, ou o seu res pon sá vel le gal, as -
si ne um ter mo de res pon sa bi li da de. Evi den te men te,
quan do exis tir a im pe rí cia ou a in di ca ção de uma ci -
rur gia que evi den te men te não de ve ria ser re a li za da, é 
cla ro que o mé di co ou o ser vi ço têm que ar car com as
res pon sa bi li da des. 

Por tan to, que ro ape nas cum pri men tar e di zer
que fico sa tis fe i to que essa ma té ria já es te ja de vi da -
men te re gu la men ta da e que o Pro je to de Lei do De -
pu ta do Miro Te i xe i ra ve nha a acres cen tar pou ca co i sa 
ao que já exis te. Sei que, no dia em que ti ver mos ex -
pe ri men tos me lho res, po de re mos até li be rar o si li co -
ne lí qui do para uso em ci rur gi as plás ti cas.

Eu gos ta ria de di zer – não é es pe ci a li da de es -
pe ci fi ca men te dos pa les tran tes que aqui es tão – que
apre sen tei um pro je to de lei que diz res pe i to aos

bron ze a men tos em câ ma ras ar ti fi ci a is, bron ze a men -
to ar ti fi ci al. Ape nas a ad ver tên cia: pode pro du zir cân -
cer, pode ca u sar en ve lhe ci men to pre co ce, ca ta ra ta.
Assim, gos ta ria de ou vir al gum co men tá rio de quem
es te ja mais afe to a esta área para que fi zes se um co -
men tá rio a res pe i to do meu pro je to de lei.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Pas sa re -
mos a pa la vra à Se na do ra Mar lu ce Pin to que dará o
seu po si ci o na men to. Pos te ri or men te, da re mos a pa -
la vra a al gum con vi da do que que i ra fa zer al gum co -
men tá rio a res pe i to des sa ques tão le van ta da.

A SRA. MARLUCE PINTO – Sr. Pre si den te, Se -
na dor Osmar Dias, Sr. Vice-Pre si den te, Se na do res
pre sen tes, ex po si to res. Te nho uma per gun ta a fa zer
ao Dr. Cláu dio Re be lo, da So ci e da de de Ci rur gia
Plás ti ca do Rio de Ja ne i ro.

Com re fe rên cia a es sas ci rur gi as em que há re -
je i ção ao se co lo car si li co ne na mama. Na se gun -
da-fe i ra, no Pro gra ma da Hebe, es ta vam Car la Pe -
res, uma mo de lo e uma ou tra ar tis ta. Em uma de las,
foi pre ci so re con di ci o nar qua tro ve zes, por que saía do 
lu gar. Ela não deu ex pli ca ções téc ni cas. Dis se que o
re sul ta do não foi sa tis fa tó rio e que teve de se sub me -
ter a qua tro ci rur gi as. A mi nha per gun ta é a se guin te:
isso, em par te, é re je i ção do pró prio or ga nis mo ao si li -
co ne, ou é uma fa lha téc ni ca da ci rur gia?

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Con ce do a 
pa la vra ao Sr. Cláu dio Re be lo.

O SR. CLÁUDIO ROBERTO REBELO DE
SOUZA – Uma per gun ta mu i to in te res san te, por que
en vol ve uma sé rie de co i sas que são di tas sem fun da -
men to. O si li co ne, como já foi dito, não pro duz re je i -
ção, ele é iner te. Então, não há pos si bi li da de de o or -
ga nis mo re a gir imu no lo gi ca men te con tra ele, por que
é pra ti ca men te iner te. Assim, não dá re je i ção. O que
exis te – em qual quer ci rur gia – é a pos si bi li da de de in -
fec ção, uma co lo ca ção in cor re ta, uma in sa tis fa ção
com re la ção ao vo lu me. Hoje em dia, quan do fa la mos
so bre si li co ne, in sis ti mos, so bre tu do para os jo vens,
que a co lo ca ção de um im plan te – como qual quer ci -
rur gia – não é uma brin ca de i ra. Não va mos en trar na -
qui lo que nos foi apre sen ta do pe los Esta dos Uni dos
que põe uma ma i or e, se não gos tou, põe-se uma me -
nor. É uma ci rur gia que tem que ser cu i da do sa men te
fe i ta por al guém ca pa ci ta do. A re je i ção não exis te. O
que po de rá exis tir é um pro ble ma lo cal, seja téc ni co
ou de in fec ção se cun dá ria, ou mes mo algo que a pa -
ci en te, inad ver ti da men te, te nha con tri bu í do para
aqui lo. Mas, re je i ção não exis te.

A SRA. MARLUCE PINTO – A Drª Már cia ex pli -
cou que em 7 anos fo ram re gis tra dos ape nas dois ca -
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sos. Às ve zes, as pes so as não pro cu ram o Con se lho.
Atra vés de re vis ta e te le vi são, as mu lhe res – de um
modo ge ral – já abra çam aber ta men te a ci rur gia plás -
ti ca. Ante ri or men te, re cu sa vam-se até mes mo a fa lar
so bre o as sun to. Prin ci pal men te hoje, isso é mu i to
nor mal no meio ar tís ti co. Há um nú me ro mu i to acen -
tu a do de pes so as que usam si li co ne. Já ouvi até de
al gu mas ar tis tas – ouvi, não ouvi di zer – de o si li co ne
sair e fi car em ba i xo do bra ço. São inú me ros os ca sos
co men ta dos so bre a re je i ção do si li co ne. Foi por isso
que, em uma cer ta épo ca, as pes so as es ta vam mu i to
ca u te lo sas em usar o si li co ne na ci rur gia plás ti ca.

Qual é a opi nião de vo cês com re fe rên cia à se -
gu ran ça e a du ra bi li da de da ci rur gia ao se co lo car
esse cor po es tra nho no or ga nis mo.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Drª Már cia
de se ja res pon der.

A SRA. MÁRCIA ROSA DE ARAÚJO – Vou
res pon der e de po is pas sar para o Cláu dio essa ques -
tão do cor po es tra nho, que é in te res san te.

A nos sa câ ma ra téc ni ca tem re ce bi do vá ri as de -
nún ci as no Con se lho. A plás ti ca é bem de nun ci a da –
va mos di zer as sim –, mas, con tra ri a men te ao que se
fala na mí dia, no Con se lho Re gi o nal de Me di ci na do
Rio, ela é a dé ci ma pri me i ra es pe ci a li da de por or dem
de de nún cia, e não pri me i ro lu gar. Em pri me i ro lu gar
são de nún ci as con tra hos pi ta is, clí ni cas em ge ral.

Qu an do fa lei para V. Exª que es sas eram pou -
cas, é por que, de fato, são mes mo. Fo ram dois ca sos.
No pri me i ro, a pa ci en te – exa ta men te como o Dr.
Cláu dio fa lou – teve uma con tra tu ra. O mé di co iden ti fi -
cou, re ti rou aque la pró te se, des fez aque la cáp su la,
abriu e co lo cou uma nova pró te se, o que, em ge ral, dá 
cer to. E não deu. Daí, veio a ter ce i ra ci rur gia. Então,
nes se pe río do, a pa ci en te fi cou mu i to abor re ci da com
o mé di co. Nes se caso, há a ques tão da re la ção mé di -
co-pa ci en te, tam bém, den tro da con du ção do pro ces -
so. E essa pa ci en te já ti nha sido ope ra da por esse ci -
rur gião – era uma ci rur gia do bra ço, de cor ren te de um 
aci den te. Ela ha via fi ca do mu i to sa tis fe i ta com ele.
Mas veio evo lu ir para uma de nún cia no Con se lho. E
não ha via em ba sa men to de di zer que ele ti nha co me -
ti do um erro, que ele ti nha aban do na do, ne gli gen ci a -
do o tra ta men to dela. Ele tra tou a com pli ca ção, só que 
ela fi cou in sa tis fe i ta, por que já da se gun da vez hou ve
a con tra tu ra no va men te.

No se gun do caso, a pa ci en te teve uma in fec ção. 
O te ci do se abriu, e a pró te se fi cou apa re cen do. O
mé di co fez cu ra ti vos, aca bou re ti ran do a pró te se,
aguar dou, co lo cou ou tra e não re ver teu a si tu a ção;
teve que re ti rar to tal men te a pró te se.

São es ses dois ca sos. E,  nos dois, mé di cos
acom pa nha ram as pa ci en tes. Na que le mo men to,
elas não se con for ma ram com o que acon te ceu e en -
tra ram com a de nún cia no Con se lho.

Eu gos ta ria de pas sar ao Dr. Cláu dio para que
ele res pon da. Qu an to à essa ques tão que V. Exª co lo -
cou, de que há a sa í da do si li co ne pela axi la, não ti ve -
mos essa de nún cia no Con se lho. E te mos di vul ga do
bas tan te que o con su mi dor, se sen tin do le sa do, pode
di ri gir-se ao Con se lho. 

Au men ta ram mu i to as de nún ci as na área, por
exem plo, de con vê ni os. As de nún ci as do bra ram nos
úl ti mos cin co me ses. As pes so as es tão indo lá para
se que i xar tam bém des sas ques tões. Então, exis te
uma de man da ma i or do usuá rio. Mu i tas ve zes eles
que rem até que o Con se lho se po si ci o ne para que
eles pos sam  fun da men tar a ação na Jus ti ça co mum,
na ca u sa cí vel. Ou seja: pro cu ram o Con se lho para ter 
um po si ci o na men to téc ni co e, de po is, en trar na ca u sa 
cí vel pe din do in de ni za ção. Pro cu ram o Con se lho,
sim, tam bém isso. E, às ve zes, pro cu ram até para fa -
zer uma re pa ra ção da qui lo que não fi cou bom, por que 
fi ca ram in sa tis fe i tas. Em al guns ca sos até con se gui -
mos isso.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Re ce bi
aqui uma co mu ni ca ção de al guns mé di cos es pe ci a lis -
tas em der ma to lo gia. Li ga ram para a Se cre ta ria da
Co mis são re cla man do de au sên cia de mé di cos der -
ma to lo gis tas. Qu e ro jus ti fi car que esta Pre si dên cia
co lo cou em vo ta ção um re que ri men to do Se na dor
Se bas tião Ro cha, re la tor do pro je to na co mis são, que 
re la ci o nou as en ti da des que de ve ri am es tar aqui re -
pre sen ta das.

Evi den te men te, te mos a re pre sen ta ção de to -
das as es pe ci a li da des mé di cas aqui, por que es ta mos 
com a So ci e da de Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca, es ta -
mos com o Con se lho Fe de ral de Me di ci na, o Mi nis té -
rio da Sa ú de, o Con se lho Re gi o nal de Me di ci na do
Esta do do Rio de Ja ne i ro, mas te mos a pre sen ça aqui 
da Drª Dó ris Ma ria, que é es pe ci a lis ta em der ma to lo -
gia. Então, como esta é uma au diên cia em que pre -
ten de mos es go tar toda a dis cus são, con vi da mos a
Drª Dó ris Ma ria para, da qui des ta ban ca da mes mo,
ter di re i to à pa la vra.

Antes, en tre tan to, que ro pas sar a pa la vra ao Dr.
Abdon José Mu rad Neto, para res pon der uma ques -
tão le van ta da pelo Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Sr. Pre si den te,
peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Con ce do a 
pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Se bas tião Ro cha.
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O SR. SEBASTIÃO ROCHA – De fato não re -
gis trei no re que ri men to o con vi te para a So ci e da de de 
Der ma to lo gia, e aqui peço as mi nhas es cu sas, em
fun ção da fal ta de al gum aler ta, tal vez, de que essa
es pe ci a li da de tam bém usas se com fre qüên cia prin ci -
pal men te o si li co ne lí qui do. 

Acho opor tu na, por tan to, a pre sen ça da dou to ra 
e que ro di zer tam bém que re ce bi uma cor res pon dên -
cia no meu ga bi ne te, no dia de on tem, do pre si den te
da So ci e da de Bra si li en se de Der ma to lo gia, co lo can -
do-se à dis po si ção para de ba ter o as sun to. Pedi a mi -
nha as ses so ria para con ta tá-lo para mar car uma au -
diên cia no meu ga bi ne te para que pos sa mos con ver -
sar an tes da ela bo ra ção do re la tó rio fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A Drª Do -
ris veio es pe ci fi ca men te para este as sun to, de Por to
Ale gre, e é jus to que ela te nha o di re i to à pa la vra.

O Dr. Re be lo pe diu a pa la vra?
O SR. CLÁUDIO ROBERTO REBELO DE

SOUZA – Eu gos ta ria de res pon der à Se na do ra Mar -
lu ce, por que ela co lo cou uma per gun ta e eu gos ta ria
de com ple men tar.

Srª Se na do ra, a res pe i to de sa tis fa ção, os Esta -
dos Uni dos que é o país rei das in de ni za ções e dos
pro ces sos fa zem mu i ta pes qui sa e mu i ta pes qui sa
bem di ri gi da, na ver da de. E o ín di ce de sa tis fa ção em
um gran de nú me ro de pa ci en tes é enor me, em tor no
90% das pa ci en tes que co lo cam os im plan tes. Os ca -
sos iso la dos re al men te têm mu i ta im por tân cia para a
pró pria pes soa. Evi den te men te é ter rí vel para a pró -
pria pes soa. Mas, sob o pon to de vis ta do jul ga men to
de um im plan te, de um pro ce di men to, eles têm que
ser do sa dos em fun ção da ge ne ra li da de das co i sas. 

Então, re al men te, do pon to de vis ta de sa tis fa -
ção, de com pli ca ções, sem dú vi da, ouso di zer que é a 
ci rur gia que tal vez dê me nos com pli ca ções. Por
exem plo, pega-se uma es ta tís ti ca do pro fes sor Pi tan -
gui, da ma i o ria dos ci rur giões plás ti cos, e per ce be-se
que es sas com pli ca ções são mí ni mas, em fun ção de
mais de dois mi lhões de im plan tes que fo ram co lo ca -
dos. 

Se me per mi te com ple men tar, quan to à du ra bi li -
da de. É uma co i sa que mu i to se fala: ”vai ter que tro -
car da qui a pou co“. Não exis te ne nhum tra ba lho ci en -
tí fi co, isso dito pela Ame ri can Me di cal Asso ci a ti on,
a so ci e da de ame ri ca na mé di ca que não é de ci rur -
giões plás ti cos, que não exis te ne nhum fun da men to
para que se tro que de po is de de ter mi na do tem po. Se
por aca so aque le im plan te ti ver ca u san do al gum ma -
le fí cio, ele será tro ca do, se não, não há ne ces si da de.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Com a pa -
la vra a Drª Do ris Ma ria Excel.

A SRA. DORIS MARIA EXCEL– Sr. Pre si den te,
em pri me i ro lu gar que ro es cla re cer que não es tou
aqui re pre sen tan do a so ci e da de a que per ten ço.
Estou aqui por que esse tema me in te res sa. Te nho
uma ex pe riên cia de 11 anos com o si li co ne lí qui do in -
je tá vel, da mes ma for ma que a of tal mo lo gia na der -
ma to lo gia nós já vi mos uti li zan do há mu i tos anos. Os
pri me i ros tra ba lhos fo ram des cri tos por um der ma to -
lo gis ta de Nova Ior que, e te mos na li te ra tu ra 30 anos
mais ou me nos de ex pe riên cia com si li co ne in je tá vel,
de grau mé di co, que é um si li co ne de alto grau de pu -
re za, é um ma te ri al que é tido como o pre en che dor
ide al. De to dos os pre en che do res exis ten tes ele é
con si de ra do o que mais aten de ao nú me ro de ca rac -
te rís ti cas do que se ria o ide al e bi o com pa tí vel. E ao
lon go des ses anos to dos, as com pli ca ções que es tão
re la ta das com o si li co ne lí qui do in je tá vel se de ve ram
ba si ca men te à má téc ni ca, mal pro du to ou a vo lu mes, 
como os co le gas re la ta ram, gran des im plan ta dos. A
téc ni ca de mi cro go ta, quan do o ma te ri al cor re to é im -
plan ta do, é um pre en che dor de sig ni fi ca ti vo va lor te -
ra pêu ti co. Te mos con se gui do fa zer cor re ções de fi ni ti -
vas de ci ca tri zes, con tri bu in do tam bém com o tra ba -
lho da ci rur gia plás ti ca. E quan do o ma te ri al cor re to e
a téc ni ca cor re ta são apli ca das, esse pro du to é qua se 
que isen to de com pli ca ções. Acre di to que é im por tan -
te esse pro je to que re gu la men ta que o pa ci en te seja
es cla re ci do, mas eu gos ta ria de di zer que a li te ra tu ra
mé di ca com pro va que o si li co ne lí qui do in je ta do por
mé di co ade qua da men te tre i na do é um ma te ri al não
no ci vo ao or ga nis mo hu ma no. E não são cin co anos
de ex pe riên cia, mas trin ta anos ao lon go da li te ra tu ra
com esse ma te ri al re la ta do. 

Eu es ti ve, este ano, num con gres so da aca de -
mia ame ri ca na. Os si li co nes, de for ma ge ral, fo ram
pro i bi dos nos Esta dos Uni dos des de 1991. Nes te mo -
men to, o si li co ne in je tá vel está sen do per mi ti do pelo
FDA – Food and Drug Admins tra ti on. Mé di cos
ame ri ca nos es tão uti li zan do no va men te si li co ne lí qui -
do in je tá vel para pre en chi men to. Da mes ma for ma
que o Bo tox, ele não é um pro du to apro va do pelo FDA 
para fins cos mé ti cos, nem o si li co ne lí qui do in je tá vel e 
mu i tos pre en che do res que são uti li za dos nos Esta -
dos Uni dos, mas é um pre en che dor per mi ti do pelo
FDA, por que, ao lon go des ses anos to dos, o FDA exa -
mi nou a ques tão do si li co ne, e as con clu sões fo ram
re gis tra das nos ma i o res tra ba lhos acer ca prin ci pal -
men te do si li co ne de mama, um de les em Har vard.
Mas os ma i o res tra ba lhos re al men te não mos tra ram
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ter re la ção com do en ça auto-imu ne, que foi a ca u sa
da pro i bi ção das pró te ses nos Esta dos Uni dos. 

Essa ques tão da pro i bi ção do si li co ne in je tá vel é 
pro ce den te, mas é pre ci so lem brar que te mos um
pre en che dor de cus to aces sí vel, qui mi ca men te iner -
te, pois não se des lo ca no or ga nis mo. O des lo ca men -
to só é vis to quan do gran des quan ti da des são in je ta -
das em lo ca is ina de qua dos. Quer di zer, é um pre en -
che dor ne ces sá rio para que con si ga mos, de for ma
mu i tas ve zes até me lhor do que no vos pre en che do -
res, que não têm essa ex pe riên cia toda, re a li zar um
bom tra ba lho, be ne fi ci an do gran de nú me ro de pa ci -
en tes. 

Cre io que essa ques tão tem de ser re vis ta, por -
que não pode sim ples men te ser pro i bi do o si li co ne in -
je tá vel. O seu uso por par te de mé di co cor re ta men te
tre i na do, na mi nha opi nião, de ve ria ser per mi ti do, por -
que não se tra ta de um pro du to novo, mas sim de um
ma te ri al co nhe ci do e es ta mos cal ca dos numa vas ta
bi bli o gra fia que nos com pro va isso. 

Agra de ço o Se na dor Osmar Dias pela opor tu ni -
da de de me ma ni fes tar.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Agra de ce -
mos a Drª Dó ris. 

Com a pa la vra o Dr. José Mu rad.
O SR. ABDON JOSÉ MURAD NETO – Sr. Pre -

si den te, Srs. Se na do res, en ti da des aqui pre sen tes,
eu, que re pre sen to aqui hoje o Con se lho Fe de ral de
Me di ci na, vejo-me numa si tu a ção ex tre ma men te des -
con for tá vel e, nes ta re u nião, vou di zer por quê. Vi e -
mos para cá com a de ter mi na ção de dar um pa re cer
fa vo rá vel à lei apro va da na Câ ma ra e que ora tra mi ta
no Se na do Fe de ral, por tam bém ser mos con tra o uso
de si li co ne lí qui do. Já hou ve al gu mas dis cus sões no
Con se lho Fe de ral de Me di ci na so bre isso, e so mos,
em re gras ge ra is, con tra o uso do ci ta do ma te ri al e a
fa vor da apro va ção da lei pe los se nho res no Se na do. 

Sin to-me des con for tá vel por que, quan do che -
guei aqui, re ce bi um pan fle to, o que me de i xou até um 
pou co cons tran gi do, pois não se fez re pre sen tar aqui
o Con se lho de Oftal mo lo gia. Man da ram um do cu -
men to sé rio, por que o Con se lho de Oftal mo lo gia é um 
ór gão sé rio, que mu i to bem re pre sen ta os of tal mo lo -
gis tas des te País, mas in fe liz men te não veio o Con se -
lho aqui ofi ci al men te par ti ci par de um de ba te des ta
mag ni tu de, des ta im por tân cia. Fi quei mu i to pre o cu -
pa do no iní cio com a pos si bi li da de de este pro je to ou
qual quer ou tro ser apro va do, de i xan do al gu ma co i sa
im por tan te para a so ci e da de na mar gi na li da de.

Sr. Pre si den te, eu su ge ri ria à Co mis são ou vir o
Con se lho de Oftal mo lo gia, a fim de que não seja

apro va da uma lei, Srs. Se na do res, que de i xa – re pi to
– na mar gi na li da de al gu ma co i sa que pos sa re sol ver
não ques tão de es té ti ca, como ru gas ou co i sa pa re ci -
da, mas al gu ma co i sa, con for me dis se nos so co le ga
of tal mo lo gis ta, que não re pre sen ta ofi ci al men te o
Con se lho, que pode ser um di vi sor de águas en tre cu -
rar ou não, vol tar a en xer gar ou fi car cego. Isso me de -
i xou pre o cu pa do, como re pre sen tan te do Con se lho
Fe de ral de Me di ci na, por que não po de mos, me lhor
di zen do, V. Exas não po dem apro var este pro je to sem
uma de fi ni ção con cre ta. V. Exªs pre ci sam ser es cla re -
ci dos. 

So bre a ques tão do ris co, é um ris co ace i tá vel o
uso de si li co ne, da ma ne i ra como a so ci e da de de ci -
rur gi as plás ti cas o faz. É  como an dar de avião: é um
ris co, mas é um ris co ace i tá vel,  cal cu la do, não é um
ris co exa ge ra do, é algo ex tre ma men te ace i tá vel por
to dos nós. Saí de mi nha ter ra hoje, es tou aqui e vou
vol tar tran qüi lo, sem ne nhum pro ble ma, se Deus qui -
ser. É, pois, um ris co con si de ra do ace i tá vel por to dos
nós, não é como pe gar uma asa-del ta e ir da qui para o 
Ma ra nhão como um lou co. A ci rur gia plás ti ca faz uso
des se re cur so, den tro dos pre ce i tos le ga is. 

So bre ser ou não ser cor po es tra nho, não sou ci -
rur gião plás ti co, não es tou, por tan to, de fen den do
algo que eu faça, mas, se for mos ob ser var, exis tem
vá ri os re cur sos na Me di ci na que ca u sam re je i ção, até 
ma i or do que o uso do si li co ne. Exis te um ma te ri al
cha ma do pró te se de mar lex, por exem plo, que é uma
tela, gros se i ra men te exem pli fi can do para quem não é 
mé di co, é como se fos se um plás ti co, que cor ri ge hér -
ni as vo lu mo sas que não te ri am como ser cor ri gi das
sem o uso des ta pró te se. Vez por ou tra, com uma fre -
qüên cia mu i to ma i or do que a pró te se de si li co ne,
mas mu i to ma i or mes mo  falo de cá te dra, por que uso
a pró te se de mar lex qua se se ma nal men te, sou ci rur -
gião ge ral e pro fes sor de ci rur gia  essa pró te se pro vo -
ca uma re je i ção com es ta tís ti cas res pe i tá ve is e con si -
de rá ve is, mas nós a usa mos, por que é um ris co ace i -
tá vel e ne ces sá rio ao pa ci en te. Então, quan to à ques -
tão do ris co, da obri ga to ri e da de de pre en cher es cla -
re ci men tos, como re pre sen tan te do Con se lho Fe de -
ral de Me di ci na tam bém não vejo ne ces si da de dis so,
hoje em dia. Aque le po der so bre na tu ral que nós, mé -
di cos, tí nha mos no pas sa do não exis te mais. O mé di -
co hoje é obri ga do, por ques tões éti cas, mo ra is, le ga -
is, a es cla re cer o seu pa ci en te o que vai fa zer, seja
numa sim ples ex tra ção de unha, seja numa co lo ca -
ção de pró te se de si li co ne, que é o ob je to de dis cus -
são des ta Casa hoje. Então, não vejo por que pa rar o
tra ba lho da Co mis são do Se na do em fun ção dis so. O
ris co é ace i tá vel, o es cla re ci men to é au to má ti co, em
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qual quer pro ce di men to ci rúr gi co, clí ni co, pro pe dêu ti -
co, de exa mes. Não se faz mais Me di ci na como no sé -
cu lo pas sa do, em que o mé di co era o se nhor todo-po -
de ro so e o pa ci en te, uma par te se cun dá ria na re la ção 
mé di co-pa ci en te. 

Qu e ro de i xar o re gis tro de que o Con se lho Fe -
de ral de Me di ci na é con tra, em tese, o uso de si li co ne
lí qui do. Mas, hoje, sur giu uma dú vi da quan to ao uso
de si li co ne lí qui do, e isso pre o cu pa. Esta mos aqui
com um do cu men to de um of tal mo lo gis ta di zen do
que usa algo que não é re gu la men ta do por lei e ve -
mos uma dou to ra em Der ma to lo gia di zer que usa
algo que não é re gu la men ta do por lei. Cre io que está
na hora de pa rar mos de fa zer leis para não se rem
cum pri das. Va mos ou vir o Con se lho Bra si le i ro de
Oftal mo lo gia, com es ta tís ti cas re a is do uso do si li co -
ne lí qui do, para que pos sa o Se na do fa zer uma aná li -
se con cre ta da si tu a ção e não pre ju di que uma par te
da po pu la ção que pos sa se be ne fi ci ar dis so. 

Eu pe di ria a V. Exas que ana li sas sem mais de ti -
da men te a ma té ria e não a apro vas sem de afo ga di -
lho, sem ou vir os of tal mo lo gis tas. Não se tra ta aqui de
ci rur gia es té ti ca, não se está mu dan do a cor dos
olhos de nin guém. Tra ta-se de re sol ver um pro ble ma
sé rio de des co la men to de re ti na, que é algo que nin -
guém vê, só quem vê é o pa ci en te, que vol ta a en xer -
gar e fica cu ra do da que la do en ça. Enten do que de ve -
mos, como in te gran tes do Con se lho Fe de ral de Me di -
ci na, tra zer isso à dis cus são. Eu es ta va re ti cen te, mas 
re sol vi co lo car de ma ne i ra bem cla ra e pe dir a V. Exas,
atra vés da Pre si dên cia des ta Co mis são, que con vo -
quem o Con se lho de Oftal mo lo gia. O Con se lho Fe de -
ral de Me di ci na tam bém virá e po de ría mos ter uma re -
u nião con jun ta.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Fe liz men -
te, esta Co mis são, além de os Se na do res te rem um
alto grau de res pon sa bi li da de em to das as ma té ri as
que vo tam e tem sido as sim sem pre, é com pos ta por
um gran de nú me ro de pro fis si o na is da me di ci na, o
que tem fa ci li ta do o de ba te de ma té ri as re la ci o na das
à sa ú de.

Esta Co mis são as su miu a luta da de fe sa da
PEC da sa ú de que vin cu la o or ça men to dos Esta dos
e Mu ni cí pi os de 7 a 12%, no caso dos Esta dos, para a 
sa ú de  e de 7 a 15%, no caso dos Mu ni cí pi os que,
hoje, está sen do vo ta da pela Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia que não vo ta mos por ser
uma emen da cons ti tu ci o nal, mas que vo ta re mos no
Ple ná rio do Se na do e a nos sa Co mis são foi unâ ni me
em apo i ar a PEC da sa ú de. 

A res pon sa bi li da de é in dis cu tí vel nes ta Co mis -
são e en ten do que a co lo ca ção fran ca do re pre sen -

tan te do Con se lho aju da rá os Se na do res que sem pre
vo tam com um alto grau de res pon sa bi li da de na Co -
mis são a to ma rem uma de ci são mais acer ta da e, se
for do en ten di men to do Re la tor da ma té ria, o Se na dor 
Se bas tião Ro cha, que seja con vo ca do o re pre sen tan -
te da so ci e da de de of tal mo lo gia, esta Pre si dên cia
não tem ne nhu ma ob je ção a fa zer.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Sr. Pre si den te,
peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Tem V. Exª
a pa la vra.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Sr. Pre si den te,
em pri me i ro lu gar, V. Exª sabe até mais do que eu
uma vez que foi quem as si nou o ofí cio di ri gi do ao
Con se lho Bra si le i ro de Oftal mo lo gia con vi dan do para
com pa re cer aqui um re pre sen tan te do Con se lho. 

Assim, não hou ve omis são do Re la tor  ou da
Co mis são em re la ção ao con vi te, tan to que se en vi ou
uma cor res pon dên cia re la tan do a po si ção do Con se -
lho. Por ou tro lado, es ta mos com um re pre sen tan te da 
ca te go ria, da es pe ci a li da de, res pe i ta do tam bém e
não re pre sen ta ofi ci al men te o Con se lho. O Re la tor
está de vi da men te con ven ci do de que deve ser aber ta
a ex ce ção para o uso te ra pêu ti co em of tal mo lo gia. 

Acre di to que não ha ve rá po lê mi ca den tro da Co -
mis são haja vis ta to das as ra zões que fo ram men ci o -
na das. Tal vez eu não pre ci sas se adi an tar tais fa tos,
mas pelo as sun to ter sido sus ci ta do pelo Dr. Abdon ,
es cla re ço que já há um con ven ci men to tá ci to des se
Re la tor de que já exis te uma ex ce ção do uso te ra pêu -
ti co do óleo de  si li co ne na of tal mo lo gia – esta  é uma
ques tão que de vía mos es ta be le cer na lei – de vi da -
men te re gis tra do no ór gão com pe ten te da sa ú de. O
caso da der ma to lo gia exa mi na re mos com  toda a
aten ção para, den tro de uma aná li se ci en tí fi ca e po lí ti -
ca por que tam bém nos de pa ra mos com as re per cus -
sões so ci a is da uti li za ção do si li co ne, po de re mos de -
ci dir so bre ela. 

Por par te do Re la tor, há o en ten di men to de que
deve ser aber ta a ex ce ção. A ri gor, não en ten do ser
ne ces sá ria a pre sen ça em uma au diên cia pú bli ca,
mas te mos todo o pra zer de re ce ber no ga bi ne te, en -
quan to Re la tor, o Pre si den te do Con se lho Bra si le i ro
de Oftal mo lo gia para tra tar mos me lhor a ques tão.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Fo ram
con vi da dos e não com pa re ce ram os re pre sen tan tes
da So ci e da de Bra si le i ra de Oftal mo lo gia – está aqui o
meu ofí cio en ca mi nha do a eles e a res pos ta de que
não vi ria – a Asso ci a ção dos Usuá ri os de Si li co ne, as -
sim como a So ci e da de Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca
da Re gi o nal de São Pa u lo. 
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A su ges tão do re pre sen tan te do Con se lho foi
aten di da pre vi a men te e a pre o cu pa ção da Pre si dên -
cia com os as sun tos é gran de, tan to que há um to tal
res pe i to dos Se na do res da Co mis são no que se re fe -
re à dis tri bu i ção de re la to ri as e, onde há as sun tos téc -
ni cos, te nho pro cu ra do es co lher al guém que seja téc -
ni co da área.  Por isto é que o Se na dor Se bas tião Ro -
cha é o Re la tor des ta ma té ria que exi ge um co nhe ci -
men to téc ni co, de me di ci na e nos aju da rá com seu re -
la tó rio a de ci dir a ma té ria. 

O SR. MILTON NAHON – Gos ta ria de com ple -
men tar al gu mas in for ma ções que o Dr. Cláu dio Re be -
lo pres tou quan do em res pos ta à no bre Se na do ra,
uma vez que é mu i to im por tan te a ques tão que S. Ex.ª 
le van tou quan to ao apa re ci men to even tu al de ca sos
no ti ci a dos do apa re ci men to de uma pró te se, que uma 
pró te se se ex te ri o ri zou, o que está acon te cen do, se
isso é re je i ção do or ga nis mo. Sem que rer en trar, ob vi -
a men te, numa aná li se aca dê mi ca, é pre ci so que to -
dos sa i bam que exis tem uma gran de di fe ren ça — o
Dr. Cláu dio Ra be lo cha mou a aten ção para ela, e eu
re pi to – en tre o que seja a ex tru são de uma pró te se,
por exem plo, que é um cor po ab so lu ta men te iner te, e
o que seja re je i ção, que é a não-ace i ta ção do or ga nis -
mo, pro du zin do, atra vés do seu sis te ma imu no ló gi co,
todo um pro ces so de não ace i tar aque le trans plan te.
No caso do si li co ne, por ser uma subs tân cia iner te,
não exis te, por ser uma subs tân cia iner te, a me nor
pos si bi li da de de ha ver uma re a ção de or dem imu no -
ló gi ca.

O se gun do pon to, mu i to im por tan te, le van ta do
pela Se na do ra, par te da cons ta ta ção de al guns fa tos
que são no ti ci a dos na im pren sa es cri ta, fa la da ou te -
le vi sa da. E aí vem a per gun ta: qual o pa pel cor re to de
um pro fis si o nal que tra ba lha res pe i tan do não só a éti -
ca pro fis si o nal, mas que tra ba lha com o co nhe ci men -
to atu a li za do? O pa pel dele é ava li ar se es ses ca sos
es tão apa re cen do em mu i ta quan ti da de. E não digo
aqui da pro cu ra do Con se lho Re gi o nal de Me di ci na,
Se na do ra, por que, sem dú vi da ne nhu ma, mu i tas pes -
so as le van tam a ques tão: não va mos pro cu rar o Con -
se lho, por que ele vai de fen der o mé di co. Não va mos
pro cu rar o Con se lho por que isso não vai adi an tar
nada. Ain da que isso, como dis se a Drª Már cia, que
isso vem mu dan do con sis te men te, a ver da de é que
nós, mé di cos, não nos ba se a mos nes sas que i xas,
mas nos ba se a mos em to dos os es tu dos ci en tí fi cos
fe i tos em todo o mun do. E é pre ci so que fi que re gis tra -
do e pa ten te que, no que diz res pe i to à ex tru são de
pró te se, ela está, hoje em dia, na es ta tís ti ca mun di al,
cer ta men te, aba i xo de 0,5%. Vem a per gun ta: será
que to das as mu lhe res que se be ne fi ci am ex tre ma -

men te da co lo ca ção de pró te se se rão con de na das a
não po der usu fru ir des se be ne fí cio por que te mos
0,4% ou 0,5% de pro ba bi li da de de ex tru são?

Se gun do, como tam bém foi dito aqui pela Drª
Már cia ou pelo Dr. Cláu dio, even tu al men te, a ex tru são 
da pró te se é uma ques tão que trans cen de a pró te se
ma má ria no sen ti do dela em si mes ma, mas tem a ver 
com ou tras con di ções, como in fec ção hos pi ta lar,
como má con du ta téc ni ca do co le ga que co lo cou ina -
de qua da men te a pró te se, e, de novo, es sas ques tões
trans cen dem a ques tão da pró te se de si li co ne em si.

Eu gos ta ria, tam bém, se me per mi te, Se na dor,
quan do V. Exª co lo cou a ques tão da as si na tu ra, é im -
por tan te, pri me i ro, res sal tar que o pro je to de lei apro -
va do, di fe ren te men te do pro je to ori gi nal, não con tem -
pla mais, nos seus ar ti gos, essa ques tão da obri ga to -
ri e da de da as si na tu ra. Acre di to, sin ce ra men te, que
isso foi um aper fe i ço a men to dado pe los Par la men ta -
res ao pro je to de lei ini ci al, por que se ria um tre men do
ris co que nós co lo cás se mos ago ra uma co i sa des sa
sob pena de ter que obri gar à as si na tu ra, ob vi a men te, 
não só aque las pa ci en tes que ve nham a co lo car uma
pró te se de si li co ne, mas a to dos os pa ci en tes que co -
lo quem qual quer co i sa que te nha si li co ne. Re pi to que
es ta mos fa lan do, nes te mo men to, de pró te ses car día -
cas, de pró te ses of tál mi cas, de pró te ses or to pé di cas
e ou tras co i sas mais. Lem bro até que to das as se rin -
gas têm si li co ne e me per gun to se vai ha ver al gu ma
au to ri za ção por es cri to para que al guém tome uma in -
je ção, por que den tro do tubo da se rin ga que to dos
usa mos hoje em dia exis te si li co ne.

Para ter mi nar, que ro de i xar re gis tra do tam bém,
Se na dor, que exis te uma ques tão de mu i to ul tra pas -
sa da em todo o mun do ci en tí fi co, em toda a ci rur gia
plás ti ca, que é essa ques tão de se pa rar o que seja ci -
rur gia plás ti ca re pa ra do ra de ci rur gia plás ti ca es té ti -
ca, o que seja em be le za men to, no sen ti do fú til da pa -
la vra, do que seja tra ta men to de sa ú de, lem bran do,
para não me alon gar, que a Orga ni za ção Mun di al de
Sa ú de, há mu i to tem po, de fi ne sa ú de não como uma
au sên cia de do en ça, mas como um es ta do de
bem-es tar fí si co, men tal e es pi ri tu al do ci da dão e da
ci da dã. E nes se sen ti do e exa ta men te por ca u sa des -
se prin cí pio, que é atu al e é cor re to que mi lhões de
mu lhe res se be ne fi ci am da co lo ca ção de pró te se de
si li co ne, por que dá a elas um bem-es tar psi co ló gi co, a 
pos si bi li da de de in ser ção na vida mo der na, na vida
so ci al e na vida ín ti ma e que acar re ta do imen sos be -
ne fí ci os. Nos ca sos em que isso não ocor re, ain da
que o per cen tu al seja ba i xo, há toda uma le gis la ção,
como foi dito, que pro te ge o con su mi dor.
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O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Com a pa -
la vra o Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA – Sr. Pre si -
den te, a au diên cia da TV Se na do hoje será mu i to boa. 
Mu i to em bo ra seja pe que na, em ra zão das ou tras co -
mis sões fun ci o nan do, no en tan to, o Se na do de mo -
cra ti zou a in for ma ção.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Se na dor,
de se jo in clu si ve avi sar que es ta mos ao vivo na TV
Se na do, que está dan do pre fe rên cia a esta re u nião.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA – Para V. Exª
ver como é im por tan te o as sun to. E to dos os de po i -
men tos dos se nho res tam bém vão para a Ata, que
ser ve como ele men to his tó ri co da dis cus são do pro je -
to. É uma com ple xi da de de ações que faz com que
nos sin ta mos se gu ros a fim de vo tar con tra ou a fa vor
de um pro je to de lei.

Mas fi quei cu ri o so, na ex po si ção fe i ta pelo Dr.
Antô nio Cou to, da So ci e da de Bra si le i ra de Ci rur gia
Plás ti ca, Re gi o nal do Rio de Ja ne i ro. Ima gi no que não 
seja mé di co, mas ad vo ga do. Fez mais uma ex po si ção 
téc ni co-ju rí di ca. É isso mes mo? Pois é. Cre io, Dr.
Antô nio Cou to, que hou ve uma cer ta re ser va no sen ti -
do de fa zer uma crí ti ca mais ob je ti va ao pro je to. V. Sª
co lo cou vá ri as ques tões ju rí di cas de mons tran do, pelo 
que sen ti, por que tam bém sou ad vo ga do, não sou
mé di co, que há uma su per po si ção de nor mas, al gu -
mas já re pe ti das, que tal vez fos sem inó cu as. E gos ta -
ria que V. Sª nos trou xes se, de ma ne i ra bem cla ra,
como fez o Dr. Mu rad, in clu si ve re ven do sua po si ção,
que é mu i to im por tan te, uma re fe rên cia ao si li co ne lí -
qui do, E que tam bém ti ves se ple na li ber da de para ex -
por a sua co lo ca ção téc ni co– ju rí di ca a fim de que
pos sa mos aper fe i ço ar ain da mais o pro je to.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Com a pa -

la vra o Dr. Antô nio Cou to.
O SR. ANTÔNIO COUTO – Se na dor, só te nho a 

agra de cer a opor tu ni da de da res pos ta e di zer que se
re fe re exa ta men te ao que dis se o Se na dor Car los Pa -
tro cí nio, quan do traz a ne ces si da de des ta Casa Le -
gis la ti va es tar aten ta e vi gi lan te para que não ve nha -
mos a re pe tir o erro ame ri ca no de pro ces sar tudo e a
to dos por to dos os mo ti vos, não é ver da de? Os Esta -
dos Uni dos são ex ce ção no mun do em ma té ria de sa -
ú de. So men te Mé xi co, Tur quia e Esta dos Uni dos não
con tem plam na Cons ti tu i ção a ga ran tia de sa ú de ao
ci da dão, que é en tre gue à ini ci a ti va pri va da. Assim,
na ver da de, não po de mos per der o sen ti do de vin cu -
lar a ques tão le sa da à in de ni za ção. Esse pon to tem
que es tar mu i to bem amar ra do em nos sa so ci e da de.

Esti ve no Insti tu to de Di re i to em Nova Ior que
pro cu ran do fa tos a res pe i to de res pon sa bi li da de ci -
vil-mé di ca. E o ma te ri al mais for te que en con trei foi,
na ver da de, as pá gi nas ama re las, pois eles pos su em, 
de fo lha in te i ra, a foto da ban ca ad vo ca tí cia, a foto de
uma pes soa que bra da ou de al gu ma ma ne i ra com al -
gu ma le são apa ren te, di zen do que se a pes soa não
pode ir até eles, eles irão até a casa da pes soa ou ao
hos pi tal, com re cor tes de in de ni za ções mi li o ná ri as
(US$1 mi lhão, US$2 mi lhões). Trou xe uma des sas pá -
gi nas. É do ano 2000. É atu al. O que ob ser va mos são
dez anos de Có di go do Con su mi dor, e as ques tões
po lê mi cas es tão aí. Mas o que ob ser va mos não po de -
mos re pe tir. Qu es tões his tó ri cas, como por exem plo a
Lei do Inqui li na to, vem uma le gis la ção e fa vo re ce o in -
qui li no. Aí é pre ci so ou tra que fa vo re ça o lo ca dor. E
va mos mu dan do de po si ção. Qu es tões tra ba lhis tas
tam bém se ri ís si mas, so men te o Bra sil e o Pa quis tão
pos su em le gis la ção de tra ba lho. Enfim, é no sen ti do
de que a vi são do le gis la dor seja éti ca. Não adi an ta
que eu vá le gis lar uma po si ção es pe cí fi ca ou um
ques ti o na men to a par tir do in du ti vo para o de du ti vo. A 
toda hora nos de pa ra mos com uma si tu a ção, como a
que foi ex pos ta pelo Dr. Sér gio. Per doe-me, eu não
guar dei o so bre no me, mas me vai ser fa cul ta do al gum 
ate nu an te, por que re al men te é di fí cil; e tam bém a
dou to ra que nos brin dou vin do do Sul. São ex ce ções
que vão so man do.

Na ver da de, a úni ca con tri bu i ção que que ría -
mos dar é que o or de na men to ju rí di co, com mu i ta pro -
pri e da de – e eu di ria, atu al men te, em res pon sa bi li da -
de ci vil mé di ca, com ex ces si vo ri gor -, já dis ci pli na
essa ma té ria, mas é ape nas o nos so pon to de vis ta.

Ape nas para com ple men tar, eu gos ta ria de di -
zer que o art. 14 do Có di go Ci vil não fala da re la ção
mé di co – pa ci en te, ele fala do pres ta dor de ser vi ço,
en tão en tra o fa bri can te. Enfim, esse fato de di zer que
as ações in de ni za tó ri as hoje são em cima dos hos pi -
ta is, como co lo cou a Drª Már cia, é exa ta men te em
fun ção des sa res pon sa bi li da de ob je ti va, onde a cul pa 
não é im por tan te. E eu fico mu i to fe liz de sair des ta
Casa sa ben do que ela está vi gi lan te nes sa ques tão
de que não de ve mos acom pa nhar esse mo de lo do
Tio Sam. Mu i to obri ga do.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO – Sr. Pre si den te,
pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Pela or -
dem, tem a pa la vra o Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO – Sr. Pre si den te,
eu gos ta ria de fa zer al gu mas con si de ra ções, até para
re ti fi car algo que eu dis se. Eu en ten di mu i to bem do
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Dr. Cláu dio Ma i e ro vith que es sas pró te ses de si li co ne, 
cer ta men te si li co ne lí qui do, são de grau três, por tan -
to, têm que ter o re gis tro obri ga tó rio na Agên cia Na ci -
o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria, e que não há qual quer
au to ri za ção do em pre go do si li co ne no âm bi to da
Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria. Por tan to, eu 
en ten di que o si li co ne, pelo me nos o lí qui do, es ta va
to tal men te pro i bi do, ou seja, não era per mi ti do. Não
sei se exis tia le gis la ção, mas não es ta va sen do usa -
do. Pos te ri or men te, foi mu i to im por tan te a par ti ci pa -
ção da Drª Dó ris fa lan do so bre a apli ca bi li da de do si li -
co ne na ci rur gia der ma to ló gi ca. Eu con fes so que eu
já tive, como mé di co, ca sos ter rí ve is de in fec ções de
pele e de te ci do ce lu lar sub cu tâ neo por in je ção de si li -
co ne, so bre tu do nas ná de gas, e até in je ção de si li co -
ne lí qui do em mama, cer ta men te por mé di cos me nos
avi sa dos, por isso eu te nho ain da res tri ções quan to
ao uso de si li co ne lí qui do. Então, eu pas so a acre di tar
que o pro je to de lei do emi nen te De pu ta do Miro Te i xe -
i ra é mu i to im por tan te.

Eu que ro con cor dar com o Re la tor des ta ma té -
ria, Se na dor Se bas tião Ro cha, ten do em vis ta as ex -
pli ca ções do se tor da of tal mo lo gia bra si le i ra de que é
ex tre ma men te ne ces sá ria a apli ca ção do si li co ne nos 
ca sos de des co la men to de re ti na. Eu pen so que de ve -
mos res trin gir o uso do si li co ne lí qui do àque les ca sos
efe ti va men te te ra pêu ti cos, até que sur jam no vas
com pro va ções da ino cu i da de, do pon to de vis ta da
sa ú de, do si li co ne lí qui do. Era o que eu gos ta ria de di -
zer. Então, eu pas so a acre di tar que o pro je to do emi -
nen te De pu ta do Miro Te i xe i ra é mu i to im por tan te e
que me re ce mes mo as nos sas ob ser va ções mais
apu ra das.

Como nin guém res pon deu a uma per gun ta mi -
nha, eu pe di ria à Drª Dó ris para que ela o fi zes se, se
fos se pos sí vel. É a res pe i to de um pro je to de lei que
apre sen tei obri gan do as clí ni cas que fa zem bron ze a -
men to ar ti fi ci al a dar al gu mas ad ver tên ci as, tais
como: o bron ze a men to ar ti fi ci al pode pro du zir ca ta ra -
ta, pode pro du zir cân cer e in clu si ve en ve lhe ci men to
pre co ce.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A Drª Dó -
ris pode res pon der, en tão.

A DRA. DÓRIS MARIA EXCEL – Se na dor,
como der ma to lo gis ta, eu vou vol tar a fa lar que eu es -
tou fa lan do em meu nome pes so al. Cer ta men te, to -
dos os meus co le gas são mu i to gra tos a V. Exª por
esse pro je to pro i bin do o uso das ca mas de bron ze a -
men to ar ti fi ci al.

Eu gos ta ria ape nas de fa zer mais um es cla re ci -
men to em re la ção ao si li co ne lí qui do. V. Exª co men tou 
ca sos de in fec ções. A fa mí lia dos si li co nes é uma fa -

mí lia mu i to gran de de po lí me ros que são usa dos den -
tro e fora da me di ci na. O que não se pode com pa rar é
o uso por par te de le i gos de si li co nes in dus tri a is que
pro vo cam re a ções gro tes cas, que es tão des cri tas
como um pro du to que é iner te e que in clu si ve pode
ser re es te re li za do, quer di zer, não é um pro du to de
ori gem bi o ló gi ca. 

Acre di to que, em ter mos de pre en che do res, a
nova ten dên cia do novo mi lê nio é jus ta men te não se
uti li zar pro du tos bi o ló gi cos, ape sar de es tar mos ven -
do vá ri os pro du tos bi o ló gi cos se rem lan ça dos. A in -
dús tria está cres cen do mu i to nes sa área de pre en -
che do res, mas acre di to que a ten dên cia é a uti li za ção 
de pro du tos não bi o ló gi cos. Inclu si ve esse não é um
bom pro du to para se fa zer cul tu ra de qual quer tipo de
bac té ria; ele não é um pro du to que se con ta mi na com
fa ci li da de. O pro du to que uti li za mos é ca rac te ri za do
como de grau mé dio, com 350 de vis co si da de.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO – A se nho ra di ria
que às ve zes ele pro vo ca uma in fla ma ção as sép ti ca?

A SRA. DÓRIS MARIA EXCEL – Não. A in fla -
ma ção que ocor re com o si li co ne lí qui do in je ta do, que
é uti li za do para o pre en chi men to, é uma re a ção mí ni -
ma, me nor do que to dos os ou tros pre en che do res.
Essa re a ção que V. Exª re la ta, Se na dor, pa re ce-me
ser de um si li co ne in dus tri al im pró prio para pre en chi -
men to, em gran des vo lu mes, em lo ca is pro va vel men -
te ina de qua dos. Acho que essa ca rac te ri za ção é im -
por tan te que seja fe i ta. 

O que é um mau si li co ne, va mos di zer as sim –
por que essa fa mí lia é mu i to gran de? Assis ti mos pela
te le vi são a le i gos in je tan do si li co ne em ma mas para
au men tar o vo lu me, que se des lo ca ram e fo ram pa rar
no pé. Isso não tem nada a ver com o ma te ri al que
usa mos para pre en chi men to. Tan to que vou lem brar o 
que o co le ga fa lou: para um di a bé ti co in su li no de pen -
den te, toda se rin ga pos sui uma pe que na quan ti da de
de si li co ne, que é de mes ma pu re za. Nós o uti li za mos
para pre en chi men tos.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO – Drª Dó ris, não
en ten di se esse si li co ne que é uti li za do na se rin ga é
lí qui do ou faz par te da pa re de da se rin ga, do re ci pi en -
te?

A SRA. DÓRIS MARIA EXCEL – É lí qui do.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO – O si li co ne co lo -

ca do tem par tí cu las, si li co ne grau mé di co, ob vi a men -
te, e é co lo ca do para que o êm bo lo se des li ze no plás -
ti co. 

Não sei se o Sr. Cláu dio te ria uma in for ma ção a
nos for ne cer por par te da Vi gi lân cia Sa ni tá ria, mas
exis tem tra ba lhos mos tran do que, em cada in je ção,
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pou cas par tí cu las de si li co ne pas sam e são in je ta das; 
e, para que se sa i ba, de for ma inó cua, por que es tão
em pe que na quan ti da de.

A SRA. DÓRIS MARIA EXCEL – Só que isso
sig ni fi ca, para um di a bé ti co in su li no de pen den te, con -
for me da dos na li te ra tu ra que co lo co à dis po si ção,
que ele in je ta de três a cin co mi li li tros de si li co ne por
ano, o que é um vo lu me mu i to ma i or do que o que uti li -
za mos no caso de cor re ção de ci ca tri zes, que às ve -
zes é de é 0,01 mi li li tro; é um dé ci mo ou dois dé ci mos
de mi li li tro, ou meio mi li li tro para cor re ção de um sul -
co.

Acre di to que essa ques tão pre ci sa ser bem vis ta 
para que não se faça uma pro i bi ção ge ne ra li za da.
Deve-se exa mi ná-la cu i da do sa men te; se se pro í be
um pro du to pen san do em ou tro; uma in je ção de ma -
te ri al con ta mi na do, im pu ro, adul te ra do, com pa ran -
do-se com um ma te ri al de uso mé di co, por um pro fis -
si o nal tre i na do, cu jos re sul ta dos, cer ta men te, são
mu i to bons. 

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Pas so a
pa la vra ao Se na dor Se bas tião Ro cha, que é o Re la tor 
da ma té ria. (Pa u sa.)

O Se na dor Luiz Este vão pe diu a pa la vra pela or -
dem, mas V. Exª está com a pa la vra. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Sr. Pre si den te,
em pri me i ro lu gar, eu gos ta ria de agra de cer a pre sen -
ça dos nos sos con vi da dos. Qu e ro jus ti fi car, como já
fez V. Exª, as au sên ci as do Con se lho e da So ci e da de
Bra si le i ra de Oftal mo lo gia e tam bém dos usuá ri os,
até por que não con se gui mos de tec tar ne nhu ma as -
so ci a ção de usuá ri os.

Con fes so que te nho in for ma ções de que esse
pro je to foi mo ti va do exa ta men te por pes so as que se
jul gam ví ti mas da apli ca ção do si li co ne. Não pos so
de i xar de fa zer re fe rên cia a uma se nho ra do Rio de
Ja ne i ro, de no mi na da Bár ba ra Fer re i ra, que pra ti ca -
men te mo ti vou o Con gres so Na ci o nal a dis cu tir esse
as sun to. Foi ela quem trou xe sub sí di os para que esse
pro je to fos se apre sen ta do na Câ ma ra dos De pu ta -
dos.

Co me ço di zen do que a au sên cia dos usuá ri os
ou ví ti mas nes ta au diên cia pú bli ca não foi es pon tâ -
nea da nos sa par te, por que não foi uma omis são.
Sim ples men te hou ve di fi cul da de de se iden ti fi car pes -
so as que gos ta ri am de es tar pre sen tes. A pró pria Dª
Bár ba ra gos ta ria de vir, mas teve pro ble mas que a im -
pe di ram de com pa re cer. De qual quer for ma, pos so
as se gu rar que, pela for ma ção que te nho de mé di co,
de atu a ção mu i to vol ta da para o so ci al, tan to no exer -
cí cio da Me di ci na, quan to no exer cí cio da po lí ti ca, es -

tou ple na men te con ven ci do dos cu i da dos, das pre ca -
u ções que se deve ter na uti li za ção do si li co ne, exa ta -
men te nes sa vi são mais hu ma ni tá ria, mais so ci al, que 
to dos nós mé di cos de ve mos ter quan do se usam pro -
ce di men tos ou pro du tos que even tu al men te pos sam
ter al gum grau de ris co para o pa ci en te ou para o
usuá rio.

Então, pos so afir mar que in cor po rei, de cer ta
for ma, al gu mas vi sões dos usuá ri os, não to tal men te
essa da in dús tria das in de ni za ções, por que tam bém
não pen so que deva ser esse o ca mi nho de se bus ca -
rem, sem jus ta ca u sa, sem uma mo ti va ção jus ta, in -
de ni za ções ape nas pela ques tão cor ri que i ra de se
que rer uma van ta gem adi ci o nal. Mas, do pon to de vis -
ta de sa ú de pú bli ca e dos cu i da dos que se deve ter
com a sa ú de in di vi du al, pos so afir mar com con vic ção
que es tou ple na men te im bu í do do de se jo de cons tru ir 
uma lei que seja equi li bra da: que per mi ta a uti li za ção,
so bre tu do das pró te ses de si li co ne, com al gu mas ex -
ce ções para o si li co ne lí qui do, e com a de vi da res pon -
sa bi li da de de quem uti li za a pró te se, tan to sob o pon -
to de vis ta do mé di co, quan to do ser vi ço, do fa bri can -
te da pró te se e dos ór gãos res pon sá ve is pelo con tro le 
e pela fis ca li za ção des ses pro du tos no nos so País. A
pri me i ra le i tu ra que te nho des se pro ces so todo é a de
que esta ain da é uma área bas tan te des pro te gi da
den tro das nor mas que exis tem no nos so País a res -
pe i to do con tro le, da im por ta ção e da uti li za ção des -
ses pro du tos. Se eu es ti ver er ra do, o Dr. Cláu dio me
cor ri gi rá logo.

Nes se sen ti do, Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de di -
zer que pre ten do, como Re la tor, fa zer al gu mas al te ra -
ções do pro je to que veio da Câ ma ra. Pri me i ro, para
abrir essa ex ce ção para o uso da Oftal mo lo gia, es tu -
dar com mu i ta aten ção e res pon sa bi li da de a apli ca -
ção na Der ma to lo gia, le van do em con si de ra ção, in -
clu si ve, as pon de ra ções tam bém já fe i tas, apre sen ta -
das pelo emi nen te Se na dor Car los Pa tro cí nio, e gos -
ta ria de en ten der me lhor. Fa rei es sas per gun tas, além 
de ou tras, por que esta au diên cia pú bli ca foi mo ti va da, 
prin ci pal men te, por uma ques tão que não de ve ria ter
se tor na do po lê mi ca, que é exa ta men te o con sen ti -
men to, a de vi da in for ma ção que deve ser pres ta da ao
pa ci en te de pos si bi li da de de in su ces so da pró te se,
nes te caso, das even tu a is com pli ca ções, des sas con -
tro vér si as to das que há no mun do in te i ro, prin ci pal -
men te nos Esta dos Uni dos, com re la ção a es tu dos fe -
i tos pelo FDA, cujo do cu men to fi nal eu pos suo, emi ti -
do com as nor mas, em agos to de 1999. Pode ser que
exis ta um mais re cen te, mas este ob ti ve ofi ci al men te
dos ór gãos que re pre sen tam os Esta dos Uni dos no
Bra sil, e há uma sé rie de res tri ções à uti li za ção do si li -
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co ne, in clu si ve al gu mas per gun tas téc ni cas que fa rei
logo. Lá nos Esta dos Uni dos, é clas si fi ca do em clas se 
III o si li co ne e é por isso que en ten de mos que deva
ha ver nor mas mais ri go ro sas no con tro le da uti li za ção 
des ses pro du tos aqui tam bém no nos so País.

Então, essa ques tão do ter mo de con sen ti men -
to, pa re ce-me que não de ve ria ser po lê mi ca, pri me i ro
por que está as se gu ra da no Có di go de Éti ca Mé di co,
mas to dos nós sa be mos que esse não é um do cu -
men to aces sí vel ao pa ci en te, ao usuá rio, ao pas so
que uma lei, com a de vi da di vul ga ção que terá, por -
que está ten do da im pren sa um acom pa nha men to
ade qua do, exa ta men te em fun ção des sas con tro vér -
si as e des sas po lê mi cas que se cons tru í ram em tor no 
do as sun to. Então, com a de vi da pu bli ci da de que será 
dada a essa lei, é ló gi co que ela te ria um im pac to mu i -
to ma i or do que aqui lo que está in se ri do no Có di go de
Éti ca, que é o do cu men to de con su mo in ter no dos
mé di cos e do Con se lho Fe de ral de Me di ci na.

Então não en ten di ain da a res tri ção.
Re cen te men te, Sr. Pre si den te, fa lei, na tri bu na

do Se na do Fe de ral, e vol to a re pe tir, que me sub me ti
a um pro ce di men to ci rúr gi co de no mi na do la sic, no
Hos pi tal Oftal mo ló gi co de Bra sí lia, do Dr. Can ro bert
Oli ve i ra, para cor re ção de re fra ção de grau. Para tan -
to, as si nei vas ta do cu men ta ção con sen tin do a re a li -
za ção da ci rur gia. Ali cons ta vam to das as pos si bi li da -
des de su ces so, de in su ces so, de com pli ca ções e ris -
cos. Por tan to, só se sub me te ao even to dan do o ”de
acor do“, as si nan do toda a do cu men ta ção, e es tan do
a pes soa de vi da men te es cla re ci da. 

Sr. Pre si den te, não que ro fa zer ne nhu ma ana lo -
gia, até por que essa é uma téc ni ca re la ti va men te
nova. Mas, ten do em vis ta as con tro vér si as exis ten tes 
em tor no da uti li za ção da pró te se de si li co ne, acre di to 
que esse se ria tam bém um dis po si ti vo ade qua do. Ou
seja, que tam bém se pre en ches se um ques ti o ná rio
para es tar a par das even tu a is com pli ca ções e ris cos.

Sr. Pre si den te, es tou de pos se de ter mo de con -
sen ti men to uti li za do por um dos res pe i tá ve is co le gas
mé di cos de nos so País, Dr. Ro ber to Tú lio, de São Pa -
u lo, es pe ci a lis ta em ci rur gia vas cu lar, mas que tam -
bém faz pró te se. Há tam bém um ou tro pro ce di men to,
ro ti ne i ra men te uti li za do no seu con sul tó rio. Tra ta-se
de con sen ti men to pa drão para pro ce di men tos clí ni -
cos e ci rúr gi cos, no qual ele faz ques tão de re gis trar:
”sem, con tu do, es tar pre de fi ni da qual quer ga ran tia de 
re sul ta dos ou de cura“. ”Do mes mo modo, como pode
ha ver ris cos e pos si bi li da des de da nos re la ci o na dos
com de sem pe nho dos pro ce di men tos“. Mais à fren te,
o pa ci en te as si na: ”De cla ro que fui in for ma do de to -
das es sas pos si bi li da des, ten do tido a opor tu ni da de

de dis cu ti-las in te i ra men te com meu mé di co. Afir mo
que tive opor tu ni da de de fa zer to das as per gun tas
que jul guei ne ces sá ri as para o per fe i to en ten di men to
das mi nhas con di ções de sa ú de, bem como das for -
mas al ter na ti vas de tra ta men to e os ris cos e da nos
pos sí ve is de ocor re rem de ma ne i ra na tu ral. Fico, ain -
da, ci en te de que ocor ren do a rup tu ra da cap su la...“ 
foi o que ocor reu com a mo de lo, Se na do ra Mar lu ce
Pin to, do pro gra ma da Hebe Ca mar go, que men ci o -
nou ter ha vi do uma rup tu ra, que três pró te ses an te ri o -
res te ri am rom pi do, ex tra va sa do o gel, que é o con te -
ú do da pró te se, e por isso ela te ria se sub me ti do a
uma quar ta ci rur gia para uma cor re ção to tal – ”...da
pró te se ma má ria, aci den tal men te ou es pon ta ne a -
men te, ha ve rá ex tra va za men to do si li co ne. Esse ma -
te ri al po de rá fi car re ti do numa pe ri cáp su la fi bró ti ca,
que é for ma da ao re dor da pró te se ou even tu al men te
mi grar para o te ci do ma má rio ou ou tras re giões, es -
tan do o mé di co isen to de res pon sa bi li da de da rup tu -
ra“, por que não é o mé di co que fa bri ca. 

Isso de mons tra tam bém que esse não é um do -
cu men to que isen ta o mé di co da res pon sa bi li da de.
Não é esse o ob je ti vo da dis cus são.

Tra go esse as sun to, Sr. Pre si den te, por que
cons ta va do pro je to ori gi nal da Câ ma ra. E, na ne go ci -
a ção fe i ta para sua apro va ção, foi re ti ra do esse dis po -
si ti vo do pro je to, ou seja, da ne ces si da de dos es cla re -
ci men tos das in for ma ções do ter mo de con sen ti men -
to  – pa re ce-me que essa é a po si ção ofi ci al da So ci e -
da de Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca.

Sr. Pre si den te, eu que sou mé di co, al gu mas ve -
zes já as si nei um ter mo de con sen ti men to. Até mes -
mo os meus pa ci en tes ti ve ram que as si ná-lo, in clu si -
ve aque les ca sos gra ves, mes mo es tan do em casa.
Con si de ran do, so bre tu do, ser um pro du to de clas se 3
pela vi gi lân cia sa ni tá ria bra si le i ra, en ten de mos que é
um pro ce di men to ade qua do para que o pa ci en te seja
de vi da men te es cla re ci do.

Qu an to à ale ga ção even tu al de que isso po de ria 
pro vo car uma eva são de cli en te la, ou de que isso po -
de ria pro mo ver um de ter mi na do sin to ma de so bres -
sal to para os pa ci en tes que even tu al men te vão se
sub me ter a esse pro ce di men to, tam bém não con cor -
do com essa tese.

As au diên ci as pú bli cas são pro pos tas jus ta men -
te para se bus car um en ten di men to, um con sen so em
tor no de de ter mi na do as sun to. Pen so que a di ver gên -
cia cen tral do que foi dito hoje está nes se as pec to. Eu
gos ta ria de pe dir à so ci e da de que ela re vi sas se essa
po si ção, à luz dos pro ce di men tos uti li za dos por ou -
tros co le gas mé di cos.
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Re cen te men te, Sr. Pre si den te, apro va mos aqui
no Se na do – on tem, aliás – um pro je to de lei que es ta -
be le ce re gras ri go ro sas, por exem plo, para o con tro le
das em ba la gens de agro tó xi cos.

Não que ro fa zer ne nhum ana lo gia en tre um e
ou tro. É que a nos sa tra di ção no Bra sil é a da lei na po -
leô ni ca, e não an glo-sa xô ni ca. Em fun ção dis so, o le -
gis la dor bra si le i ro se ha bi tu ou a ser mais des cri ti vo, a
co lo car li nha por li nha, le tra por le tra; por me no ri zar a
le gis la ção. Não se ria ne ces sá rio, mas é isso o que
acon te ce no Bra sil, é nos sa tra di ção fa zer isso. Aí es -
tão a nos sa Cons ti tu i ção e as nos sas leis.

Aqui são de ta lha dos os pro ce di men tos com re -
la ção ao con tro le des sas em ba la gens, exi gin do que
se jam pro du zi das de for ma a evi tar va za men tos, rup -
tu ras. Essas são ou tras ques tões adi ci o na is que va -
mos ver, até por que não exis tem nor mas cla ras na
Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria; de que for -
ma a vi gi lân cia sa ni tá ria em nos so País pode con tri -
bu ir para que haja mais ri gor na uti li za ção des sas pró -
te ses.

Esse é um ou tro as pec to, mas me pa re ce se -
cun dá rio. Pen so que, quan to a isso, não deve ha ver
mu i ta di ver gên cia. Mas, quan to a esse as pec to do
con sen ti men to, gos ta ria de pe dir de fato, so li ci tar à
so ci e da de bra si le i ra que, den tro da sua nor ma de tra -
ba lho, re a va lie isso.

Não me pa re ce que, ma jo ri ta ri a men te, haja por
par te da po pu la ção o en ten di men to de que isso acar -
re ta ria eva são de cli en te la, afu gen ta ria pa ci en tes. E
não há qual quer ris co para o mé di co. Que pro ble ma
um mé di co pode ter, de cor ren te de que um usuá rio
as si nou um ter mo de con sen ti men to? Não me pa re ce 
que haja ra zões cla ras para isso. Se isso já cons ta do
Có di go de Éti ca Mé di co, por que não trans por tar isso
para essa lei? O do cu men to da FDA é mu i to cla ro.
Uma eli te de ci en tis tas de sig na dos para exa mi nar o
as sun to não en con trou cor re la ção en tre o uso da pró -
te se de si li co ne e even tu a is do en ças sis tê mi cas: lú -
pus eri te ma to so sis tê mi co, es cle ro se, ar tri te re u ma -
tói de e ou tros.

O Dr. Cláu dio até fa lou que há pos si bi li da de –
até ano tei aqui – que há ris co de even tu al do en ça sis -
tê mi ca gra ve, mas não pre ci sou qual se ria ela, de
acor do com os es tu dos; pode ex pli car isso de po is.

Mas, ao mes mo tem po em que essa eli te, esse
con se lho de no tá ve is dos ci en tis tas ame ri ca nos, e
ou tros tam bém, na Ingla ter ra e em ou tros pa í ses, não
en con tra ram cor re la ção, tam bém não des car tam ta ci -
ta men te que pos sa ha ver qual quer com pli ca ção. O
do cu men to não é ta xa ti vo em di zer que não ca u sa.

Eles não en con tra ram cor re la ção, en tão, é um in di ca -
ti vo de que não exis te.

Por ou tro lado, as re gras es ta be le ci das pelo
FDA re cen te men te são mu i to cla ras, mu i to pre ci sas e
ri go ro sas. Eu in clu si ve já gos ta ria de de i xar uma per -
gun ta para o Dr. Cláu dio, ou para um ou tro es pe ci a lis -
ta, por que esse do cu men to do FDA diz que o pro du to
é fe i to atra vés de uma cap su la de si li co ne que é in fla -
da com uma so lu ção sa li na iso tô ni ca es té ril.

As duas per gun tas a res pe i to do as sun to das
pró te ses es pe ci fi ca men te são as se guin tes: no Bra sil, 
de que ma te ri al é cons ti tu í da a cáp su la das pró te ses
que es tão sen do uti li za das? Como não há nor ma ti za -
ção, pa re ce-me, se há um con sen so dos es pe ci a lis -
tas na uti li za ção de de ter mi na do pro du to. Uti li za-se,
por exem plo, o po li u re ta no, por exem plo, como cáp su -
la. Às ve zes, pa re ce-me que a cáp su la pode ser do
pró prio si li co ne, e esse do cu men to – que está es cri to
em in glês e eu ain da o es tou tra du zin do – diz que se -
ria a cáp su la do si li co ne, mas o con te ú do não se ria de 
si li co ne gel, pelo que en ten di. Se ria uma so lu ção sa li -
na iso tô ni ca es té ril. Esse se ria o pro du to ad mi ti do
pelo FDA para uti li za ção. Mes mo as sim, o pro du to te -
ria de pas sar por um pro to co lo, den tro do FDA, no
sen ti do de fa zer to dos os exa mes ne ces sá ri os para
que ele pos sa ser uti li za do com ga ran tia.

Então gos ta ria de sa ber se, no Bra sil, exis te
isso, de fato, se que rem uma so lu ção sa li no-iso tô ni ca, 
quan to ao con te ú do, e não gel de si li co ne; e se, no
Bra sil, se uti li za a pró te se com con te ú do de gel de si li -
co ne.

Vou di re ci o nar, ago ra, al gu mas ques tões ra pi -
da men te para os ex po si to res, para con clu ir a mi nha
pri me i ra par ti ci pa ção, Sr. Pre si den te.

Ao Pro con não te nho per gun ta, o Con se lho Fe -
de ral de Me di ci na já de i xou cla ra a sua po si ção so bre
o ter mo de con sen ti men to, que cons ta do Có di go de
Éti ca. Enten do que po de ría mos trans por tar, sem
dano al gum para nin guém, a lei, sem pre ju í zo al gum
para ne nhum dos la dos, para o tex to da lei. O Pro fes -
sor Cláu dio Re be lo fa lou nes sas do en ças ra ras, des -
car tou do en ças auto-imu nes, em ge ral, mas men ci o -
nou que po de ria ha ver al gu ma com re la ção a do en -
ças ra ras, e não dis se, por exem plo, qua is. So bre o
tipo de pró te se, já pedi para nos fa lar me lhor, tam bém
so bre o ma te ri al das cáp su las, o cone po li u te ri no, o
con te ú do des sas pró te ses e tam bém so bre pró te ses
li sas e tex tu ri za das, por que me pa re ce que, a ri gor, as 
que es ta ri am sen do uti li za das, hoje, pelo mun do afo -
ra, se ri am as cáp su las tex tu ri za das, que se ri am mais
re sis ten tes e te ri am me nor pos si bi li da de de con tra tu -
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ra, de do bras, en quan to que as li sas es ta ri am mais
ex pos tas a esse tipo de con tra tu ra e de rup tu ra.

Qu an to ao Con se lho Re gi o nal, tam bém pen so
que fi cou mais na re la ção mé di co-pa ci en te. Ao Dr.
Sér gio já as se gu rei que va mos ter que es ta be le cer na 
lei essa ex ce ção para a of tal mo lo gia. O Dr. Mil ton Na -
hon fez mu i tas re fe rên ci as a ou tros usos de si li co ne,
mas me pa re ce que o úni co caso con cre to de lí qui do
é na se rin ga, por que os ou tros que fo ram ci ta dos por
V. Sª me pa re ce que são só li dos, em ge ral, en tão não
há con tro vér si as quan to ao uso do si li co ne só li do. Na
of tal mo lo gia mes mo se usa um cin to tam bém, uma
bar ra de si li co ne só li do, no tra ta men to de des co la -
men to de re ti na. Mas a con tro vér sia não está com re -
la ção ao si li co ne só li do. Essa ob ser va ção da se rin ga
é im por tan te, por que me pa re ce que são par tí cu las
de si li co ne lí qui do. Mas as ou tras são to das só li das,
pelo o que me pa re ce pe las ci ta das. To das pró te ses,
mas só li das. Não de con te ú do ge la ti no so, nem de lí -
qui do, qual quer con te ú do, qual quer cor re la ção com
si li co ne lí qui do ou ge la ti no so.

Gos ta ria de en ten der me lhor essa di fe ren ci a ção 
en tre o si li co ne grau mé di co, até por que es tou di zen -
do que a au sên cia de nor ma ti za ção no Bra sil nos
leva, prin ci pal men te, ao uso co mer ci al e in dus tri al. E
o pro je to de lei men ci o na que deve cons tar na em ba -
la gem que o seu uso é im pró prio para a sa ú de, para o
uso hu ma no. Pre ten do tro car esta pa la vra, ”im pró -
prio“, para pro i bi do. Que ve nha uma ad ver tên cia de
que é pro i bi do, e não im pró prio, já que a lei está pro i -
bin do a uti li za ção do si li co ne lí qui do co mer ci al e in -
dus tri al.

Era esse um dos as pec tos que fos se es cla re ci -
do, para me lhor ca rac te ri zar esse si li co ne de grau
mé di co: se ele é co mer ci a li za do no Bra sil e como é fe -
i to esse con tro le. Pa re ce-me que não está ha ven do o
re gis tro des se pro du to. 

So bre a ques tão le van ta da pela Drª Der ma to lo -
gis ta Dó ris Ma ria, en ten do que va mos ter que nos de -
bru çar so bre isso. Uma al ter na ti va, pa re ce-me, não
me com pro me to nes te mo men to, com pro me to ape -
nas a exa mi nar o as sun to, mas, à luz re al men te do
que exis te de es tu dos ci en tí fi cos, de cons ta ta ções
téc ni cas, que se pos sa per mi tir uma aber tu ra para a
uti li za ção do si li co ne lí qui do, em der ma to lo gia, se for
o caso, mas me di an te ex pres sa re gu la men ta ção do
ór gão na ci o nal de sa ú de, por que não con cor do mu i to
com leis mu i to rí gi das tam bém. Qu an do se ela bo ra
uma lei mu i to rí gi da só é pos sí vel al te rá-la com uma
ou tra lei. Entre tan to, há ou tros pro ce di men tos le gis la -
ti vos, nor ma ti vos, que se pode uti li zar, como re so lu -
ções, por ta ri as, que tam bém têm o ca rá ter de de fi nir

nor mas, pro ce di men tos téc ni cos. Não gos to de leis
mu i to rí gi das. Então, va mos exa mi nar esse as pec to,
mas sem re gu la men ta ção, e sem que seja ad mi ti do
so men te por pro fis si o nal re gis tra do em con se lhos re -
gi o na is de der ma to lo gia, de me di ci na, com tí tu lo na
so ci e da de bra si le i ro. Acre di to que, se hou ver a pos si -
bi li da de de abrir uma ex ce ção, é nes se as pec to, me -
di an te re gu la men ta ção ex pres sa do ór gão na ci o nal
de sa ú de e so men te por es pe ci a lis ta, mas exa mi na re -
mos isso sem ne nhum com pro me ti men to pré vio.

Então, pelo me nos as al ter na ti vas que es tou
exa mi nan do, a fim de mo di fi car um pou co o pro je to
que veio da Câ ma ra, são es tas: a aber tu ra da ex ce -
ção para of tal mo lo gia – isso pos so ga ran tir que já
está as se gu ra do –; a ques tão do ter mo de con sen ti -
men to, que que ro exa mi nar com mu i to cu i da do, nes -
se caso, mais uma vez, peço a aten ção da So ci e da de
Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca; a ques tão da em ba la -
gem, te mos que tro car a pa la vra ”im pró prio“ por ”pro i -
bi do“; e a ques tão da Agên cia Na ci o nal de Sa ú de. De
que for ma a Agên cia Na ci o nal de Sa ú de pode re gu la -
men tar, nor ma ti zar me lhor essa im por ta ção? Per gun -
to tam bém se as pró te ses em ge ral são im por ta das.
Pa re ce-me que não são fa bri ca das no Bra sil, não sei.
Há fa bri ca ção na ci o nal?

O SR. CLÁUDIO MAIEROVITH PESSANHA
HENRIQUES – Sim. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – De que for ma es -
tão sen do con tro la das, se há ape nas um re gis tro, ou
se há al gum tes te de efi cá cia, de se gu ran ça e de de -
tec ção da qua li da de des sas pró te ses para pos te ri or
li be ra ção, por que que isso está acon te cen do nos
Esta dos Uni dos. Não que de va mos co pi ar, mas aqui lo 
que é bom até po de mos co pi ar. 

Em prin cí pio, são es sas as ob ser va ções que eu
gos ta ria de fa zer, de i xan do a pos si bi li da de de os con -
vi da dos res pon de rem al gu mas ques tões.

A SRª PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Pri me i -
ra men te, pas so a pa la vra ao Dr. Cláu dio, que foi so li ci -
ta do para res pon der as per gun tas do Se na dor Se bas -
tião Ro cha.

O SR. CLAÚDIO ROBERTO REBELO DE
SOUZA – Algu mas con si de ra ções co lo ca das pelo
Se na dor, eu gos ta ria de pe dir aos dois co le gas da
Mesa que es cla re çam me lhor: uma re fe re-se ao pro -
ble ma da Vi gi lân cia Sa ni tá ria, do re gis tro do im plan te
ma má rio e da for ma como eles con tro lam a qua li da de 
des sas fá bri cas exis ten tes no Bra sil. Se V. Exª per mi -
tir, Srª Pre si den te, por que é fun da men tal para que
pos sa mos con ti nu ar.
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A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Con ce -
do a pa la vra Dr. Cláu dio Ma i e ro vith.

O SR. CLÁUDIO MAIEROVITH PESSANHA
HENRIQUES – Hoje exis te a fa bri ca ção do pro du to
no País e a im por ta ção tam bém. O pro du to usa do re -
gu lar men te, obri ga to ri a men te, tem de ter o re gis tro na 
Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria. 

Via de re gra, pos so es pe ci fi car, para o caso das
pró te ses de si li co ne, que são pro du tos que têm o re -
gis tro no seu País de ori gem, e pos so afir mar que se
tra ta de pa í ses em que a com pe tên cia dos ór gãos
téc ni cos é re co nhe ci da mun di al men te, por nós in clu -
si ve. 

Hoje, a Agên cia re ce be a do cu men ta ção téc ni ca 
e a do cu men ta ção de na tu re za ad mi nis tra ti va para a
con ces são des se re gis tro, os qua is são ana li sa dos.
Caso haja ne ces si da de, a agên cia re cor re a es pe ci a -
lis tas ou a es tu dos dis po ní ve is na li te ra tu ra es pe ci a li -
za da para di ri mir even tu a is dú vi das. Esse é o pro ce di -
men to atu al. Há o re gis tro para as pró te ses dis po ní ve -
is no mer ca do, para o si li co ne na for ma per mi ti da para 
uti li za ção, dos di ver sos usos ci ta dos aqui, mas não
para o si li co ne lí qui do. Esses pro du tos são re gis tra -
dos.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Exis tem nor mas
de pro ce di men tos?

O SR. CLÁUDIO MAIEROVITH PESSANHA
HENRIQUES – Hoje não exis tem nor mas es pe cí fi cas
quan to à apro va ção des se re gis tro, uma vez que o es -
tu do é fe i to caso a caso. Há prin cí pi os ge ra is quan to à
pos si bi li da de de re gis tro de pro du tos, em re la ção ao
ris co ca u sa do à sa ú de, mas não exis tem nor mas téc -
ni cas es pe cí fi cas que de fi nam, di ga mos, as pró te ses
de si li co ne. As aná li ses são fe i tas caso a caso, com
base es pe ci al men te no re gis tro no país de ori gem,
seja no caso de pro du to im por ta do, ou no caso de re -
gis tro de pa ten te ou de tec no lo gia,  caso o pro du to
seja de fa bri ca ção na ci o nal.

Acre di to que a prin ci pal in dús tria de fa bri ca ção
na ci o nal é a Si li med, uma in dús tria que tem cer ti fi ca -
ção de boas prá ti cas con fe ri da pelo cer ti fi ca do ISO
9002.

Há uma sé rie de ga ran ti as, em que a Vi gi lân cia
Sa ni tá ria se ba se ia, em re la ção ao pro ces so so ci al e
à qua li da de do pro du to. Uma vez que a ana li se é fe i ta
caso a caso, esse tipo de cer ti fi ca ção e o re gis tro no
país de ori gem dão ga ran ti as su fi ci en tes à Vi gi lân cia
Sa ni tá ria para a con ces são do re gis tro do pro du to.

O SR. CLÁUDIO ROBERTO REBELO DE
SOUZA – A se gun da per gun ta se ria di ri gi da à Drª
Már cia.

Foi dito que exis te no Có di go de Éti ca Mé di ca a
obri ga to ri e da de de o pa ci en te as si nar.

A SRA. MÁRCIA ROSA DE ARAÚJO – Exis te a 
obri ga to ri e da de de o pa ci en te ser in for ma do.

O SR SEBASTIÃO ROCHA – Está no Có di go
de Éti ca a ga ran tia da in for ma ção. Por isso, a lei ex tra -
po la um pou co, avan ça. Na mi nha le i tu ra, a lei é um
avan ço.

O SR. CLÁUDIO ROBERTO REBELO DE
SOUZA – Eu gos ta ria de es cla re cer exa ta men te pre -
ci sa men te isto: no Có di go de Éti ca Mé di ca, não cons -
ta em ne nhum lu gar a obri ga to ri e da de de o pa ci en te
as si nar.

Esta mos de acor do. Aliás, es ta mos de acor do
em mu i tos as pec tos. Per mi ta-me di zer que é uma sa -
tis fa ção e uma hon ra res pon der a suas per gun tas.

O FDA, no jul ga men to de inú me ras en ti da des
in ter na ci o na is, tem um cri té rio ex tre ma men te dis cu tí -
vel. Mu i to co mu men te, pro í be pro du tos por mo ti vos ir -
re le van tes, ab so lu ta men te sem uma jus ti fi ca ti va cor -
re ta.

Para co me çar, re la ti va men te aos im plan tes ma -
má ri os de si li co ne, o me lhor im plan te já fe i to cha -
ma-se im plan te de po li u re ta no, que é uma mem bra na
que o re co bre e di mi nui mu i to a con tra tu ra cap su lar e
traz inú me ras van ta gens. Em 1991 – e esta foi a pri -
me i ra ob je ção que o FDA apre sen tou – o FDA in for -
mou que ha vi am sido fe i tas ex pe riên ci as que con sis ti -
ram em dar do ses ma ci ças, via oral, para ra tos, os
qua is ti ve ram sar co ma. O po li u re ta no é de uso ex ter -
no; a pro por ci o na li da de das do ses ofe re ci das foi ab -
sur da. Se ria ne ces sá rio que uma pes so as pas sas se
anos to man do im plan te para re ce ber o equi va len te às 
do ses re ce bi das pe los ra tos. Ba se a dos nes sas ex pe -
riên ci as, di vul ga ram a se guin te nota ini ci al men te:

”La men ta mos que ex pe riên ci as não con clu í das
ain da te nham sido tra zi das a pú bli co, mas, para evi tar
pos sí ve is da nos pos te ri o res, su ge ri mos que os im -
plan tes de po li u re ta no se jam tem po ra ri a men te re ti ra -
dos do mer ca do. 

Não re ti rem o po li u re ta no, por que a re ti ra da do
po li u re ta no é mais pe ri go sa do que de i xá-lo lá ou a
pos si bi li da de de o pa ci en te con tra ir  cân cer.“

Então, le van tam uma sus pe i ta no mun do in te i ro
con tra um pro du to, cuja re ti ra da é sim ples, como sa -
bem to dos os mé di cos, ale gan do que a re ti ra da é
mais pe ri go sa do que a pos si bi li da de de ter cân cer. 

Em 1995, vol ta ram atrás, di zen do que o po li u re -
ta no ha via  sido su pe rex pe ri men ta do, tes ta do quan to
à de ge ne ra ção e que re al men te não pro du zia cân cer
li be ra ram seu uso. Nes se ín te rim, a Bris -
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tol-Myers-Squibb, a pro du to ra do im plan te, de i xou de
fa bri cá-lo e o pro du to su miu dos Esta dos Uni dos.

Res pon de rei a per gun ta do se nhor so bre ti pos
de im plan tes. Exis tem ou tros im plan tes ma má ri os
que são para pre en chi men to na hora da in tro du ção.
Ha bi tu al men te vêm para se rem pre en chi dos com so -
lu ção sa li na. Ti nham um uso pe que no. Por que? Em
mãos ade qua das, têm sem pre re sul ta do bom. Mas
de ve mos ra ci o ci nar em ter mos de mu i tas pes so as
usan do o pro du to. Assim, o pro du to deve ter uma se -
gu ran ça tal que per mi ta que vá ri os co le gas me nos ex -
pe ri en tes o uti li zem. 

As pró te ses in flá ve is vi e ram em subs ti tu i ção
aos im plan tes pre en chi dos com gel, cujo uso foi res -
trin gi do em 1992. Os im plan tes com gel vi e ram em
subs ti tu i ção aos im plan tes re ves ti dos de po li u re ta no
e ti ve ram seu uso res trin gi do por que o gel tam bém
po de ria ca u sar cân cer. O uso fi cou li mi ta do à re cons -
ti tu i ção ma má ria pós-cân cer. Ago ra, ve jam o pa ra do -
xo: se um pro du to pode ca u sar cân cer, como pode ser 
usa do em uma pes soa que já teve cân cer? Como é
per mi ti do o uso de uma subs tân cia que o FDA ava lia
que pode pro du zir cân cer em uma mu lher que fez
mas tec to mia? Isso ja ma is po de ria ser per mi ti do. Esse 
é o pri me i ro con tra-sen so.

O se gun do con tra-sen so é que aos pou cos fo -
ram li be ran do o uso do im plan te com gel. Para a ci rur -
gia es té ti ca, or ga ni za ram um gru po de tra ba lho for -
ma do por al guns ci rur giões plás ti cos, a quem de le ga -
ram o po der de con ti nu ar a usar os im plan tes ma má ri -
os em ci rur gi as di tas es té ti cas. Esses ci rur giões têm
um pro to co lo a se guir, como é o ou tro caso, isso em
1992. Até hoje esse pro to co lo está sen do se gui do,
con ti nua a usar em mu i tas pa ci en tes, au men tou o nú -
me ro de ci rur giões plás ti cos cre den ci a dos para esse
tipo de pro ce di men to. Com to das as pes qui sas, com
to das as ave ri gua ções pos te ri o res, em ne nhum mo -
men to, o FDA dis se para pa rar, por que até aque le mo -
men to não ti nha apa re ci do ou ti nha apa re ci do. ”Então
va mos pa rar“. Ele con ti nua esse tipo de pro ce di men -
to; o FDA con ti nua a per mi tir. Se ria um ab sur do, se
hou ves se apa re ci do al gum pro ble ma, eles con ti nu a -
rem. Não sur giu ne nhum pro ble ma. 

No que diz res pe i to àque las do en ças de que fa -
lei, esse es tu do que men ci o nei do Insti tu to de Me di ci -
na foi fe i to no mais alto ní vel in te lec tu al e ci en tí fi co
nos Esta dos Uni dos. Ele con clu iu aqui lo que dis se -
mos. Mas o FDA dis se o se guin te: ”Esses es tu dos re -
al men te são mu i to bons, mas exis tem cer tas do en -
ças, ra rís si mas, nas qua is pode ha ver al gum tipo de
in fluên cia do si li co ne.“ Então, de su po si ção em su po -
si ção, eles vão man ten do a co i sa em si. A ob je ção foi

ci en ti fi ca men te des car ta da. O que exis te, Se na dor –
e V. Exª sabe, como mé di co –, é que ne nhum pes qui -
sa dor pode es cre ver que não há esta re la ção. Tudo in -
di ca, as co i sas mos tram, to das as ex pe riên ci as de -
mons tram, mas nin guém tem a co ra gem de di zer, até
por que a Me di ci na muda, ela não é uma ciên cia es tá -
ti ca. To dos os pes qui sa do res de mons tra ram que não
há re la ção com isso ou com aqui lo. Re al men te, a ob -
je ção do FDA é pu ra men te fic tí cia e o que ge rou de
pro ces sos mi li o ná ri os. Ape sar de toda a evi dên cia ci -
en tí fi ca, fo ram acor dos de US$4 bi lhões que le va ram
a Down Cor ne à fa lên cia. Esta é uma em pre sa ame ri -
ca na cujo bra ço do si li co ne é mu i to pe que no. Ela era
uma po tên cia e pe diu con cor da ta, em fun ção dos pro -
ces sos mal ori en ta dos da que las tes te mu nhas men ti -
ro sas, pse u do ci en tis tas, que le va ram a este pon to.
Isto tudo foi em fun ção des te des man do do FDA. A
meu ver, te mos que pen sar mu i to ao ob ser var o que
diz o FDA. 

Qu an to ao as pec to de as si nar o ter mo de res -
pon sa bi li da de, uma vez que, ci en ti fi ca men te, tudo in -
di ca que não exis te ne nhu ma con se qüên cia gra ve do
uso des se im plan te, por que pe na li zar as se nho ras?
E me lem bro o que dis se a pro fes so ra Eli za beth Da -
co nel que é um cas ti go, foi a ma i or agres são à sa ú de
da mu lher por que uma se nho ra pre ci sa bo tar um im -
plan te, ela quer co lo car. Então ela dis se: ”Os im plan -
tes, com pro va ram ago ra, são pe ri go sís si mos, por que
é o úni co pro ce di men to na ci rur gia, no Bra sil, ao qual
é exi gi do a as si na tu ra de um ter mo de res pon sa bi li da -
de“. Se é as sim, en tão va mos exi gir de to dos os pro -
ce di men tos mé di cos. Ago ra, esta exi gên cia, este in -
for me de con sen so, como cha mam os ame ri ca nos –
isso exis te nos Esta dos Uni dos e no Ca na dá –, em
nada pro te ge nin guém, até por que as pa ci en tes di -
zem: ”Eu não sa bia o que es ta va as si nan do.“ Sabe
como eles es tão fa zen do: a au diên cia, a con sul ta mé -
di ca é com ví deo. ”Mi nha se nho ra, a se nho ra sabe
que está as si nan do aqui?“ Numa hora em que tem
que ha ver a ma i or in ti mi da de en tre mé di co e o pa ci en -
te, onde o pa ci en te tem abrir o seu co ra ção, sa ben do
que está sen do gra va do, cor ta to tal men te qual quer
re la ci o na men to. E a base da Me di ci na bra si le i ra, o
pro gres so enor me que ela tem é fru to da du pla res -
pon sa bi li da de, da ex pec ta ti va que é cor ta da até cer to
pon to: ”A se nho ra está es pe ran do de ma is.“ Mas é fru -
to da con fi an ça re cí pro ca. Além do que esse in for me
de con sen so gera o se gu ro low prac ti ce. Sa be mos
que o se gu ro con tra o erro mé di co é uma in dús tria pe -
sa dís si ma nos Esta dos Uni dos, cujo exem plo, re pi to,
tem que ser mu i to bem olha do e daí em di an te va mos
en trar na que la co i sa: se ri am pro ces sos vá li dos os pa -
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ci en tes hoje no Con se lho Re gi o nal de Me di ci na vão
tão pou cas ve zes se que i xar e a di vul ga ção de que
es sas que i xas são le va das em con si de ra ção é real;
não exis te mais aque le ne gó cio de pro te ger o fal so
pro fis si o nal. É um ab sur do, nós mé di cos, que nos de -
di ca mos a isso, que rer mos pro te ger um co le ga que
sa be mos que é in ca paz.

Ago ra mes mo, o Con se lho Re gi o nal de Me di ci -
na cas sou o di plo ma de um co le ga de lá, com pro va -
da men te er ra do. Então, exis te, gra ças a Deus, uma
con fi an ça nos ór gãos de di re tri zes. Exis te uma con fi -
an ça no Con se lho Re gi o nal de Me di ci na.

Su ma ri a men te, eu di ria que o FDA er rou inú me -
ras ve zes. O FDA não vol ta atrás. Até pen so alto: será
que eles, di zen do que es ta vam er ra dos, não te rão en -
xur ra das de pro ces so con tra eles? Por que, Sr. Se na -
dor?

As se nho ras es ta vam apa vo ra das. Ope rei al -
guns pa ci en tes, e um dos pou cos ca sos em que ti rei o 
im plan te de po is foi des sa mu lher que foi mo rar nos
Esta dos Uni dos. Ela ti nha fe i to uma mas tec to mia sub -
cu tâ nea e co lo ca do um im plan te. Esta va per fe i ta. Ela
foi ao meu con sul tó rio e dis se: ”Dr. Cláu dio, es tou mo -
ran do nos Esta dos Uni dos, e eles di zem que te nho
que ti rar a pró te se; mas está tudo óti mo.“ Aca bou que
não hou ve je i to, ela que ria re al men te que eu ti ras se o
im plan te, e eu o ti rei.

Srs. Se na do res, às ve zes o im plan te é a me lhor
op ção, se não a úni ca, numa re cons tru ção. Para
subs ti tu ir o im plan te, tem-se que ro dar re ta lhos, ti rar
te ci do da qui, dali, da co lá, com to das as con se qüên ci -
as ci ca tri ci a is, com ris co de vida, sim. É re ta lho ab do -
mi nal aqui, re ta lho dis so aco lá, que são ne ces sá ri os
em cer tos ca sos, mas em mu i tos ou tros o im plan te,
de ma i or sim pli ci da de de exe cu ção e ma i or tran qüi li -
da de para o pa ci en te, po de ria se exe cu ta do. Então,
es sas se nho ras to das fo ram sub me ti das a inú me ras
in ter ven ções se cun dá ri as, em fun ção de um erro im -
per doá vel, um erro ir res pon sá vel, que ge rou esse pa -
vor no mun do in te i ro!

Des sa for ma, ago ra di re mos as sim: ”Para os im -
plan tes ma má ri os de si li co ne, a se nho ra tem que as -
si nar, por que, de fi ni ti va men te, são mu i to mais ar ris -
ca dos do que qual quer ou tro pro ce di men to mé di co“.
E a ge ne ra li za ção des se tipo de as si na tu ra, a meu
ver, tam bém se ria ex tre ma men te pre ju di ci al. Mas
esse é ou tro as sun to.

Então, a ob je ção da So ci e da de Bra si le i ra de Ci -
rur gia Plás ti ca é con tra a es pe ci fi ci da de e a fal ta de
uti li da de real, além dos efe i tos ne ga ti vos que um tipo
de pro ce di men to des sa for ma pode ge rar.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – O Dr.
Cláu dio gos ta ria de vol tar para dar nova ex pli ca ção.

O SR. CLÁUDIO MAIEROVITH PESSANHA
HENRIQUES – Qu e ria fa zer al guns co men tá ri os adi -
ci o na is, pri me i ra men te em re la ção ao re gis tro. To dos
os pro du to não re gis tra dos no País, não re gis tra dos
no Mi nis té rio da Sa ú de, ex ce to aque les isen tos de re -
gis tro, ou seja, aque les com grau de ris co um, são
con si de ra dos pro i bi dos. Eles têm sua pro du ção, co -
mer ci a li za ção e uso pro i bi dos no Bra sil.

A Agên cia age no sen ti do da pro te ção pros pec -
ti va, ao con trá rio de uma me di da re pa ra do ra, que vi -
sa ria à cor re ção de even tu al pro ble ma que vi es se a
apa re cer. Isso sig ni fi ca tra ba lhar com ris co pros pec ti -
vo, tra ba lhar com es ti ma ti vas de ris cos, in di vi du a is ou 
co le ti vos, que nem sem pre são apre sen ta dos de ma -
ne i ra mu i to ob je ti va.

Ago ra, a ga ran tia do re gis tro, a ga ran tia des sa
ava li a ção téc ni ca por par te do Mi nis té rio da Sa ú de
visa in clu si ve à ga ran tia do pro fis si o nal, ou seja, uma
vez que é au to ri za da a fa bri ca ção, im por ta ção ou co -
mer ci a li za ção no País de um pro du to, ele é au to ri za -
do em de ter mi na das for mas, se guin do de ter mi na dos
pre ce i tos téc ni cos, que no caso de pro du tos com nú -
me ro gran de de fa bri can tes ou de fa mí li as mu i to gran -
de de pro du tos pode exi gir nor ma téc ni ca es pe cí fi ca.
No caso de pro du tos em que isso é mais res tri to, pode 
ser ava li a do caso a caso.

As nor mas evi tam o uso in cor re to, fa ci li tam aqui -
lo que é fe i to caso a caso nos pro du tos de uso mais
res tri to. Além dis so, dão pro te ção pro fis si o nal quan to
às ca rac te rís ti cas do pro du to. Eu não sa be ria aqui
pre ci sar as ca rac te rís ti cas dos di fe ren tes gra us do si -
li co ne  si li co ne in dus tri al, si li co ne mé di co, si li co nes
para ou tros usos even tu a is, até mes mo uso odon to ló -
gi co , mas co nhe ce mos o grau de pu re za, as ca rac te -
rís ti cas mi cro bi o ló gi cas, a es te ri li da de, sen do do fa -
bri can te a res pon sa bi li da de so bre aque le pro du to
que ele co lo ca no mer ca do.

Hoje, se exis te al gum pro ble ma quan to à uti li za -
ção do si li co ne por par te de um pro fis si o nal na of tal -
mo lo gia ou na der ma to lo gia, por exem plo, além da
res pon sa bi li da de pelo pro ce di men to em si, ele tem
res pon sa bi li da de por um pro du to que não é de uso le -
gal no País. Como não exis te re gis tro, não há um fa -
bri can te que res pon da se hou ver qual quer pro ble ma.
Se o pro fis si o nal, mu i to bem in ten ci o na do, fez uma vi -
a gem para o ex te ri or, para um con gres so, e trou xe na
sua ba ga gem uma quan ti da de res tri ta des se pro du to, 
se ele apre sen tar al gum pro ble ma, a res pon sa bi li da -

Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  21 00443

FEVEREIRO 2002314    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



de é in te gral do pro fis si o nal, pelo uso de um pro du to
cujo uso é ile gal no país. 

A res pon sa bi li da de na ci rur gia es té ti ca é mu i to
di fe ren te da de ou tras áre as, in clu si ve pela ex po si ção
pú bli ca. Como co men tou a Se na do ra Mar lu ce Pin to,
ma té ri as re la ti vas a ci rur gi as es té ti cas têm apa re ci do
abun dan te men te nos pro gra mas de te le vi são e nas
re vis tas  mas cu li nas. Qu al quer pro ble ma nes sa área 
cer ta men te leva a uma ex po si ção gran de da ca te go -
ria, da es pe ci a li da de e do pró prio pro fis si o nal in di vi -
du al men te. 

Isso deve le var a uma bus ca de uma pos tu ra
mais se gu ra na atu a ção pro fis si o nal. Na ci rur gia es té -
ti ca, via de re gra, o pro fis si o nal não age na con di ção
da exis tên cia de uma pa to lo gia or gâ ni ca. É cla ro que,
num con ce i to mais ge ral de sa ú de, o pro ble ma pode
ser en ca ra do como uma pa to lo gia, uma in sa tis fa ção,
um des con for to com o pró prio cor po, mas o mé di co
faz uma in ter ven ção or gâ ni ca na au sên cia de uma
pa to lo gia or gâ ni ca, o que au men ta a sua res pon sa bi -
li da de. Por isso, o con sen ti men to in for ma do, o mais
de ta lha do pos sí vel, pode ser um ele men to im por tan te 
na pro te ção do pro fis si o nal e dos usuá ri os.

Te mos uma re a li da de di fe ren te da ame ri ca na e
de ou tros pa í ses quan to a ní vel de in for ma ção da so -
ci e da de. Te mos ta xas ain da mu i to al tas de anal fa be -
tis mo, de de sin for ma ção em ge ral, prin ci pal men te
quan do se fala em as sun tos téc ni cos.

O con sen ti men to in for ma do per mi te uma me di -
a ção na que le li mi te do ris co ace i tá vel. Qu an to é o ris -
co ace i tá vel por pro fis si o nal? Algu mas co i sas são
mu i to cla ras; se o ris co está co lo ca do cla ra men te,
mas a in ter ven ção é ne ces sá ria, isso pode ser ob je ti -
va do. Mas exis tem as fron te i ras. O ris co pode ser ace -
i tá vel para o pro fis si o nal nes sa fron te i ra e nem sem -
pre é ace i tá vel para o cli en te ou para o pa ci en te. Falo
em cli en te no caso de al guém que não por te uma pa -
to lo gia, não ne ces sa ri a men te um pa ci en te no sen ti do
es tri to da pa la vra. 

Pa re ce que há mais con sen so quan to à uti li za -
ção des cri ta aqui dos pro du tos que já são re gis tra dos, 
mas há pro du tos que es tão na fron te i ra do co nhe ci -
men to, que têm, por exem plo, au to ri za ção de uso pela 
FDA. Ain da não têm re gis tro, ape nas o uso mo ni to ra -
do por esse ór gão, pois tra ta-se de uti li za ções re cen -
tes.

Po de mos tam bém es tar  tra tan do de do en ças
mu i to ra ras. O si li co ne é um pro du to iner te, mas al gu -
ma re a ção in fla ma tó ria ele pode pro vo car, por que al -
gu ma ação ele tem, caso con trá rio não te ría mos uma
re a ção fi bró ti ca – mu i to rara, é ver da de. Algu mas
subs tân ci as mu i to se me lhan tes, como a sí li ca de uso

in dus tri al, pro vo cam uma re a ção fi bró ti ca im por tan te
nos pul mões, como o caso da si li co se. De pen den do
do for ma to da par tí cu la al gu mas po dem ser can ce rí -
ge nas. Há ain da ques tões que co nhe ce mos pou co na 
área mé di ca. 

Pos so dar um exem plo de uma ex pe riên cia pes -
so al. Um fa mi li ar meu, que tem es cle ro se múl ti pla,
per gun tou-me se po de ria uti li zar o bo tox, um pro du to
ori gi ná rio de ve ne no de co bras, uti li za do para re la xa -
men to mus cu lar e para eli mi na ção de pre gas, de ru -
gas fa ci a is. Dis se para ela que não sa bia se po dia
usar e que não re co men da va. Como a es cle ro se múl -
ti pla não tem uma eti o lo gia co nhe ci da, os es tu dos
epi de mi o ló gi cos são di fí ce is, uma vez que a pa to lo gia 
é rara, de evo lu ção len ta, não po dia lhe dar se gu ran ça 
de que essa do en ça que tem al gu ma re la ção com o
sis te ma imu no ló gi co não te nha ne nhum agra va men to 
pela in tro du ção de um pro du to es tra nho des sa na tu -
re za, sem que ele seja ab so lu ta men te ne ces sá rio.
Qu e ro fri sar a úl ti ma fra se: ”sem que ele seja ab so lu -
ta men te ne ces sá rio“. Caso fos se, não ha ve ria dú vi da, 
por que se ria mais im por tan te que um ris co des co nhe -
ci do, da fron te i ra do nos so co nhe ci men to. Tal vez ti -
vés se mos a mes ma re a ção quan do pen sar mos no
uso do si li co ne em uma si tu a ção des sa. Será que ele
pode ter al gu ma in ter fe rên cia no tão des co nhe ci do
sis te ma imu no ló gi co – des co nhe ci do no co le ti vo e
nas suas va ri a bi li da des in di vi du a is – que pu des sem
le var a uma ace le ra ção da evo lu ção da do en ça ao
lon go do tem po? A ace le ra ção é mu i to di fí cil de ser
de tec ta da por uma sis te ma imu no ló gi co. Re pi to: a do -
en ça é len ta, de evo lu ção va riá vel. Quer di zer, não sei
se aque la evo lu ção ace le ra da é da do en ça ou por al -
gu ma in ter fe rên cia ex ter na.  

Essa fron te i ra é mu i to di fí cil para nós, como
agên ci as de re gu la ção,  para os pro fis si o na is das di -
ver sas es pe ci a li da des, para os fa bri can tes. E essa di -
fi cul da de tem que ser ex pli ci ta da, na mi nha opi nião,
tam bém para quem for sub me ter-se à pos si bi li da de
de ris co.

Isso nos traz de vol ta ao pro je to em si, quan do 
pen sa mos  nes ses usos e nes sas si tu a ções da fron te -
i ra do co nhe ci men to. Tam bém não con si de ro apro pri -
a do que isso es te ja es ta be le ci do em um do cu men to
tão es tá vel, quan to uma lei.  Na ver da de, apre sen to a
su ges tão aos Srs. Se na do res, para que re fli tam so bre 
a pos si bi li da de de ex ce ções que con tem plem esse
co nhe ci men to fron te i ri ço e que per mi tam, tal vez, a
uti li za ção de dis po si ti vos le ga is mais áge is, de al ça da 
do pró prio Exe cu ti vo, por exem plo, para re gu la men ta -
ção e au to ri za ção caso a caso, quan do se tra tar dis so
– as sim como exis te, hoje, au to ri za ção para pro to co lo 
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de pes qui sa, que tem todo um ri tu al a ser se gui do:
pas sa por nós, mas tam bém pelo Con se lho Na ci o nal
de Éti ca e Pes qui sa, por que são si tu a ções que, na mi -
nha opi nião, ain da não po dem ser tra ta das de for ma
co le ti va, no ata ca do ou de ma ne i ra  de fi ni ti va.

Res pon den do a al gu mas das ques tões apre -
sen ta das, como eu ha via ci ta do, hoje não exis te uma
re gu la men ta ção es pe cí fi ca que de fi na os que si tos do
pro du to, os cri té ri os, etc.  Sa be mos, pela ex pe riên cia
in ter na ci o nal, que uma sé rie de que si tos é ne ces sá -
ria, e, já que a aná li se é fe i ta caso a caso, é pos sí vel
ob ser var o seu cum pri men to.   

Ha via uma ques tão apre sen ta da em re la ção à
fa bri ca ção e à im por ta ção: mes mo o pro du to im por ta -
do deve ter re gis tro no Mi nis té rio da Sa ú de. O re gis tro
no país de ori gem é um cri té rio para a con ces são do
re gis tro no Bra sil, mas  não isen ta o pro du to do re gis -
tro no Mi nis té rio da  Sa ú de.

Não sei se de i xei de res pon der a al gu mas ques -
tão, mas fico à dis po si ção.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Con ce -
do a pa la vra ao Dr. Mil ton Na hon, para res pon der  às
per gun tas, se de se jar.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Já que o Dr. Mil -
ton não usa rá da pa la vra, gos ta ria que fos se com ple -
men ta da uma in for ma ção que tal vez não te nha fi ca do 
mu i to cla ra para mim. No Bra sil, a pró te se mais co mu -
men te uti li za da hoje é essa com cáp su la de po li u re ta -
no ou com cáp su la de si li co ne? E o seu con te ú do é
gel ou sa li na? S. Sª ex pli cou que a sa li na foi uma ex -
pe riên cia nova, in tro du zi da, mas que ria sa ber a atu a -
li da de mé di ca no Bra sil.

Se gun do, gos ta ria de sa ber se V. Sª po de ria
men ci o nar al gu mas es ta tís ti cas – se não pu der
fazê-lo ago ra, peço que me en ca mi nhe por ofí cio –
com  re la ção à pró te se, ao con tin gen te de pes so as
que hoje a po dem es tar uti li zan do no Bra sil, às even -
tu a is com pli ca ções ou efe i tos da no sos, como essa do 
Dr. Pi tan gui, ao nú me ro de re cla ma ções – não sei se
es sas V. Sªs po de rão for ne cer-me – ou de de nún ci as,
no Bra sil e fora dele, fe i tas por pa ci en tes bra si le i ras
ou bra si le i ros em ge ral.

O SR. MILTON NAHON – Se na dor, an tes de
mais nada, so bre essa úl ti ma ques tão, re cla ma ções,
de nún ci as  ou que i xas? 

O SR.  SEBASTIÃO ROCHA – Na Jus ti ça.
O SR. MILTON NAHON – É di fe ren te para nós.

Res pon den do ini ci al men te a res pe i to da nos sa  pre fe -
rên cia de uti li za ção não só no Bra sil, como nos Esta -
dos Uni dos, na Ingla ter ra, na Fran ça, a pre fe rên cia é
pela pró te se de si li co ne gel, e está mais do que pro va -

do, no pre sen te, que o en vol tó rio de po li u re ta no ba i xa
con sis ten te men te o per cen tu al de re tra ções cap su la -
res. Na re a li da de – um pa rên te se para es cla re ci men -
to de to dos –, qual quer pró te se co lo ca da no or ga nis -
mo, seja só li da, seja lí qui da, qual quer cor po es tra nho
que exis ta no or ga nis mo, o nos so or ga nis mo cria, em
vol ta dele, uma cáp su la, que é for ma da de um te ci do
que é ba si ca men te o mes mo que cons ti tui qual quer
ci ca triz. Em vol ta das pró te ses de si li co ne, isso acon -
te ce tam bém, re pi to, em tor no de qual quer cor po es -
tra nho ou de qual quer pró te se, seja ela or to pé di ca,
plás ti ca, etc. E é uma ca rac te rís ti ca des se te ci do um
cer to grau de re tra ção. A ci ca triz, em um de ter mi na do
mo men to, re trai, re pu xa – se pu der mos usar um ter -
mo po pu lar -, pelo me nos, numa fase da sua evo lu -
ção. 

O que acon te ce nas pró te ses ma má ri as é que
em al gu mas oca siões essa re tra ção, esse re pu xar,
esse aper tar a pró te se é de tal grau que pro vo ca al -
gum des con for to ou al gu ma de for ma ção que, es te ti -
ca men te, se pode ver. Nes ses ca sos, te mos pro ce di -
men tos sim ples de cap so la to mia ou mu dan ça de pró -
te se – não va mos en trar em de ta lhes –, para re sol ver
essa ques tão. 

Res pon den do à sua per gun ta, Se na dor, a cáp -
su la, o en vol tó rio de po li u re ta no tem aba i xa do con sis -
ten te men te o per cen tu al de re tra ções. E esse é o que
é usa do, sem dú vi da ne nhu ma, em to dos os prin ci pa -
is cen tros de ci rur gia plás ti ca do mun do in te i ro. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA  – Lisa e tex tu ri za -
da é a mes ma co i sa, tam bém?

O SR. MILTON NAHON – A capa da lisa é com -
ple ta men te lisa. Se ti vés se mos pró te se aqui para
mos trar as di fe ren ças... Mas a lisa re al men te é com -
pos ta, con for me a per gun ta de V. Exª, de um en vol tó -
rio que é fe i to de um si li co ne só li do; a tex tu ri za da não
tem esse as pec to liso, é mais po ro sa; e a de po li u re ta -
no é po ro sa tam bém. Exis te uma sé rie de ex pli ca -
ções...

O SR. SEBASTIÃO ROCHA  – Mas a de po li u -
re ta no pode ser tex tu ri za da ou é con si de ra da tex tu ri -
za da? Ou a tex tu ri za da é só a de si li co ne que se di vi -
de em tex tu ri za da e lisa? 

O SR. MILTON NAHON – Não a lisa é só lisa; a
de po li u re ta no – Cláu dio, aju de-me – de to das as al -
ter na ti vas que te mos hoje no mun do, ...

O SR. CLÁUDIO ROBERTO REBELO DE
SOUZA – Exa ta men te, na prá ti ca, exis tem três ti pos:
uma ab so lu ta men te lisa...

O SR. SEBASTIÃO ROCHA  – To das de si li co -
ne. 
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O SR. CLÁUDIO ROBERTO REBELO DE
SOUZA – O re ves ti men to bá si co é si li co ne. Ago ra, so -
bre essa ca ma da bá si ca de si li co ne pode-se fa zer
uma tex tu ri za ção. Quer di zer, em cima da bá si ca
faz-se um de se nho ir re gu lar, cuja fi na li da de é exa ta -
men te evi tar que es sas for ças de con tra ção con vir jam 
e pro du zam uma re tra ção. Então, como ele é ir re gu -
lar, – a tex tu ri za da tam bém é ir re gu lar – re trai me nos.
Exis tem as que têm po li u re ta no que, além de se rem
ir re gu la res, são fa go ci ta das pelo or ga nis mo e fa bri -
cam pe que nas cáp su las que não in te ra gem en tre si. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA  – Então o po li u re -
ta no é apli ca do so bre a cáp su la de...

O SR. CLÁUDIO ROBERTO REBELO DE
SOUZA – De si li co ne. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA  -...de si li co ne. É
um re ves ti men to.

O SR. CLÁUDIO ROBERTO REBELO DE
SOUZA – Ba si ca men te é a mes ma. E por cima da qui -
lo é que fa ze mos. 

O SR. MILTON NAHON – Se na dor, para fe char
a re pos ta. 

V. Exª de i xou bas tan te cla ro em sua per gun ta
que há uma dú vi da tal vez ma i or quan to à ques tão da
au to ri za ção por es cri to. Por que há di fi cul da de, em
prin cí pio, da ace i ta ção des sa obri ga to ri e da de? Não
te nho a me nor dú vi da de que essa co lo ca ção é bas -
tan te pró pria, no sen ti do de me re cer con si de ra ções a
fa vor e con tra. Eu, in clu si ve, não ou sa ria di zer, de mi -
nha par te pelo me nos, que te nho cem por cen to de
cla re za de que não deva ser obri ga tó rio. Não se tra ta,
ab so lu ta men te, dis so. Te nho, sim, al gu mas pre o cu pa -
ções. 

Ontem, o jor nal O Glo bo – não sei se V. Exªs to -
ma ram co nhe ci men to – pu bli cou uma ma té ria in ti tu la -
da ”Ciên cia e Vida“, que diz o se guin te: ”Su per bac té -
ria acha da no Bra sil alar ma mé di cos“. Con ti nua no
sub tí tu lo: ”Ger me pode ter sur gi do de abu so do re mé -
dio Van co mi ci na“. Aí me per gun to: será que em al gum 
mo men to nós es ta be le ce re mos al gu ma le gis la ção
que tor ne obri ga tó rio o as sen ti men to por es cri to dos
pa ci en tes que se rão sub me ti dos a tra ta men to an ti bió -
ti co? E não se diga que os an ti bió ti cos não ca u sam
pro ble mas re co nhe ci dos em todo o mun do mé di co.
Que não se diga que se tem um tem po de an ti bió ti co
que já jus ti fi ca que isso não se ria ne ces sá rio, por que
se aqui, e o Dr. Cláu dio foi bas tan te cla ro quan do fa -
lou das di fi cul da des sub je ti vas de se es ta be le cer as
fron te i ras do ris co, as fron te i ras em Me di ci na do que
pode ser fir me men te as se gu ra do. Até di ria, e aqui falo 
com o co le ga, Dr. Se bas tião, que nós, mé di cos, que

res pon de mos a essa per gun ta, ho nes ta men te, sin ce -
ra men te, di zen do que não exis te ab so lu ta men te nada 
em Me di ci na que pos sa mos as si nar, di zen do que isso 
é uma co i sa de fi ni ti va, cem por cen to ga ran ti da para
todo o sem pre. Não exis te isso em Me di ci na. 

Então, de novo co lo co a gran de dú vi da – e essa
é uma das  pre o cu pa ções, Se na dor – se a obri ga to ri -
e da de de as si na tu ra, no caso es pe cí fi co de um item
da in ter ven ção mé di ca, qual seja, o da pró te se ma -
má ria, não será uma por ta aber ta para que ama nhã,
Dr. Mu rad, te nha mos no vos pro je tos e no vas pes so as
que i xo sas. Ama nhã, nada im pe de que um ci da dão,
que tem os seus di re i tos hoje as se gu ra dos em tan tos
seg men tos da nos sa le gis la ção, diga que, após to mar 
Van co mi ci na, teve tal pro ble ma aqui e que de se ja, a
par tir de ago ra, mo ver mun dos e fun dos, para que se
te nha uma lei que obri gue o mé di co a as si nar um ter -
mo de res pon sa bi li da de an tes de re ce i tar o an ti bió ti -
co. E, des sa for ma, de i xar cla ro que es cla re ceu o pa -
ci en te a res pe i to de to dos os ris cos do an ti bió ti co.

A pre o cu pa ção, Se na dor, de abrir uma por ta,
que do pon to de vis ta de V. Exª é 100% cor re ta, por -
que ela visa, an tes de mais nada, à pro te ção do pa ci -
en te e, ob vi a men te, por con se qüên cia tam bém, a pro -
te ção do mé di co. Mas a gran de dú vi da é se isso não
vai trans cen der esse as pec to e cair numa si tu a ção – o 
Se na dor foi bas tan te ex plí ci to tam bém quan do se re -
fe riu a isso -, em que por tas se jam aber tas para que
se co mer ci a li ze a ques tão da re la ção mé di co/pa ci en -
te e de tudo que se faz na boa Me di ci na. Essa é uma
gran de pre o cu pa ção, por que a má Me di ci na, cada
vez mais, atra vés do Có di go do Con su mi dor, atra vés
das ações dos con se lhos fe de ral e re gi o na is, atra vés
da le gis la ção vi gen te, cada vez mais está pro te gi da. E 
é pa pel nos so cada vez mais con ti nu ar nes se sen ti do.

Re pi to: te nho sé ri as dú vi das, te nho medo de
que uma obri ga to ri e da de nes se mo men to seja uma
por ta aber ta para esse tipo de ge ne ra li za ção, que
pode pro vo car uma re la ção caó ti ca. E a ame ri ca na
hoje é uma re la ção caó ti ca por ca u sa dis so, en tre ou -
tras co i sas.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA –  Não sei se al -
guém mais vai usar da pa la vra.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Se na -
dor, peço que seja mais rá pi do, por ca u sa do ho rá rio
da ses são da tar de. A Drª Már cia gos ta ria de dar uma
ex pli ca ção. Vou de i xar o Dr. Antô nio Cou to, por ser
ad vo ga do. Po dem sur gir no vos fa tos.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Se na do ra Mar lu -
ce Pin to, que ria de mons trar, mais uma vez, que de
fato te mos di ver gên ci as nes se cam po. Cla ro que não
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se tra ta aqui de um pro ce di men to ro ti ne i ro, de um pro -
ce di men to ele men tar, mas com ple xo. Tal vez, em re la -
ção ao va lor de in de ni za ções, esse pro ble ma da pró -
te se de si li co ne só con cor ra com as ques tões do ta -
ba gis mo. Tal vez, quem sabe, essa in de ni za ção não
seja a ma i or de to dos os tem pos, esse vo lu me de re -
cur sos em tor no de US$4 bi lhões, em que os fa bri -
can tes ti ve ram fa zer um acor do a res pe i to de pa ga -
men to de in de ni za ções. Tal vez seja a ma i or soma
des ti na do a um só pro ce di men to, a um mes mo pro ce -
di men to. 

Então, tra ta-se de pro ce di men to com ple xo, de
na tu re za, como co lo cou mu i to bem o Dr. Cláu dio Ma i -
e ro vith, na ma i o ria das ve zes es té ti co, ou seja, um
pro ce di men to ele ti vo. Algu mas ve zes é te ra pêu ti co
tam bém, é re pa ra dor. Mas, na ma i o ria das ve zes –
não te nho as es ta tís ti cas – é de ca rá ter es té ti co, op ci -
o nal, ele ti vo, e, além de tudo, clas si fi ca do no grau três 
pe los ór gãos pro te to res da sa ú de, que são res pon sá -
ve is para re gu la men tar o con tro le de pro du tos quan -
do uti li za dos na área da sa ú de. Então não se tra ta de
um pro ce di men to ou um pro du to cor ri que i ro, sim pló -
rio.

O SR. CLÁUDIO MAIEROVITH PESSANHA
HENRIQUES – Per mi ta-me um apar te para co lo car
al gu mas ques tões so bre a van co mi ci na, que é uma
pre o cu pa ção nos sa, por que a agên cia hoje cu i da
tam bém do con tro le de in fec ção hos pi ta lar. A van co -
mi ci na, es pe ci al men te ela, só deve ser pres cri ta
quan do não exis te a op ção. A pres cri ção de van co mi -
ci na para uma si tu a ção ba nal, em que esse me di ca -
men to é des ne ces sá rio, pode ge rar uma gran de po lê -
mi ca no cam po dos nos sos con se lhos de re gu la men -
ta ção da pro fis são e no cam po da Jus ti ça, se mais tar -
de o pa ci en te vier a ter uma in fec ção por um agen te
re sis ten te à van co mi ci na, di fe ren te men te de si tu a -
ções em que pode ha ver a op ção, em ele pode ter
ciên cia da op ção.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Cor re to. É nes se
sen ti do que eu en ten do que se es pon ta ne a men te ti -
ves se sen do uti li za do... Como os exem plos que eu ci -
tei aqui, acre di to que o Con gres so Na ci o nal não de ve -
ria mes mo es tar de bru ça do nem es tar se pre o cu pan -
do com esse as pec to. O pro ble ma é que te mos de po i -
men to de pes so as que de mons tram que se sou bes -
sem pelo me nos dos ris cos even tu a is de in su ces so...
Eu não es tou di zen do que nes se do cu men to deve
cons tar que pro vo ca ou não dano à sa ú de. O Dr. Ro -
ber to Tule, que ci tei há pou co, dis se que em de ter mi -
na dos ter mos de au to ri za ção, de con sen ti men to, ele
co lo ca cla ra men te que o ór gão ame ri ca no res pon sá -
vel, FDA, não con se guiu de mons trar qual quer cor re -

la ção en tre a uti li za ção da pró te se e do en ças sis tê mi -
cas. Mas pelo me nos o pa ci en te está cons ci en te dis -
so. É cla ro que isso não isen ta de res pon sa bi li da de o
mé di co, so bre tu do por erro mé di co. Mas essa é ou tra
ques tão. Aqui não se tra ta de erro mé di co. Não se
está dis cu tin do aqui erro mé di co. O erro mé di co de -
cor re da ne gli gên cia e de uma sé rie de ou tros fa to res.
Mas não se tra ta dis so. Tra ta-se das im pli ca ções que
esse pro ce di men to pode ter com re la ção à sa ú de.
Pode não ocor rer isso, mas des de uma sim ples rup tu -
ra, que é uma con se qüên cia pos sí vel, até a in fla ma -
ção, ou tras com pli ca ções ra ras, de me nor in ten si da -
de, de me nor re per cus são no or ga nis mo da pes soa, e 
esse gran de pon to de in ter ro ga ção no meio ci en tí fi co,
pa re ce-me que ten den do mais hoje para uma de -
mons tra ção de que não há cor re la ção com do en ça
sis tê mi ca, mas ain da é um gran de pon to de in ter ro ga -
ção. Por isso é que eu faço este ape lo à so ci e da de
para ten tar mos um en ten di men to nes se cam po, que
eu acho que é o úni co em que há gran des dis cor dân -
ci as.

De se jo tam bém, Se na do ra Mar lu ce Pin to, fa zer
um ape lo à So ci e da de Bra si le i ra de Oftal mo lo gia, à
So ci e da de Bra si le i ra de Der ma to lo gia, em es pe ci al
ao Con se lho – pa re ce-me que exis te a So ci e da de e o
Con se lho Bra si le i ro de Oftal mo lo gia – para que bus -
quem os me ca nis mos para re gu la ri zar, re gu la men tar, 
nor ma ti zar essa uti li za ção jun to ao ór gão de sa ú de
res pon sá vel – a Agên cia Na ci o nal de Sa ú de – do re -
gis tro des se si li co ne grau mé di co uti li za do prin ci pal -
men te na Oftal mo lo gia. Isso por que eu pre ten do in -
clu ir no meu re la tó rio a au to ri za ção – este é um com -
pro mis so – para uti li za ção na Oftal mo lo gia, mas com
a ga ran tia de que o pro du to seja de vi da men te re gis -
tra do no ór gão com pe ten te. Não po de mos de i xar uma 
aber tu ra ale a tó ria, sem exi gir o re gis tro des se pro du -
to.  

Gos ta ria de per gun tar ra pi da men te se esse pro -
du to, o si li co ne lí qui do, grau mé di co, é pro du zi do no
Bra sil ou se é to tal men te im por ta do. To tal men te im -
por ta do? Não é pro du zi do no Bra sil? Obri ga do. 

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – De se jo 
fa zer uma ad ver tên cia a to dos. A Drª Már cia está com
a sua vi a gem mar ca da para o vôo das 13h40min.
Assim, se al gu mas res pos tas ain da fi ca ram em aber -
to, elas po de rão ser res pon di das por es cri to, se en vi -
das a esta Co mis são.

Pas so a pa la vra à Drª Már cia.
A SRA. MÁRCIA ROSA DE ARAÚJO – Eu que -

ro su ge rir ao Se na dor Se bas tião Ro cha um tra ba lho
da Asso ci a ção de Ne fro lo gia, que foi in for ma do pela
So ci e da de de Ne fro lo gia lá no Con se lho, so bre vin te
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anos pros pec ti vos. Alguns pa ci en tes, vin te anos de -
po is que do a ram o rim e as si na ram o con sen ti men to
in for ma do, fo ram pes qui sa dos e dis se ram que mes -
mo ten do as si na do aque le con sen ti men to in for ma do,
hoje, vin te anos de po is, não ti ra ri am o rim, não do a ri -
am o seu rim. No pró prio Con se lho Re gi o nal de Me di -
ci na, há uma dis cus são, uma po lê mi ca mu i to gran de
so bre o con sen ti men to in for ma do. Te nho uma pre o cu -
pa ção ma i or ain da com a pos si bi li da de de esse tipo
de dis cus são che gar aos mes tres me di an te uma lei
que de fi ne e nor ma ti za o uso de cer to pro ce di men to
na me di ci na. Essa é uma pre o cu pa ção que te nho e
que ria di zer que a ma té ria deve ser ob je to de nos sa
re fle xão por que não es ta mos aqui re pre sen tan do um
pro ce di men to, uma es pe ci a li da de; es ta mos pre o cu -
pa dos com a atu a ção do mé di co em ge ral. Sa be mos
que atrás de uma de ci são há con se qüên ci as, prin ci -
pal men te quan do elas en vol vem dis cus são de pa pel,
o que está es cri to pre to no bran co, con tra to, in for ma -
ção. Não foi dada essa in for ma ção, não foi dada aque -
la. Onde se dis cu te isso? Na Jus ti ça. Isso cria uma
pre o cu pa ção mu i to gran de, já que nós, en ti da des mé -
di cas — des co nhe ço al gu ma que se po si ci o ne fa vo ra -
vel men te —, so mos con tra que os mé di cos fa çam se -
gu ro de uma prá ti ca, por que isso cria um mer ca do e
cria tam bém uma eli ti za ção no aten di men to da po pu -
la ção. Um mé di co que tem se gu ro de sa ú de pode
aten der o pa ci en te X, en quan to isso ou tro pa ci en te
não pode ser aten di do por aque le mé di co por que o
cus to será re pas sa do para ele, o usuá rio. Por isso,
será aten di do pelo Dou tor Y. Então, ha ve rá duas fa i -
xas de mé di co: aque le que tem o se gu ro, que se pro -
te ge, e aque le que não o tem. O pa ci en te re cor re rá ao 
úl ti mo, por que não pode re cor rer ao ou tro, já que é
mais caro. Essa é uma pre o cu pa ção do Con se lho Re -
gi o nal de Me di ci na do Rio de Ja ne i ro. Pre ci sa mos de -
ba ter esse de ta lhe.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Com a
pa la vra o Dr. Antô nio Cou to.

O SR. ANTÔNIO COUTO – Srª Pre si den te, Se -
na do ra Mar lu ce, Se na dor Se bas tião Ro cha, con vi do
to dos a uma re fle xão na se guin te li nha: o ter mo se ria
para pro du zir uma pro va,  e uma pro va ex pres sa, uma 
pro va es cri ta, de uma re la ção mé di co/pa ci en te
pré-acon te ci da. 

O Có di go de De fe sa do Con su mi dor, no art. 6º,
VIII, es ta be le ce ”a fa ci li ta ção de de fe sa dos seus di re -
i tos“ – e são di re i tos bá si cos do con su mi dor -, ”in clu si -
ve com a in ver são do ônus da pro va a seu fa vor“. Isso
quer di zer o se guin te: o mé di co é con vi da do por essa
in ver são do ônus da pro va a pro var em ju í zo que ele
in for mou. Esta mos fa lan do so bre a in for ma ção.

Então, va mos ver como é que está acon te cen do isso
no Ju di ciá rio na ci o nal, como é que a Jus ti ça está ven -
do essa ques tão do ter mo. O que ju í zes, de sem bar ga -
do res e mi nis tros me di zem é o se guin te, Se na dor: o
ter mo é vá li do, como qual quer do cu men to. Ago ra, o
ca rá ter pro ban te dele é mu i to sim pló rio, por que a re -
la ção de con su mo es ta be le ci da en tre mé di co e pa ci -
en te é de hi pos su fi ciên cia. Exis te, à luz da lei, um des -
ni ve la men to de par tes. Isso quer di zer o se guin te: não 
as si ne esse ter mo por que você não sabe nem di zer
os ter mos que es tão aí. Então ob ser ve, Se na dor, a di -
fi cul da de que te mos para en ten der. O re la tor terá
essa di fi cul da de em do bro. Obser ve o se guin te: o Se -
na dor as si nou um ter mo de con sen ti men to do La sik,
nes se caso, do uso do si li co ne, es tou en ten den do que 
de ve ria ha ver um ter mo para a ope ra ção e um ou tro
para a pró te se, ou no mes mo ter mo os dois ris cos. Há
uma dis cus são, Se na dor, so bre a for ma des se ter mo.
O Ju di ciá rio en ten de que é um con tra to de ade são,
algo pre de fi ni do, e o con su mi dor não sabe se por tar
de acor do com esse pro ce di men to. Então, é de se
per gun tar: es cre vo mu i to no ter mo ou não es cre vo
nada?

O art. 6º dis põe: ”...quan do, a cri té rio do juiz, for
ve ros sí mil a ale ga ção ou quan do for ele hi pos su fi ci -
en te, se gun do as re gras or di ná ri as de ex pe riên cia“. E
o art. 14, vol to a afir mar, reza: ”in for ma ções in su fi ci en -
tes so bre sua fru i ção e ris co“. O con vi te que se faz é
no sen ti do de que, pela Le gis la ção es ta be le ci da, in -
de pen den te men te da en tra da em vi gor do pro je to de
lei hoje dis cu ti do, a si tu a ção é mu i to gra ve, es pe ci fi ca -
men te em re la ção à ques tão do ter mo.

Fica, as sim, a su ges tão de, quem sabe, es ta be -
le cer re gras so bre isso na agên cia – e o Dr. Cláu dio
po de ria ofe re cer ma i o res sub sí di os so bre como re gu -
lar esse pos sí vel cone, tal vez no fa bri can te, tal vez na
im por ta ção... Não sei; mas, so bre tu do, bus can do ali -
vi ar um pou co essa ques tão do pro ce der mé di co, já
que ele tem di fi cul da des em pro var a cor re ção do seu
pro ce di men to, in de pen den te men te da pró te se, à luz
da lei vi gen te.

Cla ro que eu ...
O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Uma bre ve in ter -

rup ção, Dr. Antô nio Cou to.
Te nho lido em al gu mas ma té ri as jor na lís ti cas e

tam bém na li te ra tu ra mé di ca a men ção à di fi cul da de
de os usuá ri os ob te rem in for ma ções a res pe i to do fa -
bri can te da pró te se, a res pe i to do re gis tro des sa pró -
te se, pois cada pró te se te ria um nú me ro etc.

Gos ta ria de sa ber se, de fato, isso tem ocor ri do
na prá ti ca mé di ca no Bra sil, até por que, a meu ju í zo,
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não se deve omi tir es sas in for ma ções. Se é por re ce io 
de que se pos sa in gres sar na Jus ti ça con tra o fa bri -
can te, está aí o Có di go do Con su mi dor, que não dá
essa pro te ção àque le que exe cu ta o ato, seja o mé di -
co, seja o ser vi ço – e o me di co mu i tas ve zes está den -
tro de um ser vi ço –, de omi tir ao pa ci en te esse tipo de
in for ma ção, qual seja, a de sa ber qual a pró te se que
está uti li zan do, qual o seu fa bri can te, se há um nú me -
ro de iden ti fi ca ção e qual é esse nú me ro. Como te nho
lido so bre isso, gos ta ria de ti rar essa dú vi da: isso exis -
te? Há al gu ma re sis tên cia de par te dos es pe ci a lis tas
em for ne cer es sas in for ma ções?

A SRA. MARIA ROSA DE ARAÚJO – Cada
pró te se vem com um nú me ro, à di re i ta e à es quer da,
acom pa nha da de três car tões: um fica com o pa ci en -
te, ou tro com o mé di co e o ou tro com a clí ni ca onde o
pa ci en te fi cou in ter na do, ane xa do à pa pe le ta de in ter -
na ção. Então, o pa ci en te que re ce be uma pró te se que 
fica, por exem plo, do lado di re i to, verá que ela tem um
nú me ro, um có di go, co lo ca do em de ter mi na do lo cal.
Há todo um pro ce di men to a ser ob ser va do. Uma ou -
tra pró te se, co lo ca da em tal lo cal, tem ou tro nú me ro,
tem ou tra es pe ci fi ca ção, sen do en tre gue ao pa ci en te
uma das três vias do car tão de iden ti fi ca ção, fi can do a 
ou tra no seu pron tuá rio e a ou tra com o mé di co, que a
ane xa à fi cha do con sul tó rio. Caso o pa ci en te per ca, o 
mé di co tem aque le car tão ar qui va do no con sul tó rio.
Caso ocor ra, por exem plo, o ex tra vio da fi cha clí ni ca
no con sul tó rio, por exem plo, pela per da do ar qui vo,
há, na Casa de Sa ú de, uma eti que ta auto-ade si va,
que se co lo ca jun to à des cri ção ou ao re la to ci rúr gi co
do pa ci en te.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Se na do ra Mar lu -
ce Pin to, ao en cer rar a mi nha par ti ci pa ção, não sem
an tes agra de cer a pre sen ça dos ex po si to res, dos de -
ba te do res, que cer ta men te con tri bu í ram em mu i to
para es cla re cer nos sas dú vi das, que ro di zer que en -
ten do o ter mo de con sen ti men to mais no seu as pec to
edu ca ti vo, in for ma ti vo. A mi nha le i tu ra, como mé di co,
é de que isso não traz ne nhum pre ju í zo para o mé di -
co. Não con cor do, de ma ne i ra ne nhu ma, com a hi pó -
te se de eva são de cli en te la me di an te esse ter mos de
con sen ti men to. Por ou tro lado, a se di zer que, com
isso, pro te ge-se o mé di co, tam bém não pos so as se -
gu rar que haja essa pro te ção; a se di zer que se pro te -
ge o pa ci en te, tam bém não pos so as se gu rar que haja
essa pro te ção. To da via, sem dú vi da ne nhu ma, é um
me ca nis mo edu ca ti vo, le van do em con si de ra ção nos -
sa cul tu ra, nos sas di fi cul da des de aces so à edu ca -
ção. Se isso vai for mar de vi da men te o pa ci en te ou se
o pa ci en te de po is, pe las pes qui sas, de mons tra que
está bem for ma do ou não, tam bém não co lo co isso

como uma as ser ti va de fi ni ti va de que eles fi cam de vi -
da men te in for ma dos. Pen so, to da via, que é um pro ce -
di men to edu ca ti vo, até sob o as pec to cul tu ral. Lo gi ca -
men te, há essa pre o cu pa ção de que isso cria uma ju -
ris pru dên cia, um pre ce den te para que no vas le gis la -
ções in clu am. Tra ta-se de um as sun to pe cu li ar, com
gran des dú vi das no mun do todo e, por isso, nos per -
mi te aven tu rar a in clu ir no tex to de uma lei um dis po si -
ti vo des sa na tu re za, em fun ção das con tro vér si as
mun di a is que gi ram em tor no do as sun to. Se fos se um 
as sun to pa cí fi co, cer ta men te isso ja ma is se ria co lo -
ca do e nem uma lei pre ci sa ria exis tir. Por que se não a
lei será uma le tra mor ta.

Apro var a lei como está na pro pos ta – sem que -
rer des me re cer o mé ri to dos au to res, até por que são
meus com pa nhe i ros de Par ti do, nem do re la tor, que
tam bém é o meu com pa nhe i ro de Par ti do na Câ ma ra
– não tem qual quer tipo de efi cá cia, não muda nada
na re la ção en tre mé di cos e usuá ri os. Não con si go
pin çar do tex to des sa lei al gu ma me di da que, de fato,
mo di fi que os pro ce di men tos que hoje es tão sen do
uti li za dos.

Então, se é para ter uma le tra mor ta, an tes vo tar
pela re je i ção do pro je to e de i xar como está. Não po -
de mos fi car per den do tem po e apro van do no Con -
gres so Na ci o nal uma lei que não te nha efi cá cia. Se a
lei não pode con tri bu ir para es cla re cer esse as pec to
da do en ça sis tê mi ca, pode pelo me nos ser um in du tor 
edu ca ti vo, cul tu ral des se pro ce di men to, que é ex tre -
ma men te po lê mi co no mun do todo e não de i xa de ser
tam bém no Bra sil. 

Sem dú vi da al gu ma, con cor do que isso não vá
tra zer gran des ga ran ti as, nem pro te ção ao usuá rio,
ao mé di co e ao fa bri can te. De qual quer for ma, in duz o 
usuá rio mais es cla re ci do a bus car um ma i or nú me ro
de in for ma ções a res pe i to da qui lo que ele está usan -
do.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Pas so
a pa la vra, para as suas con si de ra ções fi na is, ao Dr.
Mu rad, re pre sen tan te do Con se lho Fe de ral de Me di -
ci na.

O SR. ABDON JOSÉ MURAD NETO – Eu que -
ria agra de cer o con vi te que o Con se lho Fe de ral de
Me di ci na re ce beu des ta Co mis são, aos Srs. Se na do -
res que aqui se fi ze ram pre sen tes, em es pe ci al ao Se -
na dor Se bas tião Ro cha, que se dis põe a fa zer o re la to 
e a dis cu tir com a so ci e da de ci vil or ga ni za da os ru -
mos e os acer tos des sa lei.

Se na dor, gos ta ria ini ci al men te de agra de cer a V. 
Exª pela sen si bi li da de que teve no to can te à ques tão
da of tal mo lo gia. O Con se lho Fe de ral sai da qui con -
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tem pla do e ali vi a do com a de cla ra ção de V. Exª de
que, com as con si de ra ções do co le ga of tal mo lo gis ta,
com o ofí cio do Con se lho de Oftal mo lo gia e a pre o cu -
pa ção do Con se lho Fe de ral, V. Exª vai in clu ir no seu
re la to a ques tão do si li co ne lí qui do em uso res tri to
para of tal mo lo gia, di an te da gra vi da de do que se ria a
fal ta des se uso para os pa ci en tes em nos so País.

Faço um ape lo para que V. Exª re fli ta ain da mais
– sei que está em pe nha do nes sa ques tão mu i to tem -
po – na ques tão do con sen ti men to. 

Des cul pe a in sis tên cia, mas essa lei con tem pla
tudo que, pelo me nos, a so ci e da de mé di ca pen sa va a 
res pe i to. Essa lei pro í be o uso de si li co ne lí qui do. V.
Exª vai dar uma sa í da para os of tal mo lo gis tas. Era
uma co i sa que nes te País ain da se ven de e os le i gos
fa zi am. Essa lei obri ga a dis cri mi nar quem está ven -
den do si li co ne, diz qua is as con di ções para o uso da
pró te se, in clu si ve que tem que ser fe i to por mé di co re -
gis tra do no Con se lho de Me di ci na e que esse si li co ne 
seja re gis tra do no ór gão es pe cí fi co do Go ver no, no
Mi nis té rio da Sa ú de, seus de par ta men tos es pe cí fi -
cos. Pen so que essa lei con tem pla mu i to bem.

A ques tão do con sen ti men to, do meu pon to de
vis ta, vai se gre gar a es pe ci a li da de que usa, o meio
em que é usa do. Por que se abre o co ra ção de al guém 
e se co lo ca ali uma pró te se ou uma vál vu la que, obri -
ga to ri a men te, vai ser mu da da da qui a dez anos, e não 
se pede o con sen ti men to au to ri za do? E por que se
faz uma sé rie de pro ce di men tos mé di cos ex tre ma -
men te mais agres si vos do que a co lo ca ção de uma
pró te se de si li co ne e não se pede au to ri za ção por es -
cri to? Quer di zer, vai cri ar uma ex pec ta ti va na so ci e -
da de em re la ção ao uso dis so e até mes mo vai cri ar,
eu ima gi no, na mi nha vi são éti ca – es tou sem pre vol -
ta do à pre o cu pa ção ma i or do Con se lho Fe de ral que é 
a pre o cu pa ção éti ca – uma áu rea em tor no da que les
que usam o si li co ne. Para ele usar o si li co ne pre ci sa
de au to ri za ção, e se va mos apro var uma lei des sa
mag ni tu de, por que acre di ta mos que é boa e acre di ta -
mos que o si li co ne vai re sol ver al guns pro ble mas não
só de ci rur gia plás ti ca mas, in clu si ve, uro ló gi cos, etc.

Pen so que o se nhor, por fa vor, ain da tem mu i to
que ter mi nar no seu re la to, mas pe di mos que, em
nome da sua boa von ta de e da sua dis po ni bi li da de
em re la tar uma lei de tan ta com ple xi da de, vol te a se
de bru çar so bre ela, lem bran do que a me di ci na, o se -
nhor é mé di co e sabe dis so, é uma pro fis são de me i -
os, os com pro mis sos da me di ci na são com os me i os
e não com o fim. Não há ne ces sa ri a men te que ter um
cul pa do nos in su ces sos mé di cos. Vejo na ques tão da
au to ri za ção que no fun do, não o se nhor, mas pode ter 
uma in ter pre ta ção tal vez ju rí di ca de cul par o pró prio

pa ci en te, ele que au to ri zou e quis fa zer aqui lo, vai
apa re cer um cul pa do, quer di zer, o mé di co aca ba
que ren do se isen tar de uma co i sa da qual não vai se
isen tar. Isso, de ma ne i ra ne nhu ma, não isen ta o mé di -
co da sua res pon sa bi li da de. 

Mu i to obri ga do, Srª Pre si den te, es ta mos à dis -
po si ção para ou tras opor tu ni da des como esta vir mos
re pre sen tan do o Con se lho Fe de ral.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Nós
agra de ce mos a pre sen ça de to dos, mas, an tes de en -
cer rar essa re u nião, te nho so bre a Mesa um re que ri -
men to do Se na dor Ge ral do Cân di do:

”Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, a subs ti tu i -
ção do Re que ri men to 14, que so li ci ta va a re a li za ção
de au diên cia pú bli ca para ins tru ção dos Se na do res
em re la ção ao PLC 31, de 1997, que re me te a re gu la -
men ta ção das co o pe ra ti vas de tra ba lho no país pelo
re que ri men to a se guir es pe ci fi ca do:

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, a re a li za ção
de au diên cia pú bli ca para ins tru ção dos Se na do res
em re la ção ao PLC 31, de 1997, que re me te a re gu la -
men ta ção das co o pe ra ti vas de tra ba lho no país com a 
par ti ci pa ção dos se guin tes con vi da dos: Sr. Fran cis co
Dor nel les, Mi nis tro do Tra ba lho ou o re pre sen tan te,
Sr. Ma no el José dos San tos,  Pre si den te da Con fe de -
ra ção dos Tra ba lha do res na Agri cul tu ra, Sr. Mar ce lo
José La de i ra, ad vo ga do do Sin di ca to dos Me ta lúr gi -
cos do ABC, Sr. Ri car do Fon se ca, re pre sen tan te da
Pro cu ra do ria do Tra ba lho, Srª. Ro sa ne, Re pre sen tan -
te da Fe de ra ção das Co o pe ra ti vas de Tra ba lho.“

Em vo ta ção.
Os Srs. Se na do res que o apro vam que i ram per -

ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do o re que ri men to.
Está en cer ra da a re u nião.

(Le van ta-se a ses são às 13h.)

Ata da Décima Nona Reunião (Ex tra or di ná -
ria) da Comissão de Assuntos Sociais da 3º
Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
realizada dia vinte e oito de agosto de 2001,
terça-feira, após a ordem do dia.

As de zes se te ho ras e cin qüen ta e cin co mi nu -
tos do dia vin te e oito de agos to de dois mil e um, na 
Sala Flo res tan Fer nan des, sob a pre si dên cia dos
se na do res Se bas tião Ro cha e Car los Pa tro cí nio, re -
ú ne-se ex tra or di na ri a men te a Co mis são de Assun -
tos So ci a is, com a pre sen ça dos se na do res Ma u ro
Mi ran da, Mar lu ce Pin to, Ro meu Tuma, Mo re i ra Men -
des, Ma ria do Car mo Alves, Lú cio Alcân ta ra, Luiz
Pon tes, Osmar Dias, Le o mar Qu in ta ni lha, Emi lia
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Fer nan des, La u ro Cam pos, Tião Vi a na, Ade mir
Andra de, Car los Be zer ra, Na bor Jú ni or, Ju vên cio da
Fon se ca, Ge ral do Althoff, José Co e lho e Nilo Te i xe i -
ra Cam pos. De i xam de com pa re cer os de ma is mem -
bros da Co mis são. O Se nhor Pre si den te de cla ra
aber tos os tra ba lhos, pro pon do a dis pen sa da le i tu ra 
da ata da re u nião an te ri or, que é dada como apro va -
da. A pre sen te re u nião des ti na-se a au diên cia pú bli -
ca para ins tru ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
26, de 1999. que “Esta be le ce nor mas para o uso
mé di co das pró te ses de si li co ne e dá ou tras pro vi -
dên ci as”, com a pre sen ça dos se guin tes con vi da -
dos: Dr. Mar cos Avi la. re pre sen tan te do Con se lho
Bra si le i ro de Oftal mo lo gia, Dr. Luiz Car los Celi Gar -
cia, Pre si den te da So ci e da de Bra si le i ra de Ci rur gia
Plás ti ca, Dr. José Car los Da her, Pre si den te do Sin di -
ca to dos Hos pi ta is de Bra sí lia e o Dr. Car los Alber to
Ja i mo vich, ci rur gião plás ti co no Rio de Ja ne i ro, re -
pre sen tan do o Dr. Ivo Pi tan guy. Os Dr. Aymar Sper li,
da Fa cul da de de Ciên ci as Mé di cas da San ta Casa
de São Pa u lo, De pu ta do Esta du al Ja mil Had dad,
Mé di co Orto pe dis ta e Ex-Mi nis tro da Sa ú de, a Sra.
Bár ba ra Fer re i ra, Mem bro do Co mi tê das Ví ti mas do 
Si li co ne e a Dra. Lo ri ti Breu, Ci rur gião Plás ti ca em
São Pa u lo, jus ti fi ca ram suas au sên ci as. Após as ex -
po si ções dos pa les tran tes, fa zem uso da pa la vra os
se na do res Se bas tião Ro cha, Car los Pa tro cí nio, Nilo
Te i xe i ra Cam pos e a se na do ra Emi lia Fe man des. Foi 
apro va do re que ri men to oral do Se na dor Se bas tião
Ro cha, para au diên cia pú bli ca, com o Pre si den te do 
Con se lho Fe de ral de Me di ci na, Dr. Edson de Oli ve i -
ra, com a fi na li da de de com ple men tar os es cla re ci -
men tos do Pro je to, ob je to de ins tru ção da pre sen te
au diên cia. Nada mais ha ven do a tra tar, en cer ra-se a 
re u nião às vin te e uma ho ras e vin te mi nu tos, la -
vran do eu, José Ro ber to Assump ção Cruz, a pre -
sen te Ata que, lida e apro va da, será as si na da pelo
Se nhor Pre si den te e pu bli ca da no Diá rio do Se na -
do Fe de ral, jun ta men te com a ín te gra das no tas ta -
qui gráfl cas.

Se na dor Se bas tião Ro cha, Pre si den te em
exer cí cio.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Ha -
ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a 19ª re u -
nião da Co mis são de Assun tos So ci a is da 3ª Ses são
Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra.

Antes de ini ci ar mos os nos sos tra ba lhos, pro po -
nho a dis pen sa da le i tu ra e apro va ção da Ata da re u -
nião an te ri or.

As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam a dis -
pen sa da le i tu ra da Ata da re u nião an te ri or que i ram
per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da.
A pre sen te re u nião des ti na-se à au diên cia pú bli -

ca com a fi na li da de de ins tru ção do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 26, de 1999 – do qual sou Re la tor –, que
es ta be le ce nor mas para o uso mé di co das pró te ses
de si li co ne.

Nes ta tar de, con ta mos com a pre sen ça dos se -
guin tes con vi da dos, aos qua is so li ci to que com po -
nham a mesa: Dr. Luiz Car los Celi Gar cia, Pre si den te
da So ci e da de Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca; Dr. Mar -
cos Ávi la, Pre si den te do Con se lho Bra si le i ro de Oftal -
mo lo gia; Dr. José Car los Da her, Pre si den te do Sin di -
ca to dos Hos pi ta is de Bra sí lia e Pre si den te da Co mis -
são Ju rí di ca da So ci e da de Bra si le i ra de Ci rur gia Plás -
ti ca; e Dr. Car los Alber to Ja i mo vich, ci rur gião plás ti co
que re pre sen ta, nes ta au diên cia pú bli ca, o Dr. Ivo Pi -
tan guy.

Os nos sos con vi da dos que, in fe liz men te, não
pu de ram es tar pre sen tes aqui são: Pro fes sor Aymar
Sper li, Assis ten te do De par ta men to de Ci rur gia da
Fa cul da de de Ciên ci as Mé di cas da San ta Casa de
São Pa u lo – que jus ti fi cou a sua au sên cia em de cor -
rên cia de pro ble mas par ti cu la res –; o Sr. De pu ta do
Ja mil Had dad, do Rio de Ja ne i ro, mé di co or to pe dis ta
e ex-Mi nis tro da Sa ú de, que, da mes ma for ma, jus ti fi -
cou a sua au sên cia; a Srª Bár ba ra Fer re i ra, mem bro
do Co mi tê das Ví ti mas do Si li co ne, que não pôde
com pa re cer a esta au diên cia em fun ção de um
mal-es tar do qual foi ví ti ma no Ae ro por to do Rio de
Ja ne i ro; e a Drª Lo rity Bre u el, ci rur giã plás ti ca de São
Pa u lo, que tam bém jus ti fi cou a sua au sên cia.

Ini ci al men te, agra de ço a pre sen ça da Srª Se na -
do ra Emi lia Fer nan des, do Sr. Se na dor Le o mar Qu in -
ta ni lha e do Sr. Se na dor Nilo Te i xe i ra Cam pos.

O Pre si den te des ta Co mis são, Sr. Se na dor Ro -
meu Tuma, e a nos sa Vice-Pre si den te, a no bre Se na -
do ra Ma ri na Sil va, en con tram-se no Se na do Fe de ral,
em ou tras ati vi da des pa ra le las de gran de im por tân -
cia, e, por isso, não se fa zem pre sen tes nes ta au diên -
cia pú bli ca. Mas, cer ta men te, aqui es ta rão da qui a al -
guns ins tan tes.

Como dis se, esta é, na ver da de, a se gun da au -
diên cia pú bli ca que re a li za mos para ins tru ir o Pro je to
de Lei da Câ ma ra dos De pu ta dos nº 26, que es ta be le -
ce nor mas para o uso mé di co das pró te ses de si li co -
ne.

Ama nhã, ha ve rá a con ti nu i da de des ta au diên cia 
pú bli ca, pro va vel men te com a pre sen ça de mais qua -
tro es pe ci a lis tas na área. E, no de cor rer des ta au diên -
cia, es ta re mos in for man do os no mes dos qua tro de -
ba te do res que aqui se fa rão pre sen tes.
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Por or dem de ma ni fes ta ção, ou vi re mos o Dr.
Mar cos Ávi la, Pre si den te do Con se lho Bra si le i ro de
Oftal mo lo gia; o Dr. Car los Alber to Ja i mo vich; o Dr.
José Car los Da her; e, na fi na li za ção das ex pla na ções 
ini ci a is, o Dr. Luiz Car los Gar cia, que é o Pre si den te
da So ci e da de Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca.

Os ex po si to res dis po rão de 15 mi nu tos, e, pos -
te ri or men te, abri re mos a pa la vra aos Srs. Se na do res,
para fa ze rem as per gun tas que de se ja rem.

Con ce do, por tan to, a pa la vra ao Dr. Mar cos Ávi -
la, Pre si den te do Con se lho Bra si le i ro de Oftal mo lo -
gia, que fa la rá, en tre ou tros as sun tos, a res pe i to do
uso do óleo do si li co ne na Oftal mo lo gia.

Con ce do a pa la vra ao Dr. Mar cos Ávi la.
O SR. MARCOS ÁVILA – Pre za do Sr. Pre si den -

te, Se na dor Se bas tião Ro cha; pre za dos Srs. Se na do -
res; se nho res aqui pre sen tes; co le gas da Mesa, é
uma hon ra mu i to gran de o cha ma men to para que o
Con se lho Bra si le i ro de Oftal mo lo gia pu des se se ma -
ni fes tar acer ca des se as sun to. 

Meu tema es pe cí fi co, Srs. Se na do res, é o uso
do óleo de si li co ne den tro da ca vi da de ocu lar, ou seja, 
o óleo de si li co ne in tra-ocu lar. 

Qu e ria di vi dir esta mi nha apre sen ta ção em qua -
tro tó pi cos. Pri me i ro, vou fa lar so bre quan do o óleo de
si li co ne é usa do; de po is, o tem po em que ele vem
sen do em pre ga do em olhos hu ma nos; em se gui da,
so bre as com pli ca ções; e, por fim, vou pro cu rar ti rar
al gu mas con clu sões a res pe i to do as sun to.

Des de quan do o óleo de si li co ne vem sen do
usa do em Oftal mo lo gia? Para que os Srs. Se na do res
pos sam ter uma li ge i ra no ção des se em pre go, gos ta -
ria pri me i ro de fa lar de uma ci rur gia cha ma da vi trec to -
mia. Pro va vel men te, tra ta-se de uma das ci rur gi as
mais de li ca das do cor po hu ma no. É quan do con se -
gui mos tra ba lhar den tro do glo bo ocu lar, re mo ven do o 
gel in tra-ocu lar, o gel que dá aque la con sis tên cia
amo le ci da do glo bo ocu lar. Nos so olho foi se aper fe i -
ço an do com o pas sar dos sé cu los e dos mi lê ni os e
tem essa con sis tên cia amo le ci da por que é pre en chi -
do por uma subs tân cia cha ma da de ví treo, ou ge léia
ví trea, ou, como al guns pre fe rem, gel ví treo. O óleo de 
si li co ne pres ta-se a ser um subs ti tu to ví treo tem po rá -
rio. Por tan to, em Oftal mo lo gia, o óleo de si li co ne
subs ti tui o gel ví treo quan do ele é re mo vi do du ran te
esta ci rur gia que se cha ma vi trec to mia. 

Assim sen do, o óleo de si li co ne em Oftal mo lo gia 
tem uso es tri ta men te te ra pêu ti co. Ou seja, uti li za mos
o óleo de si li co ne para o tra ta men to de do en ças gra -
ves, como o des co la men to de re ti na e as he mor ra gi as 
in tra-ocu la res, que, por ou tro modo, não po dem ser

tam po na das; tam bém uti li za mos essa subs tân cia
para o pre en chi men to, como dis se, tem po rá rio de
olhos que es tão em pro ces so de atro fia, mor men te
olhos que so fre ram tra u ma, que fo ram per fu ra dos por
uma ra zão ou ou tra e que pre ci sam, na que le exa to
mo men to, de um subs ti tu to tem po rá rio para a ge léia
ví trea. 

É para isto que se pres ta o óleo de si li co ne em
Oftal mo lo gia, ele pos si bi li ta o pre en chi men to tem po -
rá rio da ca vi da de ví trea, re sul tan do no sal va men to da 
vi são, ou seja, evi tan do a ce gue i ra em uma quan ti da -
de mu i to gran de de pa ci en tes. O óleo de si li co ne, uma 
vez co lo ca do e atin gi do seu ob je ti vo, é pos te ri or men -
te re mo vi do num tem po que va ria de me ses a al guns
pou cos anos. 

Então, o óleo de si li co ne, para re su mir esta pri -
me i ra fase da nos sa apre sen ta ção, é usa do como te -
ra pêu ti ca para o sal va men to da vi são em ca sos gra -
ves de aco me ti men to ocu lar. 

Gos ta ria, no se gun do blo co des ta nos sa ex po si -
ção, de di zer há quan to tem po vem sen do usa do o
óleo de si li co ne em hu ma nos. Pen so ser essa uma in -
for ma ção de ex tre ma im por tân cia para o Se na do da
Re pú bli ca. Ini ci al men te essa subs tân cia foi em pre ga -
da em hu ma nos nos Esta dos Uni dos da Amé ri ca. Lá,
nas dé ca das de 60 e 70, fo ram fe i tas as pri me i ras ex -
pe riên ci as, com re sul ta dos ques ti o ná ve is. 

A subs tân cia vem sen do me lho ra da e, mais im -
por tan te, as téc ni cas de vi trec to mia a que me re fe ri,
des sa ci rur gia de li ca da do glo bo ocu lar, es tão sen do
cada vez mais aper fe i ço a das. Para que os se nho res
te nham uma idéia, te mos, hoje, apa re lhos que tra ba -
lham den tro do olho que são mais fi nos do que a pon -
ta de uma ca ne ta es fe ro grá fi ca. Essas téc ni cas fo ram
me lho ra das e, na dé ca da de 80, pas sou a ser uma
subs tân cia de uso ro ti ne i ro nos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, a que es tou me re fe rin do.

Na dé ca da de 90 pas sou a ter uma nova con -
cep ção e pas sou a ser, ao in vés de uso ro ti ne i ro, uti li -
za do nos Esta dos Uni dos in ten sa men te. Pas sou a ser 
de uso in ten so nos Esta dos Uni dos, tan to é que as sis -
ti mos, nos úl ti mos anos, a um avan ço além dis so.
Estão sen do com pa ra dos, além do óleo de si li co ne,
es tu dos mu i to sé ri os re a li za dos por vá ri as uni ver si da -
des ame ri ca nas a com pa ra ção en tre o uso do óleo de
si li co ne para pre en chi men to tem po rá rio e uso de ga -
zes. 

Nos Esta dos Uni dos, é uma subs tân cia já apro -
va da pela FDA para uso em olhos hu ma nos. Na Eu ro -
pa, na Ásia e, prin ci pal men te, no Ja pão exis te uma
ex pe riên cia mu i to gran de. Eu di ria até ma i or do que a
ex pe riên cia ame ri ca na em re la ção ao uso do óleo de
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si li co ne e clas si fi ca ria, tam bém, hoje, na Ásia, prin ci -
pal men te no Ja pão, que tem uma of tal mo lo gia um
pou co mais de sen vol vi da e, em toda a Eu ro pa, o óleo
de si li co ne tem o uso in ten so na ca vi da de ocu lar.

E no Bra sil? Como é que está a si tu a ção hoje no 
Bra sil? No Bra sil, os of tal mo lo gis tas, des de a dé ca da
de 70, pro cu ra ram tra zer para o nos so meio essa téc -
ni ca a que me re fe ri no co me ço, cha ma da en tão de vi -
trec to mia, que é uma ci rur gia bas tan te so fis ti ca da,
como já men ci o nei. E a ex pe riên cia bra si le i ra com vi -
trec to mia, hoje, Srs. Se na do res, é um or gu lho para o
Bra sil. Te mos uma ca pa ci ta ção gran de e uma ca pa ci -
da de de mul ti pli ca ção des ses en si na men tos nas nos -
sas re si dên ci as, no Con se lho Bra si le i ro de Oftal mo lo -
gia, te mos cin qüen ta e qua tro ser vi ços cre den ci a dos,
que en si nam a vi trec to mia em todo o País. E te mos
hoje, fe liz men te, o uso in ten so do óleo de si li co ne,
que tem pos si bi li ta do sal var a vi são de mi lha res de
bra si le i ros de nor te a sul do País.

De for ma que tra ba lhos ci en tí fi cos já re a li za dos
no nos so meio, aqui no Bra sil, em vá ri as uni ver si da -
des, com apo io do nos so Con se lho Bra si le i ro de
Oftal mo lo gia tem de mons tra do o be ne fí cio para o ho -
mem bra si le i ro em re la ção ao óleo de si li co ne.

O tem po de uso do óleo de si li co ne, em re su mo,
vem da dé ca da de 70 ini ci al e tem sido in ten sa men te
em pre ga do na Amé ri ca do Nor te, na Eu ro pa, na Ásia, 
prin ci pal men te no Ja pão, e aqui no nos so Bra sil in ten -
sa men te nes ses úl ti mos vin te anos.

Qu a is são as com pli ca ções do óleo de si li co ne?
Cre io que é fun da men tal isso, le var mos a si tu a ção
para esse lado. Exis te al gu ma com pli ca ção do óleo de 
si li co ne in tra-ocu lar? Eu di ria que as com pli ca ções
sis tê mi cas são to tal men te ine xis ten tes. O óleo de si li -
co ne apli ca do den tro do glo bo ocu lar não pro vo ca ne -
nhu ma ou tra com pli ca ção sis tê mi ca à dis tân cia, nem
no cé re bro que está jun to, nem nos se i os pa ra na sa is
ou em qua is quer ou tros sí ti os, o si li co ne não pro vo ca
ne nhum tipo de com pli ca ção sis tê mi ca.

Já as com pli ca ções ocu la res exis tem e são o
que cha ma mos de tem po rá ri as. Essas com pli ca ções
se ma ni fes tam ge ral men te na cór nea ou no au men to
da pres são in tra-ocu lar.

De for ma que as com pli ca ções do óleo de si li co -
ne são ra ras e a ma i o ria de las tem po rá ri as, que po -
dem ser con tor na das com me di das te ra pêu ti cas cor -
re tas. 

Eu di ria, tam bém, que a ma i o ria des sas com pli -
ca ções, Srs. Se na do res, deve-se à pró pria do en ça
base, qual seja: o des lo ca men to de re ti na – que é a
prin ci pal in di ca ção – leva por si só, a es sas com pli ca -

ções que ve mos em pa ci en tes sub me ti dos à vi trec to -
mia com co lo ca ção de óleo de si li co ne in tra-ocu lar.

De for ma que eu não que ria mais to mar mais
tem po dos se nho res. Res tam-me al guns pou cos mi -
nu tos. Mas eu gos ta ria de di zer que, no Bra sil, des de
1997, as com pa nhi as Vis ta tec e Oftal mos já têm a pa -
dro ni za ção e o cer ti fi ca do do uso des sas me di ca ções. 
O Mi nis té rio da Sa ú de tem os nú me ros exa tos das
duas com pa nhi as, as qua is já re ce be ram apro va ção
para uso des sas subs tân ci as, con for me os cer ti fi ca -
dos, que, de po is, pas sa rei aos mem bros des ta Co -
mis são para que cons tem, se hou ver ne ces si da de, no 
Re la tó rio fi nal da ma té ria.

Com pa nhi as bra si le i ras, tam bém pre o cu pa das
com a sa ú de ocu lar da po pu la ção bra si le i ra, no in tu i to 
de sal va guar dar a vi são ou de de vol vê-la em ca sos
mais gra ves, já se an te ci pa ram e re gis tra ram jun to ao
Mi nis té rio da Sa ú de a pos si bi li da de de co mer ci a li za -
ção des sa subs tân cia.

Em re su mo, pre za do Se na dor Se bas tião Ro -
cha, gos ta ria de de i xar cla ro que o uso te ra pêu ti co
pelo of tal mo lo gis ta é ple na men te jus ti fi cá vel para o
tra ta men to de pa to lo gi as ocu la res gra ves não re cu pe -
rá ve is de ou tra ma ne i ra, a não ser com a uti li za ção do
óleo de si li co ne du ran te as ci rur gi as. É im por tan te fri -
sar que esse pro ce di men to, que já vem sen do uti li za -
do no Bra sil, sal va guar dou e re cu pe rou a vi são de mi -
lha res de bra si le i ros.

Em re la ção ao tem po do uso do óleo de si li co ne
e a seus pos sí ve is efe i tos de le té ri os, po de mos di zer
que há uma ex pe riên cia mun di al e bra si le i ra acu mu la -
da fa vo rá vel ao uso des sa subs tân cia subs ti tu ta tem -
po rá ria, o subs ti tu to ví treo tem po rá rio. Por tan to, são
pou cas as com pli ca ções ocu la res e sis tê mi cas do
uso des sa subs tân cia.

Para fi na li zar, que ro di zer que, como úni co
subs ti tu to ví treo de lon ga du ra ção hoje exis ten te no
meio ci en tí fi co mun di al e bra si le i ro, é im pe ri o so e fun -
da men tal o uso do si li co ne para que a vi são pos sa ser 
res ti tu í da em gran de nú me ro de bra si le i ros.

Sr. Pre si den te, mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Agra -

de ce mos a par ti ci pa ção do Dr. Mar cos Ávi la, Pre si -
den te do Con se lho Bra si le i ro de Oftal mo lo gia.

Jus ti fi co que a pre sen ça do Dr. Mar cos Ávi la
nes ta au diên cia pú bli ca deve-se ao fato de que o
subs ti tu ti vo por mim apre sen ta do faz uma ex cep ci o -
na li da de ao uso do si li co ne lí qui do no or ga nis mo hu -
ma no para fins te ra pêu ti cos.

Re gis tro a pre sen ça do Se na dor Car los Pa tro cí -
nio e peço a aten ção dos se nho res se na do res para
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uma le i tu ra rá pi da até para que pos sa mos acom pa -
nhar o de ba te. São ape nas qua tro ar ti gos que po dem
es cla re cer to tal men te o as sun to que ora de ba ten do. 

Tra ta-se de um Pro je to de Lei da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, ao qual apre sen tei um subs ti tu ti vo, que ”pro í be 
o uso do si li co ne in je tá vel em qual quer de suas for mas e 
ofe re ce con di ções para o em pre go ci rúr gi co dos im -
plan tes de si li co ne no or ga nis mo hu ma no.

Art. 1º O Con gres so Na ci o nal de cre ta que é ve -
da do, em todo ter ri tó rio na ci o nal, o uso de si li co ne in -
je tá vel, em qual quer de suas for mas, para apli ca ção
no or ga nis mo hu ma no.

§ 1º Excep ci o na-se a pro i bi ção es ta be le ci da no
ca put ca sos de re co nhe ci da in di ca ção te ra pêu ti ca e
des de que o ór gão de Vi gi lân cia Sa ni tá ria te nha au to -
ri za do o re gis tro do pro du to para o uso es pe ci fi ca do.

§ 2º A em ba la gem do pro du to de si li co ne lí qui do,
de uso co mer ci al ou in dus tri al, deve con ter, os ten si va -
men te des ta ca da e em ca rac te res bem le gí ve is, a ad -
ver tên cia de que o pro du to é pro i bi do para uso hu ma no.

Art. 2º O em pre go ci rúr gi co de im plan tes de si li co -
ne para fins es té ti cos pres cri tos e apli ca dos por pro fis si -
o na is mé di cos re gis tra dos no Con se lho Re gi o nal de
Me di ci na sub me te-se ao con sen ti men to li vre e es cla re -
ci do, a ser for ma li za do por ins tru men to par ti cu lar, me di -
an te o qual o pa ci en te é in for ma do so bre a in di ca ção
para re a li za ção da ci rur gia e so bre os ris cos e as con se -
qüên ci as ine ren tes ao pro du to e ao pro ce di men to e de -
cla ra o con sen ti men to para sua re a li za ção.

Art. 3º O ór gão com pe ten te do Po der Exe cu ti vo
res pon sa bi li za-se pela ela bo ra ção das nor mas téc ni -
cas e sa ni tá ri as a se rem ob ser va das na fa bri ca ção,
re gis tro, co mer ci a li za ção e uti li za ção do si li co ne in je -
tá vel e dos im plan tes de si li co ne, in clu si ve quan to às
de ter mi na ções a se rem con ti das no do cu men to de
con sen ti men to li vre es cla re ci do e na em ba la gem e
bula dos pro du tos, que de ve rão men ci o nar os be ne fí -
ci os e ma le fí ci os de cor ren tes de seu uso.

Art. 4º Asse gu ran do o aces so do pa ci en te à em -
ba la gem e à bula dos pro du tos à base de si li co ne,
para fins de uso no or ga nis mo hu ma no. Escla re ço
ain da que os pon tos mais com ple xos, po lê mi cos e de
ma i or con tro vér sia nes se pro je to re fe rem-se exa ta -
men te à apli ca ção do si li co ne lí qui do, in je tá vel no or -
ga nis mo hu ma no, e à ques tão do em pre go do ter mo
de con sen ti men to li vre es cla recimen to, ou seja, o seu
do cu men to, que é po pu lar men te co nhe ci do como ter -
mo de res pon sa bi li da de, tam bém ob je to de con tro -
vér si as e di ver gên ci as, além de ou tros as pec tos que
es ta re mos in for man do no de cor rer do de ba te.

Con ce do a pa la vra ao Dr. Car los Alber to Ja i mo -
vich, Co or de na dor de Ensi no e Pes qui sa no ser vi ço

do Pro fes sor Ivo Pi tan guy, cur so de pós-gra du a ção, e
Di re tor Ci en tí fi co do De par ta men to de Ci rur gia Plás ti -
ca do Co lé gio Bra si le i ro de Ci rur giões.

Com a pa la vra o Dr. Car los Alber to Ja i mo vich.
O SR. CARLOS ALBERTO JAIMOVICH – Exmº 

Sr. Se na dor Se bas tião Ro cha, Exmªs. Srªs  Se na do -
ras, Se nho res e Se nho ras, pri me i ra men te, gos ta ria
de agra de cer à es pe ci al de fe rên cia do Se na dor Se -
bas tião Ro cha em me con ce der a pa la vra, ten do em
vis ta a ne ces si da de pre men te de re tor nar ao Rio de
Ja ne i ro, por que, hi e rar qui ca men te, de ve ria fa lar de -
po is do Pre si den te da So ci e da de Bra si le i ra de Ci rur -
gia Plás ti ca, a fi gu ra que re pre sen ta, por ele i ção, os
três mil e pou cos as so ci a dos, me nos a So ci e da de
Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca. Agra de ço ao Dr. Gar cia 
e ao Dr. Da her a gen ti le za.

Re la ti va men te ao si li co ne, vale di zer que se tra -
ta de um as sun to bas tan te in te res san te e ins ti gan te.
Aí vai a pri me i ra ma ni fes ta ção ofi ci al, como re pre sen -
tan te do Pro fes sor Ivo Pi tan guy, que in fe liz men te não
pôde es tar aqui pes so al men te, por que fica mu i to di fí -
cil subs ti tu ir ou re pre sen tar al guém da es ta tu ra ou en -
ver ga du ra do Pro fes sor   Pi tan guy, no sen ti do de cum -
pri men tar o Se na dor Se bas tião Ro cha, pela opor tu ni -
da de de ten tar en fren tar um pro ble ma, que diz res pe i -
to ao es cla re ci men to ade qua do so bre o que é o pro -
du to, qua is as suas apli ca ções, re per cus sões e os be -
ne fí ci os que po dem tra zer à po pu la ção.

Em úl ti ma aná li se, o Se na dor Se bas tião Ro cha
está cum prin do o seu prin cí pio hi po crá ti co de ofe re -
cer aos ci da dãos o me lhor que exis te den tro dos li mi -
ta dos, mas mu i to cri a ti vos re cur sos da me di ci na. 

Em re la ção ao si li co ne, este é um pro du to fa bri -
ca do ba si ca men te, a par tir da subs tân cia que mais
exis te na su per fí cie do nos so pla ne ta: a are ia, a sí li ca.
O si li co ne é fa bri ca do a par tir do si lí cio. O es ta do de
agre ga ção des ses áto mos de si lí cio, que são li ga dos
com oxi gê nio, en xo fre e ni tro gê nio, dá o grau de es ta -
bi li da de do pro du to. 

Então, o si li co ne pode apre sen tar-se na for ma lí -
qui da, na for ma gel, mais ou me nos co e so, e na for ma 
só li da. Por tan to, é o grau de agre ga ção que dá a ca -
rac te rís ti ca fí si ca do pro du to. São es sas ca rac te rís ti -
cas que dão ao pro du to as di fe ren tes par ti cu la ri da des 
de com por ta men to no te ci do hu ma no.

Tan to que o si li co ne, na for ma lí qui da, como dis -
se o Dr. Mar cos, tem a ne ces si da de de ser apli ca do
em uma área que, por ser lí qui do  e ter uma tex tu ra
mu i to bran da, não per ca a sua lo ca li za ção, não se di -
fun da e, ao se di fun dir, não per ca o con tro le do mé di -
co so bre o pro du to, no lo cal onde foi apli ca do.
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Daí se de pre en de que o si li co ne, já na sua for -
ma lí qui da, há bas tan te tem po, foi re co men da do pela
So ci e da de Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca, em um do -
cu men to ofi ci al, que os ci rur giões plás ti cos não fi zes -
sem uso do si li co ne lí qui do, só po den do ser no seu
grau mé di co  de pu re za para fi na li da des de cor re ção
cor po ral.

Exis te uma re co men da ção for mal da So ci e da de 
Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca ain da vá li da até os dias
de hoje – um exem plo é a in je ção do si li co ne, em seu
es ta do qua se flu i do, no te ci do gor du ro so. O si li co ne,
com a for ça da gra vi da de, vai-se mo vi men tan do e
des lo can do, e a prin ci pal re per cus são é a des fi gu ra -
ção, sa in do com ple ta men te do prin cí pio bá si co que
nor te ou a sua apli ca ção ori gi nal.

Um dos ma i o res mé ri tos do es tu do que está
sen do fe i to com mu i to afin co pelo Se na dor Se bas tião
Ro cha re fe re-se a esse as sun to e diz res pe i to à exis -
tên cia de um pe ri go enor me na uti li za ção do si li co ne
lí qui do no seu grau in dus tri al. Há mu i tas no tí ci as acer -
ca des sa ques tão, por que o tema é mu i to di vul ga do
pela im pren sa. As pes so as que que rem fa zer mo di fi -
ca ção do seu cor po cha mam mu i to a aten ção, como
no caso dos tra ves tis e dos tran se xu a is, que, na ten ta -
ti va de apri mo rar o seu cor po em di re ção à com ple i -
ção fe mi ni na, por de sin for ma ção, sub me tem-se às
mãos de pes so as que eu con si de ra ria ines cru pu lo -
sas, que in je tam-lhes no cor po vo lu mes enor mes de
si li co ne in dus tri al, mis tu ra do com óleo mi ne ral, na
ten ta ti va de pro du zir for mas exu be ran tes, como ma -
mas e qua dris. Há quem in je te cin co li tros, dez li tros,
des se pro du to no cor po, ge ran do pro ble mas re al men -
te mu i to sé ri os. Essas pes so as di zem que têm al guns
anos de gló ria, por que a si tu a ção pode fi car es tá vel,
ad qui rin do-se uma for ma bo ni ta du ran te al gum tem po 
– me ses ou anos. Entre tan to, de po is, o pro du to co me -
ça a se apro xi mar da su per fí cie da pele, des lo can -
do-se e fa zen do fís tu las e ori fí ci os, que se in fec tam.
Há tam bém des fi gu ra ção, e o or ga nis mo co me ça a
en du re cer. 

Re al men te, a uti li za ção do si li co ne de grau in -
dus tri al, mis tu ra do com óle os e ou tras subs tân ci as,
para qual quer na tu re za do cor po hu ma no, é um pro -
ce di men to que clas si fi ca ría mos como cri mi no so. Os
pa ci en tes da San ta Casa que re ce be ram esse tipo de
”tra ta men to“, fe i to ge ral men te atrás de pse u do-sa lões 
de es té ti ca, fo ram aten di dos por apli ca do res com as
mãos su jas, sen do esse si li co ne ti ra do da em ba la gem 
e co lo ca do num copo. A se rin ga uti li za da é com par ti -
lha da por vá ri as pes so as, e são in je ta dos de for ma
ab so lu ta men te pri má ria vo lu mes enor mes de si li co ne 
na face, nas ma mas. Essas pes so as es ta ri am, a prin -

cí pio, de sa vi sa das das pés si mas re per cus sões do
pro du to. 

Por tan to, a pro i bi ção para apli ca ção, no cor po
hu ma no, de si li co ne in dus tri al, mis tu ra do ou não com
óle os mi ne ra is, deve ser re al men te ba ni da, pros cri ta
e ca rac te ri za da como uma ati tu de de le são cor po ral
gra ve.

O si li co ne, no seu es ta do gel, apre sen ta o pro -
ble ma de ter uma fra ção lí qüi da, que pode mi grar por
en tre as mo lé cu las do si li co ne gel, re pro du zin do o
mes mo fe nô me no que ha ve ria se fos se in je ta do si li -
co ne lí qui do. A fra ção lí qui da do con te ú do gel pode
even tu al men te re pro du zir.

A in dús tria que pro duz os im plan tes ma má ri os,
es pe ci fi ca men te de si li co ne, evo lu iu mu i to nes ses úl -
ti mos tem pos e con se guiu che gar a um es tá gio bem
aper fe i ço a do, pro du zin do um im plan te ma má rio de si -
li co ne, no seu es ta do gel, em que as mo lé cu las são
al ta men te co e sas. Então, caso se pe gue um im plan te
de si li co ne e se cor te com uma te sou ra ou com um
bis tu ri, ele não vaza: con ti nua com a mes ma for ma,
com a mes ma agre ga ção, com a mes ma con sis tên -
cia, com a mes ma tex tu ra, eli mi nan do o pro ble ma do
cha ma do ble e ding, ou seja, da sa í da do gel do si li co -
ne de den tro do seu con te ú do, o que ba si ca men te se -
ria o gran de pro ble ma que pre o cu pa as pes so as. 

O que acon te ce com o im plan te? O gel sai e mi -
gra pelo cor po? Exis te, no ima gi ná rio po pu lar, a idéia
de que o im plan te de si li co ne pode apre sen tar gran -
des ris cos à sa ú de, por que o si li co ne mi gra pelo cor -
po e vai pa rar no cé re bro, no rim, no fí ga do. Esse re al -
men te se ria o gran de pro ble ma, que, com o gel de
alta co e são, fi ca ria ex tre ma men te mi ni mi za do. É di fí -
cil fa lar so bre isso sem usar o ad je ti vo, mas, nes se
caso es pe ci fi ca men te, a in dús tria che gou a um pon to
em que o gel uti li za do para es sas fi na li da des de re -
mo de la gem ma má ria ofe re ce um grau de se gu ran ça
mu i to in te res san te pelo seu grau de co e si vi da de.

Ou tro es ta do se ria o só li do. Esse si li co ne é exa -
ta men te igual aos ou tros. Ape nas o grau de agre ga -
ção das suas mo lé cu las é ma i or e, por tan to, a fra ção
lí qui da pas sa a ser pra ti ca men te ne nhu ma. Esse tipo
de im plan te é uti li za do em au men tos de que i xo, em
ar tri te re u ma tói de – em pes so as que te nham de for -
ma ção da mão por ar tri te re u ma tói de -, que é uma do -
en ça auto-imu ne, do en ça re u má ti ca. Essas ar ti cu la -
ções mu i tas ve zes são subs ti tu í das por ar ti cu la ções
de si li co ne. Mu i tas pes so as, prin ci pal men te pes so as
mais ido sas, po dem vol tar a ter mo vi men tos, como
pe gar um copo e es cre ver, subs ti tu in do suas ar ti cu la -
ções de for ma das pela ar tri te por ar ti cu la ções de si li -
co ne, que tam bém são uti li za das em pro ble mas de
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an qui lo se tem po ro man di bu lar, ou seja, pes so as que
não con se guem abrir a boca por ar tro se da ar ti cu la -
ção pas sam a ter essa ha bi li da de de vol vi da uti li zan -
do-se im plan tes de si li co ne.

Tam bém é mu i to fe liz o pro je to quan do fala de
im plan tes de si li co ne, ex pres são que se di fe ren cia eti -
mo lo gi ca men te da ex pres são ”pró te se de si li co ne“.
Pró te se, eti mo lo gi ca men te fa lan do, é aque le ma te ri al
que se co lo ca no or ga nis mo e que man tém al gum
grau de co ne xão com o meio ex ter no. E tudo o que
que re mos do nos so im plan te é que ele não vire uma
pró te se. Qu an do se co lo ca um im plan te, de se ja mos
que ele per ma ne ça in ti ma men te no or ga nis mo, pelo
ma i or tem po pos sí vel, no seu es ta do ori gi nal, inal te -
ra do.

Então, quan do exis te, por al gum pro ble ma, uma
co mu ni ca ção do im plan te com o meio ex ter no, te o ri -
ca men te ele pas sa ria a ser uma pró te se. Um olho ar ti -
fi ci al é uma pró te se; uma den ta du ra é uma pró te se; e
hoje exis te um ter mo que já vai cons tar do novo di ci o -
ná rio, que são as ór te ses, que subs ti tu em ór gãos
para al gu mas fun ções.

Qual é a po si ção do ser vi ço do pro fes sor Pi tan -
guy em re la ção a isso? Não se uti li zam im plan tes de
si li co ne lí qui do, em bo ra sa i ba mos que to das as se rin -
gas e agu lhas são re ves ti das em seu in te ri or de si li co -
ne, e esse si li co ne, de uma for ma ou de ou tra, é in je -
ta do. Cada vez que o pa ci en te toma uma in je ção, va -
mos to mar como exem plo um di a bé ti co, que se in je ta
in su li na vá ri as ve zes por dia, está re ce ben do mi cro -
par tí cu las de si li co ne cada vez que ele in je ta, por que
a se rin ga e as agu lhas são re ves ti das de si li con te.
Por tan to, im pe dir a uti li za ção do si li co ne em pro du tos
mé di cos se ria pra ti ca men te in vi a bi li zá-los, por que,
por exem plo, os mar ca pas sos são re ves ti dos de si li -
co ne, as pró te ses aór ti cas são de ma te ri a is alo plás ti -
cos e mu i tos de les re ves ti dos de si li co ne. O si li co ne é
mu i to im por tan te no trans por te do san gue por que ele
é um po de ro so fa tor an ti a gre ga dor pla que tá rio, por -
tan to, ele im pe de a co a gu la ção do san gue. Então, há
uma sé rie de van ta gens no pro du to a que não po de -
mos nos ce gar. Te mos que ver exa ta men te onde es -
tão os ris cos, e aí, sim, en trar no pro ces so de li mi ta -
ção, por que o gran de pro ble ma é o do cri té rio. No ser -
vi ço do pro fes sor Pi tan guy, si li co ne lí qui do não é fe i to
em hi pó te se ne nhu ma.

O im plan te ma má rio, que se ria a ma ci ça ma i o ria 
do tipo de im plante de si li co ne usa do em ci rur gia
plás ti ca e o im plan te de si li co ne para glú te os, es ses
pro du tos, no grau in dus tri al em que se en con tram,
ofe re cem bas tan te se gu ran ça. Os es tu dos de mons -
tram que eles não ofe re cem ris co para sur gi men to

de cân cer, por tan to não são car ci no ge né ti cos no or -
ga nis mo hu ma no. Está pro va do tam bém, até os es -
tu dos atu a is, que eles não pro vo cam do en ças au -
to-imunes, do en ças re u má ti cas, ha ven do in clu si ve a
ma ni fes ta ção da So ci e da de Ame ri ca na de Re u ma -
to lo gia, di zen do que não é pre ci so mais ha ver gas to
de di nhe i ro, de ver ba em pes qui sas nes sa di re ção
por que isso já está exa us ti va men te com pro va do. E a
So ci e da de Bra si le i ra de Re u ma to lo gia ra ti fi ca esse
pon to de vis ta.

Então vem o pro ble ma de usar o im plan te para
fi na li da des cha ma das me ra men te es té ti cas e re cons -
tru to ras – e aí en tra uma po si ção fi lo só fi ca que acho
ab so lu ta men te fun da men tal.

Fa lan do de pro ce di men tos éti cos e mo ra is, não
exis te uma ci rur gia plás ti ca re pa ra do ra que não vise
uma fi na li da de es té ti ca. E não exis te ne nhu ma ci rur -
gia es té ti ca que não vise re pa rar al gu ma co i sa. Qual é 
a in ten ção? Qu an do se re pa ra al gu ma co i sa em uma
pes soa que es te ja mu i to afas ta da da nor ma li da de, a
in ten ção é de re cons tru ir essa pes soa de ma ne i ra
que ela fi que, es te ti ca men te, o mais pró xi mo pos sí vel
da nor ma li da de, o mais pró xi mo pos sí vel de seus se -
me lhan tes. Isso é um aca ba men to es té ti co ab so lu ta -
men te ine vi tá vel, por que se não não es ta re mos cum -
prin do nos sa fun ção de ci rur giões plás ti cos. E uma fi -
na li da de es té ti ca não pode ser jus ti fi ca da se ela não
visa re pa rar al gu ma co i sa. Com re la ção a uma se nho -
ra com cin qüen ta ou ses sen ta anos que es te ja com a
fi si o no mia ca í da, não se pode con si de rar su pér flua
sua ne ces si da de de que rer ter uma apa rên cia com -
pa tí vel com seu es ta do de âni mo. A cri té rio do ci rur -
gião e a cri té rio do pa ci en te, não se po dem clas si fi car
es sas ci rur gi as como me ra men te es té ti cas.

Eu gos ta ria de co lo car para os se nho res, para
jus ti fi car esse pon to de vis ta, o se guin te: hoje exis te
uma lei, que foi ho mo lo ga da pelo Pre si den te da Re -
pú bli ca a par tir de um pro je to da De pu ta da Jan di ra
Feg ha li, após um pa re cer da Câ ma ra Téc ni ca do
CRM do Rio de Ja ne i ro, da qual faço par te – e tive o
pri vi lé gio de ser o au tor des se pa re cer –, mos tran do
que os pla nos de sa ú de di zem que a re cons tru ção de
mama, por exem plo, em pa ci en tes que ti ve ram cân cer 
e fo ram mas tec to mi za dos, não pode ser co ber ta pe -
los pla nos de sa ú de, por que não se re cons ti tui um ór -
gão ou uma fun ção. 

É óbvio que o pre ço que a pa ci en te que teve um 
cân cer de mama paga para fi car cu ra da é fi car sem a 
mama. Então, as pes so as di zi am ”Não mexa com
isso, você está cu ra da do cân cer. Dê gra ças a Deus e 
fi que sem a sua mama“. Hoje em dia, en ten de-se
que o tra ta men to so men te es ta rá com ple to se for de -
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vol vi da à pa ci en te al gu ma co i sa que seja mais pró xi -
ma, mais pa re ci da com a mama. Sa be-se que essa
mama não vai lac tar, não vai ter uma fun ção eró ti -
co-sensual, por que a sua sen si bi li da de es ta rá com -
pro me ti da, mas es tar-se-á de vol ven do à ela a dig ni -
da de cor po ral, que é a mais no bre das fun ções. A
mama para a mu lher é tão im por tan te quan to a ge ni -
tá lia para o ho mem.

Onde en tra o si li co ne nis so? Mu i tas ve zes, não
te mos ou tro re cur so para re cons tru ir uma mama que
não seja um im plan te ma má rio de si li co ne. Ele deve
ser usa do com cri té rio? Sim. Exis tem pro to co los?
Sim. Ele deve ser pros cri to? Não. Ele deve ser te mi -
do? Ele deve ser te mi do na me di da em que deve ser
te mi da qual quer ci rur gia de qual quer na tu re za. Uma
gran de even tra ção é re pa ra da com ma te ri al alo plás ti -
co, que é uma tela de Mar lex.

Ago ra, va mos ten tar ana li sar o ou tro lado da
ques tão, que é o pro ble ma me ra men te es té ti co. Uma
me ni na que che gou aos 21 anos e nas ceu des pro vi da 
de ma mas, so men te com au réo las e ma mi los, reta,
com ple ta men te reta. Em con se qüên cia, ela é ex tre -
ma men te com ple xa da; vai pas sar 50 anos fa zen do te -
ra pia? Mas a te ra pia não vai fazê-la ter ma mas. Vai
ser di fí cil ela se con for mar com o fato de não ter. Será
que a dor da alma des sa me ni na é me nor? Será que
po de mos quan ti fi car essa dor em re la ção àque la que
ti nha uma mama e a per deu pelo cân cer?

Nes sas pa ci en tes, ge ral men te, o úni co re cur so
dis po ní vel é o im plan te ma má rio de si li co ne. Como fa -
zer? É con si de ra do um pro du to pe ri go so? Abso lu ta -
men te, não con si de ra mos o im plan te ma má rio de si li -
co ne um pro du to pe ri go so.

No mo men to em que se es ta be le ce uma di re triz
de como se uti li zar, con si de ro ab so lu ta men te cor re to
que as co i sas se jam dis ci pli na das, co or de na das,
com pi la das, que ha jam es ta tís ti cas. A nos sa co mis -
são de si li co ne, da So ci e da de Bra si le i ra de Ci rur gia
Plás ti ca, tem esse fim. É cla ro que o im plan te ma má -
rio de si li co ne ofe re ce al guns gra us de pro ble mas lo -
ca is, já que sis tê mi cos não os há.

Então, va mos ver que pro ble mas são es ses, e,
na ma ci ça ma i o ria das ve zes, são re ver sí ve is. Um
mé to do que é re ver sí vel, que há so lu ção para os seus 
pro ble mas, não deve ser eli mi na do e nem res tri to a
pon to de as sus tar as pes so as que es tão pro cu ran do
por esse mé to do.

No que diz res pe i to à ma ne i ra de fa zer, que é o
ter mo de con sen ti men to, so bre o que o Se na dor se
co lo ca mu i to fle xí vel em re ce ber su ges tões, idéi as,
cre io que de va mos de i xar esse as sun to para o Dr.

Luiz Car los Gar cia, que re pre sen ta a po si ção da So ci -
e da de Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca. 

O que a so ci e da de, o Con se lho Fe de ral e o Con -
se lho Re gi o nal de Me di ci na pen sam a res pe i to dis so? 
O pró prio Se na dor Se bas tião Ro cha, por ser mé di co,
sabe que exis tem es sas in ter li ga ções do Có di go de
De fe sa do Con su mi dor, da le gis la ção vi gen te; quer di -
zer, a in ten ção é fa zer com que isso seja o mais se gu -
ro pos sí vel para o pa ci en te e o mais se gu ro pos sí vel
para o ci rur gião.

Então, na nos sa opi nião, re pre sen tan do o ser vi -
ço do Pro fes sor Dou tor Ivo Pi tan guy, re pre sen tan do o
Co lé gio Bra si le i ro de Ci rur giões, en ten de mos que,
quan to ao si li co ne lí qui do, já te mos uma po si ção fir -
ma da: ele é pe ri go so, não no que diz res pe i to a ris co
de vida, mas ao ris co da qua li da de de vida de cor ren te 
das con se qüên ci as da de for ma ção ca u sa da even tu -
al men te pelo seu des lo ca men to. 

O im plan te de si li co ne só li do tem suas in di ca -
ções mu i to bem es ta be le ci das, e isso nem está mu i to
em dis cus são. A dis cus são é a mís ti ca em re la ção ao
por quê, es pe ci fi ca men te, do im plan te ma má rio. Mas
o pro je to do Se na dor é mu i to mais abran gen te, ele
não se res trin ge à ci rur gia plás ti ca. 

Eu co lo ca ria, para me di ta ção, a di fe ren ci a ção
en tre o que é e o que não é es té ti co: será que ao se fa -
zer uma ci rur gia es té ti ca não se está fa zen do um pro -
ce di men to te ra pêu ti co? O ci rur gião que fi zer uma ci -
rur gia de que não há ne ces si da de, ele deve ser le va -
do às bar ras do tri bu nal, ob vi a men te, por que fa zer
uma ci rur gia des ne ces sá ria é agre dir des ne ces sa ri a -
men te o pa ci en te. 

Eu ape nas pe di ria a me di ta ção de V. Exªs so bre
o se guin te: o Dr. Jú lio San der son de Qu e i roz lan ça rá
um li vro ago ra, no Con se lho Re gi o nal de Me di ci na, no 
qual diz: ”A mor te é no tí cia. A cura é anô ni ma“. Ocor re 
que vi ven ci a mos uma gran de ex plo são de pes so as
que que rem fa zer uso do cor po e vão para a mí dia
anun ci ar que fi ze ram um im plan te, e cada vez ma i or.
De ve mos abs tra ir o fato, pois é ex ce ção. E, sen do ex -
ce ção, é em me nor nú me ro. E por ser em me nor nú -
me ro é mais fá cil co i bir. Va mos ra ci o ci nar em ter mos
da gran de mas sa de pa ci en tes que se be ne fi ci am
ano ni ma men te nas clí ni cas par ti cu la res, hos pi ta is
uni ver si tá ri os, hos pi ta is pú bli cos, no SUS e nos ser vi -
ços exis ten tes, uti li zan do pro du tos clas si fi ca dos
como ab so lu ta men te se gu ros para a sua re cu pe ra -
ção cor po ral.

Agra de ço ao Se na dor e acre di to que te nha es -
go ta do meu tem po. Mu i to obri ga do.
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O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Agra de ce mos ao 
Expo si tor. Gos ta ria de es cla re cer que tan to o Dr. Ja i -
mo vich quan to o Dr. Mar cos Ávi la, por mo ti vo de vi a -
gem, po dem ne ces si tar se au sen tar no de cor rer da
au diên cia pú bli ca. Este jam à von ta de para que, no
mo men to em que haja ne ces si da de, la men ta vel men -
te pos sam nos de i xar. Mas po dem per ma ne cer en -
quan to dis pu se rem de tem po.

Con ce do a pa la vra ao Dr. Da her, Pre si den te da
Asso ci a ção dos Hos pi ta is de Bra sí lia e da Co mis são
Ju rí di ca da So ci e da de Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca,
in for man do que o Dr. Luiz Gar cia, por ser Pre si den te
da So ci e da de, como mu i to bem dis se o Dr. Ja i mo vich, 
de ve ria ser o pri me i ro a fa zer a ex po si ção. Em fun ção
da vi a gem dos ou tros dois ex po si to res, fi cou para o
en cer ra men to para, de al gu ma for ma, ho me na ge ar -
mos o Pre si den te. Com a pa la vra o Dr. Da her.

O SR. JOSÉ CARLOS DAHER – Se na dor Se -
bas tião Ro cha, Srs. Se na do res, Dr. Gar cia, Pre si den -
te da So ci e da de Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca, e co -
le gas, a fim de que seja bem com pre en di da esta bre -
ve in ter ven ção, per mi tam-me co lo car uma cer ta cro -
no lo gia em mi nha ex pe riên cia de vida e em mi nha ex -
pe riên cia pro fis si o nal. No pró xi mo ano com ple ta rei 30 
anos de prá ti ca mé di ca em ci rur gia plás ti ca, sem con -
tar o tem po em que tre i nei com o Pro fes sor Ivo Pi tan -
guy. Ou seja, com o tre i na men to, te nho mais de 30
anos de con vi vên cia com a ci rur gia plás ti ca. E foi lá
meu pri me i ro con ta to com o si li co ne.

Qu an do vim para Bra sí lia com o in tu i to de mon -
tar o Ser vi ço de Ci rur gia Plás ti ca do Hos pi tal das For -
ças Arma das, após con cur so, eu me lem bro com cla -
re za de um dos pri me i ros ca sos que aten di e que nun -
ca me saiu da me mó ria. Era uma jo vem de 17 anos,
bo ni ta. Extre ma men te cons tran gi da, teve enor me di fi -
cul da de de me con tar seu pro ble ma em meu con sul -
tó rio, onde com pa re ce ra es pon ta ne a men te. Pos te ri -
or men te, con se guiu su pe rar as di fi cul da des pes so a -
is, con tou-me o pro ble ma e per mi tiu que a exa mi nas -
se. Na ver da de, era por ta do ra da Sín dro me de Po -
land. Co nhe ci da dos li vros de Me di ci na, tra ta-se de
uma sín dro me em que, per mi tam-me ex pli car, o pa ci -
en te nas ce com al gu ma de for mi da de no mem bro su -
pe ri or que pode se es ten der até a re gião ma má ria e o
mús cu lo gran de pe i to ral ou co me çar in ver sa men te,
pela re gião ma má ria e o mem bro su pe ri or. A pa ci en te
não ti nha a mama di re i ta. Ape nas a es quer da, per fe i -
ta men te con for ma da. À épo ca, os re cur sos dis po ní -
ve is, di ga mos, co nhe ci dos dos me i os téc ni cos, eram
ex tre ma men te po bres e re pre sen ta vam ci rur gi as de
12, 13, 14, 15 tem pos ci rúr gi cos, com re sul ta dos po -
bres e uma gran de quan ti da de de ci ca tri zes no cor po.

Egres so que era do ser vi ço do Pro fes sor Ivo Pi tan guy, 
onde ha via uma gran de quan ti da de de ci rur gi as de
au men to de ma mas, ti nha cer ta in ti mi da de com a uti li -
za ção de pró te ses de si li co ne. E, na que la épo ca, se -
quer exis tia a es pe ci a li da de mas to lo gia, que veio a
ser re gu la men ta da como es pe ci a li da de por vol ta de
1975 ou 1976. Então, nós ace i ta mos o de sa fio e nos
pro pu se mos a re cons tru ir a mama da que la pa ci en te,
o que fi ze mos co lo can do um pe que no im plan te de si -
li co ne sob a pele, que era ex tre ma men te ten sa, uma
pele jo vem. De po is de um ou dois me ses, nós ti rá va -
mos aque le im plan te e co lo cá va mos um ma i or, de po -
is um ma i or, de po is ou tro ma i or, até que nós con se -
gui mos dar àque la pa ci en te uma mama não tão bo ni -
ta quan to a ou tra, mas uma mama que a re in te grou à
sua vida so ci al e a fez fe liz. De po is esse pro ce di men -
to pro gre diu e sur gi ram os ex pan so res, que é uma
téc ni ca em que você ex pan de os te ci dos co lo can do
um pe que no saco in flá vel. A cada três ou qua tro dias,
nós in je ta mos na que le sa qui nho uma quan ti da de de
soro, que ex pan de o te ci do, ex pan de a pele. De po is
aque le sa qui nho in flá vel é re ti ra do e co lo ca mos um
im plan te de si li co ne. Des ta ma ne i ra nós po de mos re -
cons tru ir mama com a téc ni ca cha ma da téc ni ca dos
ex pan so res, que, por si nal, são pe que nos sa qui nhos
de si li co ne.

Esses pro ce di men tos evo lu í ram e de ram aos
mé di cos, aos téc ni cos, uma ex tra or di ná ria pos si bi li -
da de de aten der e de so cor rer as pes so as que ou não 
ti nham ma mam por um de fe i to con gê ni to ou que ti -
nham uma de fi ciên cia ca u sa da pelo tra ta men to do
cân cer de mama. 

A am pu ta ção to tal ou par ci al da mama pas sou a
ser cor ri gi da com si li co ne, e esse tra ba lho foi po ten ci -
a li za do quan do nós, na dé ca da de oi ten ta, con se -
guía mos le var re ta lhos de te ci do da bar ri ga ou das
cos tas para a re gião ma má ria. E, au men tan do a
quan ti da de de te ci do de re ves ti men to, nós po de ría -
mos co lo car im plan tes cada vez ma i o res.

Este meu pri me i ro con ta to com o si li co ne acom -
pa nhou-me du ran te toda a vida, onde eu me de di quei
es pe ci al men te às re cons tru ções ma má ri as, além da
prá ti ca nor mal da ci rur gia plás ti ca. E eu pos so di zer
aos se nho res que eu te nho uma con clu são de vida de 
que o si li co ne foi uma gran de con tri bu i ção da in dús -
tria e da en ge nha ria para a prá ti ca da me di ci na e para 
tra zer o bem-es tar a mi lha res de pa ci en tes. 

Em 1992, hou ve a mo ra tó ria. Essa ”mo ra tó ria“
foi quan do a FDA ame ri ca no de cre tou que o si li co ne
es ta va sub ju di ce, que era pre ci so es tu dar, que era
pre ci so dis cu tir a ques tão. E, por oca sião des ta ”mo -
ra tó ria“, eu tive opor tu ni da de de re pre sen tar a So ci e -
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da de Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca jun to ao Mi nis té -
rio da Sa ú de, e, du ran te cin co, seis ou sete anos,
acom pa nha mos to dos os es tu dos e fo mos, en tão, for -
ça dos a nos apro fun dar mos enor me men te no que diz
res pe i to ao si li co ne, sua com po si ção quí mi ca e as re -
a ções do or ga nis mo hu ma no a ele. E o si li co ne era e é 
com pa ra do, em ter mos de re a ção or gâ ni ca, ao aço e
ao nylon. Para as in clu sões no cor po hu ma no, o si li co -
ne, o aço e o nylon são aque les que me nos pro vo cam
re a ção das cé lu las do cor po hu ma no. Até que essa
mo ra tó ria ter mi nou, em 1999, com a pu bli ca ção da
FDA con clu in do que, de fato, não se com pro va va ne -
nhu ma cor re la ção do si li co ne com o cân cer de mama
ou com as do en ças auto-imu nes. Então, de po is de
toda essa dis cus são de vá ri os anos, so brou o que nós 
já co nhe cía mos, ou seja, as re a ções lo ca is que o si li -
co ne pode dar e as com pli ca ções lo ca is que pode dar, 
que são co nhe ci das e já eram ma ne ja das e tra ba lha -
das pe los mé di cos que usa vam o si li co ne. Ou seja,
pode ha ver a dor lo cal, que pode co e xis tir com uma
con tra tu ra cap su lar quan do o or ga nis mo en vol ve for -
te men te o si li co ne; pode acon te cer a in fec ção, mas
isso não é ori un do do si li co ne, é uma com pli ca ção
que pode acon te cer com qual quer ci rur gia, em qual -
quer cam po da me di ci na, em qual quer im plan te den -
tá rio, em qual quer ob tu ra ção, em qual quer foco pode
ha ver in fec ção. Re pe tin do, po de mos ter a con tra tu ra
cap su lar com dor e po de mos ter a de for ma ção da -
que le si li co ne co lo ca do. A for ma con se gui da pode
não se per pe tu ar ao lon go dos tem pos; ela pode so -
frer al gu mas al te ra ções. E, even tu al men te, quan do
co lo ca mos o si li co ne co ber to com po li u re ta no, que é
exa ta men te um en vol tó rio que pre vi ne a con tra tu ra
cap su lar, po de mos ter uma aler gia lo cal, que é o rash
cu tâ neo, como se fos se uma re a ção alér gi ca cu tâ nea, 
per fe i ta men te con tro lá vel e de co nhe ci men to e de do -
mí nio dos mé di cos.

Só algo novo so brou no de cor rer de todo esse
pe río do, que foi o fato ou o co nhe ci men to de que, di fe -
ren te men te do que nós ima gi ná va mos, o si li co ne não
era per ma nen te no cor po hu ma no. Ima gi ná va mos
que as pes so as te ri am si li co ne que iria além do tem -
po de vida das pes so as, além do tem po de du ra ção
do cor po hu ma no. Mas o si li co ne gel, de fato, não per -
sis te esse tem po todo, e a prá ti ca clí ni ca nos mos trou
que ele pode rom per es pon ta ne a men te den tro do
cor po hu ma no de po is de seis, oito, dez, doze, quin ze,
vin te anos.

Então, ten tou-se, no meio mé di co e nos con -
gres sos, pon ti fi car, es ta be le cer qua is se ri am os cri té -
ri os para tra tar os im plan tes de si li co ne. Vá ri as pro -
pos tas de tra ba lho sur gi ram, di zen do: Deve ser ti ra do

com seis anos, com oito anos, com quin ze anos. Até
que hoje te mos um con ce i to já for ma do, por que não
tem nada me lhor do que o tem po para es ta be le cer
efe ti va men te qual é o me lhor ca mi nho. Hoje sa be mos
que não exis te um tem po de fi ni do, que o si li co ne pode 
se rom per com oito ou dez anos, mas pode aos vin te
anos es tar ín te gro e que, se ti ver mos que fa zer um im -
plan te de si li co ne, te mos sim ples men te que acom pa -
nhá-lo com os pro ces sos de di ag nós ti cos que te mos,
que são a to mo gra fia com pu ta do ri za da, a res so nân -
cia mag né ti ca e, na even tu a li da de de des con fi ar mos
ou di ag nos ti car mos a rup tu ra do im plan te, ser ele
subs ti tu í do sem ne nhum pre ju í zo para o pa ci en te.

Ora, che ga mos a uma si tu a ção em que exa us ti -
va men te foi vi vi do e dis cu ti do o uso do si li co ne, e te -
mos bem de li ne a das qua is as com pli ca ções lo ca is
que o si li co ne pode dar. E, nes sa re la ção de cus to-be -
ne fí cio, evi den te men te que o si li co ne traz gran des
van ta gens para os pa ci en tes, para to dos os pa ci en -
tes: para os pa ci en tes que fo ram am pu ta dos da sua
mama, por um cân cer, to tal e par ci al men te; para pa ci -
en te que nas ceu sem uma mama; ou para pa ci en te
que, mes mo ten do nas ci do com as duas ma mas, as
tem mu i to pe que nas, de tal ma ne i ra que elas não con -
se guem se re la ci o nar bem com seu cor po, com seu
na mo ra do, com seu ma ri do, com o seu meio, que es -
con de seu de fe i to em pos tu ras vi ci o sas, para es con -
der aqui lo que, para elas, é um de fe i to. Por que, afi nal
de con tas, todo mun do tem di re i to de con vi ver ou de
ten tar atin gir a ima gem que so nhou de si pró prio.

Des sa ma ne i ra, en ten de mos que os li mi tes en -
tre o con ce i to de es té ti ca e re pa ra do ra são ex tre ma -
men te dis cu tí ve is. E tive a opor tu ni da de de dis cu tir
com o Se na dor Se bas tião Ro cha o tê nue li mi te en tre
o con ce i to de es té ti co e re pa ra dor. O que im por ta é a
ne ces si da de que o in di ví duo tem e o que a ciên cia
pode lhe ofe re cer. E a ciên cia de fato pode ofe re cer
um con for to a qual quer pes soa, seja ela am pu ta da
por um cân cer, seja ela de fe i tu o sa por que nas ceu de -
fe i tu o sa, seja ela de fe i tu o sa por que ela as sim se jul ga 
por ter se i os mu i to pe que nos. Qu al quer pes soa tem
di re i to aos re cur sos mé di cos que a ciên cia pode lhe
ofe re cer.

Então, ana li san do ago ra, nes ta dis cus são em
que nos é per mi ti do con vi ver com os se nho res e aqui
dar a nos sa opi nião, o pro je to de lei do Se na dor Se -
bas tião Ro cha, que con si de ra mos de um al can ce so -
ci al ex tra or di ná rio, por que vem co i bir as aber ra ções e
os des vi os, tais como o uso do si li co ne in dus tri al por
pes so as não au to ri za das, ou mes mo o uso de qual -
quer si li co ne por pes so as não au to ri za das, ela abor -
da ques tões cla ras, como a do si li co ne lí qui do. O si li -
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co ne lí qui do, quan do co lo ca do no cor po hu ma no, não 
sou con tra ele por que ele pos sa dar cân cer ou do en -
ça do co lá ge no, ab so lu ta men te. Mas sim ples men te
por que, quan do ele é in je ta do na in ti mi da de do te ci do, 
per de mos o con tro le so bre esse ma te ri al. E se ele dá
uma re a ção alér gi ca, se ele en ca ro ça, se ele en ri je ce
uma cer ta re gião, não te mos mais como res ga tá-lo.
Por isso, en ten de mos que, sal vo as ou tras in di ca ções
te ra pêu ti cas, como mu i to bem nos mos trou o Dr. Ávi -
la, o si li co ne lí qui do in je ta do no cor po hu ma no não
de ve ria efe ti va men te ser usa do.

Per mi ta-me, Se na dor, se me é dado o di re i to de
opi nar so bre o seu pro je to, a ques tão dos fins es té ti -
cos – con for me já ex pli ca ra an tes no seu art 2º – pos -
si vel men te po de ria ser re pen sa do na me di da em que
a ques tão ”fins es té ti cos“ re al men te não cor res pon de
à re a li da de dos pa ci en tes que, mes mo não ten do
uma pa to lo gia de cla ra da den tro dos mol des con ven -
ci o na is, pre ci sam do im plan te e que, para eles, aqui lo
não é es té ti ca, é efe ti va men te re pa ra dor.

E ain da, con ti nu an do no pro je to de lei do Se na -
dor, en ten de mos que seja de ex tre ma im por tân cia o
seu art. 3º, onde de ter mi na que as bu las se jam ofe re -
ci das aos pa ci en tes, com to das as ex pli ca ções con ti -
das, por de ver e obri ga ção do fa bri can te, como as sim
acon te ce com to dos os ou tros pro du tos mé di cos. Isso 
se gu ra men te vai dar à po pu la ção co nhe ci men to e se -
gu ran ça ma i o res no que diz res pe i to à uti li za ção des -
ses pro du tos, além de au men tar a res pon sa bi li da de
da que les que os fa bri cam e que o for ne cem para o
con su mo da po pu la ção.

Assim sen do, acre di ta mos, Se na dor, que essa
mes ma bula, se dis po ni bi li za da para o pa ci en te e com 
os ter mos de ter mi na dos pela Vi gi lân cia Sa ni tá ria, po -
de ria even tu al men te ser o subs ti tu to do ter mo de con -
sen ti men to in for ma do. 

Entre tan to, na mi nha opi nião, se não é esse o
con sen so, se os Se na do res en ten dem que o ter mo de 
con sen ti men to in for ma do é re al men te in dis pen sá vel
– ele é in clu si ve pre vis to no Có di go de Éti ca Mé di ca,
que, no seu art. 46, veda ao mé di co o di re i to de fa zer
qual quer in ter ven ção no cor po hu ma no que não seja
an tes in for ma da –, se os Se na do res ain da pen sam
que isso deve ser uti li za do, fa re mos uma pe que na
res sal va no art. 3º, que es ta be le ce que no do cu men to 
de con sen ti men to li vre in for ma do se jam de ter mi na -
dos os ter mos pelo Exe cu ti vo, que diz: ”O ór gão com -
pe ten te do Po der Exe cu ti vo res pon sa bi li za-se pela
ela bo ra ção das nor mas téc ni cas e sa ni tá ri as a se rem
ob ser va das na fa bri ca ção, re gis tro, co mer ci a li za ção e 
uti li za ção do si li co ne in je tá vel e dos im plan tes de si li -
co ne, in clu si ve quan to às de ter mi na ções a se rem

con ti das no do cu men to de con sen ti men to li vre e es -
cla re ci do“. 

Usan do os pró pri os ar gu men tos do Se na dor de
que o con sen ti men to li vre e es cla re ci do deve ser in -
for ma do de ma ne i ra ade qua da para cada pa ci en te e
em cada caso, acre di ta mos, Se na dor, que esse as -
sun to de ve ria ser dis cu ti do de for ma mais apro fun da -
da, en con tran do-se um modo mais ade qua do para
que esse con sen ti men to pos sa, se V. Exª jul gá-lo in -
dis pen sá vel, ser dis cu ti do e fle xi bi li za do na for ma da
sua re a li za ção ou na con fec ção da sua for ma fi nal.

Des sa ma ne i ra, per mi tam-me, en tão, se nho res,
en cer rar a mi nha ex po si ção, cum pri men tan do o Se -
na dor pelo seu es for ço, que jul ga mos ex tre ma men te
ne ces sá rio para a pro te ção não ape nas da boa prá ti -
ca mé di ca, mas so bre tu do dos cli en tes que ne ces si -
tam in dis cu ti vel men te do si li co ne para o seu bem-es -
tar.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Agra -

de ce mos ao Dr. Da her.
Antes de pas sar a pa la vra ao Dr. Luiz Car los

Gar cia, vou ler, em nome do Dr. Car los Alber to Ja i mo -
vich, uma men sa gem que de i xou à Co mis são: ”Agra -
de ço à Co mis são a de fe rên cia e a opor tu ni da de de
par ti ci par dos tra ba lhos efi ci en te men te co or de na dos
pelo Se na dor Se bas tião Ro cha. Cum pri men to e res -
pe i to sa men te de se jo ple no su ces so para se po der al -
can çar o que for o me lhor para os pa ci en tes, seus mé -
di cos e, en fim, para toda a so ci e da de ci vil. 

Con ti nuo a vos sa dis po si ção. 
Aten ci o sa men te, Dr. Car los Alber to Ja i mo vich“.
Qu e ro anun ci ar tam bém os con vi da dos para a

au diên cia pú bli ca de ama nhã, que será re a li za da às
10h nes ta Co mis são: Drª Dó ris Ma ria Hex sel, re pre -
sen tan te da So ci e da de Bra si le i ra de Der ma to lo gia;
Dr. Car los Au gus to Car pa ne da, Pre si den te da Asso ci -
a ção Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca, Se ção Dis tri to
Fe de ral; Dr. Alu í zio Fa ria de Sou za, re pre sen tan te da
So ci e da de Bra si le i ra de Me di ci na Esté ti ca; Dr.Cláu -
dio Ma i e ro vich Pes sa nha Hen ri ques, Di re tor Adjun to
da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria, e o Dr.
Car los Scherr, Di re tor do Hos pi tal de Car di o lo gia de
La ran je i ras.

Con ce do a pa la vra ao Pre si den te da So ci e da de
Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca, Dr. Luís Car los Gar cia,
Di re tor do Hos pi tal de Car di o lo gia de La ran je i ras. 

O SR. LUIZ CARLOS CELI GARCIA – Se na dor
Se bas tião Ro cha, Srªs e Srs. Se na do res, a So ci e da -
de Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca vem aqui, por mim
re pre sen ta da, para cum prir uma de ter mi na ção que

00460 Quinta-fe i ra  21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

    331FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



con si de ra mos uma obri ga ção, que é exa ta men te co -
la bo rar com esse pro je to em que o Se na dor Se bas -
tião Ro cha é o Re la tor e que tem por fim exal tar, man -
ter e ga ran tir a ci da da nia das mu lhe res bra si le i ras. 

Qu e re mos, no de cor rer da nos sa ex po si ção, si tu -
ar o que é a So ci e da de Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca. 

O ter ce i ro item é mos trar a po si ção atu al da co -
mu ni da de ci en tí fi ca in ter na ci o nal em re la ção ao cân -
cer e a do en ças auto-imu nes, ca u sa das ou não pelo
si li co ne de mama. 

Além dis so, fa re mos al gu mas su ges tões so bre
uma aná li se que a nos sa co mis são do si li co ne fez em
re la ção à pro pos ta do subs ti tu to do Se na dor Se bas -
tião Ro cha, o que ab so lu ta men te não traz ne nhu ma
crí ti ca e, sim, é uma co la bo ra ção, por que quem so -
mos nós para cri ti car um tra ba lho tão bem fe i to como
o do Se na dor?

Qu an do nos pre o cu pa mos em es tar aqui aju -
dan do a de fen der a ci da da nia da mu lher bra si le i ra,
não es ta mos pre o cu pa dos ape nas em con cor dar que
to dos os ma le fí ci os do si li co ne de vam ser aler ta dos e
de vam ser co mu ni ca dos ve e men te men te às pa ci en -
tes. Te mos uma ou tra pre o cu pa ção, que é dar ao si li -
co ne sua po si ção ade qua da para que não exis ta –
como acon te ceu nos Esta dos Uni dos, em 1992 –
aque le alar me imen so, em que o si li co ne se tor nou o
vi lão da his tó ria e acon te ce ram fa tos bem de sa gra dá -
ve is, en tre os qua is eu gos ta ria de ler o po si ci o na -
men to da Drª Eli za beth Co nel, da Emory Uni ver sity,
em que, par ti ci pan do de to das as re u niões prin ci pa is
da FDA para re vi sar o si li co ne, em 1991 e 1992, ela foi 
co-par ti ci pan te de de ci sões que, de uma cer ta for ma,
co la bo ra ram para esse pâ ni co.

Então, ela diz que, hoje, na pre sen ça de 20 es tu -
dos de mons tra ti vos de que não há re la ção de do en -
ças auto-imu nes e ne u ro ló gi cas com o si li co ne, ela
emi te a se guin te opi nião: ”Se hoje ti vés se mos es sas
con clu sões, es ses 20 tra ba lhos, po de ría mos ter evi ta -
do o que foi, na mi nha opi nião, o acon te ci men to mais
des tru ti vo, em re la ção aos cu i da dos com a sa ú de da
mu lher, que vi na mi nha vida.“

Então, na re a li da de, é uma ques tão de pos tu ra
ade qua da e, nes se sen ti do, nos so Se na do tem man ti -
do essa po si ção e nos sa im pren sa tam bém tem con -
tro la do esse tipo de po si ci o na men to.

Ou tro de ta lhe im por tan te é que te mos aqui um
tra ba lho que faz um es tu do do que acon te ce psi co lo -
gi ca men te com as mu lhe res que re ti ram a pró te se de
si li co ne. A con clu são é de que o tipo de com por ta -
men to, o com pro me ti men to de or dem psi co ló gi ca, os

qua dros de pres si vos em que es sas pa ci en tes mer gu -
lham são com pa rá ve is aos da obe si da de mór bi da. 

Fe i ta essa in tro du ção, eu gos ta ria de pas sar à
mul ti mí dia para, ra pi da men te, mos trar al guns de ta -
lhes que con si de ro im por tan tes.

A So ci e da de Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca foi
fun da da em 07 de de zem bro de 1948 e pos sui, hoje,
só ci os dis tri bu í dos no Bra sil in te i ro, to ta li zan do 3.425
só ci os. Na re a li da de, ela está com pos ta por 14 re gi o -
na is, dis tri bu í das tam bém pelo ter ri tó rio bra si le i ro;
tem 74 ser vi ços cre den ci a dos que for mam es pe ci a lis -
tas em ci rur gia plás ti ca, com toda ori en ta ção ade qua -
da para que te nham uma for ma ção de es pe ci a lis tas;
pro mo ve, anu al men te, cin co jor na das re gi o na is, cur -
sos in te gra dos para to dos os nos sos só ci os e um con -
gres so na ci o nal, que tem âm bi to in ter na ci o nal e é o
se gun do con gres so do mun do.

Com isso, que re mos, na re a li da de, de mons trar
que a so ci e da de está com pos ta por uma es tru tu ra
que vive con ti nu a men te em tor no do en gran de ci men -
to da ciên cia e do co nhe ci men to que é ob ti do den tro
da so ci e da de e trans mi ti do a seus só ci os.

Toda a sis te má ti ca de tra ba lho da nos sa so ci e -
da de está di vi di da em se to res bem de fi ni dos, como
por exem plo: ca pí tu lo de que i ma du ras, ca pí tu lo de ci -
rur gia de mão e as sim por di an te. Den tro des ses se to -
res, te mos uma co mis são, que é a Co mis são do Estu -
do do Si li co ne, que é com pos ta por dez mem bros,
que es tu dam efe ti va men te e es pe ci fi ca men te esse
as sun to. Qu e ro di zer com isso que, quan do fa la mos
do si li co ne, es ta mos fa lan do com pro pri e da de, com
co nhe ci men to ci en tí fi co e pro fun do para po der mos
tra zer aos Srs. Se na do res, com o res pe i to que V. Exas

me re cem, o co nhe ci men to ba se a do em es tu dos fe i -
tos por esta Co mis são.

A sede é em São Pa u lo e essa é a nos sa Di re to -
ria Exe cu ti va, mas o que in te res sa, na re a li da de, é en -
trar mos no as sun to a ser dis cu ti do. 

Ve jam: te mos aqui a aná li se do Subs ti tu ti vo do
Se na dor Se bas tião Ro cha para o qual va mos ape nas
sa li en tar es ses de ta lhes; de po is pe di ría mos per mis -
são para o Se na dor para fa zer mos a aná li se de vi da.

No art. 2º. O que nos cha ma a aten ção, é a
ques tão do con sen ti men to in for ma do. Ain da no art.
2º, exis te uma alu são es pe cí fi ca à ques tão do ter mo
‘ci rur gia es té ti ca“. De po is gos ta ría mos de cha mar a
aten ção para este de ta lhe em re la ção à com pa ra ção
do pro ce di men to re pa ra dor ou es té ti co que, no fim,
tem o mes mo sen ti do.

Art. 3º. A con ces são aos ór gãos com pe ten tes
para tra zer ao bu lá rio do pro du to to das os de ta lhes
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que de vem ser enun ci a dos aos pa ci en tes mas tam -
bém ele faz men ção a que o con sen ti men to li vre e es -
cla re ci men to seja fe i to tam bém por esse ór gão com -
pe ten te, ao que fa re mos de po is uma ob ser va ção.

O Se na dor ain da afir ma que, em bo ra os es tu -
dos re cen tes ela bo ra dos pela FDA e pela Agên cia de
Vi gi lân cia da Ingla ter ra não com pro vem que exis te re -
la ção da pró te se com o cân cer de mama e com do en -
ças auto-imu nes, S. Exª afir ma que não re fu ta ram de -
fi ni ti va men te esta hi pó te se.

Além dis so, S. Exª re pe te, e ape nas não cons ta -
ta ram em suas aná li ses ou em seus es tu dos essa
cor re la ção. Mas isso não sig ni fi ca que de fi ni ti va men te 
es te ja des car ta da essa pos si bi li da de.

Va mos co me çar por este item para tra zer mos al -
gu mas ob ser va ções de tra ba lho ci en tí fi cos do mun do
in te i ro a fim de dar mos, tal vez, uma vi são um pou co
di fe ren te des te fato. Nin guém pro vou que exis te, mas
tam bém não con se gue pro var que não exis te. Pro var
que não exis te re la ção, acre di to que so men te pelo
his tó ri co do que acon te ceu até hoje com es ses pro ce -
di men tos.

Hoje, te mos no mun do in te i ro mais de dois mi -
lhões de pa ci en tes por ta do res de pró te ses de si li co -
ne. O que, no nos so en ten der, pelo fato de não ha ver
ca sos re la ta dos na li te ra tu ra mun di al de ex pres si va
no to ri e da de e não ter mos tam bém na nos sa prá ti ca
mé di ca no ta do ca sos des se tipo, pode-se di zer até
que não exis te essa re la ção.

Va mos a al guns fa tos que ocor re ram em re la ção 
a nos sa li te ra tu ra mun di al e que, na re a li da de, pa re -
ce-nos que se exis te a in ten ção de se fa zer, por par te
de al gu mas que i xas de pes so as iso la das, para a co -
mu ni da de bra si le i ra a idéia de que se deve tra zer
essa pre o cu pa ção e cri ar uma ins ta bi li da de não con -
cor da mos com isso.

Co me çan do pelo Insti tu te of Me di ci ne dos Esta -
dos Uni dos, ele foi bem cla ro e bem de ci si vo ao di zer
que por suas con clu sões não se po de ria mais es tar
pen san do em gas tar ver bas para se fa zer pes qui sas
em cima da pos si bi li da de da de exer cer esta re la ção
ou não. Isso de via ser es que ci do e não se fa zer mais
tra ba lhos em cima dis so.

Além dis so, este Co mi tê Eu ro peu, que re ú ne 40
pa í ses, fun da do em 1992, tam bém se ma ni fes tou,
após a pes qui sa de cen te nas de mi lha res de ca sos:
”cân cer ou qual quer do en ça ma lig na, do en ça do co lá -
ge no ou ou tras do te ci do co ne ti vo e do en ças ou sin to -
mas ne u ro ló gi cos não têm re la ção ne nhu ma com o si -
li co ne. Além dis so, a FDA, que foi, na re a li da de, a ins -

ti tu i ção que cri ou toda esse iní cio de pes qui sa, tam -
bém se ma ni fes tou, em 1992, da se guin te ma ne i ra:

”Da vid Kass ler, por ta-voz da FDA, con clu iu que
”hoje es tou anun ci an do nos sa de ci são de que os im -
plan tes ma má ri os de si li co ne-gel se rão ava li a dos so -
men te atra vés de es tu dos clí ni cos con tro la dos. Pa ci -
en tes que ne ces si tam des ses im plan tes para re cons -
tru ção ma má ria te rão aces so as se gu ra do a esse es -
tu do“. Então, traz-se a idéia de que as pes qui sas fe i -
tas em la bo ra tó rio e no pro du to em si po dem ser de i -
xa das.

Aqui te mos a ob ser va ção da Drª Eli za beth Co -
nel, que já le mos an te ri or men te.

O que acon te ceu em re la ção a FDA, na re a li da -
de, é que, em 1991, em dez de abril, quan do fo ram
so li ci ta dos à FDA, às fá bri cas de pró te se de si li co ne
sub sí di os para que se pu des se di zer que o pro du to é
ab so lu ta men te ga ran ti do e não ca u sa ne nhum ma le -
fí cio, não ti ve ram con di ções de dar es ses sub sí di os.
Por isso, per ma ne ceu a dú vi da. Além dis so, à FDA e à 
Jus ti ça nor te-ame ri ca na fo ram pes so as, in for man tes
e téc ni cos ou ci en tis tas com fal sa po si ção, fa zen do
afir ma ções er ra das, o que, de po is, foi cons ta ta do.
Isso le vou a FDA e a Jus ti ça nor te-ame ri ca na a so -
men te per mi ti rem que se ma ni fes tas sem, nes sas au -
diên ci as, pes so as pre vi a men te cre den ci a das.

A So ci e da de Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca, na -
que la épo ca, fez um fó rum, tra zen do to das as es pe ci -
a li da des que se re la ci o nam com a mama, a pe di do do 
Mi nis té rio da Sa ú de, e se che gou à con clu são de que
a pró te se, em bo ra pro i bi da nos Esta dos Uni dos, con -
ti nu a ria a ser usa da no Bra sil. O Con se lho Re gi o nal
de Me di ci na do Rio de Ja ne i ro se guiu essa po si ção.

De po is, te mos tam bém uma ma ni fes ta ção da
Fe de ra ção Ibe ro La ti no Ame ri ca na de Ci rur gia Plás ti -
ca, que dis se que, na re a li da de, o si li co ne é tão usa -
do, no nos so meio, em di fe ren tes con di ções, como
se rin gas e agu lhas, que não há de se pre o cu par tan to 
com a pró te se de si li co ne e que a pró te se de si li co ne
ou si li co ne mé di co que se usa é inó cuo e não che ga a
ca u sar pro ble mas.

Há al guns tra ba lhos im por tan tes que pro vam
que não há re la ção do si li co ne com o cân cer de
mama. Um tra ba lho im por tan te mos tra que não há ris -
cos, para pa ci en tes que ti ve ram cân cer de mama e
que ti ve ram a sua mama re cons tru í da com si li co ne,
de au men to de me tás ta se ou ris co de mor te ou do
sur gi men to de qual quer com pli ca ção ou re ci di va do
cân cer lo cal. 

Há um tra ba lho que mos tra tam bém até a idéia
de que o si li co ne pos sa di mi nu ir a in ci dên cia de cân -
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cer de mama, nes se gru po que foi es tu da do du ran te
qua tor ze anos na po pu la ção de Los Ange les, que ti -
nha como ex pec ta ti va, du ran te esse pe río do, a in ci -
dên cia de 49,2 ca sos de cân cer e que, no en tan to, re -
la ta ram-se ape nas 31  es sas pa ci en tes to das por ta -
do ra de cân cer de mama. Pode-se fa zer até a ila ção
de que isso seja um fa tor que pos sa ter re du zi do essa
in ci dên cia es ta tís ti ca. 

Há tam bém tra ba lhos re a li za dos na in fluên cia
da pró te se de si li co ne na de tec ção do cân cer ma má -
rio. Esse é um tra ba lho do Plas tic and Re cons truc ti -
ve Sur gery, que é uma re vis ta res pe i ta dís si ma no
mun do in te i ro. Con clui-se que as mu lhe res com im -
plan tes ma má ri os nas qua is se de sen vol veu um cân -
cer ma má rio não ti ve ram o seu di ag nós ti co re tar da do
e ne nhu ma mo di fi ca ção no ín di ce de so bre vi da,
quan do com pa ra das com as pa ci en tes de cân cer
sem im plan te.

Há uma ma ni fes ta ção do Insti tu to Na ci o nal do
Cân cer, di zen do que usam as pró te ses de si li co ne
na re cons tru ção ma má ria, sem ne nhu ma con -
tra-indicação.

Há al guns tra ba lhos tam bém em re la ção à in ci -
dên cia de do en ças auto-imu nes, da Clí ni ca Mayo.

Há um ou tro tra ba lho em que fo ram es tu da das
87.501 mu lhe res, du ran te ca tor ze anos, em que não
se es ta be le ceu essa re la ção tam bém.

Aqui te mos uma ma ni fes ta ção do Co lé gio Bra si -
le i ro de Re u ma to lo gia, que eu gos ta ria de ler de po is.

E aqui, fi nal men te, as com pli ca ções lo ca is. Elas
po dem exis tir, mas não são di fe ren tes, como dis se o
Dr. Abdon José Mu rad Neto, do Con se lho Fe de ral de
Me di ci na. As com pli ca ções com as te las de Mar lex,
que é usa da cor ren te men te na ci rur gia ge ral, são
mais fre qüen tes do que com as pró te ses de si li co ne.

Na re a li da de, tem-se de ter pru dên cia com o
uso dos im plan tes e ob ser var o que acon te ceu no
trans cur so da evo lu ção tec no ló gi ca. A re sis tên cia da
pe lí cu la é ma i or, o tipo de re ves ti men to ru go so – não
é à base de re ves ti men to lí qui do – di mi nu iu a in ci dên -
cia de con tra tu ra e a alta co e si vi da de do gel, que está
den tro da pró te se, não per mi te que o gel es cor ra
quan do a pró te se rom pe, o que os dá na re a li da de
uma se gu ran ça ma i or.

Aqui, te mos uma es ta tís ti ca so bre Pro fes sor Pi -
tan guy, que, de 1980 a 2000, fez 750 ca sos de im -
plan te de si li co ne. Ve jam que, na pri me i ra fase de sua
ob ser va ção, 80 a 86, hou ve uma con tra tu ra em 9,6%
dos pa ci en tes e he ma to mas em 3,5%. Na se gun da
fase, ba i xou para 0,2% de he ma to mas e 1,0% de con -
tra tu ra da mama ope ra da.

Fi nal men te, esse dado, que nos in te res sa tam -
bém dis cu tir ra pi da men te, não ago ra, mas de po is,
nas ob ser va ções que va mos fa zer, de que o nos so
Con se lho Fe de ral de Me di ci na não ace i ta o con sen ti -
men to por es cri to. Nós te mos obri ga ção, pelo art. 46,
de in for mar ab so lu ta men te tudo ao pa ci en te, mas não 
se es ta be le ce que seja por es cri to. 

Na re a li da de, essa ma ni fes ta ção de mons tra
que o Con se lho, como está es cri to, na re a li da de, não
está ace i tan do a idéia de que se faça o con sen ti men -
to por es cri to.

Fi nal men te  e aqui ter mi na a nos sa apre sen ta -
ção de mul ti mí dia  eu gos ta ria de fa zer ra pi da men te
al gu mas ob ser va ções. Para fi na li zar, que ro co lo car a
po si ção da So ci e da de Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca,
no que se re fe re ao subs ti tu ti vo do Se na dor Se bas -
tião Ro cha.

Em pri me i ro lu gar, a ques tão dos fins es té ti cos.
Pa re ce-me que o Se na dor está sen sí vel a essa idéia
de que não po de mos se pa rar uma co i sa da ou tra.
Inclu si ve, no seu subs ti tu ti vo, S. Exª diz que os efe i tos
ne ga ti vos re ca em so bre ór gãos sa u dá ve is, sem qual -
quer pa to lo gia que ame a ce a sa ú de fí si ca dos in di ví -
du os. 

Enten de mos, nes te pon to, que mes mo que a
pa ci en te es te ja re cons tru in do uma mama, um ór gão
que não era sa u dá vel, que re mos cri ar um ór gão que
o subs ti tua, que te nha ca rac te rís ti cas sa u dá ve is e,
prin ci pal men te, que a sa ú de ge ral da pa ci en te seja
man ti da.

Não ve mos esse tipo de re la ção e en ten de mos
que tan to a ci rur gia re pa ra do ra como a es té ti ca tem
de ter o mes mo tra ta men to.

Ou tro de ta lhe é o ”con sen ti men to li vre e es cla -
re ci do“. O Se na dor Se bas tião Ro cha, na sua ex po si -
ção oral, que foi ta qui gra fa da na re u nião em que iria
apre sen tar o subs ti tu ti vo nos diz o se guin te: 

”Por fim con si de ra mos que o dis po si ti vo do in ci -
so II, ou seja, o es cla re ci men to ade qua do do pa ci en te 
so bre os ris cos a que vai se sub me ter cons ti tui, so -
bre tu do, uma obri ga ção do pro fis si o nal mé di co, apto
a uti li zar a lin gua gem mais apro pri a da em cada caso.“

Enten de mos que uma vez que exis ta um con -
sen ti men to li vre e in for ma do, que seja um tex to pre vi -
a men te ela bo ra do e que to dos os mé di cos têm de
ace i tar esse tex to por lei, isso tira um pou co a li ber da -
de do mé di co de ana li sar cada caso e usar para cada
qual a lin gua gem ade qua da para po si ci o nar ou es cla -
re cer o que se re fe re à ci rur gia em ques tão.

Ou tro de ta lhe que gos ta ría mos de en fa ti zar  e
está ab so lu ta men te cer ta essa po si ção, com que, in -
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clu si ve, a So ci e da de con cor da – é que te nha de ha ver 
um bu lá rio, uma bula ou um con jun to de in for ma ções
a res pe i to do pro du to. Enten de mos isso cor re to. E as
em pre sas que pro du zem esse si li co ne têm de se res -
pon sa bi li zar pelo pro du to que pro du zem e por isso os
pa ci en tes têm que sa ber das con se qüên ci as que o si -
li co ne pode tra zer, mas que o mé di co seja ape nas o
ve í cu lo da in for ma ção e que pa re mos por aqui, que
essa bula sir va na re a li da de de um úni co ins tru men to
de con ser va ção. Como com ple men ta ção, há o art. 4º,
que em vez de as se gu ra do o aces so, que o mé di co
seja obri ga do a mos trar a bula e te nha um do cu men to 
em que ele com pro ve que mos trou a bula, que esse
do cu men to seja as si na do e seja co lo ca do à dis po si -
ção de qual quer cir cuns tân cia den tro do fi chá rio do
pa ci en te.

Por fim, nós que ría mos co men tar o fato de que o 
Se na dor Se bas tião Ro cha co men ta que este pro je to
foi ins pi ra do, so bre tu do, nas de cla ra ções de uma pes -
soa do Rio de Ja ne i ro, Dona Bár ba ra Fer re i ra, que se
con si de ra ví ti ma do si li co ne. Ela é por ta do ra de lu pos 
eri te ma to so sis te mi co e se con si de ra ví ti ma do si li -
co ne, ten do de sen vol vi do pa to lo gi as gra ves. Esse é
um as sun to que está  sen do dis cu ti do ju di ci al men te.

Qu e re mos en fa ti zar que, na re a li da de, na si tu a -
ção em que se encon tra a con cep ção da re a li da de do 
si li co ne, que re mos le var em con si de ra ção as de ci -
sões to ma das pelo Co lé gio Ame ri ca no de Re u ma to -
lo gia, que en ten de que os es tu dos fe i tos for ne cem
pro vas con vin cen tes de que os im plan tes si li co ne
que não ex põem o pa ci en te a ne nhum ris co adi ci o -
nal do adi ci o nal no te ci do co ne ti vo ou de do en ças re -
u má ti cas.

A evi dên cia epi só di ca não deve ser mais usa da
para apo i ar essa re la ção pe ran te tri bu na is ou a FDA.
Em ca sos fu tu ros ou que en vol vam do en ças re u má ti -
cas pos si vel men te re la ci o na das com um agen te am -
bi en tal, so li ci ta mos que a FDA e ou tras agên ci as re -
gu la do ras per mi tam a so ci e da des pro fis si o na is, tais
como o Co lé gio Ame ri ca no de Re u ma to lo gia a pro -
mo ção de es tu dos epi de mi o ló gi cos ade qua dos e ci -
en ti fi ca men te de sen vol vi dos.

Os re la tó ri os epi só di cos, em bo ra im por tan tes
para cha ma rem a aten ção para um pro ble ma po ten ci -
al, não de vem ser usa do para for mu lar de ci sões e re -
gu la men tos. Enten de mos que o caso da Dona Bár ba -
ra, em bo ra te nha en se ja do uma dis cus são que tra rá
be ne fí ci os para a po pu la ção, é um caso epi só di co e
que não re pre sen ta, de ma ne i ra al gu ma, o con ce i to
que nós, den tro da ci rur gia plás ti ca, te mos a res pe i to
da ocor rên cia des sas pa to lo gi as re la ci o na das com a
pró te se de si li co ne.

Agra de ço mu i to a aten ção de to dos e a opor tu -
ni da de de ter tra zi do aqui o po si ci o na men to da So ci e -
da de Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca a par tir de lon gos
es tu dos fe i tos pela Co mis são de Si li co ne, como co -
men tei an tes. Além dis so fi ze mos re u niões com os
nos sos só ci os para dis cu tir o as sun to. 

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Obri -

ga do, Dr. Luiz Car los Gar cia, Pre si den te da So ci e da -
de Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca.

Pas sa re mos à fase de de ba tes. Está ins cri ta a
Se na do ra Emi lia Fer nan des.

Estou na po si ção de du blê e Pre si den te. Con sul -
to o Se na dor Car los Pa tro cí nio se pode me au xi li ar na 
Pre si dên cia. Qu an do eu ti ver que usar a pa la vra como 
Re la tor, V. Exª fica ao meu lado, Se na dor Car los Pa -
tro cí nio, e, quan do eu pre ci sar usar da pa la vra, V. Exª
pre si de a re u nião.

De mo cra ti ca men te, con ce de rei a pa la vra aos
Se na do res pre sen tes. Usa rei da pa la vra em úl ti mo
lu gar.

Eu gos ta ria de, com anuên cia do Pre si den te,
Se na dor Car los Pa tro cí nio, por dois mi nu tos  para não 
pre ju di car a fala dos Se na do res pre sen tes  ex pres sar
uma pe que na ma ni fes ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Tem
V. Exª a pa la vra.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Aos de ba te do -
res, mais uma vez, os nos sos agra de ci men tos.

Todo o meu re la tó rio está con subs tan ci a do em
ele men tos ci en tí fi cos e téc ni cos, con si de ran do es tu -
dos na ci o na is e in ter na ci o na is  al guns de les já ci ta -
dos pe los ex po si to res.

Como men ci o na do, nos so Có di go de Éti ca Mé -
di co, no seu art. 46, es ta be le ce que ”é ve da do ao mé -
di co efe tu ar qual quer pro ce di men to mé di co sem o es -
cla re ci men to e o con sen ti men to pré vi os do pa ci en te
ou de seu res pon sá vel le gal, sal vo em imi nen te pe ri -
go de vida“.

É com pli ca do para os meus co le gas do CRM ex -
pli ca rem que se pode con sen tir ou que se pode cons -
ta tar um con sen ti men to pré vio, sem uma as si na tu ra,
que não seja, por tan to, por es cri to, mas é pos sí vel
que haja ou tro meio.

Ain da fa lan do so bre o do cu men to da FDA, ba -
se ei-me no Ca das tro Fe de ral, vo lu me 64, nú me ro
160, um es tu do re a li za do pelo De par ta men to de Sa ú -
de de Ser vi ços Hu ma nos, que re la ta vá ri as pes qui -
sas, so bre tu do uma mu i to im por tan te en co men da da
a um ins ti tu to de me di ci na dos Esta dos Uni dos. Incluí
no meu re la tó rio al gu mas con clu sões des sa pes qui -
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sa. A pri me i ra de las é que re al men te não foi cons ta ta -
da qual quer cor re la ção en tre a do en ça sis tê mi ca e o
uso de si li co ne na for ma de pró te se – o es tu do se re -
fe ria prin ci pal men te à pró te se com con te ú do de so lu -
ção sa li na. Ape sar dis so, a FDA es ta be le ceu re gras
mu i to fir mes e ri go ro sas para a fa bri ca ção, co mer ci a -
li za ção e im plan te de si li co ne.

Nes se do cu men to, a FDA faz uma aná li se com -
pa ra ti va en tre o re sul ta do da pes qui sa e a con clu são
do ór gão de vi gi lân cia sa ni tá ria. Res sal to esse as pec -
to ape nas para mos trar o quan to o as sun to é con tro -
ver so. Há di ver gên cia en tre o ins ti tu to de me di ci na
dos Esta dos Uni dos que fez esse es tu do e a pró pria
FDA, que o en co men dou. Por exem plo, nos co men tá -
ri os ge ra is: ”A FDA não acre di ta que as pro vas dis po -
ní ve is cor ro bo rem a con clu são de que seja ade qua do
pro i bir ou re co lher o re cur so mé di co....acre di ta que há 
exi gên cia da apre sen ta ção...“

Qu an to à ques tão do cân cer, à car ci no ge ni ci da -
de em se res hu ma nos, o do cu men to ofi ci al do ins ti tu -
to diz ”...nove co men tá ri os dis se ram que não há ne -
nhu ma cor re la ção es ta be le ci da en tre o cân cer e as
mu lhe res que têm pró te se ma má ria in flá vel de si li co -
ne; afir ma ram que o si li co ne ca u sa tu mo res só li dos
em ro e do res, fe nô me no esse que se con si de ra res tri -
to aos ro e do res e não-apli cá vel aos se res hu ma nos;
de cla ra ram tam bém que al guns es tu dos epi de mi o ló -
gi cos não de ter mi na ram que as mu lhe res com im -
plan tes ma má ri os cor ram ma i or ris co de cân cer“. 

Entre tan to, a FDA afir ma que ”o po ten ci al de
car ci no ge ni ci da de das pró te ses per ma ne ce in de ter -
mi na do. A agên cia con ti nua a acre di tar que a car ci no -
ge ni ci da de é um ris co po ten ci al que deve ser ava li a do 
em um PMA (so li ci ta ção de apro va ção pré via para co -
mer ci a li za ção) ou num PDP (que é o pro to co lo de de -
sen vol vi men to do pro du to“.

Em re la ção aos efe i tos imu no ló gi cos, de acor do
com o es tu do do ins ti tu to, não há qual quer cor re la ção
ca u sal. ”A FDA con cor da que não foi es ta be le ci da
qual quer re la ção ca u sal en tre os efe i tos imu no ló gi cos 
e os dis túr bi os do te ci do con jun ti vo e a pró te se ma -
má ria in flá vel de si li co ne. A FDA está cons ci en te das
pre o cu pa ções ma ni fes ta das nos co men tá ri os dos
con su mi do res. Re co nhe ce ain da que o re sul ta do po -
si ti vo de....(um exa me es pe cí fi co)...sem sin to mas crí -
ti cos é uma con clu são não es pe cí fi ca. No do cu men to
de ori en ta ção de 1995, a FDA re co men dou que re -
cep to res de pró te se ma má ria in flá vel de si li co ne fos -
sem mo ni to ra dos pe ri o di ca men te após, no mí ni mo,
dez anos...“ 

A agên cia ”con ti nua a crer que os efe i tos imu no -
ló gi cos ne ga ti vos e/ou os dis túr bi os do te ci do con jun -

ti vo con ti nu am a cons ti tu ir ris co em po ten ci al que de -
vem ser ava li a dos em PMA ou PDP, mas a FDA não
acre di ta se rem ne ces sá ri os dez anos de fu tu ras co le -
tas de da dos“. 

Antes de pas sar a pa la vra à Se na do ra Emi lia
Fer nan des, de se jo abor dar mais um item. 

Cons ta das con clu sões que ”o po ten ci al para o
de sen vol vi men to de cân cer após lon go tem po de cor -
ri do des de a im plan ta ção de pró te ses ma má ri as in flá -
ve is de si li co ne é uma pos si bi li da de de ris co que não
pode ser eli mi na da no que diz res pe i to às pró te ses.“ 

So bre o efe i to imu no ló gi co, ”ain da não está de -
ter mi na do o po ten ci al de de sen vol vi men to“. Con cor -
da que não há gran de ris co. ”Entre tan to, a pos si bi li da -
de de um pe que no au men to do ris co de efe i tos imu -
no ló gi cos ou de uma sín dro me ou do en ça atí pi ca até
ago ra não de fi ni da não pode ser eli mi na da com base
nes ses da dos“. 

Então, há con tro vér si as. Por isso a jus ti fi ca ti va.
”...di zer ain da que esse ter mo de con sen ti men to 

in for ma do, ou con sen ti men to es cla re ci do, cons ta das
nor mas ame ri ca nas“ e não em lei. Os Esta dos Uni dos 
têm uma le gis la ção di fe ren te da nos sa, re gu la men ta -
da por ou tros ins tru men tos nor ma ti vos, não ape nas
por leis. Vá ri os do cu men tos da FDA ci tam o ”con sen -
ti men to in for ma do“ – dis tri buí có pi as de les para os
Se na do res. Entre os do cu men tos que de vem ser en -
tre gues aos pa ci en tes, aos usuá ri os, há uma có pia do 
for mu lá rio de con sen ti men to in for ma do, usu al men te
dado ao pa ci en te an tes da ci rur gia. Em ou tro do cu -
men to, diz-se que ele deve ser as si na do an tes. O con -
sen ti men to li vre in for ma do deve ser as si na do an tes
da ci rur gia. Então, não se tra ta de uma ino va ção do
Bra sil. É uma ori en ta ção téc ni ca da FDA a res pe i to do 
as sun to.

Alon guei-me além do que de ve ria, por tan to, de -
vol vo a pa la vra ao Pre si den te, Se na dor Car los Pa tro -
cí nio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Re -
tor no a Pre si dên cia ao emi nen te Re la tor e Pre si den te 
des ta co mis são, Se na dor Se bas tião Ro cha.

O Sr. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Obri -
ga do. Con ce do a pa la vra à Se na do ra Emi lia Fer nan -
des.

A SRª EMILIA FERNANDES – Sr. Pre si den te,
Srs. Se na do res, ini ci al men te que ro cha mar a aten ção 
so bre a im por tân cia que a Co mis são de Assun tos So -
ci a is do Se na do está dan do a este tema, que vem da
Câ ma ra, che ga a esta Casa e é tra ta do com a se ri e -
da de que re quer, par ti cu lar men te com a de di ca ção e
o tra ba lho sé rio re a li za do pelo Se na dor Se bas tião
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Ro cha, Re la tor des te pro je to de lei, ten do em vis ta o
cha ma do que fez e faz à Co mis são, tra zen do inú me -
ras pes so as de di fe ren tes áre as, até com a par ti ci pa -
ção da po pu la ção bra si le i ra, co lo ca da como ví ti ma do 
si li co ne, além de mé di cos e da pró pria So ci e da de
Bra si le i ra da Ci rur gia, pes so as al ta men te qua li fi ca -
das para tra tar do as sun to.

Nos sos de ba tes es tão sen do mu i to úte is não
so men te para nós, que so mos le i gos, mas tam bém
para a so ci e da de bra si le i ra, por que o que se está
mos tran do será re ve la do a ela por in ter mé dio dos
nos sos me i os de co mu ni ca ção, o que vai pro vo car
uma re fle xão, uma ava li a ção e um co nhe ci men to
mais pro fun do do as sun to, para a nos sa po pu la ção
e, prin ci pal men te, para os usuá ri os da ci rur gi as
plás ti cas.

Do pon to de vis ta da me di ci na, nin guém des co -
nhe ce o avan ço da ciên cia e da tec no lo gia nos úl ti -
mos anos. Tra ta mos da ques tão da va ci na, dos an ti -
bió ti cos, dos trans plan tes. Esta mos na era do si li co ne
e já es ta mos fa lan do na clo na gem de se res hu ma nos, 
so bre a qual, par ti cu lar men te, te mos gran des dú vi -
das. Em to das es sas eta pas da des co ber ta da me di ci -
na, sem pre hou ve uma re a ção, de es tu dos, da dos e
até pes so as que te ri am sido ví ti mas des ses pro ces -
sos que vêm se so man do ao co nhe ci men to ci en tí fi co.
Mas isso é al ta men te im por tan te e sig ni fi ca ti vo para o
avan ço não ape nas da me di ci na , mas, prin ci pal men -
te, da auto-es ti ma, do res pe i to e da von ta de das pes -
so as em se sen ti rem me lhor e da ciên cia em es tar
pron ta a ofe re cer-lhes me lho res con di ções de vida e
de ci da da nia. Isso eu con si de ro cla ro. 

O si li co ne é algo novo. Não sei se os se nho res
mé di cos en ten dem as sim, mas quan do falo em 20, 30 
anos, con si de ro que é algo novo que está sen do sem -
pre es tu da do e aper fe i ço a do. 

Por ou tro lado, te mos co nhe ci men to de que o
uso in dis cri mi na do do si li co ne é uma cons tan te, prin -
ci pal men te nos úl ti mos anos, até por uma for ma ou vi -
são de mo dis mo, pe las pes so as que op tam pelo seu
uso mais do que pelo pon to de vis ta da ne ces si da de.
E, nes se pon to, so mos to tal men te fa vo rá ve is a que a
pes soa lan ce mão da qui lo que a ciên cia ofe re ce por
ne ces si da de, por di re i to de res ga te da auto-es ti ma.
Nes se as pec to, não sou con tra o uso do si li co ne.
Acre di to que te mos que ve ri fi car como e as con di ções 
em que está sen do ofe re ci do e pra ti ca do.

É ló gi co que há, e não são pou cas, pes so as que
se di zem ví ti mas do si li co ne. Res pe i ta mos es sas pes -
so as que pre ci sam ser ou vi das e ter o di re i to de fa zer
suas re i vin di ca ções até por meio do Po der Ju di ciá rio,
que deve es cla re cer as ques tões. Acre di to que a Me -

di ci na e as pes so as res pon sá ve is por esse se tor pre -
ci sam aju dar na re fle xão e no es cla re ci men to dos ca -
sos exis ten tes, os pro ble mas e con se qüên ci as da
ques tão do si li co ne.

Par tin do para a ma i or ob je ti vi da de pos sí vel, per -
gun to o se guin te: há al gum tipo de acom pa nha men to
da so ci e da de bra si le i ra em ci rur gia plás ti ca, es pe ci fi -
ca men te em re la ção às ví ti mas do pro ces so de si li co -
ne, para a ob ten ção de es cla re ci men tos? Há esse
tipo de ação? Pela sua ex po si ção, isso até foi res pon -
di do em par te, mas gos ta ria de sa ber que me di das a
so ci e da de bra si le i ra tem con cre ta men te para com ba -
ter a prá ti ca ir res pon sá vel de pes so as não-qua li fi ca -
das para re a li zar esse tipo de ci rur gia. Há um ca das -
tra men to na ci o nal dos pro fis si o na is e clí ni cas ha bi li ta -
das para exe cu ta rem ci rur gi as plás ti cas e im plan tes
de si li co ne? Faço per gun tas de le i go exa ta men te por -
que não sou da área. 

Tal vez os mé di cos já sa i bam, mas con ti nuo per -
gun tan do, por que, de re pen te, es tou fa zen do per gun -
tas que a so ci e da de le i ga, o povo que está nos as sis -
tin do, gos ta ria de sa ber. 

Há al gum tipo de do cu men to exi gi do do pro fis si -
o nal ou da pró pria clí ni ca, além do pron tuá rio mé di co,
que sa be mos que exis te quan do se re a li za qual quer
tipo de ci rur gia ou aten di men to?

Faço um pa rên te se para di zer o se guin te: te nho
re ce bi do al gu mas de nún ci as de pes so as que se di -
zem ví ti mas de er ros mé di cos ou ne gli gên cia de clí ni -
cas ou hos pi ta is. A par tir daí, ela bo ra mos um pro je to,
ain da em tra mi ta ção, que exi gi ria um pron tuá rio mé di -
co mais mi nu ci o so, de ta lha do, com obri ga ção de ma i -
or tem po de con ser va ção por hos pi ta is e, in clu si ve,
com de fi ni ção cla ra de ações, me di ca men tos e pro fis -
si o na is da ci rur gia, até como for ma de se bus car, em
de ter mi na do mo men to, se ne ces sá rio, a cul pa ou ne -
gli gên cia, en fim, se hou ve, quan do as pes so as se
sen tem ví ti mas des se pro ble ma.

Faço es sas per gun tas, ten do em vis ta a ques tão 
da exi gên cia do con sen ti men to. Qu e ro che gar exa ta -
men te a isso, por que, para mim, em uma ope ra ção de 
im plan te de si li co ne, com to dos os cu i da dos que se
deve ter e que fo ram ex pos tos aqui, a pes soa se ex -
põe a tan tos ou mais ris cos quan to qual quer ci rur gia.
Em pri me i ro lu gar, en ten do as sim. Pos so es tar equi -
vo ca da, mas en ten do que es ta ría mos cor ren do, mu i -
tas ve zes, o mes mo ou mu i to se me lhan te ris co.

Gos ta ria de sa ber se há al gu ma exi gên cia das
clí ni cas e dos pro fis si o na is ca das tra dos para apre -
sen ta ção de al gum tipo de re la tó rio ou da dos que
apon tas sem — in clu si ve uti li za dos até para uma aná -
li se, ava li a ção cri te ri o sa dos avan ços da Me di ci na
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nes se sen ti do — não ape nas o nú me ro de ci rur gi as
re a li za das, mas os ca sos es pe ci fi ca dos e re sul ta dos,
por que, de re pen te, sa be mos que uma ci rur gia não
traz, par ci al ou to tal men te, o re sul ta do de se ja do. Gos -
ta ria de sa ber se a so ci e da de bra si le i ra e ou tros ór -
gãos de ci rur gia têm al gu ma for ma de acom pa nha -
men to para po der mos di zer que o Bra sil já fez tan tas
ci rur gi as com êxi to e tan tas com êxi to par ci al, en fim,
para que pos sa mos fa zer, gra da ti va men te, uma aná li -
se se o si li co ne tem ca u sa do mais ou me nos pro ble -
mas. Era o que gos ta ria de sa ber.

Uma ou tra ques tão nova e al ta men te po si ti va
diz res pe i to à re pa ra ção das ci rur gi as de mama por
meio do SUS, para as qua is já exis te lei. Tam bém há
ago ra um novo pro je to in clu in do os pla nos de sa ú de,
para que as mu lhe res aco me ti das de cân cer que têm
pla nos de sa ú de tam bém pos sam, per den do uma
mama, fa zer a re pa ra ção. Tra ta-se de uma de ci são al -
ta men te elo giá vel. Como men ci o nou o Dr. Da her, a
mama é mu i to mais que algo es té ti co: é o sím bo lo da
mu lher, da fe mi ni li da de. Por isso, te mos de dar con di -
ções a to das as mu lhe res, não ape nas àque las que
têm pos ses, mas tam bém às mu lhe res sim ples, de ter 
esse di re i to, se as sim o de se ja rem.

Gos ta ria que os se nho res nos ex pli cas sem um
pou co mais como, na prá ti ca, ocor rem o acom pa nha -
men to e o con tro le, por que en ten de mos que, as sim,
tra ba lha re mos com a pre ca u ção, va lo ri za re mos os
nos sos bons clí ni cos e mé di cos e con se gui re mos dis -
tin guir aque les que se não es tão sub me ten do a aten -
di men to ade qua do.

O fato de ser ”ve da do ao mé di co efe tu ar qual -
quer pro ce di men to sem es cla re ci men to e con sen ti -
men to pré vi os do pa ci en te“ já exis te e deve exis tir
para todo tipo de ci rur gia. Eu, par ti cu lar men te, se fos -
se fa zer uma ci rur gia – por que, às ve zes, as pes so as
des co nhe cem se aque le mé di co está ha bi li ta do ou
não, se tem co nhe ci men to ou qua li fi ca ção para fa zer
a ci rur gia –, gos ta ria de ter uma ga ran tia so bre quem
vai ope rar-me. Eu gos ta ria de pe dir – o que é mu i to
mais ra ci o nal – al gum tipo de do cu men to do pro fis si o -
nal que está re a li zan do aque la ci rur gia. Ele está ha bi li -
ta do? Ele é cre den ci a do jun to à So ci e da de Bra si le i ra de 
Ci rur gia Plás ti ca? A clí ni ca tem cre den ci a men to? O pa -
ci en te deve re ce be tais in for ma ções. To dos te mos de
exi gir, em qual quer ci rur gia, que o pa ci en te dê o con -
sen ti men to pré vio e seja sub me ti do a to dos os cu i da -
dos, mas tam bém deve ter um co nhe ci men to do pro fis -
si o nal, da pes soa a que ele se está sub me ten do.

De ve ría mos ir por ou tro ca mi nho. Se che go a
um con sul tó rio mé di co e mar co a mi nha ci rur gia, te -
nho o di re i to de re ce ber in for ma ções a res pe i to do

mé di co e da clí ni ca em que fa rei o tra ta men to ou a ci -
rur gia. Isso se ria mu i to mais prá ti co, por que, aque le
que não ti ver au to ri za ção, au to ma ti ca men te, será
iden ti fi ca do pelo cli en te como al guém não tão con fiá -
vel as sim. Des sa for ma, tra ba lha re mos pela va lo ri za -
ção dos nos sos pro fis si o na is da área mé di ca.

Essas são as dú vi das, os ques ti o na men tos e as
su ges tões que nos fo ram che gan do ao lon go de toda
essa dis cus são, a qual con si de ro pro fun da men te sa -
lu tar, prin ci pal men te com a pre sen ça de pes so as tão
qua li fi ca das.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -

ce do a pa la vra ao Dr. Gar cia.
O SR. LUIZ CARLOS CELI GARCIA – Na re a li -

da de, essa pre o cu pa ção é a de to dos nós. Qu an do
es ta mos tra ba lhan do com ci rur gia plás ti ca, que é a
nos sa pro fis são, que re mos que a ação do ci rur gião
plás ti co seja a me lhor pos sí vel por dois mo ti vos: pri -
me i ro, para pro te ger o pa ci en te, que é a nos sa in ten -
ção, o pa ci en te. Essa é a nos sa in ten ção. A nos sa re -
la ção com o tra ba lho pas sa pela pa ci en te, que, como
tal, é um ser hu ma no que tem de ser res pe i ta do na
sua to ta li da de.

O que faz a So ci e da de Bra si le i ra de Ci rur gia
Plás ti ca? Po de mos fa lar pe los nos sos só ci os, não pe -
los que es tão fora da So ci e da de. Pro ce de mos as sim:
te mos 74 ser vi ços de for ma ção de es pe ci a lis tas do
Bra sil in te i ro. Da mos as sis tên cia cons tan te a es ses
ser vi ços e es ta mos re for mu lan do o sis te ma de fun ci o -
na men to, para que eles ren dam mais para os re si den -
tes, que se rão os fu tu ros ci rur giões plás ti cos. Esta -
mos cons tan te men te dan do as sis tên cia para a atu a li -
za ção, por meio das cin co jor na das re gi o na is do Con -
gres so Bra si le i ro e dos cur sos in te gra dos, que são
cur sos que abran gem um gru po gran de de ci rur giões.
Essa é uma pro gra ma ção cons tan te.

Sen do as sim, te mos que ter esse ci rur gião, na
nos sa So ci e da de, bem for ma do e com um tí tu lo de es -
pe ci a lis ta, con ce di do pelo Con se lho Fe de ral de Me di ci -
na; mas nós so mos os ve í cu los, nós con ce de mos o tí tu -
lo que nos é pas sa do pelo Con se lho Fe de ral.

Esse ci rur gião, de po is de ser mé di co, tem de
cur sar dois anos de ci rur gia ge ral, três anos em um
dos nos sos cur sos ou no cur so do MEC e, en tão, ele
faz o exa me. Se ele pas sar, será es pe ci a lis ta, se não
pas sar, terá de fa zer o exa me de novo.

So bre es ses es pe ci a lis tas, es ta mos dan do um
aval. Como se dá esse aval? Em pri me i ro lu gar, por -
tan do um cer ti fi ca do, que po de rá ser exi bi do onde ele
qui ser, ele po de rá di zer-se es pe ci a lis ta. Em se gun do,
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a nos sa so ci e da de está pron ta, por meio do seu site,
por meio do seu e-mail e por meio de te le fo nes que
es tão cons tan te men te to can do na nos sa so ci e da de
para sa ber se o mé di co es co lhi do pela pa ci en te é da
nos sa So ci e da de ou não. Não ci ta mos o nome do mé -
di co, mas, se a pa ci en te per gun tar, res pon de mos.

Além dis so, cri a mos um selo de qua li fi ca ção,
que é um selo di fe ren te de to dos os cer ti fi ca dos, exa -
ta men te para cha mar a aten ção. Esse selo ou é em
ta ma nho gran de, co lo ca do na pa re de do con sul tó rio,
no qual se diz ”es pe ci a lis ta“ – o selo de 2002 sa i rá
tam bém com o nome do mé di co, ele está na pa re de
do con sul tó rio – ou ele cola no seu re ce i tuá rio. Até aí
con se gui mos atu ar.

Infe liz men te, a lei bra si le i ra con ce de a qual quer
mé di co o di re i to de pra ti car qual quer ato mé di co, des -
de que te nha o di plo ma de mé di co. Co me ça mos aí a
per der o con tro le. Nes te caso, quem tem de atu ar é o
Con se lho Re gi o nal de Me di ci na. Ape sar de mes mo
em re la ção aos nos sos ci rur giões, o Con se lho tam -
bém ter de de fi nir se o ato foi er rô neo ou não, ou se
hou ve fal ta de éti ca ou não.

Esta mos mu i to pre o cu pa dos com a éti ca, com o
com por ta men to dos ci rur giões. Cri a mos na So ci e da -
de uma car ti lha de éti ca, que de ve rá ser obe de ci da
em re la ção à pos tu ra dos ci rur giões. Veja V. Exª que
exis te uma gran de pre o cu pa ção em man ter mos os
nos sos ci rur giões em con di ções de es pe ci a lis tas
aten den do pa ci en tes. O que fu gir dis so, é como eu lhe 
dis se, cabe aos Con se lhos Re gi o na is de Me di ci na to -
mar ati tu des di re tas, por meio de de nún cia ou da
cons ta ta ção di re ta.

Em re la ção ao uso do si li co ne, te mos em to dos
es ses even tos  são seis even tos anu a is  os tra ba lhos
apre sen ta dos de ob ser va ção, que são tra ba lhos ci en -
tí fi cos, com pa drão e ob ser va ção ci en tí fi cos. Eles são
le va dos a to dos os nos sos co le gas para que ti rem
con clu sões a res pe i to das di fe ren tes téc ni cas, en tre
elas a do uso do si li co ne.

Além dis so, há a co mis são de si li co ne, com pos -
ta por dez co le gas. Ela está lá para po la ri zar as in for -
ma ções so bre o uso do si li co ne. To dos os co le gas são 
con vi da dos a man dar a essa co mis são os ca sos que
eles têm de com pli ca ções, para que se jam re la ta dos
e es tu da dos.

A par tir daí, co me ça mos a ter uma no ção am pla
do uso do si li co ne no nos so meio. Mas isso tudo de -
pen de da boa von ta de dos co le gas e do in te res se em
co la bo ra rem. A So ci e da de está re al men te tra ba lhan -
do ar du a men te nes se sen ti do.

Em re la ção às ví ti mas do si li co ne, na ver da de,
não con se gui en ten der exa ta men te o que a Se na do ra 
pre ten de di zer. Se se tra ta des ses ca sos de in je ção
de si li co ne, fe i tas até por pes so as le i gas, ou se in clui
o uso da pró te se de si li co ne, fe i to por mé di cos ha bi li -
ta dos. Não sei.

Em re la ção ao si li co ne lí qui do, é óti mo per mi tir
que a of tal mo lo gia use si li co ne lí qui do. Tra ta-se de
uma po si ção per fe i ta e ade qua da. A so ci e da de con -
cor da com isso e o apóia. No en tan to, com o uso do si -
li co ne lí qui do nos te ci dos em ge ral, para pre en chi -
men to e cor re ção de ru gas, não con cor da mos, mes -
mo que seja fe i to por mé di co ha bi li ta do. A So ci e da de
Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca emi tiu um do cu men to
re co men dan do aos ci rur giões plás ti cos que não
usem si li co ne lí qui do li vre nos te ci dos.

Não sei se con se gui res pon der a todo o seu
ques ti o na men to.

A SRª EMILIA FERNANDES – Eu gos ta ria de
uma res pos ta mais con cre ta. Há um co mi tê co or de -
na do por uma se nho ra por ta do ra de uma pa to lo gia
gra ve. O se nhor mes mo con fir mou essa in for ma ção.
Per gun to se há al gum es tu do ou acom pa nha men to,
até para que se pos sa fa zer uma dis tin ção? Exis tem
100 pes so as re cor ren do à Jus ti ça. Esses da dos são
ne ces sá ri os para se apro fun dar o es tu do. A pró pria
so ci e da de bra si le i ra po de ria fa zer um tra ba lho de
acom pa nha men to e cons ta ta ção. Eu di ria que pa re ce
um po si ci o na men to até um pou co an ti pá ti co. Às ve -
zes, as pes so as se sen tem pro fun da men te mas sa -
cra das, por que elas se di zem ví ti mas de um pro ble -
ma; mas a so ci e da de mé di ca e ci rur giã diz que ”não“,
que re al men te aqui lo é uma ou tra co i sa ou, en fim, a
ques tão não é bem as sim. Então, con fun de-se mu i to
o pro ble ma.

Falo isso até como uma su ges tão a ser res ga ta -
da: o que é re al men te erro? A so ci e da de mé di ca tem
uma idéia de quan tas pes so as, no Bra sil, re al men te
têm al gum pro ble ma vin cu la do, que se po de ri am cha -
mar de ví ti mas do si li co ne? Ou tra ta-se de con se -
qüên ci as de ou tros pro ble mas, ou tras do en ças que,
de re pen te, atri bu em ao si li co ne por que a pes soa fez
aque la ci rur gia? Assim, por que se des qua li fi ca o tra -
ba lho e a im por tân cia do pró prio si li co ne, as pes so as
tem que se po si ci o nar con tra ou a fa vor? 

Con ver sei com a Srª Bár ba ra. Ela tem ra zões
para es tar so fren do, as sim como sua fa mí lia e ou tros
tan tos.

Qu e re mos sa ber o se guin te: em que avan çou a
me di ci na? 
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De ve ría mos ter da dos mais con cre tos e não
sim ples men te en ca mi nhar as pes so as para a Jus ti ça
re sol ver. Enten deu?

Nós sa be mos que isso é so fri do e tem uma re -
per cus são ne ga ti va para a ação dos mé di cos, para o
avan ço que o si li co ne traz para a Me di ci na e para a
pró pria vida das pes so as. Não po de mos di zer que
não; pres ta ou não pres ta, ser ve ou não ser ve. Esse
ra di ca lis mo não é bom para lado ne nhum. Nis so con -
sis te mi nha pre o cu pa ção. Deve-se exi gir mais do pro -
fis si o nal ou da clí ni ca. O pro fis si o nal tem que pres tar
es cla re ci men tos sis te má ti cos à So ci e da de Bra si le i ra
de Ci rur gia Plás ti ca, ao Con se lho Na ci o nal de Me di ci -
na, além do que vem sen do fe i to, para res guar dar o
pa ci en te e o pro fis si o nal.

O SR. LUIZ CARLOS CELI GARCIA – Já que V. 
Exª ci tou o caso da Srª Bár ba ra, eu gos ta ria de sa -
ber...

A SRª EMILIA FERNANDES – Não. Quem ci tou 
foi o se nhor. Eu mes ma re pe ti.

O SR. LUIZ CARLOS CELI GARCIA – Esse
caso mo ti vou, na re a li da de, a cri a ção des se pro je to
de lei que está tra mi tan do no Se na do.

A Srª Bár ba ra se diz ví ti ma do si li co ne. Ela tem
uma pró te se de si li co ne há 17 anos. Não exis te um
do cu men to que com pro ve essa cor re la ção. Não exis -
te nin guém que te nha dito que ela tem o pro ble ma. E
a So ci e da de Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca se pre o cu -
pou, sim, com ela e já fez di ver sos con ta tos com essa
se nho ra. Nós até nos ofe re ce mos, por in ter mé dio da
So ci e da de, para ti rar essa pró te se de si li co ne, se ela
diz que a ca u sa é a pró te se de si li co ne. No en tan to,
ela se nega a ti rar as pró te ses. Quer di zer, tra ta-se de
algo pa ra do xal. Não sei exa ta men te qual é o sen ti do
dis so. É uma pes soa que vive nos agre din do com ati -
tu des bas tan te de sa gra dá ve is e com quem não te -
mos con di ções de ter con ta to. Ela se diz re pre sen tan -
te de um gru po de ví ti mas do si li co ne. Eu não sei
quem são as ou tras pes so as.

Esta mos sem pre mu i to vi gi lan tes. Não te mos
cons ta ta ção de esse tipo de ocor rên cia de ví ti mas do
si li co ne com do en ças auto-imu nes e cân cer de
mama. Ou es sas pes so as es tão mu i to lon ge da so ci e -
da de, ou, re al men te, a si tu a ção não é exa ta men te
essa. Tra ta mos com se ri e da de? Sim, com mu i ta se ri -
e da de. Esta mos pre o cu pa dos com isso? Sim.

A SRª EMILIA FERNANDES – Não se ria o pro -
ble ma da fal ta de acom pa nha men to dos re sul ta dos,
que era a mi nha pro pos ta? Acho que se ria in te res -
san te.

O SR. LUIZ CARLOS CELI GARCIA – O que fa -
ze mos nos nos sos con sul tó ri os – e aí falo por qua se
3.500 as so ci a dos – é dar um pron tuá rio a cada pes -
soa, até por que, ju ri di ca men te, isso é im por tan te. É
um pron tuá rio de acom pa nha men to. Como a so ci e da -
de tra ba lha nis so? Po la ri zan do as co mu ni ca ções de
ca sos em que haja com pli ca ção. Na re a li da de, o que
te mos vis to são com pli ca ções lo ca is e que mo di fi ca -
ram mu i to no seu todo. A con tra tu ra de pró te se, que,
na es ta tís ti ca ge ral, es ta va em tor no de 35%, ba i xou
para me nos de 2%. As in fe ções tam bém re du zi ram,
as sim como re du ziu tudo aqui lo que era es pe cí fi co do 
si li co ne. O que se tem hoje são as com pli ca ções nor -
ma is de qual quer ci rur gia. 

Com re la ção a essa pre o cu pa ção de ter um
con sen ti men to, ter um do cu men to, pen so que é mu i to 
mais im por tan te o do cu men to, as in for ma ções que
pro vem que o seu ci rur gião é um es pe ci a lis ta do que
ter esse do cu men to de in for ma ção. O art. 46 do nos so 
Có di go de Éti ca diz que o ci rur gião é obri ga do a in for -
mar, mas não diz que é por es cri to. A Lei do Con su mi -
dor obri ga o ci rur gião a in for mar tam bém. Está pre vis -
to que a in for ma ção tem que ser dada. Pe ran te a Jus -
ti ça, se a in for ma ção não for dada, isso pode tra zer
com pli ca ções. Inclu si ve, exis te, no nos so meio, na so -
ci e da de ou nos di fe ren tes gru pos de ci rur giões plás ti -
cos, uma ten dên cia até de ad mi tir que é bom o con -
sen ti men to in for ma do, até por es cri to, mas que seja
glo bal, para to das as ati vi da des ci rúr gi cas, e não so -
men te para o si li co ne. Essa é a nos sa po si ção. A So ci -
e da de Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca não é con tra o
con sen ti men to in for ma do por es cri to, em bo ra o nos so 
Con se lho Fe de ral con tra-in di que o uso. Pen sa mos
que isso deve ser para to dos os pro ce di men tos, não
ex clu si va men te para o si li co ne.

Su ge ri mos, en tão, ao Se na dor que a bula seja
fe i ta ab so lu ta men te com ple ta e que, dis so ci a das as
duas po si ções do ato ci rúr gi co – uma é ato mé di co e a 
ou tra é o pro du to usa do –, que as res pon sa bi li da des
das con se qüên ci as do pro du to usa do fi quem para o
fa bri can te e que o ci rur gião seja obri ga do a mos trar
essa bula para a pa ci en te e que ela as si ne um do cu -
men to di zen do o que foi ofe re ci do. Essa é a nos sa su -
ges tão. Ago ra, pen so que esse as pec to da for ma ção
do ci rur gião é de ex tre ma im por tân cia.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Com
a pa la vra o Dr. José Car los Da her.

O SR. JOSÉ CARLOS DAHER – Se na do ra, pen -
so que as co lo ca ções fe i tas por V. Exª fo ram bem res -
pon di das pelo Dr. Gar cia, mas fi ca ram al guns as pec tos,
al gu mas la cu nas que eu gos ta ria de res pon der. 
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A sua pre o cu pa ção quan to à co mu ni ca ção dos
re sul ta dos, das com pli ca ções, das evo lu ções, tem
uma ma ne i ra pró pria de acon te cer en tre os pro fis si o -
na is que é a ma ne i ra pró pria dos en con tros ci en tí fi cos 
nos con gres sos na ci o na is e in ter na ci o na is. Na que le
en con tro, na que le con gra ça men to, nas ses sões ci en -
tí fi cas, to dos vão, mos tram suas di fi cul da des, suas
dú vi das, suas es ta tís ti cas. Por isso, digo sem pre para
o pa ci en te que só uso aqui lo que ele leu numa de ter -
mi na da re vis ta no dia em que isso pas sar pelo cri vo
do de ba te ci en tí fi co num con gres so, onde três mil
pes so as di gam que isso que o pa ci en te está fa lan do é 
bom, de po is de dis cu ti rem, ava li a rem e da rem seu
aval. Sen do pu bli ca do numa re vis ta ci en tí fi ca, onde
exis ta um bo ard, um qua dro de pro fis si o na is que
ana li sem mi nu ci o sa men te os cri té ri os de pes qui sa,
os re sul ta dos, a se ri e da de, a con se qüên cia ló gi ca, o
pa drão ci en tí fi co de pes qui sa, tudo bem. Aí co me ça -
mos a ter os si na is de cre di bi li da de da que le pro ce di -
men to e da que les da dos.

Uma pes soa, um mé di co, um pro fis si o nal qual -
quer, nos Esta dos Uni dos ou em al gum can to, emi te
sua opi nião: ”É, de fato, não dá cer to o uso do si li co -
ne“. Essa opi nião não pode ser le va da, evi den te men -
te, pe los Po de res Pú bli cos, pelo Se na do, pe las au to ri -
da des. Tem que ser cor ro bo ra da por es tu dos, tem que 
ter um back ground de es tu dos es ta tís ti cos, e isso
ocor re  atra vés da co mu ni ca ção ho ri zon tal dos pro fis -
si o na is nos seus con gres sos.

A se nho ra se re fe re a uma co mu ni ca ção que me 
pa re ce mais no sen ti do ver ti cal. Pe ga mos a mas sa, a
base de da dos do pa ci en te e onde é que va mos ter
aque la co i sa pal pá vel, em ter mos de na ção, em ter -
mos de Bra sil? Onde va mos ter aque la co i sa pal pá vel
dos re sul ta dos dos da dos? 

Como Pre si den te do Sin di ca to dos Hos pi ta is, te -
mos uma cer ta in ti mi da de com o con tro le que acon te -
ce so bre os hos pi ta is, por exem plo. 

Qu an to a CCIH, to dos os hos pi ta is por lei, têm
que ter uma co mis são de con tro le de in fec ção hos pi -
ta lar. Há ro ti nas e pro to co los que te mos que se guir
com re la ção à in fec ção hos pi ta lar, in for mar ao Mi nis -
té rio da Sa ú de os ca sos via Se cre ta ria da Sa ú de e Mi -
nis té rio da Sa ú de. Isso ali men ta os da dos do Mi nis té -
rio e com põe as es ta tís ti cas do Mi nis té rio quan to à in -
fec ção hos pi ta lar em todo o ter ri tó rio na ci o nal. 

Pode ser que al gu ma co i sa pa re ci da pu des se
ser pen sa da, pro pos ta, ex plo ra da e apro fun da da pe -
las se nho ras e se nho res com re la ção ao si li co ne, por
exem plo, as sim como é fe i to com as pa to lo gi as. Qu -
an do pre ci sei fa zer uma con fe rên cia para o Ro tary
Clu be, em Bra sí lia, so bre a pre ven ção das que i ma du -

ras, um tra ba lho que pre ten de mos fos se um tra ba lho
útil para a co mu ni da de, pro pu se mos uma en ti da de
que apo i as se. Eu pre ci sa va de da dos es ta tís ti cos so -
bre que i ma du ras no País, o cus to do pa ci en te que i -
ma do, o cus to mé di co, o cus to so ci al da que le pa ci en -
te para a Na ção. Então, fui bus car es ses da dos no Mi -
nis té rio, que não es ta vam atu a li za dos, mas con se gui
al gu ma co i sa até os três anos an te ri o res. De for ma
que, pos si vel men te, pos sa se de sen vol ver algo nes se 
sen ti do. Estou ape nas lhe es cla re cen do qual se ria o
ca mi nho que po de ria ser pro cu ra do pela se nho ra.
Tra ta-se de uma idéia vá li da e não di fí cil de ser per se -
gui da.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Con -
ce do a pa la vra ao pró xi mo ins cri to, Se na dor Car los
Pa tro cí nio, que é mé di co tam bém.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, Srs. Expo si to res, se rei mu i to
bre ve até por que a ex ce lên cia e a di dá ti ca das pa les -
tras fez com que es go tás se mos al gu ma dú vi da que
ain da pu des se exis tir. 

Ti nha mu i ta dú vi da com re la ção à pos sí vel ab -
sor ção de si li co ne, ca u san do al gum de le té rio sis tê mi -
co. Pa re ce-me, con for me dis se o Dr. Car los Alber to
Ja i mo vich, que às ve zes o si li co ne até tem um efe i to
po si ti vo, por que é um an ti a gre gan te pla que tá rio. Sa -
be mos tam bém que o si li co ne está pre sen te nas se -
rin gas.

Eu tam bém ti nha dú vi da quan to à pos si bi li da de
de a cáp su la que en vol ve o gel do si li co ne ter al gum
efe i to no ci vo. Gos ta ria de sa ber se tem al gu ma in for -
ma ção acer ca dis so. 

Per ce be mos que as mu lhe res es tão se sub me -
ten do, cada vez mais re pe ti das ve zes, à plás ti ca de si -
li co ne. Gos ta ria de sa ber se a pró te se se de te ri o ra
com cur to es pa ço de tem po – aqui já foi dito que ela
pode du rar até vin te anos ou mais –, ou se é uma
ques tão sub je ti va a pes soa achar que essa pró te se
não está mais ser vin do, que a mor fo lo gia do seio mo -
der no está sen do mu da do. Gos ta ria de sa ber, na ca -
su ís ti ca dos se nho res, o que acon te ce de fato, se é
que exis tem al te ra ções, até cer to pon to rá pi das, fa -
zen do com que as mu lhe res pro cu rem no va men te
subs ti tu ir aque la pró te se, por que te nho ob ser va do
isso.

Gos ta ria de pe dir ao Dr. Da her – por que vi mos aí
a ca su ís ti ca do ser vi ço do pro fes sor Pi tangy -, que apre -
sen te a sua ca su ís ti ca, se ele tem al gum in for me de
qual quer ou tro efe i to co la te ral das pró te ses de si li co ne.
Tam bém, que ria sa ber se o si li co ne gel se usa para ou -
tro tipo de pró te se, que não a pró te se ma má ria.
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Mas, an te ci po os meus cum pri men tos ao bri -
lhan tis mo das ex po si ções e so bre tu do à Co mis são de 
Assun tos So ci a is, ao que ri do e ba ta lha dor Se na dor
Se bas tião Ro cha por es tar pro mo ven do mais esse
even to.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Con -
ce do a pa la vra ao Sr. Gar cia.

O SR. LUIZ CARLOS CELI GARCIA – Se na dor
Car los Pa tro cí nio, na qua li da de de mé di co, o se nhor
re al men te tem uma vi são do as pec to mé di co do pro -
ble ma. Agra de ço as re fe rên ci as à ex po si ção, re al -
men te, mu i to gen til de sua par te.

Em pri me i ro lu gar, em re la ção à ques tão da rup -
tu ra da cáp su la, ela teve uma fase dos anos 80 em
que a cáp su la rom pia com mais fa ci li da de por que
como ha via con tra tu ra da pró te se, ca u sa da pela cáp -
su la de fi bro se que for ma em vol ta, na ten ta ti va de
des co brir qual era a ca u sa da con tra tu ra que era mu i -
to fre qüen te – es ta tís ti cas de 35% – as fá bri cas ten ta -
ram di mi nu ir a es pes su ra para que a cáp su la da pró -
te se fi cas se mais ma leá vel. Isso co me çou a pro du zir
mais rup tu ras. 

Hoje as cáp su las são mais re sis ten tes, en tão,
rom pem com mais di fi cul da de e, além dis so, exis te o
gel, si li co ne que vai den tro da pró te se, é alta co e si vi -
da de – co men tei an tes, ele não es cor re, a cáp su la
rom pe e ele não sei de den tro, mes mo com a cáp su la
rom pi da.

Ou tro de ta lhe im por tan te é que quan do rom pe a 
cáp su la da pró te se, exis te uma ou tra cáp su la que, no
caso, é a cáp su la de fi bro se, é te ci do ci ca tri ci al que
im pe de que aque le si li co ne, por ven tu ra, saia dali. 
São duas bar re i ra, rom pe uma e tem a ou tra. Então,
com o si li co ne com alta co e si vi da de, na re a li da de,
esse pro ble ma está re sol vi do.

O po li u re ta no de gra da no or ga nis mo e li be ra
uma subs tân cia cha ma da  TDA. O TDA é uma subs -
tân cia que, em ra tos, pro duz cân cer. Essa pes qui sa
fe i ta em cima de ra tos, é que, na re a li da de, os re sul ta -
dos tra zi dos des sa pes qui sa  que ini ci a ram o tra ba lho
da FDA na pes qui sa de pró te ses ma má ri as.

Como es ta vam pes qui san do o  po li u re ta no por
ca u sa do TDA, re sol ve ram pes qui sar o si li co ne tam -
bém e aí co me çou toda essa his tó ria. Está pro va do
que o TDA é car ci no gê ni co no rato e que as do ses de
TDA, que fos sem para ser li be ra das no or ga nis mo hu -
ma no para pro du zir cân cer, de vem ser tão al tas  que
não tem pró te se que se con si ga co lo car na pa ci en te
que con te nha todo esse TDA, após a de gra da ção do
po li u re ta no.

O po li u re ta no, na re a li da de, é uma subs tân cia
que jun ta men te com a nova con fec ção da pró te se
que se ria: pró te se de po li u re ta no, é si li co ne com po li -
u re ta no em vol ta e a pró te se tex tu ri za da, que é a
cáp su la de si li co ne, em vez e lisa é toda ru go sa. Isso, 
na re a li da de, foi a gran de des co ber ta da tec no lo gia,
pois, a par tir daí é que as con tra tu ras ca í ram de 35%
mais ou me nos, para me nos de 2%. São es ses os
dois as pec tos.

A tro ca da pró te se de si li co ne, hoje nós tro ca -
mos mu i to mais, é mu i to me nos. Por que se tro ca va
mu i ta pró te se an tes? Por que dava mu i ta con tra tu ra.
Então, as pa ci en tes vi nham ao con sul tó rio no
pós-ope ra tó rio com a mama dura, em for ma de uma
es fe ra, em vez de for ma cô ni ca, que a for ma nor mal
da mama, com dor, dor que ir ra di a va para o mem bro
su pe ri or e com a sen sa ção de sa gra dá vel, até quan do 
abra ça va uma pes soa, aque la pró te se in co mo da va.

Com o ad ven to des sas no vas pró te ses caiu mu i -
to esse ín di ce de con tratura. O que acon te ce? Às ve -
zes, e aí co me ço a fi car pre o cu pa do com isso que
as Se na do ras Ma ria do Car mo e Emi lia Fer nan des
nos re la ta ram, co me ça, tal vez, a tro ca de pró te se,
sim ples men te para au men tar o ta ma nho – isso
pode acon te cer. Ou, en tão, tro ca a pró te se por que,
com o tem po, a mama fi cou flá ci da e co lo ca-se ou -
tra pró te se.

Cla ro que não exis te uma ten dên cia ou  uma de -
ter mi na ção, tipo com dez anos tem que tro car. Não
exis te isso. Se a pa ci en te sur gir no con sul tó rio com a
pró te se rom pi da, va mos acon se lhar que tro que, nin -
guém vai fa zer um fol low up das pa ci en tes ope ra das
há mais de 10 anos, cha má-las ao con sul tó rio, fa zer
re call para tro car pró te se. Não se faz isso. 

Entran do no as pec to do nú me ro de ci rur gi as de
pró te se de mama que se faz e jun tan do isso com a
idéia de que, hoje, todo mun do ope ra  in dis cri mi na da -
men te, eu gos ta ria de fa zer aqui pe ran te os Se na do -
res um de po i men to que eu acho que é de ex tre ma im -
por tân cia. 

Em pri me i ro lu gar, o que se vê, na re a li da de, é a
im pren sa pro pa gan do isso. Pes so as de no to ri e da de
que co lo ca ram uma pró te se, de po is tro ca ram por ou tra, 
e exi bem suas pró te ses com de co tes van ta jo sos, é algo 
que cha ma mu i to a aten ção. E quan do se ob ser va isso,
como é uma co i sa que cha ma mu i to a aten ção – in clu si -
ve co le gas fa zem a in clu são de pró te se de si li co ne na
fren te das câ ma ras de te le vi são –, pa re ce que exis te até 
uma ba na li za ção do uso da pró te se. 

Na re a li da de, o que eu te nho ob ser va do é que,
nos nos sos con sul tó ri os e nos dos co le gas com que
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te mos con ta to – co le gas da nos sa es pe ci a li da de –,
não é o que acon te ce. Então, te nho cer te za ab so lu ta
de que há al guns co le gas que fa zem isso. Tro cam in -
de vi da men te ou in di cam in de vi da men te. Mas como
isso apa re ce mu i to, pa re ce que gran de nú me ro de co -
le gas fa zem isso. Que ci rur giões plás ti cos fa zem isso.
Mas não é a re a li da de. Por que den tro da nos sa con -
du ta éti ca, do com pro mis so éti co que te mos com a
nos sa es pe ci a li da de, so mos mu i to cri te ri o sos com a
co lo ca ção de pró te se de si li co ne, com a tro ca de pró -
te se de si li co ne. Eu que ria de i xar essa ob ser va ção,
para não pa re cer que a co mu ni da de dos ci rur giões
plás ti cos está ago ra per di da na sua ori en ta ção. 

Hou ve au men to, sim, mas não por ca u sa des se
tipo de li be ra li da de. Hou ve au men to por que, ten do
de sa pa re ci do a con tra tu ra em gran de per cen tu al, os
re sul ta dos fi ca ram  me lho res. E quan do uma pa ci en te 
pre ten de co lo car pró te se, vê que uma ami ga co lo cou, 
exa mi na o seio dela e não sen te a pró te se, quan do
per ce be que o re sul ta do fi cou bo ni to, ela se en tu si as -
ma e faz. 

Na que la épo ca em que ha via mu i ta con tra tu ra –
a ma i or in ci dên cia de com pli ca ções com pró te se era
a con tra tu ra – as pa ci en tes re al men te fu gi am da pró -
te se de si li co ne. Nós pró pri os, mé di cos, tí nha mos
uma cer ta re sis tên cia em co lo car pró te se de si li co ne. 

É cla ro que isso não quer di zer que, de re pen te,
como não há mais con tra tu ra, va mos co lo car em todo
o mun do. Não é isso não. Nós te mos cri té ri os. 

Ago ra, as pa ci en tes es tão pro cu ran do mais?
Estão. A mí dia in flu en cia? Influ en cia. É cla ro que sim.
Apa re ce na mí dia uma pes soa que têm des ta que e
que co lo cou pró te se e isso en tu si as ma. Mas cabe ao
ci rur gião plás ti co, no seu con sul tó rio, re fre ar essa en -
xur ra da de pe di dos. Então ele tem que ter  cri té rio.  

A Se na do ra Ma ria do Car mo tem in clu si ve uma
pro pos ta fe i ta a nós de que tra ba lhe mos um pou co
mais – e já co me ça mos, hoje, na TV Se na do – as in -
for ma ções a res pe i to do si li co ne e co lo que mos tudo
no seu de vi do lu gar. 

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Con -
sul to o Dr. Da her se gos ta ria de usar da pa la vra.

O SR. JOSÉ CARLOS DAHER  – Para com ple -
men tar ape nas. 

V. Exª per gun tou se ha via uma ou tra apli ca ção.
Nós te mos os im plan tes que os uro lo gis tas usam que
são as pró te ses de tes tí cu los, tes ti cu la res. Para os
ca sos de cân cer de prós ta ta, por exem plo, em que se
tor na obri ga tó ria a cas tra ção, re ti ra-se o tes tí cu lo e
co lo ca-se o im plan te de si li co ne, para que se man te -
nha in clu si ve a  con for ma ção ex ter na, que dá um cer -

to con for to ao pa ci en te, quan do ele sabe, e quan do
ele não sabe, que são cir cuns tân ci as que, even tu al -
men te, po dem ocor rer. E tam bém nos ca sos de tra u -
ma, em que se per de  o tes tí cu lo e em que se co lo ca o 
tes tí cu lo. 

E quan to às com pli ca ções so bre as qua is V. Exª
per gun ta, di fe ren tes da que las do Pro fes sor Pi tan guy,
a úni ca co i sa que eu gos ta ria de di zer é o se guin te: o
nos so gran de pro ble ma é a rup tu ra de cáp su la. Essa
rup tu ra de cáp su la que  não sa bía mos que exis tia e
que, de re pen te, co me çou a apa re cer. Os mé di cos
não sa bi am. Os mé di cos não sa bem. Isso era um pro -
du to que nos era ofe re ci do e nós co lo ca mos. Mas isso 
está sob con tro le. Qu an do a cáp su la rom pe, nós te -
mos que tro cá-la. Lo gi ca men te, isso le vou a um au -
men to das tro cas de im plan tes. Mas sa be mos, hoje,
que, se ela é di ag nos ti ca da e tro ca da, aque le im plan -
te que vaza fica res tri to à área. Nós o ti ra mos e ele
não traz con se qüên ci as ma i o res, ape nas  aque las
con se qüên ci as lo ca is e pe que nas in fil tra ções que são 
tra ta das na hora da tro ca do im plan te. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO – Sr. Pre si den te,
per mi ta-me dar a mi nha opi nião fi nal. 

Nes se caso, con for me dis se o Dr. Luiz Car los
Gar cia, eu acho que a bula de ve ria ser obri ga to ri a -
men te en tre gue ao pa ci en te e ele as si na ria um do cu -
men to di zen do que re ce beu a bula. Acho que por aí
nós re sol ve ría mos essa ques tão. 

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Com
a pa la vra o Se na dor Nilo Te i xe i ra.

O SR. NILO TEIXEIRA CAMPOS – Sr. Pre si -
den te, Srs. Pa les tran tes, Srªs Se na do ras e Srs. Se na -
do res, es tou no Se na do des de ja ne i ro, em subs ti tu i -
ção ao Se na dor Artur da Tá vo la, que se li cen ci ou
para ocu par a Se cre tá ria de Cul tu ra da ci da de do Rio
de Ja ne i ro e, em bo ra não seja pro fis si o nal da área da
sa ú de, tive a mi nha cu ri o si da de des per ta da para
esse tema, quan do fui pro cu ra do pelo Dr. José Ho rá -
cio Abou di be, que é pre si den te da So ci e da de Bra si le -
i ra de Ci rur gia Plás ti ca da Re gi o nal do Esta do do Rio
de Ja ne i ro, em com pa nhia da Drª Van da Eli za beth Le -
i te, que tra ba lha na en fer ma ria que o Dr. Ivo Pi tan guy
man tém na San ta Casa da ci da de do Rio de Ja ne i ro.
E  des per tou a mi nha cu ri o si da de, va mos di zer, den -
tro de uma ex pec ta ti va de que esse tema, que já ha via 
sido exa us ti va men te de ba ti do na Câ ma ra dos De pu -
ta dos e te ria che ga do aqui ao Se na do com uma le gis -
la ção já dis cu ti da, com um pro je to de lei já dis cu ti do
com a so ci e da de, com as en ti da des de clas se, e que,
no en tan to, aqui no Se na do te ria so fri do mo di fi ca -
ções, que al te ra vam o pro je to, etc. e tal, pre ju di can do
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a vi são no con ce i to da So ci e da de Bra si le i ra de Ci rur -
gia Plás ti ca, pre ju di can do, va mos di zer, a in ter pre ta -
ção que a so ci e da de dava a isto.

Então, tive a cu ri o si da de, tro ca mos idéi as, etc. e
tal, e no mo men to opor tu no, quan do o pro je to es ta va
em de ba te aqui, re que ri que So ci e da de Bra si le i ra de
Ci rur gia Plás ti ca fos se in clu í da en tre as en ti da des a
se rem ou vi das nes ta au diên cia pú bli ca que es ta mos
re a li zan do hoje.

E, so bre to dos os pon tos de vis ta, são elo giá ve is 
as au diên ci as pú bli cas, por que ge ram uma in te ra ção,
uma in te gra ção en tre o meio par la men tar e a so ci e da -
de, ór gãos de clas se, pes so as que se des ta ca ram no
exer cí cio pro fis si o nal para essa tro ca de opi niões.

Sin to-me ple na men te sa tis fe i to e até or gu lho so
de ter con vi da do a So ci e da de Bra si le i ra de Ci rur gia
Plás ti ca para a pa les tra que o Dr. Luís Car los Gar cia
pro nun ci ou aqui, dan do a to dos nós um exa to co nhe -
ci men to da so ci e da de, do es for ço que a So ci e da de
faz para apri mo rar a mão-de-obra da que les pro fis si o -
na is que se des ti nam à ci rur gia plás ti ca, a aten ção e o 
zelo e até o tra ta men to pro fis si o nal ele va do e ci en tí fi -
co que dão ao exer cí cio da ci rur gia plás ti ca.

Por cer to, essa aten ção e esse pri mor que eles
im pri mem é que deu ao Bra sil um cer to des ta que na
ci rur gia plás ti ca, até no ce ná rio in ter na ci o nal, onde o
Dr. Ivo Pi tan guy se pro je ta, com um re no me in ter na ci -
o nal, ob ten do com isso até uma dis tin ção para o exer -
cí cio da me di ci na bra si le i ra, vin do pes so as de fora
para se ope ra rem com ele. Isso é uma gló ria, um fato
im por tan te para a me di ci na do Bra sil.

Ve ri fi ca mos, tam bém, o zelo, a res pon sa bi li da -
de dos in te gran tes da So ci e da de Bra si le i ra de Ci rur -
gia Plás ti ca e dos ou tros pa les tran tes aqui, que con -
tri bu í ram sig ni fi ca ti va men te com de po i men tos à al tu -
ra das suas res pon sa bi li da des pro fis si o na is e que le -
vam a nós to dos do Se na do, que ti ve mos pre sen te e
os ou tros Se na do res que to ma rão co nhe ci men to de -
po is pelo gra va do aqui, do avan ço tam bém que re pre -
sen tam dis cus sões como essa.

Vejo o nos so Re la tor da ma té ria, Se na dor Se -
bas tião Ro cha, ca u te lo so e tam bém fir me nas suas
con vic ções e com tran qüi li da de, quan do diz que no
art. 2º, que es ta be le ce o con sen ti men to li vre e es cla -
re ci do, nada mais é do que o que já es ta be le ce o Có -
di go de Éti ca, que deve ser ado ta do para todo o exer -
cí cio da Me di ci na no Bra sil e para to dos os pro ce di -
men tos mé di cos.

Esse con sen ti men to li vre e es cla re ci do por es -
cri to é o que cho ca os mé di cos da So ci e da de Bra si le i -
ra de Ci rur gia Plás ti ca, por que, em re la ção aos ou tros 

pro ce di men tos mé di co-ope ra tó ri os, isso não é exi gi -
do. Pela pri me i ra vez, esse pro ce di men to se ria exi gi -
do e es pe ci fi ca do numa lei, ex clu si va men te para os
ca sos de ci rur gi as plás ti cas e im plan tes de si li co ne.
Isso ge ra ria uma ex ce ção para esse tipo de pro ce di -
men to mé di co, em que o ri gor es ta ria es ta be le ci do
pela lei, em con fron to com a in ter pre ta ção do Có di go
de Éti ca.

Como con ci li ar isso? Com tran qüi li da de e fir me -
za, o Se na dor Se bas tião Ro cha dis se: ”Isso nada
mais é do que a in ter pre ta ção do Có di go de Éti ca, que 
é vá li do para o exer cí cio da Me di ci na em seus di ver -
sos pro ce di men tos“. O Se na dor aco lheu a su ges tão
da So ci e da de Bra si le i ra de Me di ci na – e o Dr. José
Car los Da her ma ni fes tou-se ha bil men te –, no sen ti do
de que a bula de ve ria es pe ci fi car a qua li da de e o ma -
te ri al que se ria apli ca do. A bula se ria edi ta da pe los fa -
bri can tes, in clu in do toda essa es pe ci fi ca ção do ma te -
ri al. Ao mes mo tem po, na as si na tu ra do co nhe ci men -
to da que la bula, se ria subs ti tu í do o con sen ti men to li -
vre e ex pres so do pa ci en te.

Per gun to ao Dr. Car los Gar cia, ao Dr. José Car los
Da her, ao Pre si den te Se bas tião Ro cha e ao Re la tor: os
ou tros pro ce di men tos mé di co-ope ra tó ri os se ri am dis -
pen sa dos, ou, ape nas para esse pro ce di men to, ha ve ria
uma lei es ta be le cen do uma au to ri za ção e um es cla re ci -
men to por es cri to as si na do pelo pa ci en te?

Com isso, cha mar-se-ia a aten ção para o fato,
como se fos se algo ex tre ma men te pe ri go so, mas que, 
na ver da de, é uma ci rur gia que já vem sen do pra ti ca -
da ro ti ne i ra men te no Bra sil e no mun do.

Então, per gun to: esse vai ser o úni co pro ce di -
men to mé di co em que será es ta be le ci da, num ar ti go
de lei, a obri ga to ri e da de do con sen ti men to li vre e es -
cla re ci do por es cri to?

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Con -
ce do a pa la vra ao Dr. Luiz Car los Celi Gar cia. O Re la tor
se dá o di re i to de fa lar de po is dos dois es pe ci a lis tas.

O SR. LUIZ CARLOS CELI GARCIA – Se na dor
Nilo Te i xe i ra Cam pos, em pri me i ro lu gar, que ro re co -
nhe cer aqui, em nome da So ci e da de Bra si le i ra de Ci -
rur gia Plás ti ca, que a sua po si ção em fa vo re cer o nos -
so com pa re ci men to aqui foi im por tan te. A So ci e da de
re co nhe ce isso.

Por ou tro lado, se ana li sar mos o que hoje es ta -
mos aqui dis cu tin do, va mos per ce ber que não há dú -
vi da al gu ma de que esse con sen ti men to in for ma do
por es cri to será vá li do so men te para o uso do si li co ne. 
Não há con di ção, nes se pro je to de lei, de in tro du zir os 
ou tros con sen ti men tos.
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A vi são da So ci e da de Bra si le i ra de Ci rur gia
Plás ti ca é a de que, ao se fa zer com que esse pro ce -
di men to ex clu si vo – como V. Exª mu i to bem afir mou –
se sub me ta ao con sen ti men to in for ma do, cria-se uma 
ex ce ção e o fato de se cri ar a ex ce ção, no nos so en -
ten der, cria a des con fi an ça ou cria até uma cer ta es -
tig ma ti za ção do pro ce di men to. Por isso, so mos da
opi nião de que, se for fa zer para to dos os pro ce di -
men tos mé di cos, tudo bem. Sen do só para o si li co ne,
a So ci e da de Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca não se co -
lo ca a fa vor. E, re al men te, esse pro je to se ria ex clu si -
va men te para o si li co ne. 

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Dr.
Da her, gos ta ria de usar da pa la vra?

O SR. JOSÉ CARLOS DAHER – Pois não. Obri -
ga do, Se na dor. Se na dor Nilo Te i xe i ra, essa ques tão
do con sen ti men to es cla re ci do, in for ma do, é uma
ques tão que trans cen de essa dis cus são so bre o si li -
co ne, por que, na ver da de, ela tem ou tras ra í zes. Ela
tem ou tras ra í zes na me di da em que, an ti ga men te,
bas ta va a pa la vra do ho mem, bas ta va a pa la vra do
dou tor. O mé di co era meio que pa dre, meio que sa -
cer do te, e a sua pa la vra era in dis cu tí vel. Não pas sa va 
pela ca be ça de nin guém que o dou tor fi zes se qual -
quer co i sa que não fos se pelo bem do seu pa ci en te –
aliás, como não pas sa pela mi nha ca be ça, nem pela
ca be ça dos se nho res mé di cos. É da nos sa for ma ção,
isso vem des de Hi pó cra tes, está no seio das uni ver si -
da des, da es co la fran ce sa, que nos trou xe a cul tu ra
de en si no mé dio. Então, não há hi pó te se, não pas sa
pela ca be ça de um mé di co, Dr. Se bas tião Ro cha, fa -
zer al gu ma co i sa que não seja to tal men te vol ta da
para o bem. A in ten ção do mé di co é sem pre a me lhor
pos sí vel. Ele dá de si o má xi mo para aten der aque la
pes soa que pre ci sa dele e que tem o ges to má xi mo
de en tre gar o seu cor po para que o mé di co pos sa in -
va di-lo, para que o mé di co faça o que bem en ten der, e 
o mé di co vai fa zer aqui lo que ele apren deu vis ce ral -
men te, que é fa zer o me lhor pos sí vel pelo pa ci en te e
pela sua pro fis são. 

Só que es ses tem pos mu da ram. Hoje se co lo ca
em dú vi da tudo. Os tem pos mu da ram, efe ti va men te.
Não sei onde está a raiz des sas mu dan ças, mas elas
exis tem. Então, há quem ques ti o ne: ”Não, dou tor, o
se nhor não fez o me lhor por mim“. ”Mas eu fiz, sim“.
”Não fez, dou tor“. Isso, en tão, en se jou a his tó ria do
con sen ti men to es cla re ci do – mu i to mais, acho eu, em 
de fe sa do mé di co do que do pró prio con su mi dor ou
do pró prio cli en te -, que co me çou a ser uti li za do. Ele
está pre vis to no Có di go de Éti ca Mé di ca, e, ago ra, o
Se na dor quer co lo cá-lo na lei. Os mé di cos pas sa ram
a uti li zar isso mu i to mais por ori en ta ção dos ad vo ga -

dos da ca te go ria pro fis si o nal, num pro ce di men to mu i -
to mais ade qua do aos tem pos de hoje, a fim de nos
in se rir mos nes se pro ces so so ci al e ju rí di co etc. 

Então, uti li za mos, sim, o ter mo de con sen ti men -
to in for ma do pra ti ca men te em to dos os ca sos. Alguns
mé di cos po dem até não uti li zá-lo, mas pos si vel men te
de ves sem. É re co men dá vel que se uti li ze. Por quê?
Para que se re for ce essa re la ção de con fi an ça na pa -
la vra, que hoje já não é mais tão for te, por meio de um
do cu men to, que é o con sen ti men to in for ma do. 

Ago ra, pelo que sei, re al men te é a pri me i ra vez
que isso vai par ti ci par de uma lei, e o mé ri to dis so,
acho, cabe ao pró prio Se na dor Se bas tião Ro cha ex -
pli car.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Obri -
ga do pe las ex pli ca ções. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO – Sr. Pre si den te,
V. Exª me per mi te? 

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Emi -
nen te Se na dor Car los Pa tro cí nio, V. Exª tem a pa la -
vra.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO –Embo ra eu te -
nha dú vi da a este res pe i to, pa re ce-me que, na Lei de
Pla ne ja men to Fa mi li ar, te mos esse con sen ti men to
es cla re ci do para a la que a du ra de trom pas. Está su je i -
to a con fir ma ção, mas fui um dos...

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – O
meu re la tó rio cita in clu si ve que isso já está con sa gra -
do na le gis la ção bra si le i ra.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO – Era isso o que
gos ta ria de adu zir.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Acre -
di to que já es ta mos ca mi nhan do para a fi na li za ção
des ta im por tan te au diên cia pú bli ca.

De uma for ma mu i to ob je ti va, men ci o nei as pec -
tos da le gis la ção ame ri ca na a res pe i to do con sen ti -
men to li vre in for ma do. Um dos do cu men tos diz o se -
guin te, a res pe i to de ori en ta ção so bre como a pa ci en -
te deve se re la ci o nar com o mé di co e co nhe cer de
per to to dos os pro ble mas e as fa ci li da des. 

Até pre ce de a essa in for ma ção aqui, a mi nha
con ce i tu a ção, o meu en ten di men to, por que deve ser
um tex to es pe cí fi co, um es cla re ci men to con sen ti do
ou in for ma do e não a bula. A bula tec ni ca men te vai
tra zer as in for ma ções do pro du to, in for ma ções em ge -
ral, quí mi cas, in for ma ções so bre even tu a is da nos à
sa ú de que o pro du to pode oca si o nar, mas não traz
qual quer in for ma ção so bre ou tras com pli ca ções que
po dem ser de cor ren tes do ato mé di co as so ci a dos ao
im plan te. 
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E exis tem mu i tas pos si bi li da des de ocor rên ci as
de com pli ca ções. Aqui foi fa la da da con tra tu ra que até 
pode ser men ci o na da na bula. Mas como men ci o nar
na bula a pos si bi li da de, por exem plo, de um he ma to -
ma, que é um coá gu lo que se for ma em tor no da cap -
su la? Na bula não pode ser en con tra da. A bula se res -
trin ge à ca rac te ri za ção do pro du to. E te mos no im -
plan te de si li co ne uma as so ci a ção de um ato mé di co
e do im plan te de um pro du to. Então, a di fe ren ça do
con sen ti men to li vre es cla re ci do é que fará re fe rên cia
ao pro du to no as pec to quí mi co e suas re per cus sões
no or ga nis mo hu ma no e o ato mé di co em si. 

Te nho o co nhe ci men to do Dr. Da her, Dr. Gar cia,
Dr. Ivo Pi tan guy – com quem me acon se lhei, até di ria,
a res pe i to des se as sun to – de que é tra di ção na ci rur -
gia plás ti ca que o mé di co for ne ça o ter mo de con sen -
ti men to para qual quer ci rur gia plás ti ca; e mu i tos o fa -
zem com o im plan te de si li co ne. Por exem plo, cos tu -
mo ci tar que no meu Esta do do Ama pá – às ve zes as
pes so as po dem pen sar que o mé di co faça as co i sas
mais es con di das lá – os nos sos dois ci rur giões plás ti -
cos usam ro ti ne i ra men te o ter mo de con sen ti men to
es cla re ci do. Isso já é ro ti na no ser vi ço des ses mé di -
cos. E os ci rur giões plás ti cos em ge ral usam. Não
está na lei – aí a dú vi da do Se na dor Nilo – não cons ta
na le gis la ção a obri ga to ri e da de de usar, mas os mé di -
cos uti li zam. 

Com re la ção à pró te se de si li co ne é que está
ha ven do essa re sis tên cia. Ten to ex pli car por que o
meu re la tó rio as se gu ra o ter mo de con sen ti men to.
Ba se ei-me um pou co na le gis la ção ame ri ca na que
es tu dei. Aqui fala da ques tão dos ris cos e dos cu i da -
dos que o pa ci en te deve ter. 

Se pos sí vel, um mês an tes da ci rur gia per gun te
ao seu ci rur gião ou peça ao seu mé di co to das as in -
for ma ções so bre os ris cos as so ci a dos com o im plan -
te ma má rio, in clu in do – aí vêm duas aqui e a ter ce i ra – 
uma có pia do for mu lá rio de con sen ti men to in for ma do, 
usu al men te dado para o pa ci en te an tes da ci rur gia,
em am bos os ca sos tan to quan to se so lu ção sa li na ou 
quan do se usa o con te ú do gel. A pró te se pode ter, ao
in vés de gel de si li co ne, um con téu do de so lu ção sa li -
na. A FDA já ti nha se po si ci o na do a res pe i to das pró -
te ses de con te ú do ge la ti no so. Então, esse es tu do que 
ci tei, um es tu do de 1.999, por tan to, ex tre ma men te re -
cen te, es ta be le ce cri té ri os e as mes mas nor mas pra -
ti ca men te para o uso da pró te se de si li co ne com con -
te ú do sa li no. 

Qu es tões fre qüen te men te bus ca das pe las mu -
lhe res com im plan tes.

Con sen ti men to li vre in for ma do.

Este deve ser as si na do an tes da ci rur gia. Antes
da ci rur gia bus que o seu ci rur gião para ob ter dele
uma có pia do for mu lá rio de con sen ti men to in for ma do
para que pos sa me lhor en ten der os ris cos en vol vi dos
e as res pos tas para as suas dú vi das. Isso deve ser
guar da do como uma par te do seu pron tuá rio, do seu
re gis tro.

Há ain da ou tra ma ni fes ta ção, quan do a FDA
men ci o na que há uma lei que es ta be le ce que... Antes
de ler esse do cu men to, vou ler ou tro que fala da re gu -
la men ta ção dos dois do cu men tos –  so li ci ta ção de
apro va ção pré via para co mer ci a li za ção e pro to co lo
de de sen vol vi men to do pro du to – e jus ti fi cam por que
es tão exi gin do es ses dois do cu men tos no caso da
pró te se com con te ú do sa li no. Esses pro ce di men tos já 
eram exi gi dos an te ri or men te para as pró te ses de
con te ú do ge la ti no so, de gel de si li co ne. Expli cam que
essa re gu la men ta ção re fle te o exer cí cio, por par te da
FDA, de seu po der dis cri ci o ná rio ou dis cri mi na tó rio
de exi gir a apre sen ta ção des ses dois do cu men tos –
so li ci ta ção de apro va ção pré via para co mer ci a li za ção 
e pro to co lo de de sen vol vi men to de pro du tos – para
re cur sos mé di cos an te ri o res à emen da e é co e ren te
com as pri o ri da des es ta be le ci das pela FDA e com a
exi gên cia do Con gres so no sen ti do de que os re cur -
sos mé di cos de clas se III – vou ex pli car o que é isso –
se jam re gu la men ta dos por re vi são da FDA pre vi a -
men te à co mer ci a li za ção. Essa me di da está sen do to -
ma da de acor do com a lei fe de ral de ali men tos, me di -
ca men tos e cos mé ti cos, com a re da ção que lhe foi
dada pe las emen das so bre re cur sos mé di cos de
1976, a Lei de Re cur sos Mé di cos Se gu ros de 1990 e
a Lei de Mo der ni za ção da FDA de 1997. 

O gran de pro ble ma é que o si li co ne e to dos os
pro du tos que são im plan ta dos no or ga nis mo hu ma no
são clas si fi ca dos no grau III, pela re a ção que pro du -
zem. E há uma le gis la ção es pe cí fi ca so bre es ses re -
cur sos mé di cos de clas se III nos Esta dos Uni dos.
Logo, o fato de apro var mos essa ex cep ci o na li da de
em lei para o uso do si li co ne não des car ta, e é essa a
mi nha in ten ção, a for mu la ção de uma nova le gis la ção 
so bre as ques tões que pos sam abran ger ou tros itens. 
Pre ci sa mos co me çar. Eu gos ta ria de mis tu rar as co i -
sas. Po de ria, a par tir des se pro je to, de sen vol ver um
lon go e tra ba lho so pro je to, in clu in do ou tros pro du tos
no ter mo de con sen ti men to, le gis lar, ten tar que o
Con gres so pu des se le gis lar de for ma mais am pla.
Mas pre fi ro que o Con gres so, nes te mo men to, se de -
te nha so bre a ques tão do si li co ne, que está em pa u ta
pe las con tro vér si as que têm ge ra do no mun do todo. A 
par tir de en tão, a par tir des se pre ce den te, tra ba lha re -
mos em uma le gis la ção para dar equi va lên cia aos de -
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ma is pro du tos que são, di ga mos, im plan ta dos no or -
ga nis mo hu ma no nas mes mas con di ções de ris co
para a sa ú de. Des sa for ma, es ses pro ce di men tos e
atos mé di cos po de rão tam bém ser res guar da dos,
res pal da dos pelo con sen ti men to li vre es cla re ci do. De
mi nha par te, não há ne nhu ma dis cri mi na ção. O que
me move é a ca u te la no sen ti do de que se tra ta de um
as sun to que, no meio ci en tí fi co, gera mu i tas dú vi das.
So men te da qui a 50, 100 anos pos sa mos ter con clu -
sões de fi ni ti vas. Esta mos apro fun dan do os es tu dos
há 10 anos mais ou me nos, e, em Me di ci na, isso não
é um tem po mu i to lon go. 

Di zer mais, que quan do re me ti, já ex pli quei ao
Dr. Da her e ao Dr. Gar cia, a res pon sa bi li da de para vi -
gi lân cia sa ni tá ria para ela bo ra ção des se do cu men to
é exa ta men te para dar o se guin te re ca do: o mé di co
não pode ser, do pon to de vis ta le gal, res pon sa bi li za -
do por im plan tar no or ga nis mo hu ma no um pro du to
que é fa bri ca do e co mer ci a li za do com au to ri za ção e o 
re co nhe ci men to do re gis tro do ór gão de vi gi lân cia sa -
ni tá ria do país. Se há al guém res pon sá vel pó isso é o
ór gão que au to ri zou e não o ci rur gião. Para ten tar se -
pa rar bem as co i sas, pen so que o mé di co não tem
mes mo a res pon sa bi li da de des de que o pro du to es te -
ja au to ri za do a ser im plan ta do. Alguém, aci ma do mé -
di co, é mais res pon sá vel que ele. Se hou ver al gu ma
ne gli gên cia, im pe rí cia, omis são, aí, sim, pas sa a ser
en qua dra do o mé di co. Mas en quan to as re a ções são
de cor ren tes ape nas do pro du to, pa re ce-me que o res -
pon sá vel ma i or é quem fis ca li za ou quem au to ri za. E
se a Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria au to ri -
za o uso do si li co ne é por que na opi nião da Agên cia
esse pro du to não ca u sa re per cus sões gra ves à sa ú -
de. Se ca u sas se, te nho a con vic ção de que nem a
FDA nos Esta dos Uni dos e nem a nos sa Agên cia Na -
ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria au to ri za ria.

O meu ob je ti vo, en tão, é pro te ger o pa ci en te e
ao mes mo tem po pro te ger o mé di co. Por isso in sis to e 
peço à Co mis são, até, com mu i ta li ber da de, a so li da ri -
e da de, para que pos sa mos apro var esse as pec to,
que mu i to con tri bui para o apri mo ra men to da re la ção
mé di co/pa ci en te. Cos tu mo con tar uma his tó ria, Se na -
dor Nilo Te i xe i ra, que mu i to ilus tra o meu pen sa men to
e a mi nha con vic ção, que não é uma co i sa de dis cri -
mi na ção, es tou mo vi do mes mo pelo sen ti men to de
so li da ri e da de, de res pon sa bi li da de com os usuá ri os
de si li co ne, e tam bém pela res pon sa bi li da de de le gis -
lar. Há um ou dois anos, me sub me ti a um pro ce di -
men to a la ser, para a cor re ção de de fi ciên cia vi su al,
de hi per me tro pia, que é um pro ce di men to re cen te
tam bém. E fi quei qua se uma hora, ou duas ho ras, na
Clí ni ca do Dr. Can ro bert, aqui em Bra sí lia, onde li vá -

ri os do cu men tos e tive que as sis tir um ví deo, con ten -
do to das as in for ma ções as sus ta do ras, até di ria, por -
que, se de po is de to das aque las in for ma ções, o pa ci -
en te ace i tar se sub me ter a um pro ce di men to des ses
é por que ele tem que ter, pelo me nos, con vic ção e
mu i ta se gu ran ça de que aqui lo é bom e vale a pena
cor rer o ris co. E, de po is, tive que res pon der a um
ques ti o ná rio, para sa ber se o pa ci en te, de fato, en ten -
deu tudo. Então, é uma clí ni ca con ce i tu a da de Bra sí -
lia; o Dr. Mar cos Ávi la, aqui tam bém pre sen te, po de ria 
con fir mar, pois ele tam bém se uti li za des se ter mo de
con sen ti men to, quan do faz esse pro ce di men to.
Então, se é um pro ce di men to novo, um pro ce di men to
que, even tu al men te, pode pro du zir ris cos à sa ú de,
que não está bem es cla re ci do, qual é a cor re la ção...
Ris cos lo ca is es tão de fi ni dos, exis tem, os mais va ri a -
dos pos sí ve is – con se qüên ci as, com pli ca ções lo ca is,
a rup tu ra, a con tra tu ra, da qual o Dr. Gar cia fa lou, que
numa lin gua gem po pu lar se ria a do bra da cap su la do
si li co ne. Então, isso exis te e isso pre ci sa ser in for ma -
do ao pa ci en te, le gi ti ma men te in for ma do. E a for ma
me lhor de in for mar, me pa re ce, é ofe re cer ao pa ci en -
te um do cu men to, que ele pos sa ler e as si nar, au to ri -
zan do a ci rur gia.

O SR. NILO TEIXEIRA  – Per mi ta-me um apar te?

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Pois
não, Se na dor Nilo Te i xe i ra.

O SR. NILO TEIXEIRA – Nes ses me ses em que 
es tou aqui no Se na do – e te nho o tem pe ra men to de
fa lar pou co, em bo ra seja po lí ti co há lon gos anos, e é
di fí cil um po lí ti co fa lar pou co, mas sou um bom ob ser -
va dor -, te nho ob ser va do que o nos so Se na dor, Re la -
tor da ma té ria, é uma pes soa que tra ba lha me ti cu lo -
sa men te, ca u te lo sa men te, com fir me za e que tem um 
bom con ce i to, aqui na Casa, pe las ati tu des que ado ta. 
Sei que é qua se cer to, va mos di zer, que o seu pon to
de vis ta aca be pre va le cen do nas nos sas dis cus sões,
até por esse con ce i to que ele tem.

E a his tó ria que o Se na dor con tou, da clí ni ca de
olhos, da ci rur gia a que se sub me teu, es cla re cen do,
mas foi ou por es pon ta ne i da de ou por in terpre ta ção
da qui lo que o Có di go de Éti ca diz. E essa clí ni ca agiu 
bem no re la ci o na men to clí ni ca/pa ci en te, co lo can do
to das as pos si bi li da des para que o pa ci en te, tam -
bém cons ci en te men te, se sub me tes se àque le tra -
tamento.

Então, en de re ço a V. Exª o se guin te ape lo: por
quê tam bém não de i xa mos este caso aqui, que é o
caso ob je to da nos sa dis cus são, que fi cas se ten do
esse tra ta men to ge ne ra li za do, es pon tâ neo, de obe -
diên cia ao Có di go de Éti ca, e de po is, en tão, numa le -
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gis la ção à par te, pu dés se mos até pro por que to dos
os pro ce di men tos mé di cos de ves sem ter essa ex pli -
ca ção e esse ris co? Por que eu, por exem plo, tam bém
pos so até con tar uma his to ri nha: eu ti nha um gran de
ami go, que era um jo vem mé di co, es ta va fa zen do car -
re i ra po lí ti ca, e como pre fe i to, mor reu, na ca de i ra de
den tis ta, quan do to mou uma anes te sia. Então, aqui lo
é uma co i sa cor ri que i ra, num tra ta men to den tá rio, de
apli car uma anes te sia, e esse meu ami go, para ele,
sei, lá, qual se ria o per cen tu al des sa ocor rên cia para
ele foi fa tal. Nun ca se fa lou, tam bém: o den tis ta, etc, e
tal ou o mé di co para uma por ção de ou tros pro ce di -
men tos, em re la ção a essa pos tu ra.

Enten do a res pon sa bi li da de do Se na dor Se bas -
tião Ro cha, não só como mé di co, mas tam bém como
le gis la dor, a pre o cu pa ção com suas ati tu des aqui no
Se na do. Mas en de re ço um ape lo: por que va mos dis -
cri mi nar atos ci rúr gi cos que en vol vem si li co ne numa
lei? Tal vez cha man do uma aten ção ex ces si va ou cha -
man do aten ção para um ris co ex ces si vo em re la ção a 
esse tipo de pro ce di men to mé di co que vem sen do
cor ri que i ro no mun do.

Se va mos ado tar isso para to das, en tão não
está dis cri mi nan do ne nhum pro ce di men to mé di co. Se 
to dos têm que obe de cer, mu i to bem, aí não se está
dis cri mi nan do. 

Eu co nhe ci o Dr. Luiz Car los Gar cia hoje, aqui e
ago ra. Não te nho in te res se ne nhum, nem co mer ci al
nem pro fis si o nal, em re la ção ao epi só dio aqui. Eu co -
nhe ci es ses dou to res do Rio de Ja ne i ro, que me pro -
cu ra ram e des per ta ram aten ção para o tema. Mas,
como le gis la do res, de ve mos le gis lar para tudo. No
caso es pe cí fi co, se va mos le gis lar para os pro ce di -
men tos mé di cos, en tão deve ser uma le gis la ção am -
pla, que atin ja to dos os pro ce di men tos mé di cos.

Fica o meu ape lo ao Se na dor Se bas tião Ro cha
para que de i xe mos – aqui tam bém é o caso do si li co -
ne – de acor do com a in ter pre ta ção do Có di go de Éti -
ca e que o Se na dor ela bo re a par te dis so aqui, um ou -
tro pro je to que tra ga uma im po si ção, ou uma no vi da -
de, ou até uma me lho ria de re la ci o na men to para to -
dos os pro ce di men tos mé di cos.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Con -
fes so que sou mu i to sim pá ti co ao seu se gun do ape lo,
Se na dor, que é para ela bo rar mos uma le gis la ção
abran gen te, in clu in do os de ma is pro du tos. Eu me
com pro me to a ten tar, quem sabe, até, ao ofe re cer o
meu Re la tó rio Fi nal, já apre sen tar, pa ra le la men te, um 
pro je to nes se sen ti do. 

Mas eu que ria lem brar um as pec to do Có di go
de Éti ca. É como V. Exª co lo ca: se está no Có di go de

Éti ca, por que cons tar na lei? O pro ble ma é que o Có -
di go de Éti ca não é po pu la ri za do. Ele é um ins tru men -
to mais uti li za do den tro da clas se mé di ca. Ele não
che ga às mãos do usuá rio. Uma lei é di fun di da mu i to
mais ra pi da men te, é pro pa ga da mu i to mais ra pi da -
men te pe los me i os de co mu ni ca ção, pela Inter net,
por quem quer que seja. E a in ter pre ta ção cor re ta do
Có di go de Éti ca – e V. Exª tem a có pia do tex to – é: ”é
ve da do ao mé di co efe tu ar qual quer pro ce di men to
mé di co sem o es cla re ci men to e o con sen ti men to pré -
vio do pa ci en te“. Con sen ti men to pré vio! Como é que
se pode con sen tir se não for por es cri to? Como é que
o mé di co vai cons ta tar jun to ao CRM, até para se pro -
te ger, ou jun to à Jus ti ça, que eu con sen ti que ele me
sub me tes se a um de ter mi na do pro ce di men to se eu
não as si nar isso e di re ci o nar ao mé di co? Eu não que -
ro aqui fa zer qual quer alu são, qual quer ila ção so bre
os nos sos ser vi ços de ci rur gi as plás ti cas pelo Bra sil
afo ra. É pre ci so fi car bem cla ro para o Bra sil e para o
Se na do se a So ci e da de, por exem plo, que tem essa
po si ção ofi ci al, re co men da o Ter mo de Con sen ti men -
to Pré vio. A as si na tu ra, se ela exi ge, se ela re co men -
da, ape nas não quer que isso cons te na lei por ser
dis cri mi na tó rio, por ser es tig ma ti zan te, ou se a So ci e -
da de con si de ra des ne ces sá rio. Acho que ain da há
uma con fu são no en ten di men to do pen sa men to dos
nos sos re pre sen tan tes do se tor. Uma co i sa é di zer: já
ado ta mos o Ter mo de Res pon sa bi li da de, está aqui. O
Dr. Car pa ne da, Pre si den te da So ci e da de de Bra sí lia,
que es ta rá aqui ama nhã, me ofe re ceu – eu não sei se
está nos meus ar qui vos, é pos sí vel que es te ja – um
Ter mo de Con sen ti men to des sa na tu re za, pa dro ni za -
do pela So ci e da de Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca, que 
es ta va em vi gor até cin co, seis, sete ou oito anos
atrás. Não sei bem até que data esse for mu lá rio era
ofi ci al men te apre sen ta do pela So ci e da de de Ci rur -
gia Plás ti ca para que os ser vi ços de ci rur gia plás ti ca
pelo Bra sil afo ra ofe re ces sem ao usuá rio para que
ele as si nas se, e não sei por que a so ci e da de, apa -
ren te men te – e pode ser que haja um equí vo co de
mi nha par te, não que ro pre jul gar – de i xou de exi gir
ou de ori en tar os ser vi ços para a ela bo ra ção e o for -
ne ci men to des se do cu men to para o usuá rio de si li -
co ne as si nar. Então, pen so que pre ci sa mos es cla re -
cer: a so ci e da de ado ta o ter mo de con sen ti men to,
apo ia, mas en ten de que não é cor re to fa zer a ex cep -
ci o na li da de numa lei, ou a so ci e da de con si de ra des -
ne ces sá rio. Isso é im por tan te para a for ma ção das
nos sas con vic ções.

Antes de pas sar a pa la vra aos nos sos dois es -
pe ci a lis tas, ouço o no bre Se na dor Car los Pa tro cí nio,
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para que de po is eles já pos sam, tam bém, fa zer um
apa nha do da fala de S. Exª.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO – Sr. Pre si den te,
mais uma vez, eu se rei bre ve.

Qu e ro con cor dar, exa ta men te, com o emi nen te
Se na dor Nilo Te i xe i ra Cam pos no que con cer ne à
nos sa pre o cu pa ção, como le gis la do res, e, so bre tu do,
como mé di cos. A pre o cu pa ção de V. Exª, en tão, é lou -
va da sob to dos os as pec tos. Nós te mos que pro te ger,
so bre tu do, o pa ci en te. Mas que ro di zer que não há
mo ti vo para tan ta pre o cu pa ção da par te de V. Exª,
por que es ta mos tra tan do, es pe ci fi ca men te, da ques -
tão si li co ne. Nós não es ta mos tra tan do de pro ce di -
men to ci rúr gi co de ma ne i ra es pe cí fi ca ou ge ne ra li za -
da. Nós es ta mos tra tan do – e é o ob je to do Pro je to de
Lei – da ques tão da pró te se de si li co ne. 

Por tan to, aqui lo que V. Exª pre ten de já está con -
tem pla do no Có di go de  (fa lha na gra va ção) Onto lo -
gia Mé di ca. Qu an to a pró te se de si li co ne, tudo bem. A
sua apli ca ção tem que ser re gu la men ta da em lei, e é
o que es ta mos fa zen do. So bre a ques tão dos ris cos
ci rúr gi cos, dos ris cos anes té si cos, já está con tem pla -
do no Có di go de Éti ca Mé di ca. Então, pen so que não
há ne ces si da de, em hi pó te se al gu ma es ta mos di mi -
nu in do qual quer di re i to do usuá rio do ser vi ço mé di co;
po de ría mos até di zer que até es ta mos ti ran do o di re i -
to dos mé di cos, do ci rur gião, de ape lar para a as si na -
tu ra da pes soa, por que isso aca ba por pro te ger o mé -
di co, so bre tu do, ago ra, no mun do em que vi ve mos,
com a ques tão da in dús tria da in de ni za ção. 

Então, pen so que a sua pre o cu pa ção já está
con tem pla da. Nós es ta mos tra tan do da pró te se de si -
li co ne – é cla ro – e tem que ter na bula que a pró te se
de si li co ne gel pode oca si o nar re tra ção quan do im -
plan ta da para ci rur gia ma má ria. Isso deve cons tar. E
com re la ção aos ris cos ine ren tes a toda e qual quer ci -
rur gia, não so men te a ci rur gia plás ti ca, o Có di go de
Éti ca Mé di ca já con tem pla.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Per -
mi ta-me, no bre Se na dor Car los Pa tro cí nio, ob ser var
– e eu, tam bém, não sou dono da ver da de e pos so co -
me ter os meus des li zes, até por que não sou ju ris ta –
que a mi nha in ter pre ta ção, tam bém, é no sen ti do de
que o Có di go de Éti ca Mé di ca es ta be le ce a re la ção
do mé di co pe ran te o seu ór gão fis ca li za dor, que é o
Con se lho de Me di ci na, e pro te ge o usuá rio nes sas
ques tões de de nún ci as jun to a esse ór gão para que o
mé di co, even tu al men te, pos sa ser pu ni do com a sus -
pen são ou até a cas sa ção do di plo ma, no caso de co -
me ter al gum de li to. 

Já a lei vai per mi tir que, me di an te o des cum pri -
men to de um dis po si ti vo, o usuá rio pos sa re cor rer à
Jus ti ça – sem que rer es ti mu lar a in dús tria da in de ni -
za ção, eu não es ti mu lo – mas eu en ten do que a lei
tem essa di fe ren ci a ção do Có di go de Éti ca, por que a
lei per mi te o aces so à Jus ti ça para bus car ou tros di re -
i tos que, mu i tas ve zes, não es tão con tem pla dos di an -
te de uma de nún cia ao Con se lho Fe de ral de Me di ci na 
. Acre di to que não há, mas pode ha ver um equí vo co
de mi nha par te. Com base nes se ar ti go do Có di go de
Éti ca, o usuá rio pode até de nun ci ar o mé di co à Jus ti -
ça Co mum, mas ja ma is vai po der de nun ci ar ou re que -
rer, por exem plo, uma in de ni za ção. Esse ar ti go não é
tão abran gen te para a Jus ti ça Co mum quan to uma
lei, que es ta be le ce de fi ni ti va men te re la ções en tre
toda a so ci e da de e a Jus ti ça, en quan to que aqui é
mais da ca te go ria de mé di cos pe ran te seu ór gão fis -
ca li za dor. Pode ha ver di ver gên cia quan to à in ter pre ta -
ção, mas esta é a mi nha.

O SR. JOSÉ CARLOS DAHER – Eu gos ta ria de 
re a fir mar, Srs. Se na do res, que jul ga mos o ter mo
”con sen ti men to in for ma do“ ne ces sá rio à prá ti ca mé -
di ca hoje em dia. 

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Para
to dos?

O SR. JOSÉ CARLOS DAHER – Para to dos os
pro ce di men tos.

Te nho es ta do sem pre numa po si ção de ten ta ti -
va de con ci li a ção, de ne go ci a ção nes ta ma té ria, mes -
mo por que, em bo ra re co nhe ça mos a ne ces si da de,
pra ti que mos isso, pre gue mos e en si ne mos isso aos
nos sos co le gas mais jo vens e ten te mos es ta be le cer
esta ro ti na na prá ti ca mé di ca da So ci e da de Bra si le i ra
de Ci rur gia Plás ti ca, há, den tre os ci rur giões plás ti -
cos, um gru po que en ten de que isso dis cri mi na o uso
do si li co ne, o pro ce di men to mé di co do si li co ne. Não
vou en trar no mé ri to se dis cri mi na ou não, mas de fato 
é uma ques tão apon ta da e que pa re ce ló gi ca. Foi aí
que ti ve mos a idéia e sur giu um con sen so de que
esse bu lá rio será com ple to e se gui rá as nor mas ema -
na das do Po der Exe cu ti vo, que se res pon sa bi li za pela 
ela bo ra ção das nor mas téc ni cas e sa ni tá ri as a se rem
ob ser va das na fa bri ca ção, re gis tro, co mer ci a li za ção e 
uti li za ção do si li co ne e dos im plan tes de si li co ne, in -
clu si ve quan to às de ter mi na ções a se rem con ti das –
va mos ti rar a par te do con sen ti men to – na em ba la -
gem e bula dos pro du tos, que de ve rão men ci o nar os
be ne fí ci os e ma le fí ci os de cor ren tes do seu uso.

Lem bro aos se nho res que, numa bula de qual -
quer as pi ri na ame ri ca na que os se nho res com prem
ou qual quer re mé dio nes ses lu ga res mais so fis ti ca -
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dos em ter mos de ob ser va ção dos di re i tos do con su -
mi dor, vêm to das as in for ma ções, como, por exem plo, 
que pode ca u sar dor no es tô ma go. Hou ve um re la to,
há du zen tos anos, em que apa re ceu uma man cha na
plan ta do pé. Não fo ram até ago ra re la ta dos ca sos
gra vís si mos, mas po dem ocor rer, não está pro va do
nada em con trá rio. Quer di zer, tudo isso, à se me lhan -
ça do que acon te ce nos bu lá ri os dos pa í ses mais de -
sen vol vi dos, po de ria ser in tro du zi do nes te bu lá rio. 

O mé di co é ape nas o in ter me diá rio, o ve tor da
ciên cia para fa zer acon te cer a co lo ca ção da que le im -
plan te no cor po hu ma no. O mé di co, en tão, se res pon -
sa bi li za ria em mos trar, em fa zer o pa ci en te ler, en ten -
der e re ce ber por es cri to esse bu lá rio, que já é pra ti -
ca do. Eu di ria até que fa zer isso aqui e fa zer o con sen -
ti men to po de ria ser até uma du pli ci da de de ações
num cer to mo men to. Então, a so lu ção con ci li a tó ria e o 
es pa ço de ne go ci a ção es ta ri am aqui, Se na dor.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Con -
ce do a pa la vra ao Dr. Gar cia.

O SR. LUIZ CARLOS CELI GARCIA – Em pri -
me i ro lu gar, o Có di go de Éti ca Mé di ca re al men te es -
ta be le ce a res pon sa bi li da de do mé di co, e o mé di co,
res pon sá vel, tem que cum prir. Nós, mé di cos, sa be -
mos que te mos que cum prir o có di go, como qual quer
có di go de éti ca para a clas se a que se re fe re. Assim,
essa ques tão de cum prir ou não não é uma ques tão
de ter uma lei que obri gue a cum prir. Se ele não vai
cum prir o có di go de éti ca sem lei, não vai cum prir com 
lei tam bém. É isso que acon te ce e o que ob ser va mos.

Qu an do o Se na dor fala em trans for mar essa
obri ga to ri e da de do art. 46 numa obri ga to ri e da de de
pas sar isso para o pa pel, pen so que muda toda uma
per for man ce da re la ção. É exa ta men te isso que o
nos so Con se lho Fe de ral de Me di ci na não ace i ta, por -
que, se está es cri to no art. 46, ta ci ta men te tem que
ser cum pri do.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – É
que es ta mos ten tan do um es cla re ci men to. O se nhor
pode afir mar com se gu ran ça que to dos os ser vi ços
do Bra sil ado tam o con sen ti men to li vre es cla re ci do,
pre vis to no Có di go de Éti ca, as si na do pelo pa ci en te?

Cre io que esta é uma ques tão re le van te. Se já
exis te, en tão não pre ci sa ter a lei, se já é uma prá ti ca.
Se não exis te, a lei se faz ne ces sá ria pela di vul ga ção,
pela am pli tu de da di vul ga ção que vai es ta be le cer.

O SR. LUIZ CARLOS CELI GARCIA – O que
diz o nos so Có di go de Éti ca, art. 46, é que deve ser in -
for ma do. Ele não fala que tem que ser por es cri to.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Va -
mos in ter pre tar, en tão. O se nhor me per mi te um de -

ba te com V. Sª? Para qual quer pro ce di men to mé di co,
é ve da do sem o es cla re ci men to e o con sen ti men to
pré vi os. Como é que se pode con sen tir? Como é pos -
sí vel con sen tir ou cons ta tar o con sen ti men to? Fica
mu i to fá cil, di an te do Con se lho de Me di ci na, para o tal 
mé di co, Dr. Pa tro cí nio, e o pa ci en te Se bas tião Ro cha.
O pa ci en te diz que não deu o con sen ti men to, e o Dr.
Pa tro cí nio diz que deu o con sen ti men to sim. O pa ci -
en te afir ma que não deu o con sen ti men to ao mé di co,
e o mé di co afir man do que o pa ci en te deu o con sen ti -
men to. Como se tira a dú vi da dis so? Como é que se
pro va isso? Por meio de um do cu men to as si na do,
con sen tin do. Isso im pli ca um do cu men to as si na do. E
po de mos até con sul tar, de po is, o Con se lho Fe de ral
de Me di ci na, an tes da ela bo ra ção do meu pa re cer fi -
nal so bre a in ter pre ta ção des se art. 46.

O SR. LUIZ CARLOS CELI GARCIA  Se na dor
Se bas tião Ro cha, gos ta ria de com ple tar o meu pen -
sa men to, por que ele tem mais uns de ta lhes para che -
gar mos à con clu são. Em pri me i ro lu gar, a in ter pre ta -
ção do Con se lho Fe de ral de Me di ci na está aqui e
apre sen tei na mul ti mí dia. A in ter pre ta ção que o Con -
se lho Fe de ral de Me di ci na tem, pos so ler aqui, é de
que exis te a ne ces si da de de in for mar e con sen tir,
mas não obri ga a es cre ver.

É essa a in ter pre ta ção que o Con se lho dá.
Então, como é que nós, mé di cos, in ter pre ta mos e
como é que a so ci e da de in ter pre ta? É in te res san te e
é bom fa zer um con sen ti men to por es cri to? Sim, cla ro 
que sim. Nem to dos os mé di cos ace i tam isso, mas é
bom.

No en tan to, quan do exis te con sen ti men to por
es cri to, como nos Esta dos Uni dos, é para to dos os
pro ce di men tos. A nos sa po si ção aqui é a ques tão de
cri ar um con sen ti men to por es cri to para um pro ce di -
men to. E aqui está a po si ção do Con se lho Fe de ral de
Me di ci na se vol tan do, exa ta men te, con tra esse as -
pec to.

Por ou tro lado, se que re mos pro te ger o mé di co
e que re mos que o ór gão ma i or, que se ria a Vi gi lân cia
Sa ni tá ria, res pon sa bi li ze-se pelo  que acon te ce rá
com o si li co ne, esse tipo de res pon sa bi li da de é so bre
os efe i tos da pró te se. Por isso, en ten de mos que se
dis so ci ar mos o ato mé di co da pró te se, cri an do essa
bula ab so lu ta men te com ple ta, em que o mé di co seja
obri ga do a apre sen tar para a pa ci en te, sa í mos da ex -
cep ci o na li da de da lei. A lei se apli ca para o si li co ne.
Ci rur gia de olhos e ci rur gia de face não le vam si li co -
ne. Então, o ato mé di co, as com pli ca ções ati nen tes
ao ato mé di co vão fi car pre ser va das para uma fu tu ra
lei que in clua tudo jun to. E fu gi mos da ex cep ci o na li da -
de. A mi nha in ter pre ta ção é essa e que a ma ne i ra de
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in for mar o pa ci en te fos se de acor do com o que está
es cri to no Có di go de Éti ca Mé di ca. Isso de ve ria ser
con du zi do des sa ma ne i ra.

Des sa ma ne i ra é que vejo: a so ci e da de bra si le i -
ra de ci rur gia plás ti ca não é fa vo rá vel a in for mar; ela é
a fa vor de um con sen ti men to glo bal. Tra ba lha mos em
cima dis so, por que é bom. No en tan to, essa ex cep ci o -
na li da de é que não nos de i xa mu i to tran qüi los. E se
con se guís se mos se pa rar, dan do só à bula a res pon -
sa bi li da de, por que aí pas sa para o fa bri can te com ple -
ta men te, cla ro que o mé di co ten do in tro du zi do a pró -
te se tem res pon sa bi li da de no fato, mas que fos se sa -
li en ta do só o as pec to do si li co ne em si e o mé di co fos -
se obri ga do a apre sen tar esse bu lá rio.

Essa é a nos sa po si ção.
O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Eu

gos ta ria de fa zer uma per gun ta ao Dr. Car los Gar cia.
De que for ma o se nhor, como mé di co ou ci rur -

gião, ob tém o con sen ti men to dos seus pa ci en tes,
quan do ne ces sá rio, ba se a do no art. 46, do Có di go de
Éti ca, já que dis se que o pro ce di men to não pre ci sa
ser por es cri to? O con sen ti men to é oral e no con sul tó -
rio? V. Sª per gun ta ao seu pa ci en te se ele per mi te que 
o se nhor faça a ci rur gia? Qual é for ma pela qual o se -
nhor ob tém o con sen ti men to, ba se a do no art. 46 do
Có di go de Éti ca, que tra ta dos di re i tos hu ma nos, o
qual le rei no va men te para que não pa i re dú vi das, até
por que a TV Se na do está trans mi tin do essa re u nião
ao vivo e, por tan to, de ve mos ter mi lha res de es pec ta -
do res nos as sis tin do.

”Art. 46. É ve da do ao mé di co efe tu ar
qual quer pro ce di men to mé di co sem o es cla re ci men to 
– que é uma co i sa di fí cil de com pro var se acon te ce
ape nas oral men te, sem ne nhum do cu men to com pro -
ba tó rio – e o con sen ti men to pré vio do pa ci en te ou de
seu res pon sá vel le gal, sal vo em emi nen te pe ri go de
vida.“

Re pi to a per gun ta ao Dr. Car los Gar cia: de que
ma ne i ra, o se nhor ob tém e pro va jun to ao Con se lho
Re gi o nal de Me di ci na ou à Jus ti ça que ob te ve um
con sen ti men to pré vio do seu pa ci en te para sub me -
tê-lo a qual quer pro ce di men to mé di co ou a im plan te
de si li co ne?

O SR. LUIZ CARLOS CELI GARCIA – Se na dor, 
con ti nuo afir man do o que vi nha afir man do an tes: não
so mos con tra o pro ce di men to in for ma do por es cri to.
So mos con tra um con sen ti men to in for ma do di ri gi do a
um pro ce di men to.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – O se -
nhor não está res pon den do à mi nha per gun ta. De que 
for ma o se nhor ob tém o con sen ti men to? O se nhor

está re a fir man do – e isso é mu i to sé rio – que a in ter -
pre ta ção do Con se lho Fe de ral de Me di ci na é de que
não há ne ces si da de de um do cu men to es cri to e a mi -
nha in ter pre ta ção é a de que o re fe ri do Con se lho, que 
es te ve re pre sen ta do na nos sa pri me i ra au diên cia pú -
bli ca – e po de mos con sul tar os Ana is –, de fen de a
idéia de que o do cu men to não é ne ces sá rio em fun -
ção de já cons tar no Có di go de Éti ca e não por que o
con sen ti men to não deva ser fe i to por es cri to.

Pre ci sa mos que o Con se lho Fe de ral de Me di ci -
na nos for ne ça essa in for ma ção de for ma ofi ci al por -
que há uma di fe ren ça en tre esse Con se lho con si de -
rar des ne ces sá ria a lei por que o Có di go de Éti ca já
tra ta do as sun to e o mes mo Con se lho ale gar ou afir -
mar que é pos sí vel ob ter um con sen ti men to que não
seja por es cri to. Por tan to, so li ci ta rei um do cu men to
ofi ci al do Con se lho Fe de ral de Me di ci na di fe ren ci an -
do as duas co i sas, por que as con si de ro di fe ren tes.

O SR. LUIZ CARLOS CELI GARCIA – Te mos
aqui a in ter pre ta ção do Con se lho Fe de ral de Me di ci -
na exa ta men te em re la ção ao que se pre ten de fa zer
cons tar na lei, di zen do que a si tu a ção de exi gir por es -
cri to o con sen ti men to para co lo ca ção de pró te se de
si li co ne pode cri ar essa ex cep ci o na li da de.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – O se -
nhor po de ria me for ne cer esse do cu men to para, de -
po is, con sul tar o Con se lho Fe de ral de Me di ci na a seu
res pe i to?

O SR. LUIZ CARLOS CELI GARCIA – O se -
nhor gos ta ria que eu les se essa par te?

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Sim,
pois não.

O SR. LUIZ CARLOS CELI GARCIA – ”So lu ci o -
na da essa ques tão – este tre cho o do cu men to re fe -
re-se à ques tão do uso do si li co ne lí qui do em of tal mo -
lo gia, de for ma que o Con se lho a con si de rou so lu ci o -
na da -, o pro je to po de ria ser apro va do. No en tan to, o
Re la tor pre ten de nele re co lo car um pre ce i to já re je i ta -
do pela Câ ma ra dos De pu ta dos: o de exi gir au to ri za -
ção por es cri to por par te do seu pa ci en te ou do seu
res pon sá vel, in for man do ter co nhe ci men to de to dos
os even tu a is ris cos en vol ven do o uso do pro du to.

O Con se lho Fe de ral de Me di ci na é con trá rio a
essa dis po si ção e seu re pre sen tan te na au diên cia pú -
bli ca do Se na do, que de ba teu o pro je to no dia 17 de
maio, Abdon José Mu rad Neto, Con se lhe i ro li cen ci a -
do do Con se lho Fe de ral de Me di ci na, mos trou, com
cla re za, sua po si ção:

O Con se lho Fe de ral de Me di ci na con si de ra que
o mé di co bra si le i ro é obri ga do, por ques tões éti cas, a
ex pli car ao seu pa ci en te o que está usan do, como
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pro pe dêu ti ca e te ra pêu ti ca, sem a ne ces si da de de
um la u do de au to ri za ção, que, sem tra zer qual quer
be ne fí cio ao pa ci en te, irá, ao con trá rio, pro vo car uma
si tu a ção de cons tran gi men to para o mé di co, que em -
pre gue a pró te se de si li co ne, e uma ex pec ta ti va ne ga -
ti va por par te do pa ci en te. 

Isso mos tra que a exi gên cia de au to ri za ção por
es cri to para a re a li za ção des se pro ce di men to mé di co
é in ca bí vel.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Per -
gun to qual é o do cu men to que o se nhor está len do,
por gen ti le za. É um do cu men to ofi ci al ou é uma nota?

O SR. LUIZ CARLOS CELI GARCIA – Esse do -
cu men to foi pu bli ca do na re vis ta Me di ci na, do Con -
se lho Fe de ral de Me di ci na, ór gão ofi ci al do Con se lho
Fe de ral de Me di ci na. 

Ou tra po si ção: tra zer in for mes téc ni cos con fiá -
ve is, no sen ti do de de mons trar o pre ju í zo que po de ria
ad vir à ciên cia mé di ca uma de ci são tão drás ti ca
quan to a pro pos ta de afir mar a pos si bi li da de de ocor -
rên cia de do en ças que se ri am li ga das ao uso das pró -
te ses ma ma ri as. Pos si bi li ta essa, ex ten sa men te de -
mons tra da nos ane xos, como não ver da de i ra.

Então, esse do cu men to vem acom pa nha do de
ane xos, que são tra ba lhos pu bli ca dos.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Eu
gos ta ria de apre sen tar, nes ta opor tu ni da de, um re -
que ri men to ver bal –– se a Se cre ta ria pu der ano tar –-,
no sen ti do de que seja con vi da do o Pre si den te do
Con se lho Fe de ral de Me di ci na para a au diên cia pú bli -
ca de ama nhã. 

Co lo co à apre ci a ção dos Se na do res o re que ri -
men to. Caso isso não seja pos sí vel, vou so li ci tar uma
au diên cia pú bli ca es pe cí fi ca com o Pre si den te do
Con se lho Fe de ral de Me di ci na, por que acho ex tre ma -
men te im por tan te esse do cu men to. Para mim, ele ex -
pres sa uma ní ti da con tra di ção en tre o que está es cri -
to e a in ter pre ta ção do Con se lho Fe de ral de Me di ci na. 
Pre ci so sa ber do re fe ri do ór gão como se faz para se
ob ter um con sen ti men to pré vio, como se cons ta ta o
mes mo – se é gra van do numa fita de ví deo ou numa
fita  de cas se te. De que ma ne i ra se ob tém um con sen -
ti men to pré vio, que é di fe ren te do es cla re ci men to. Já
é bem di fí cil de se com pro var o pro ce di men to do es -
cla re ci men to, ima gi ne como se irá cons ta tar que se
ob te ve o con sen ti men to de al guém sem a de vi da as -
si na tu ra da pes soa que con sen tiu. Pa re ce-me que
isso é uma gran de con tra di ção do Con se lho Fe de ral
de Me di ci na. 

Pre ci sa mos es cla re cer o fato de fi ni ti va men te,
por que, se a in ter pre ta ção do Con se lho Fe de ral de

Me di ci na for essa, for ta le ce rei ain da mais os meus ar -
gu men tos com re la ção à ne ces si da de de que a le gis -
la ção pos sa de ter mi nar que o con sen ti men to li vre es -
cla re ci do seja uti li za do não ape nas em re la ção a esse 
pro ce di men to, mas em re la ção a to dos. Isso sig ni fi ca
ras gar o Có di go de Éti ca Mé di ca, prin ci pal men te no
ca pí tu lo dos di re i tos hu ma nos, por que atri bu ir a al -
guém um con sen ti men to sem que haja a as si na tu ra
des sa pes soa, pa re ce-me fe rir de mor te o art. 46 e o
ca pí tu lo todo dos di re i tos hu ma nos, pre vis to no Có di -
go de Éti ca Mé di ca.

Por isso, que ro ob ter isso ofi ci al men te do Con -
se lho, para que não se fi que es pe cu lan do so bre no tas 
que pos sam ser co lo ca das em re vis tas por pes so as,
tal vez, não au to ri za das. 

Não es tou aqui ain da afir man do que o Con se lho 
Fe de ral de Me di ci na te nha ofi ci al men te essa in ter pre -
ta ção; mas se a ti ver, vou lu tar com mais for ças ain da
para que esse con sen ti men to li vre es cla re ci do seja
apro va do nes ta e em ou tras leis.

Se a in ter pre ta ção do Con se lho Fe de ral de Me -
di ci na fos se a de que é des ne ces sá rio uma lei, por -
que o Có di go de Éti ca já pre vê e obri ga o mé di co, e
este, por tan to, já está su je i to às pe na li da des, caso
não cum pra com o seu de ver, po de ria di zer que isso já 
está no Có di go de Éti ca, que quem pre ci sar re cor rer
vai ter res pal do le gal. Então, o usuá rio já está pro te gi -
do. Se o Con se lho Fe de ral de Me di ci na con si de ra que 
o usuá rio não está pro te gi do, com esse dis po si ti vo do
art. 46, aí, sim, vou lu tar mes mo para con ven cer os
Se na do res da ne ces si da de de apro var mos o tex to, na 
for ma como está.

O SR. LUIZ CARLOS CELI GARCIA – Eu gos -
ta ria de dar ape nas uma in for ma ção. O se gun do  do -
cu men to se re fe re es pe ci fi ca men te à aná li se fe i ta
pelo Con se lho Fe de ral de Me di ci na do Pro je to de Lei
nº 3.691, de 1997, as si na do pelo Pre si den te do Con -
se lho, Dr. Edson de Oli ve i ra Andra de.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – De i -
xe-me ler, por gen ti le za. ”Em vir tu de de po si ci o na -
men to an te ri or des te Con se lho Fe de ral de Me di ci na e 
após aná li se de ex ten sa do cu men ta ção exa mi na da
so bre a ques tão re fe ren te ao pro je to que es ta mos de -
ba ten do, ve nho a V. Exª tra zer in for mes téc ni cos con -
fiá ve is para de mons trar o pre ju í zo que po de rá ad vir à
ciên cia mé di ca uma de ci são tão drás ti ca quan to à
pro pos ta de afir mar a pos si bi li da de de ocor rên cia de
do en ças que se ri am li ga das ao uso das pró te ses ma -
má ri as, pos si bi li tan do o que está ex ten sa men te de -
mons tra do nos ane xos.“
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Esse do cu men to não tem ne nhu ma re la ção
com o con sen ti men to li vre e es cla re ci do. Ele ape nas
con tes ta que se faça uma re la ção en tre do en ça sis tê -
mi ca e uso de pró te se. No en tan to, es tou res pal da do
em do cu men tos ci en tí fi cos de um dos ór gãos mais
con ce i tu a dos e res pe i ta dos do mun do, que é a FDA.
O ór gão não afir ma, mu i to pelo con trá rio, até cons ta ta 
a ine xis tên cia da con fir ma ção da vin cu la ção. Por ou -
tro lado, in ter pre ta como não sen do ain da de fi ni ti vas
es sas aná li ses e es ses es tu dos ci en tí fi cos. Por isso,
jul guei por bem cons tá-las do meu re la tó rio.

Dr. Gar cia, pre ci so de uma có pia do ou tro do cu -
men to, por que, se pos sí vel for, eu gos ta ria in clu si ve
de co lo car em vo ta ção, se os Srs. Se na do res es ti ve -
rem de acor do, a ma té ria re fe ren te à pre sen ça do
Pre si den te ou de um re pre sen tan te do Con se lho Fe -
de ral de Me di ci na na au diên cia pú bli ca de ama nhã,
caso seja pos sí vel; se não, numa fu tu ra au diên cia pú -
bli ca. Mas já fica apro va do o re que ri men to, se os Srs.
Se na do res es ti ve rem de acor do, para o com pa re ci -
men to do Dr. Edson a esta Co mis são, seja ama nhã,
se for pos sí vel, ou em data a pos te ri o ri.

Re no vo os agra de ci men tos aos nos sos de ba te -
do res e afir mo que esse as sun to, de fato, en se ja uma
gran de con tro vér sia, que nos es ti mu la a bus car um
pro je to ex tre ma men te equi li bra do e bom para toda a
so ci e da de.

Essa tem sido a mi nha meta quan do re la to o
pro je to. Em de cor rên cia dis so, tal vez es te ja a de fe rên -
cia ao meu tra ba lho fe i ta pelo Se na dor Nilo Te i xe i ra
Cam pos, a quem agra de ço. Com por tei-me as sim na
ela bo ra ção do re la tó rio dos pla nos de sa ú de e da re -
for ma psi quiá tri ca, te mas tam bém ex tre ma men te
com ple xos, po lê mi cos e con tro ver sos com que nos
de pa ra mos.

Con ce do a pa la vra aos nos sos de ba te do res
para as con si de ra ções fi na is.

O SR. LUIZ CARLOS CELI GARCIA – Qu e re -
mos pa ra be ni zar o Se na do por ex por uma ques tão
tão im por tan te, que é a sa ú de pú bli ca das mu lhe res e
dos ho mens. Sa ú do es pe ci fi ca men te o Se na dor Se -
bas tião Ro cha, que tem es tu da do a ma té ria com mu i -
ta se ri e da de. Embo ra haja al gu mas di ver gên ci as de
po si ção, to dos re co nhe ce mos que o tra ba lho de S.
Exª é re al men te ex cep ci o nal. 

Agra de ço tam bém a opor tu ni da de de tra zer a
So ci e da de Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca para de ba -
ter o as sun to e po der ter a chan ce de in clu si ve mos -
trar o que ela re pre sen ta.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Mu i to 
obri ga do.

Con ce do a pa la vra ao Dr. Da her.
O SR. JOSÉ CARLOS DAHER – Se na dor Se -

bas tião Ro cha, ma ni fes to pu bli ca men te o meu apre ço 
pelo tra ba lho de sen vol vi do por V. Exª. 

Como já in for mei aqui vá ri as ve zes, o ter mo de
con sen ti men to in for ma do, pon to de di ver gên cia, é re -
al men te ne ces sá rio. Per ce bo que exis te al gu ma di -
ver gên cia quan to ao as pec to for mal, mas não per ce -
bo nada nes se sen ti do na aná li se mais pro fun da da
con cep ção, em si fi lo só fi ca, do ter mo de con sen ti -
men to ou não.

Des se modo, su gi ro até que um ca nal fi que
aber to para a ne go ci a ção com re la ção a essa ques -
tão, por que é nos so in te res se que haja efe ti va men te
uma fór mu la con ci li a tó ria, a fim de que pos sa mos
mar char jun to com V. Exª nes se pro je to que con si de ro 
da ma i or im por tân cia para os ci rur giões plás ti cos,
para a ci rur gia plás ti ca, para os pa ci en tes da ci rur gia
plás ti ca e para a co mu ni da de como um todo.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Dr.
Da her, agra de ço as pa la vras de V. Exª. 

Expres so, mais uma vez, a mi nha po si ção: não
sou con tra, de for ma ne nhu ma, o im plan te de pró te se
de si li co ne. A im pren sa uma vez me per gun tou se eu
per mi ti ria que a mi nha es po sa fi zes se um im plan te de 
si li co ne caso ela de se jas se. Eu dis se: ”Com cer te za,
sem dú vi da ne nhu ma. Eu só pe di ria a ela que se in for -
mas se, que les se cri te ri o sa men te a do cu men ta ção
per ti nen te e as si nas se uma au to ri za ção para que o
ci rur gião pu des se pro ce der ao im plan te“.

So li ci to à So ci e da de Bra si le i ra de Ci rur gia Plás -
ti ca, re pre sen ta da aqui por es ses dois emi nen tes e
con ce i tu a dos es pe ci a lis tas, que ofi ci a li ze a esta Co -
mis são a sua po si ção a res pe i to da uti li za ção do ter -
mo, para fi car bem ex plí ci to, tal vez num do cu men to, o
pen sa men to da so ci e da de nes se as pec to que co lo -
quei, ou seja, se a so ci e da de en ten de que o ter mo é
des ne ces sá rio ou se a so ci e da de en ten de que o ter -
mo é ne ces sá rio e que, even tu al men te, pode ser que
nem to dos os es pe ci a lis tas o es te jam uti li zan do,
como mu i to bem co lo cou o Dr. José Car los Da her.
Mas a vi são da so ci e da de é im por tan te para que nós,
da Co mis são, pos sa mos até for ma tar nos sas con vic -
ções. Quer di zer, se a so ci e da de con cor da que o con -
sen ti men to é um ins tru men to ade qua do, é um ins tru -
men to que, di ga mos, me lho ra a re la ção mé di co-pa ci -
en te, se pro te ge tan to o mé di co e o pa ci en te, só acha
que não deve cons tar na lei, por ser dis cri mi na tó rio,
ou se a so ci e da de acha des ne ces sá rio. Acho que a
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par tir daí nós po de re mos en tão nos en ca mi nhar para
bus car uma al ter na ti va.

O SR. LUIZ CARLOS CELI GARCIA – Pos so
res pon der, Se na dor?

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Pois
não.

O SR. LUIZ CARLOS CELI GARCIA – A so ci e -
da de acha útil, acha ne ces sá rio, só que não acha in -
te res san te que seja dis cri mi na tó rio, sen do ape nas
um pro ce di men to e que te nha que vir atra vés de lei.
Eu acho que nós te mos que tra ba lhar isso den tro das
nos sas so ci e da des e te mos que con ven cer os nos sos 
só ci os de usa rem, mas não pre ci sa ser im pos to por
lei. Isso nós te mos que tra ba lhar, no sen ti do de que
sa be mos que isso é im por tan te.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) –
Como o Dr. Gar cia não vai es tar aqui pre sen te, pelo
me nos como de ba te dor, ama nhã, eu que ria di zer que
há um en ten di men to de mi nha par te de que a so ci e -
da de tem uma po si ção dú bia a res pe i to des se as sun -
to, por que ao mes mo tem po em que ela afir ma que é
ne ces sá rio, ela, ao in ter pre tar ou apre sen tar um do -
cu men to do CRM, para mim ex tre ma men te con tra di -
tó rio, ad mi te que não há ne ces si da de do con sen ti -
men to por es cri to. 

Pa re ce-me que, ao con si de rar esse as pec to do
Có di go de Éti ca, na in ter pre ta ção do Con se lho Fe de -
ral de Me di ci na, a le i tu ra que se faz do pen sa men to
da so ci e da de é de que o con sen ti men to por es cri to é
des ne ces sá rio. É essa a mi nha in ter pre ta ção e eu
gos ta ria de ter isso ofi ci al men te, tal vez de po is que a
Co mis são ou a di re to ria da so ci e da de pu des se exa -
mi nar essa ques tão, que tal vez não ti ves se sido co lo -
ca da ain da, nem nas con ver sas que ti ve mos, nem
nos de ba tes, para que pos sa mos ter uma in ter pre ta -
ção cor re ta do pen sa men to da so ci e da de. 

Eu saio da qui em dú vi da se a so ci e da de apóia o
ter mo de con sen ti men to e o acha ne ces sá rio, ou se
ela re je i ta o ter mo de con sen ti men to. E está usan do
ape nas, des cul pe-me se sou mu i to di re to, o pre tex to
de já cons tar do Có di go de Éti ca para com ba ter um
ins tru men to que vi ria por in ter mé dio de lei.

O SR. LUIZ CARLOS CELI GARCIA – Se eu
pu der re pe tir, vou di zer que a so ci e da de é a fa vor. A
úni ca co i sa que a so ci e da de não ace i ta é que seja
para um úni co pro ce di men to que te nha que vir por
meio de uma lei. Nós es ta mos tra ba lhan do den tro de
uma so ci e da de.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Eu
gos ta ria de pe dir que o Dr. Gar cia apre sen tas se essa

fór mu la de ob ter um con sen ti men to sem ser por es cri -
to. Qu e ro apren der isso.

O SR. LUIZ CARLOS CELI GARCIA – Ace i ta -
mos por es cri to, mas que não seja por meio de lei e
que não seja um pro ce di men to só.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – V. Sª
se nhor afir mou que não pre ci sa ser por es cri to.

Está en cer ra da a re u nião.
Mu i to obri ga do.

(Le van ta-se a re u nião às 21h10min.)

Ata da Vigésima Reunião da Comissão de
Assuntos Sociais da 3ª Sessão Legislativa
Ordinária da 51ª Legislatura realizada dia vinte e
nove de agosto de 2001, quarta-feira, às 10
horas.

Às dez ho ras e cin qüen ta mi nu tos do dia vin te
e nove de agos to de dois mil e um, na Sala Flo res -
tan Fer nan des, sob a pre si dên cia do se na dor Se -
bas tião Ro cha, re ú ne-se a Co mis são de Assun tos
So ci a is, com a pre sen ça dos se na do res Ma u ro Mi -
ran da, Mar lu ce Pin to, Ju vên cio da Fon se ca, Ro meu
Tuma, Ge ral do Althoff, Ma ria do Car mo Alves, Lú cio
Alcân ta ra, Luiz Pon tes, Osmar Dias, La u ro Cam pos,
Le o mar Qu in ta ni lha, Ade mir Andra de e Car los Pa -
tro cí nio. De i xam de com pa re cer os de ma is mem bros 
da Co mis são. O Se nhor Pre si den te de cla ra aber tos
os tra ba lhos, pro pon do a dis pen sa da le i tu ra da ata
da re u nião an te ri or, que é dada como apro va da. A
pre sen te re u nião des ti na-se a au diên cia pú bli ca
para ins tru ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 26,
de 1999, que “Esta be le ce nor mas para o uso mé di -
co das pró te ses de si li co ne e dá ou tras pro vi dên ci -
as”, com a pre sen ça dos se guin tes con vi da dos: Dra. 
Dó ris Ma ria Hex sel, re pre sen tan te da So ci e da de
Bra si le i ra de Der ma to lo gia, Dr. Car los Au gus to Car -
pa ne da, Pre si den te da Asso ci a ção Bra si le i ra de Ci -
rur gia Plás ti ca (Se ção DF), Dr. La é cio Go mes Gon -
çal ves, Vice-Pre si den te da So ci e da de Bra si le i ra de
Me di ci na Esté ti ca e o Dr. Cláu dio Ma i e ro vitch Pes sa -
nha Hen ri ques, Di re tor Adjun to da Agên cia Na ci o nal 
de Vi gi lân cia Sa ni tá ria. O Dr. Car los Scherr, Di re tor
do Hos pi tal de Car di o lo gia de La ran je i ras e a Sra.
Bár ba ra Fer re i ra, jus ti fi ca ram suas au sên ci as. O Dr.
Abdon Mu rad Neto, Vice-Pre si den te do Con se lho
Fe de ral de Me di ci na não com pa re ceu. Após as ex -
po si ções dos pa les tran tes, fa zem uso da pa la vra os
se na do res Se bas tião Ro cha, Car los Pa tro cí nio e
Ma ria do Car mo Alves. Nada mais ha ven do a tra tar,
en cer ra-se a re u nião às tre ze ho ras e vin te mi nu tos,
la vran do eu, José Ro ber to Assump ção Cruz, a pre -
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sen te Ata que, lida e apro va da, será as si na da pelo
Se nhor Pre si den te e pu bli ca da no Diá rio do Se na -
do Fe de ral, jun ta men te com a ín te gra das no tas ta -
qui grá fi cas. _ Se na dor Se bas tião Ro cha, Pre si den -
te em exer cí cio.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Srªs 
e Srs. Se na do res, Srªs e Srs. con vi da dos, de ma is
pes so as pre sen tes, ha ven do nú me ro re gi men tal, de -
cla ro aber ta a 20ª re u nião da 3ª ses são le gis la ti va
or di ná ria da 51ª le gis la tu ra da Co mis são de Assun -
tos So ci a is. 

Antes de ini ci ar mos os nos sos tra ba lhos, pe di -
mos a dis pen sa da le i tu ra e apro va ção da ata da re u -
nião an te ri or pe los Srs. Se na do res. (Pa u sa.)

A pre sen te re u nião des ti na-se a au diên cia pú bli -
ca com a fi na li da de de ins tru ção do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 26, de 1999, que es ta be le ce nor mas para
o uso mé di co das pró te ses de si li co ne. Con ta com a
pre sen ça dos se guin tes con vi da dos, que peço pas -
sem a ocu par o seu lu gar à mesa:

a) Drª Dó ris Ma ria Hex sel, re pre sen tan te da So -
ci e da de Bra si le i ra de Der ma to lo gia;

b) Dr. Car los Au gus to Car pa ne da, Pre si den te
da Asso ci a ção Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca (Se ção
Dis tri to Fe de ral);

c) Dr. La ér cio Go mes Gon çal ves, Vice-Pre si -
den te da So ci e da de Bra si le i ra de Me di ci na Esté ti ca,
que, nes ta au diên cia pú bli ca, subs ti tui o Pre si den te,
Dr. Alo i zio Fa ria de Sou za;

d) Dr. Cláu dio Ma i e ro vitch Pes sa nha Hen ri ques, 
Di re tor-Adjun to da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia
Sa ni tá ria;

O Dr. Car los Scherr jus ti fi cou a sua au sên cia,
que se dá em fun ção de pro ble mas no seu Esta do. 

Re ce be mos tam bém a in for ma ção de que a Srª
Bár ba ra Fer re i ra, mem bro do Co mi tê das Ví ti mas do
Si li co ne, nos sa con vi da da do dia de on tem, es ta ria
em Bra sí lia e, caso for con fir ma da a sua pre sen ça,
de ve rá com pa re cer tam bém a esta au diên cia pú bli ca
e to mar as sen to à mesa para par ti ci par dos de ba tes.

É nos so con vi da do na ma nhã de hoje o Dr.
Abdon Mu rad Neto, Vice-Pre si den te do Con se lho Fe -
de ral de Me di ci na (não sei se se en con tra pre sen te no 
mo men to, em fun ção da au diên cia pú bli ca de on tem). 

Srªs e Srs. Se na do res, Srªs e Srs. Pa les tran tes,
mais uma vez, por tan to, es ta mos re u ni dos na Co mis -
são de Assun tos So ci a is para de ba ter esse im por tan -
te tema. 

Um gran de nú me ro de Se na do res des ta Co mis -
são está en vol vi do em ou tros as sun tos de ex tre ma
im por tân cia para a Casa. Nes te mo men to, acon te ce,

na sub co mis são do Con se lho de Éti ca do Se na do, o
de po i men to do atu al Pre si den te li cen ci a do do Se na -
do, Se na dor Ja der Bar ba lho, e mu i tos dos Se na do res
mem bros des ta Co mis são o es tão acom pa nhan do. 

O Se na dor Tião Vi a na e ou tros Se na do res da
Co mis são de Assun tos So ci a is es tão, nes te mo men -
to, par ti ci pan do do Sim pó sio de Sa ú de Su ple men tar.

Mas te re mos a pre sen ça de vá ri os den tre os
Srs. Se na do res ain da no de cor rer des ta au diên cia pú -
bli ca.

Infor ma mos ain da aos pre sen tes que to dos os
Se na do res mem bros des ta Co mis são re ce be rão as
no tas ta qui grá fi cas das duas au diên ci as pú bli cas – da 
que foi re a li za da on tem e da que será re a li za da a par -
tir des te mo men to.

O con vi te ao Dr. Abdon Mu rad Neto, Vice-Pre si -
den te do Con se lho Fe de ral de Me di ci na, que re pre -
sen ta o Dr. Edson, Pre si den te do Con se lho Fe de ral
de Me di ci na, deve-se a uma po lê mi ca ocor ri da nes ta
Co mis são na tar de e na no i te de on tem quan to à in -
ter pre ta ção do art. 46 do Có di go de Éti ca Mé di ca, que 
in te gra o Ca pí tu lo IV, in ti tu la do Di re i tos Hu ma nos, que 
tem em sua re da ção:

É ve da do ao mé di co efe tu ar qual quer pro ce di -
men to mé di co sem o es cla re ci men to e o con sen ti -
men to pré vio do pa ci en te, ou de seu res pon sá vel le -
gal, sal vo emi nen te pe ri go de vida. 

A po lê mi ca pro ces sou-se em fun ção de um do -
cu men to es cri to do Con se lho Fe de ral de Me di ci na
que in ter pre ta o subs ti tu ti vo que apre sen tei a esta
Co mis são no sen ti do de des con si de rar a ne ces si da -
de de que esse con sen ti men to pré vio seja fe i to por
es cri to.

Le van tei a ques tão de que não pos so com pre -
en der como, le gal men te, é pos sí vel cons ta tar em
qual quer ór gão, seja o Con se lho Fe de ral de Me di ci na, 
seja a Jus ti ça, que um pa ci en te deu o con sen ti men to
sem que sua as si na tu ra es te ja con sig na da em um do -
cu men to. Como será pos sí vel com pro var le gal men te
se hou ve ou não o con sen ti men to sem um do cu men to 
com a as si na tu ra do pa ci en te ou da que le que o con -
ce deu?

Ou tro pon to po lê mi co de on tem à no i te, ape nas
para ori en tar, es cla re cer e po si ci o nar bem os Srs. Pa -
les tran tes, foi no sen ti do de que, para mim, ain da pa i -
ram dú vi das em re la ção à po si ção ofi ci al da So ci e da -
de Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca. Pedi ao Dr. Car los
Gar cia, que se en con tra pre sen te nes ta au diên cia pú -
bli ca, que ofe re ça, por es cri to, à Co mis são de Assun -
tos So ci a is uma po si ção de fi ni ti va e ofi ci al da So ci e -
da de no caso da in ter pre ta ção, in clu si ve, do art. 46 do 
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Có di go de Éti ca. Uma co i sa é a So ci e da de en ten der
que o con sen ti men to li vre e es cla re ci do é des ne ces -
sá rio em fun ção de já cons tar do Có di go de Éti ca – e o 
mé di co que o des res pe i tar está su je i to às pe na li da -
des nele pre vis tas –, ou tra é o en ten di men to da So ci -
e da de, se for o caso, de que o do cu men to de con sen -
ti men to li vre é des ne ces sá rio. E o Con se lho Fe de ral
de Me di ci na pre ga que o con sen ti men to por es cri to é
des ne ces sá rio.

Por essa ra zão, aguar da mos com mu i ta an si e -
da de a pre sen ça do Vice-Pre si den te do Con se lho Fe -
de ral de Me di ci na, es cla re cen do, no en tan to, que
caso não seja pos sí vel a pre sen ça de seu re pre sen -
tan te nes ta au diên cia pú bli ca, já in gres sei com re que -
ri men to, apro va do na Co mis são, a fim de que pos sa
com pa re cer em ou tra opor tu ni da de e de fi ni ti va men te
es cla re cer a in ter pre ta ção do Con se lho so bre o art.
46. Até brin quei com o Dr. Gar cia on tem a res pe i to de
qual é a má gi ca que um mé di co ou al gu ma pes soa
pode re a li zar a fim de pro var em qual quer ór gão le gal
o con sen ti men to sem que seja por es cri to. Tam bém
que ro apren der.

Ini ci a re mos os de ba tes. Gos ta ria de agra de cer
ao Dr. Car los Au gus to Car pa ne da, que tem sido mu i to 
di li gen te e nos au xi lia até com do cu men tos, ao Dr.
Da her, tam bém à Drª Dó ris Hex sel, em bo ra di vir ja de
suas po si ções, mas tem con tri bu í do mu i to, e à pró pria 
So ci e da de, que tem nos ofe re ci do bas tan te do cu -
men ta ção.

Estou de pos se da bula de um pro du to da Si li -
med. Aliás, não cons ta da bula o nome do fa bri can te
com des ta que. Mas nas in for ma ções so bre o pro du -
to... Cre io que pre ci sa rei da aju da do Dr. Car pa ne da a
fim de lo ca li zar mais ra pi da men te. Efe i tos in de se já ve -
is. Re la ta to dos os efe i tos.

Hou ve uma pro pos ta al ter na ti va da So ci e da de
Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca de que se ria pos sí vel
subs ti tu ir o ter mo de con sen ti men to ou o con sen ti -
men to li vre e es cla re ci do ou ter mo de res pon sa bi li da -
de pela bula. A bula po de ria ser as si na da pelo pa ci en -
te como pro va de que foi de vi da men te in for ma do.
Mas, mes mo as sim, não ga ran ti ria um con sen ti men -
to, uma au to ri za ção. Pro va vel men te, po de ria jus ti fi car 
o es cla re ci men to. Mas não o con sen ti men to, a não
ser que con ti ves se um des ta que à par te des ti na do ao
con sen ti men to do pa ci en te. E o re la tó rio subs ti tu ti vo
não es ta be le ce o tex to nem o for ma to do ter mo de
con sen ti men to li vre e es cla re ci do. Diz que tem que
ser um ter mo de con sen ti men to li vre e es cla re ci do.

Se os ser vi ços, os ci rur giões e a Agên cia Na ci o -
nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria, aqui re pre sen ta da pelo Dr. 
Ma i e ro vitch, en ten de rem que pode ser na bula, de mi -

nha par te ne nhum pro ble ma, des de que nela cons te o 
lo cal ade qua do para a as si na tu ra au to ri zan do a ci rur -
gia. Mas ve jam bem o que diz a Si li med no dis po si ti vo
de efe i tos in de se já ve is, onde cita to das as pos si bi li -
da des: afun da men to da pa re de cos tal, as si me tria,
cal ci fi ca ções, con tra tu ra cap su lar, des lo ca men to do
im plan te, he ma to ma, in fec ção, ne cro se da pele, per -
da da sen si bi li da de, res pos ta imu no ló gi ca. E eu gos -
ta ria de me de ter um pou co aqui: ”Em al guns ca sos,
foi re la ta da a sus pe i ta de que a do en ça pu des se re -
sul tar ou ser in du zi da pela pre sen ça do im plan te en -
tão re ti ra do, não ha ven do, no en tan to, ne nhu ma com -
pro va ção ci en tí fi ca des sa re la ção de ca u sa e efe i to“.

Há tam bém rom pi men to, furo ou cor te, se ro ma,
du ra bi li da de, ma mo gra fia, con tra-in di ca ções e pre ca -
u ções, es cla re ci men to e con sen ti men to do pa ci en te.
Esse é um ou tro item que tam bém pre ci so ler, mas o
fa rei pos te ri or men te. Fala-se tam bém de trans por te e
es to ca gem e de ga ran tia, e, de po is, vem a par te fi nal.

Os dois itens que eu gos ta ria de ler, im por tan tes 
para os ci rur giões, es ta be le cem o se guin te: ”A Si li -
med“ – em pre sa que pro duz e que é res pon sá vel pela 
bula, nes se caso es pe cí fi co – ”de i xa aos se nho res
mé di cos a res pon sa bi li da de de es cla re cer seus pa ci -
en tes da pos si bi li da de de nova ci rur gia para a re ti ra da 
ou subs ti tu i ção do im plan te, bem como da pos si bi li -
da de da ocor rên cia dos pro ble mas aba i xo re la ta dos,
ao mes mo tem po em que con vi da a clas se mé di ca a
co mu ni car ou tras cons ta ta ções nes se sen ti do“.
Então, a pró pria em pre sa trans fe re a res pon sa bi li da -
de do es cla re ci men to para o mé di co no bu lá rio.

Aqui há um ou tro item: ”Escla re ci men to e con -
sen ti men to do pa ci en te. Con si de ran do-se os ris cos
ine ren tes a uma ci rur gia, com ou sem o uso de im -
plan tes, e as com pli ca ções pos sí ve is re la ti vas a es -
tes, a Si li med con ta com os ci rur giões para es cla re cer 
seus pa ci en tes quan to ao ba lan ço ris co-be ne fí cio
exis ten te, bem como, e a par tir daí, à ob ten ção do
con sen ti men to for mal des te, quan do ne ces sá rio para
a ci rur gia“.

Ve jam que está ha ven do, por par te tam bém da
em pre sa, uma ori en ta ção cla ra de que o con sen ti -
men to li vre e es cla re ci do é um be ne fí cio para o pa ci -
en te e de que a res pon sa bi li da de pelo es cla re ci men to 
é do mé di co. Ago ra, se va mos en con trar uma fór mu la
para que tan to os ser vi ços quan to a Agên cia Na ci o nal 
de Vi gi lân cia Sa ni tá ria e o fa bri can te pos sam, con jun -
ta men te, ela bo rar um ter mo de con sen ti men to ou um
do cu men to que seja es cla re ce dor e, ao mes mo tem -
po, pos sam ob ter a au to ri za ção para o con sen ti men -
to, esse é um as sun to que, no meu en ten di men to,
vem após a apro va ção da lei. O que bus co é ob ter do
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Con gres so Na ci o nal a apro va ção para que cons te na
lei a exi gên cia do ter mo de con sen ti men to li vre e es -
cla re ci do.

Fe i tas es sas con si de ra ções, con ce do a pa la vra
à Drª Dó ris Ma ria Hex sel, que é re pre sen tan te da So -
ci e da de Bra si le i ra de Der ma to lo gia e que de fen de rá a 
ma nu ten ção do uso do si li co ne lí qui do na sua es pe ci -
a li da de, a Der ma to lo gia.

Com a pa la vra a Drª Dó ris Hex sel.
A SRA. DÓRIS MARIA HEXSEL – Bom dia a to -

dos. Ini ci al men te, eu gos ta ria de agra de cer ao Se na -
dor Se bas tião Ro cha pela pos si bi li da de de es tar aqui
nes te mo men to, mais do que re pre sen tan do a So ci e -
da de Bra si le i ra de Der ma to lo gia – re al men te, não fui
de sig na da para tal –, tra zen do a nos sa ex pe riên cia de 
mais de 12 anos com o uso na Der ma to lo gia do si li co -
ne lí qui do in je tá vel aqui no Bra sil. Essa é a mi nha ex -
pe riên cia pes so al.

O uso do si li co ne na Der ma to lo gia data de mu i -
tos anos an tes. Exis tem na Li te ra tu ra tra ba lhos des de
1950. Não es tou que ren do me es ten der, mas tal vez
seja opor tu no nos lem brar mos um pou co do que foi o
his tó ri co do uso do si li co ne in je tá vel na Me di ci na, que
foi um pou co con tur ba do, por que co me çou em 1950 – 
são, por tan to, mais de 50 anos de uso do si li co ne –
com uma bor ra cha de si li co ne, uma pró te se, em
subs ti tu i ção à ure tra. É uma pró te se de ure tra. Em
1952, uma bor ra cha de si li co ne foi usa da para plom -
ba gem ple u ral. Em 1955, um shunt para por ta do res
de hi dro ce fa lia. Esses usos vêm sen do man ti dos até
ago ra.

O pri me i ro re la to do si li co ne na ci rur gia plás ti ca
foi fe i to por Bro wel e co la bo ra do res. Foi usa do como
meio im per meá vel para im pe dir a ma ce ra ção cu tâ nea 
e, nes sa épo ca, já foi no ta do o po ten ci al que esse ma -
te ri al te ria se fos se bem uti li za do e de sen vol vi do para
pró te se ou im plan tes sub cu tâ ne os.

O Ja pão, Ale ma nha e Su í ça fo ram os pri me i ros
pa í ses que uti li za ram as in je ções de si li co ne lí qui do,
mas eu gos ta ria de de i xar cla ro que, des de o iní cio do
uso do si li co ne, mu i tos ma te ri a is, as fa mo sas fór mu -
las Sa ku rai, eram ri cos em adul te ran tes; e, mu i tas ve -
zes, du ran te esse uso, ao lon go da his tó ria, es ses
adul te ran tes fo ram acres cen ta dos ao si li co ne com o
in tu i to de ge rar mais fi bro se e ma i or re ten ção na que le 
lo cal em que ele era im plan ta do. Então, te mos, en tre
as vá ri as es pe ci a li da des mé di cas, um uso que data
de mais de 50 anos. Mas foi em 1962 que a Dow Cor -
ning se tor nou re al men te o ma i or for ne ce dor mun di al
des ses ma te ri a is de pre en chi men tos de si li co ne. Ele
foi uti li za do, em 1963, em gran des vo lu mes para au -

men to de mama e, ape sar de o si li co ne ou qual quer
ma te ri al flu i do in je ta do em gran des vo lu mes po der se
des lo car, por ação da gra vi da de ou pro pul são mus cu -
lar, ele mos trou re al men te ter uma boa in to le rân cia à
in fla ma ção.

Em 1964, o FDA de cla rou o si li co ne como uma
nova dro ga. Hou ve al guns es tu dos e, pos te ri or men te,
a pró pria Dow Cor ning res trin giu o uso do si li co ne in -
je tá vel, por que no tou que não po de ria con tro lar o mau 
uso des se pro du to. E aqui eu gos ta ria de fa zer um
aden do: não po de mos pro i bir uma téc ni ca ou um ma -
te ri al pelo ris co de ser mal usa do pelo pro fis si o nal,
por que todo pro fis si o nal mé di co é res pon sá vel pela
téc ni ca que uti li za, pelo pro ce di men to que re a li za
com boa téc ni ca. Então, ape sar de to dos os re la tos de 
ex ce len tes re sul ta dos, al guns ra ros ca sos de com pli -
ca ções fo ram re la ta dos tan to na li te ra tu ra mé di ca
como na im pren sa le i ga. No ta mos que, pelo me nos
no Bra sil, a im pren sa le i ga nun ca no ti ci ou mu i to os re -
la tos de bons re sul ta dos, que te mos em mi lha res de
pa ci en tes que já fo ram tra ta dos com in je ções de si li -
co ne lí qui do na cor re ção de con tor nos, que é o uso
que fa ze mos na Der ma to lo gia. Mas al guns ca sos de
mau uso de si li co ne in dus tri al con fun dem a po pu la -
ção le i ga, e con fun de tam bém a po pu la ção mé di ca,
que até hoje mu i tas ve zes não sabe dis tin guir ou faz
con fu são en tre o uso de um pro du to ade qua do para
pre en chi men to, fa bri ca do para esse fim, com toda
uma ca rac te rís ti ca bem de fi ni da, que é o que cha ma -
mos de si li co ne de grau mé di co – exis tem al gu mas
mar cas que uti li za mos –, e o uso de si li co nes in dus -
tri a is, que são às ve zes au to-injetados por pes so as
le i gas.

Essa si tu a ção, prin ci pal men te nos Esta dos Uni -
dos, agra vou-se quan do foi le van ta da re al men te a
pos si bi li da de de re la ção en tre as pró te ses de mama e 
as do en ças auto-imu nes. Alguns es tu dos fo ram até
en co men da dos pelo FDA para esse fim, e se des ta -
cam dois es tu dos, que fo ram re a li za dos em Har vard e 
na Mayo Cli nic – dos qua is cer ta men te os ci rur giões
plás ti cos têm bas tan te co nhe ci men to –, que re al men -
te con clu í ram não ha ver re la ção en tre do en ças
auto-imu ne e as pró te ses de mama.

De po is de nove anos que o FDA fi cou com es -
ses pro du tos sob in ves ti ga ção, o uso do si li co ne na
Der ma to lo gia con ti nua sen do uti li za do como o que os 
ame ri ca nos cha mam de off la bel. O que é o uso de
um pro du to off la bel nos Esta dos Uni dos? Por exem -
plo, a to xi na bo tu lí ni ca não está apro va da pelo FDA
para tra ta men to de ru gas, mas se sabe que ela tem
uma ação com pro va da, efi ci en te e be né fi ca no tra ta -
men to das ru gas, da ex pres são fa ci al, ba si ca men te.
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Hoje, há vá ri os ou tros usos e in di ca ções te ra pêu ti cas
da to xi na bo tu lí ni ca. Então, per mi te-se o uso, en ten -
den do ser a de ci são mé di ca so be ra na na es co lha
des sa me di da te ra pêu ti ca, e, ob vi a men te, o mé di co é
res pon sá vel por isso. Esse uso não é apro va do pelo
FDA, mas é to le ra do, per mi ti do, pres su pon do a de ci -
são so be ra na.

O que eu gos ta ria de di zer a V. Exªs é que essa
de mar ca ção do uso es té ti co pode de i xar trans pa re cer 
que a der ma to lo gia usa ria o si li co ne ape nas para uso
es té ti co; a im pres são que te nho é que os usos do si li -
co ne na me di ci na, ex ce tu an do-se os shunts, as vál -
vu las na ci rur gia plás ti ca ou na of tal mo lo gia ou mes -
mo na der ma to lo gia, são usos ba si ca men te es té ti cos, 
o que con si de ro di fí cil é de li mi tar a li nha en tre o que é
de uso te ra pêu ti co e de uso es té ti co.

Na cor re ção de uma ci ca triz, quan do usa mos
esse si li co ne de grau mé di co – que é um pro du to de
uma plas tia ex tre ma men te de li ca da, e não exis te ou -
tro pre en che dor per ma nen te que per mi ta cor re ções
tão de li ca das quan to o si li co ne in je tá vel, e um pro du to 
tam bém tão isen to de efe i tos co la te ra is quan to esse
–, es ta mos tra tan do me di ca men te esse pa ci en te. Já
tive ca sos de pa ci en tes que não fo ram ad mi ti dos no
tra ba lho por con ta de ci ca tri zes no ros to. Então a cor -
re ção de ci ca triz se ria um pro ble ma ape nas es té ti co?
A cor re ção de uma ruga de ex pres são, por exem plo,
com a to xi na bo tu lí ni ca, na área da gla be la, fa zen do o
re po si ci o na men to da so bran ce lha ou um re po si ci o na -
men to de pál pe bra se ria só es té ti co ou tam bém fun ci -
o nal? Então não é pos sí vel pen sar ape nas na es té ti -
ca, por que o li mi te en tre o es té ti co e o te ra pêu ti co mu -
i tas ve zes é im pre ci so.

E na der ma to lo gia, fa lan do so bre esse pre en -
che dor, a mi nha ex pe riên cia pes so al já al can ça mais
de 12 anos, com ple tan do, no pró xi mo mês de ja ne i ro,
13 anos, e não tive ne nhu ma com pli ca ção re la ci o na -
da com a face, tra tan do al guns mil pa ci en tes, cer ca
de dez mil pa ci en tes. Acre di to que é um pro du to que
não po de mos per der a chan ce de uso em fun ção de
con fu sões de vi das por maus re sul ta dos que pos sam
ad vir de maus pro du tos ou de má téc ni ca, quan do sa -
be mos que com o ma te ri al ade qua do para pre en chi -
men tos, com a téc ni ca cor re ta pode-se con se guir
bons re sul ta dos – e hoje já exis te uma nova mar ca
lan ça da este ano, a Skin, nos Esta dos Uni dos, que
está sob in ves ti ga ção do FDA para apro va ção – en tão 
não po de mos per der esse ma te ri al sem pres tar es ses 
es cla re ci men tos. 

Eu gos ta ria de cum pri men tá-lo, Se na dor, por -
que V. Exª re la tou com mu i ta pro pri e da de essa lei.
Sou fa vo rá vel tam bém ao con sen ti men to in for ma do

não só nes se pro ce di men to, mas em to dos os pro ce -
di men tos mé di cos. A mi nha ex pe riên cia, no pou co
que uso o ma te ri al, é ex tre ma men te po si ti va e gra ti fi -
can te, o pa ci en te fica mais bem in for ma do, mu i tas ve -
zes ga nha-se mu i to es cla re cen do o pa ci en te so bre o
que será fe i to. E pen so que V. Exª, com a sua ex pe -
riên cia, cer ta men te sa be rá como ca rac te ri zar tam -
bém o uso do si li co ne na der ma to lo gia, re co nhe cen -
do a fi na li da de te ra pêu ti ca, isso já com pro va do na li -
te ra tu ra mé di ca por mais de 30 anos de re la tos de
bons re sul ta dos e ba i xís si ma in ci dên cia de com pli ca -
ções. 

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Agra -

de ço à Drª Dó ris, que foi ex tre ma men te ob je ti va ao
de fen der a tese da sua es pe ci a li da de.

Va mos ter opor tu ni da de de re a li zar um de ba te
ao fi nal das ex po si ções, quan do po de re mos apro fun -
dar um pou co mais o co nhe ci men to so bre a uti li za ção 
do si li co ne lí qui do in je tá vel no or ga nis mo hu ma no.

Antes de dar con ti nu i da de aos tra ba lhos, eu
que ria in for mar que a Co mis são de Assun tos So ci a is
do Se na do jun ta men te com a Co mis são de Se gu ri da -
de So ci al da Câ ma ra dos De pu ta dos e ou tros con -
gres sis tas, vin cu la dos a área da sa ú de, cons ti tu í ram
a Fren te Par la men tar de Sa ú de Urgen te, or ga ni za da
para ad ver tir so bre a ma ni pu la ção da Emen da Cons -
ti tu ci o nal nº 29 que es ta be le ceu uma de fi ni ção de re -
cur sos or ça men tá ri os para a uti li za ção na sa ú de pú -
bli ca do País, no SUS. Por de ci são uni la te ral da área
eco nô mi ca do Go ver no, há, no Orça men to de 2001,
uma pre vi são de re du ção de R$1,2 bi lhão no Orça -
men to da sa ú de pú bli ca do País. O tí tu lo do do cu men -
to é Fren te Par la men tar de Sa ú de Urgen te. Fren te
ad ver te: ma ni pu la ção de emen da é erro que pode
ma tar. Essa fren te par la men tar está mo bi li zan do Par -
la men ta res, a so ci e da de ci vil or ga ni za da e as en ti da -
des vin cu la das à sa ú de no sen ti do de que se pos sa
re a li zar um es for ço con jun to para con ven cer o Go ver -
no de que esta de ci são do Mi nis té rio da Fa zen da de
sub tra ir R$1,2 bi lhão do or ça men to da sa ú de deve pi -
o rar mu i to a si tu a ção da sa ú de pú bli ca do País e ca -
mi nha em di re ção con trá ria à Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 29, que dis põe so bre a am pli a ção dos re cur sos do
or ça men to da sa ú de, não da re du ção. Um bi lhão e du -
zen tos em qua tro anos sig ni fi ca apro xi ma da men te
R$5 bi lhões, que é o cus to que o Go ver no tem com as 
in ter na ções hos pi ta la res no País. Essa é uma si tu a -
ção mu i to gra ve. 

Nós, da Co mis são de Assun tos So ci a is, tam -
bém es ta re mos par ti ci pan do de to das as au diên ci as
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que ocor re rão du ran te a se ma na com os Pre si den tes
do Se na do e da Câ ma ra, com o Mi nis tro Pe dro Ma lan, 
com o Mi nis tro José Ser ra e até com o Pre si den te do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, no sen ti do de que pos sa -
mos con ven cer o Go ver no de que esse é um re tro ces -
so que a sa ú de pú bli ca do País não deve su por tar e
com o qual não deve con cor dar.

Fica aqui nos sa re pul sa a essa de ci são do Go -
ver no nes se âm bi to e nos so ape lo para que os re cur -
sos da sa ú de pú bli ca do País pos sam ser re pos tos.

Con ce do, pela or dem de ins cri ção dos ora do -
res, a pa la vra ao Dr. La ér cio Go mes Gon çal ves,
Vice-Pre si den te da So ci e da de Bra si le i ra de Me di ci na
Esté ti ca, que abor da rá tam bém, den tro da fle xi bi li da -
de pos sí vel, ba si ca men te os te mas que es tão em de -
ba te na ma nhã de hoje: o si li co ne lí qui do, o si li co ne in -
je tá vel, o ter mo de con sen ti men to e como a so ci e da -
de bra si le i ra de me di ci na es té ti ca atua, como tra ba lha 
jun to aos seus mem bros o ter mo de con sen ti men to
es cla re ci do e os ou tros as pec tos da ci rur gia es té ti ca
em nos so País.

Con ce do a pa la vra ao Dr. La ér cio.
O SR. LAÉRCIO GOMES CONÇALVES – Bom

dia, Se na dor Se bas tião Ro cha e de ma is Se na do res
au sen tes que cons ti tu em esta Co mis são.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – A Se -
na do ra Ma ria do Car mo está pre sen te.

O SR. LAÉRCIO GOMES GONÇALVES – Mu i -
to obri ga do. Eu que ria pa ra be ni zar pela ini ci a ti va de
apro fun dar a dis cus são em tor no des se as sun to que,
na re a li da de, é de vi tal im por tân cia para nos sa prá ti ca 
mé di ca den tro da der ma to lo gia, da ci rur gia plás ti ca e
da me di ci na es té ti ca.

A So ci e da de Bra si le i ra de Me di ci na Esté ti ca,
des co nhe ci da para mu i tos, é uma en ti da de re co nhe -
ci da pela União Inter na ci o nal de Me di ci na Esté ti ca
des de 1989. Con ta com 1.413 mem bros re gis tra dos e 
tem hoje 7 se ções re gi o na is nos di ver sos Esta dos, in -
clu si ve Rio Gran de do Sul, Pa ra ná, São Pa u lo – que
foi a pi o ne i ra –, Rio de Ja ne i ro, Mi nas Ge ra is, Ba hia e
a re gi o nal Go iás. Em an da men to a for ma ção da re gi o -
nal Dis tri to Fe de ral. 

O ob je ti vo da so ci e da de bra si le i ra é a re a li za ção 
de even tos re gi o na is, com re u niões ci en tí fi cas men -
sa is ou bi mes tra is e sim pó si os nas re gi o na is, e con -
gres sos, le van do em con ta o su ces so do nos so úl ti mo 
con gres so, em Sal va dor, em 28 de ju nho pró xi mo
pas sa do, com a pre sen ça de 1.300 par ti ci pan tes e 72
pa les tran tes es tran ge i ros, apre sen tan do tudo que há
de novo no âm bi to do tra ta men to do bem-es tar psi -
cos so ci al, que faz par te, in clu si ve, do con ce i to da

Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de, onde sa ú de é um es -
ta do de bem-es tar psi co fí si co e so ci al.

A So ci e da de man tém ain da uma re vis ta bi mes -
tral e um bo le tim in for ma ti vo men sal, além de as re gi -
o na is te rem um com pro mis so com a So ci e da de com
a emis são de um bo le tim di vul gan do tudo que há de
novo. Inclu si ve, cada uma das re gi o na is tem a sua
Co mis são de Éti ca com o ob je ti vo de tra ba lhar so bre
algo tão de li ca do como a pro pa gan da mé di ca, a di vul -
ga ção mé di ca.

É nos so ob je ti vo, ain da den tro da so ci e da de, a
for ma ção con ti nu a da e a re no va ção do di plo ma da
União Inter na ci o nal. O mem bro da So ci e da de Bra si -
le i ra que se sub me te ou que re a li za ou que cum pre os 
ob je ti vos do cur so de pós-gra du a ção nos pa í ses
Argen ti na, Espa nha, Fran ça, Itá lia e, há cin co anos,
Bra sil, é obri ga do, a cada dois anos, re va li dar o seu
di plo ma jun to à União Inter na ci o nal de Me di ci na Esté -
ti ca. Isso vem com pro var o nos so in te res se na atu a li -
za ção per ma nen te dos pro fis si o na is da área de Me di -
ci na Esté ti ca.

Isso faz par te de um Pro gra ma cha ma do Edu ca -
ção Con ti nu a da em Me di ci na Esté ti ca. Um ou tro gran -
de mé ri to com que es ta mos bas tan te em pe nha dos é
a ma nu ten ção dos nos sos cen tros de es tu dos, tan to
em São Pa u lo como no Rio de Ja ne i ro, onde aten de -
mos a po pu la ção ca ren te de for ma gra tu i ta, ab so lu ta -
men te sem sub sí dio de ne nhum ór gão. E esse aten di -
men to, em to das as áre as da Me di ci na Esté ti ca, seja
ci rur gia plás ti ca, seja der ma to lo gia, seja fle bo lo gia,
seja para tra ta men to de obe si da de, ce lu li te, ru gas e
to das as suas com pli ca ções, está sen do re a li za do há
cin co anos de uma for ma mu i to tran qüi la e bas tan te
sa tis fa tó ria, com uma mé dia de aten di men to de 50
pa ci en tes por dia. O nos so prin ci pal in te res se é o de -
sen vol vi men to do tra ba lho ci en tí fi co.

Pu bli ca mos al guns tra ba lhos re a li za dos; ou tros
es tão em an da men to, prin ci pal men te no que diz res -
pe i to aos im plan tes fa ci a is e tra ta men to de obe si da de 
atra vés de mu ci fi ca do res de gor du ra. Na úl ti ma sex -
ta-fe i ra, ini ci ei um gru po de tra ba lho ci en tí fi co com
uma subs tân cia nova em que os pa ci en tes são de vi -
da men te cons ci en ti za dos e as si nam um do cu men to
de con sen ti men to para a re a li za ção des ses pro ce di -
men tos.

A nos sa gran de pre o cu pa ção, atra vés dos cur -
sos de pós-gra du a ção, é exa ta men te for mar pro fis si -
o na is ca pa zes para o ma nu se io, para a ma ni pu la ção
des ses pro du tos que, como o si li co ne lí qui do, têm
como o seu ma i or ris co a ina bi li da de pro fis si o nal.
Esse tem sido o nos so em pe nho na for ma ção e na ca -
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pa ci ta ção pro fis si o nal para a uti li za ção des ses ma te -
ri a is de im plan tes lí qui dos.

Con si de ra mos, den tro do con ce i to de sa ú de da
Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de, como um es ta do de
bem-es tar psi co fí si co e so ci al re al men te a in di ca ção
te ra pêu ti ca dos tra ta men tos de es té ti ca, de modo a
re in te grar um in di ví duo com uma ci ca triz, seja ela tra -
u má ti ca, ou pós-ci rúr gi ca, ou uma ci ca triz após um
es ta do de acne. Esse tem sido o nos so em pe nho, o
nos so tra ba lho. É gran de o nú me ro de pa ci en tes que
che gam em nos sos con sul tó ri os e di zem que se sen -
tem co lo ca dos em se gun do pla no fren te a uma se le -
ção de tra ba lho, por uma ques tão de obe si da de ou
por uma ques tão de ida de, que é um fa tor li mi tan te;
eles me pro cu ram e me di zem que gos ta ri am de vol tar 
a tra ba lhar, só que, fren te à ida de de ses sen ta anos,
em que se sen tem per fe i ta men te ca pa ci ta dos para o
de sem pe nho da fun ção, eles gos ta ri am de uma apa -
rên cia mais jo vem. Entre tan to, eles não têm co ra gem
ou con di ções de se sub me ter a uma ci rur gia plás ti ca.
Então, é essa atu a ção te ra pêu ti ca que nos co lo ca
numa po si ção de mu i ta tran qüi li da de de que rer be ne -
fi ci ar esse pa ci en te de for ma a re in te grá-lo tan to so ci -
al men te quan to la bo ral men te. 

Como a Drª Dó ris co men tou, co me ça mos a nos -
sa for ma ção em im plan tes fa ci a is no abran da men to
de ru gas de expres são jun tos, há apro xi ma da men te
doze anos, quan do apren de mos a fa zer, ini ci al men te,
o im plan te de si li co ne lí qui do com o pri me i ro pro fis si o -
nal mé di co a fa zer im plan tes fa ci a is no Bra sil, que foi a
Drª Ma ria Vi tó ria de Sou za, que nos deu o en de re ço do 
Dr. Ra bi ne au, em Pa ris. Pro cu rei o Dr. Ra bi ne au, cuja
pri me i ra re a ção, quan do me viu en tran do na sala, foi
olhar para mim – na oca sião, eu ti nha dois sul cos gla -
be la res bas tan te pro fun dos – e di zer: ”Pron to, che gou
o nos so ma te ri al de tra ba lho“. Não en ten di bem o que
era, por que o gru po ha via che ga do an tes, e eu es ta va
um pou co atra sa do. De po is dis so, há onze anos e
meio, eu me sub me ti a um im plan te de si li co ne lí qui do
na re gião gla be lar, que per du ra até hoje.

A his tó ria que te nho do Dr. Ra bi ne au é a que
con ta rei a se guir. Na dé ca da de 70, o FDA – não vou
me alon gar mu i to na his tó ria do si li co ne, por que a Drª
Dó ris, com bas tan te pro pri e da de, apre sen tou os da -
dos – co lo cou o si li co ne lí qui do como uma nova dro ga 
e, para re co nhe ci men to da subs tân cia, for mou uma
co mis são de que fa zi am par te um der ma to lo gis ta,
Orin Trish, e um ci rur gião plás ti co, Dr. Tho mas Re e ce. 
Eles es ta vam fa zen do um tra ba lho com apli ca ção de
mi cro do ses de si li co ne lí qui do no abran da men to de
ru gas. Após o aten di men to de 1.400 pa ci en tes, com
mais de cem mil apli ca ções fe i tas, eles con clu í ram re -

al men te es tar di an te de um pro du to de al tís si ma se -
gu ran ça, uma vez que o ín di ce de pro ble mas es ta va
aba i xo de 0,1%. Esse per cen tu al foi o mes mo apre -
sen ta do pelo Dr. Ra bi ne au, na Fran ça, e essa pes qui -
sa foi pu bli ca da em vá ri os li vros. Aí che ga a his tó ria. O 
pró prio Dr. Orin Trish, ame ri ca no, for ne cia ao Dr. Ra -
bi ne au, por meio da pro du ção do la bo ra tó rio Dow
Cor ning, o si li co ne lí qui do para im plan te na Fran ça.
Hoje, exis te, na Fran ça, o La bo ra tó rio Se ban, e, ape -
sar de o La bo ra tó rio Dow Cor ning não pu bli car mais a
sua pro du ção de si li co ne, ele é quem ex por ta o si li co -
ne para a Fran ça, es pe ci fi ca men te para o La bo ra tó rio
Se ban. O Dr. Ra bi ne au, al ta men te me ti cu lo so, faz
ques tão de que, no fras co, ve nham, além das es pe ci -
fi ca ções do pro du to, data da fa bri ca ção, data da ex pi -
ra ção do lote e o nú me ro do lote para, no caso de al -
gum pro ble ma, ele po der ava li ar jun to com os de ma is
pa ci en tes apli ca dos. Ele me con ta que o gran de em -
ba te que sem pre hou ve na Fran ça, em re la ção ao uso 
do si li co ne lí qui do, fi cou por con ta de que, se exis ti am
de zes se te me di ca men tos re gis tra dos à base de me ti -
co na, no tra ta men to de úl ce ra gás tri ca, por que não
usar o si li co ne in je tá vel no abran da men to de ru gas?

Essa foi o es tan dar te le van ta do pelo Ra bi ne au e 
seus se gui do res em re la ção ao im plan te lí qui do na
Fran ça.

Ou tro de ta lhe mu i to im por tan te do qual so mos
par ti ci pan tes: não sei quan tos pro du tos bra si le i ros te -
mos à base de me ti co na, mas o Pre ma rin, que é um
anti-he mor rá gi co ute ri no, é um pro du to que con tém
di me til po li si lo xa no em seu con te ú do. Ele está aí para
in je ções in tra mus cu la res e en do ve no sas.

Se to das as se rin gas e agu lhas des car tá ve is
são lu bri fi ca das por si li co ne, quan tos mi li gra mas anu -
a is re ce be um di a bé ti co fa zen do in je ções diá ri as de
in su li na? To dos es ses ris cos aos qua is a po pu la ção
está ex pos ta têm de ser ava li a dos. Fica, en tão, sem
nexo en con trar uma res tri ção em uma in di ca ção, tam -
bém para mim te ra pêu ti ca, do uso do si li co ne no
abran da men to de ru gas e mar cas de ex pres são?

Tam bém na Fran ça, como a Drª Dó ris tam bém
fa lou, o gran de pro ble ma foi a mí dia, por que os ca sos
bem su ce di dos não vêm à mí dia. Eles apa re cem em
nos sas te las de te le vi são, re co nhe ce mos nor mal -
men te os nos sos pa ci en tes ali: apre sen ta do res, ato -
res, atri zes, no te a tro, em to dos os pla nos so ci a is en -
con tra mos os nos sos pa ci en tes e nun ca so mos ci ta -
dos por tê-los be ne fi ci a do com o si li co ne lí qui do.

Os gran des pro ble mas e alar des vi e ram em fun -
ção des sa fór mu la Sa ku rai, que é a idéia de as so ci ar
o si li co ne a ou tros óle os e re si nas com o ob je ti vo de
au men tar a re a ção fi bro blás ti ca e au men tar a re a ção
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te ci du al lo cal, isso quan do usa do em gran des vo lu -
mes, o que fi cou mais por par te dos tran se xu a is, na
ob ten ção de for mas e se i os, numa com ple men ta ção
do uso de dro gas fe mi ni li zan tes.

O que para nós é im por tan te é: mi cro do ses no
lo cal cer to, com a téc ni ca cor re ta faz com que, re al -
men te, o per cen tu al, a ca su ís ti ca da apli ca ção des ta
subs tân cia es te jam sem pre in fe ri o res a 0,1%.

E é exa ta men te esse o nos so tra ba lho na for ma -
ção e ca pa ci ta ção de pro fis si o na is no sen ti do de que
usem da me lhor ma ne i ra. No úl ti mo con gres so bra si -
le i ro, eu fui con vi da do para uma ses são cha ma da
”Café com Espe ci a lis tas“, em que o tema era ”Implan -
tes fa ci a is, qual es co lher?“, em que apre sen to as ca -
rac te rís ti cas de 17 pro du tos de im plan tes de to das as
va ri e da des, en tre os me ta cri la tos, os si lo xa nos, o fio
de ouro, o Gore-tex etc. To das as subs tân ci as de im -
plan te e, em sín te se, em um re su mo fi nal, ilus tra do
até com a co lo ca ção de um fu nil, fica a se guin te con -
clu são: to dos os pro du tos ser vem para a mes ma co i -
sa, para ate nu ar ru gas e mar cas de ex pres são. O im -
por tan te é a dose e o pla no dér mi co a ser apli ca do em 
cada pro du to.

Des sa for ma, con cor do com a cons ci en ti za ção
do pa ci en te. Enten do que no caso de um im plan te só -
li do, como o fio de ouro, com o pa ci en te cons ci en ti za -
do, já te nho aí 50% de su ces so no tra ta men to. Da
mes ma for ma, cons ci en ti zo o pa ci en te em re la ção ao
pro du to e o que pode ocor rer com esse im plan te nos
dois ou três me ses se guin tes. E não te nho tido ab so -
lu ta men te ne nhum pro ble ma.

É tudo o que eu ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Obri -

ga do, Dr. La ér cio. No mo men to do de ba te, pe di re mos
ao Dr. La ér cio al guns es cla re ci men tos so bre a sua
fala.

Pela or dem, con ce do a pa la vra ao Dr. Car pa ne -
da, so li ci tan do que, na sua ex pla na ção, abor de tam -
bém os as pec tos re fe ren tes à uti li za ção do si li co ne na 
sua for ma in je tá vel e o con sen ti men to li vre e es cla re -
ci do, en tre ou tros as sun tos.

Mas an tes de pas sar a pa la vra ao Dr. Car pa ne -
da, peço que o Dr. Cláu dio Ma i e ro vitch se pre pa re
para a sua ex po si ção, pois acre di to que um as pec to
pos sa ser mu i to in te res san te para nós que es ta mos
exa mi nan do este as sun to, este tema: se, even tu al -
men te, se ria pos sí vel atri bu ir à Agên cia Na ci o nal de
Vi gi lân cia Sa ni tá ria a con fec ção de um do cu men to
pa drão de con sen ti men to li vre e es cla re ci do, ou ape -
nas a ho mo lo ga ção se ria mais con ve ni en te – é cla ro,

se o Dr. Cláu dio Ma i e ro vitch Pes sa nha Hen ri ques en -
ten der que po si ção da Agên cia Na ci o nal é fa vo rá vel. 

E tam bém so bre esta ques tão do si li co ne in je tá -
vel: se se ria pru den te re me ter para a re gu la men ta ção 
in fra le gal, por ou tras nor mas, as ex ce ções do uso do
si li co ne in je tá vel. Qu an do nós fa la mos si li co ne lí qui -
do, es ta mos nos re fe rin do tec ni ca men te ao in je tá vel,
que pode ser tam bém ge la ti no so, pe las ex pli ca ções
que ouvi dos es pe ci a lis tas. Não se ria só so men te lí -
qui do ou in je tá vel; pode ser ge la ti no so tam bém.
Então, o ter mo cor re to é si li co ne in je tá vel. Ou seja, o
pro je to pre vê – e não sei se o Dr. Car pa ne da po de ria
nos aju dar na sua fala a in ter pre tar isso –, mas o
subs ti tu ti vo pre vê a pro i bi ção do si li co ne lí qui do – e
abre uma ex ce ção, ou seja, o uso te ra pêu ti co. E há
aqui uma cer ta in ter ro ga ção da Drª Dó ris e do Dr. La -
ér cio so bre a de vi da in ter pre ta ção do ter mo te ra pêu ti -
co e qual o li mi te des se pro ce di men to te ra pêu ti co di -
an te do es té ti co, do re pa ra dor, do fun ci o nal. 

Então, é pos sí vel, se for o caso, es tu dar se é
pru den te re me ter à Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia
Sa ni tá ria a re gu la men ta ção. Quer di zer, pro i bi ria na
sua es sên cia a uti li za ção, ou subs tan ci al men te por
ca u sa da ques tão do si li co ne co mer ci al e in dus tri al –
e aí a mi nha vi são, a mi nha con vic ção é de fi car ex plí -
ci ta na lei a pro i bi ção. E, even tu al men te – e é por isso
que peço, an tes da fala do Dr. Car pa ne da, uma aná li -
se e de po is os de ba te do res, quan do pas sar mos à
fase de aná li se po de re mos ou vir os dois es pe ci a lis tas 
que já se pro nun ci a ram –, se é pos sí vel li mi tar esse
uso, que cri té ri os po dem ser uti li za dos do pon to de
vis ta de nor ma le gal para di zer: si li co ne só pode ser
uti li za do por mé di co. Essa é uma ques tão que já está
as se gu ra da ba si ca men te no re la tó rio do subs ti tu ti vo
para os im plan tes, para o lí qui do como ele é ve da do.
Então não exis te essa obri ga to ri e da de, essa de ter mi -
na ção; se gun do a quan ti da de ade qua da que deve ser 
uti li za da. É pos sí vel dis cor rer so bre isso em uma nor -
ma, a ca rac te rís ti ca do si li co ne que vai ser uti li za do, o
lo cal ade qua do para es ses im plan tes. 

Quer di zer, se tec ni ca men te fi car pro va do que
isso é pos sí vel, nós es ta mos di an te de uma si tu a ção
que po de rá nos con du zir à con clu são de que é vá li do
per mi tir o uso com a anuên cia, com a apro va ção do
pro du to, com as ca rac te rís ti cas e com to das as de ter -
mi na ções es ta be le ci das pela Agên cia Na ci o nal. Se
não for pos sí vel es ta be le cer es sas re gras de for ma di -
dá ti ca, es cla re ce do ra, pa re ce-me en tão que de va -
mos con ti nu ar com a pro i bi ção de fi ni ti va, por que fica
di fí cil se pa rar o joio do tri go nes te caso, la men ta vel -
men te. 
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Então, con ce do a pa la vra ao Dr. Car los Au gus to
Car pa ne da, re gis tran do as pre sen ças dos emi nen tes
Se na do res Ge ral do Althoff e Car los Pa tro cí nio, que
são mé di cos, e con sul to se al gum dos Srs. Se na do res 
gos ta ria de pre si dir a re u nião. (Pa u sa.)

Então, no mo men to dos de ba tes, dos ques ti o -
na men tos, um ou tro Se na dor po de rá pre si dir a re u -
nião, para que eu pos sa res pon der aos ques ti o na -
men tos.

Tem a pa la vra o Dr. Car pa ne da.
O SR. CARLOS AUGUSTO CARPANEDA –

Mu i to obri ga do, Se na dor. Qu e ro pa ra be ni zá-lo e tam -
bém aos mem bros da Co mis são e a toda a Câ ma ra
dos De pu ta dos e o Se na do Fe de ral, por que acho que
este é um mo men to ím par e ne ces sá rio para que se
cri em as con di ções de uti li za ção des se ma te ri al tão
po lê mi co.

Se V. Exª me per mi tem, eu gos ta ria pri me i ra -
men te de apre sen tar esse ma te ri al, por que o nome
si li co ne, ape sar de ser uma subs tân cia quí mi ca bem
de fi ni da, co mer ci al men te é apre sen ta do em vá ri as
for mas. Ele pode ser uti li za do como um ma te ri al para
ra di a dor de au to mó ve is, para a fi xa ção de vi dros em
ja ne las, para es te ri li za ção e in vó lu cro de ma te ri a is
como la tas e ou tras co i sas, por tan to ele tem uma lar -
ga uti li za ção no mer ca do hoje.

Ele foi sin te ti za do pela pri me i ra vez no sé cu lo
pas sa do, e só pas sou a ter uma uti li za ção ma i or nes -
sa vi são co mer ci al na Se gun da Gu er ra, quan do foi
uti li za do como lu bri fi can te dos tan ques no de ser to,
onde era di fí cil a tro ca de óleo. Ele foi usa do, en tão,
como óleo lu bri fi can te, e daí pas sou-se o co nhe ci -
men to, de uma ma ne i ra mais ge ral, de que ele se ria
um ma te ri al pou co re a ti vo e, por tan to, de lon ga du ra -
bi li da de.

O si li co ne foi uti li za do pela pri me i ra vez em
1952, ou 1954, como um tu bi nho para re pa ra ção de
uma ure tra mas cu li na. Este aqui não é o exem plo do
que foi uti li za do, mas a pri me i ra vez foi na dé ca da de
cin qüen ta, e de po is, em 1964, ele pas sou a ser uti li -
za do em es ca la co mer ci al.

Eu gos ta ria de mos trar para V. Ex.as que ele é um 
ma te ri al que pode se apre sen tar em vá ri as for mas,
des de como uma subs tân cia só li da e em vá ri as for -
mas e con sis tên ci as de tu bos de bor ra cha, até na sua
for ma gel, que é ex tre ma men te pe ga jo sa, e tam bém
na sua for ma lí qui da. Isso de pen de do seu grau de po -
la ri za ção ou de po li me ri za ção.

Se V. Ex.as me per mi tem, eu gos ta ria de en trar
um pou qui nho em re la ção a al guns itens da lei. Como
co lo quei, o fato de o si li co ne ser um ter mo mu i to ge ral

e que hoje, na mí dia, traz sem pre um con ce i to de be -
le za – e essa não é a ver da de, na ma i or uti li za ção do
pro du to – faz com que pes so as le i gas, des co nhe ci -
das do mun do ci en tí fi co, ou seja, aque le tra ba lha dor
da pe ri fe ria da ci da de, pen sem que o si li co ne de vi -
dro, que o si li co ne co mer ci al é o mes mo si li co ne mé -
di co. 

Ape sar de a subs tân cia quí mi ca ser a mes ma, a
pre pa ra ção, a es te ri li za ção dela é di fe ren te, e te mos
hoje, nos nos sos con sul tó ri os, vá ri os pa ci en tes que
in de vi da men te uti li zam es ses pro du tos co mer ci a is,
tra zen do gra ves con se qüên ci as aos seus cor pos e,
na ma i o ria das ve zes, sem pos si bi li da de de tra ta men -
to. Então, com re la ção ao art. 1º, acho que ele vem
exa ta men te para de fi nir que to dos os si li co nes de -
vam con ter tar jas bem aler tan tes quan to à pos si bi li -
da de de se rem usa dos em pa ci en tes ou com fins co -
mer ci a is. 

Com re la ção à pos si bi li da de de al gu mas des sas 
fór mu las vi rem a ser uti li za das, como é o caso do si li -
co ne lí qui do, cre io ela me re ce a de vi da apre ci a ção,
não só das Co mis sões e dos mé di cos, mas da Vi gi -
lân cia Sa ni tá ria. E quan do os co le gas Dó ris Ma ria
Hex sel e Alo i zio co lo ca ram que eles fa zem es ses pro -
du tos com bas tan te tran qüi li da de, eu não os fa ria
des sa ma ne i ra, por que, como sa be mos, não exis te
ne nhu ma em ba la gem, ne nhum pro du to si li co ne lí qui -
do à ven da no mer ca do. 

Por tan to, es ses pro du tos es tão sen do usa dos
de ma ne i ra clan des ti na, e isso, se gun do a Vi gi lân cia
Sa ni tá ria, é pas sí vel de pri são, sem a pos si bi li da de
de li be ra ção, por que não exis te o as pec to le gal, esse
pro du to não exis te no mer ca do. Então, em qual quer
pro ces so mé di co ou cí vel, os mé di cos que uti li za ram
o pro du to es ta ri am su je i tos a con de na ções pre co ces,
já que o pro du to não é li be ra do pela Se cre ta ria de Vi -
gi lân cia Sa ni tá ria.

Com re la ção ao art. 2º, cre io que a ex pres são
”para fins es té ti cos“ dis cri mi na uma sé rie de pes so as
que nas ce ram sem ma mas ou ti ve ram suas ma mas
am pu ta das por cân cer, ou ho mens que nas ce ram
sem tes tí cu los ou ti ve ram seus tes tí cu los am pu ta dos,
ou ho mens que, por um mo ti vo qual quer, não têm
mais ere ção pe ni a na, ou cri an ças que nas ce ram com
pro ble ma de hi dro ce fa lia. Em to dos es ses ca sos são
uti li za das pró te ses de si li co ne. 

A ma té ria me re ce des ta que, a fim de que os pa -
ci en tes se jam ori en ta dos e de que haja uma lei que os 
pro te ja. Isso deve cons tar do pro je to. Assim, mi nha
su ges tão é que re ti rem a pa la vra ”es té ti co“, subs ti tu -
in do-a por ”si li co ne mé di co“, de uma ma ne i ra ge ral,
quan do uti li za do em qual quer cor po hu ma no.
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Com re la ção à ale ga ção de que a in for ma ção
con sen ti da está con ti da no nos so Có di go de Éti ca
Mé di ca, gos ta ria de di zer que, da mes ma for ma como 
o Se na do Fe de ral tem seu Có di go de Éti ca, os mé di -
cos tam bém têm o seu. A ques tão é se o Po der Ju di -
ciá rio, os ad vo ga dos e a Jus ti ça o re co nhe cem em
pro ces sos cí ve is como sen do le gal. Os Srs. Se na do -
res têm seu Có di go de Éti ca Mé di ca que reza ser a
men ti ra pas sí vel de pu ni ção. No nos so Có di go de Éti -
ca Mé di ca, de acor do com o que está es cri to, so mos
pas sí ve is de pu ni ção. Entre tan to, há um ca mi nho blo -
que a do en tre o Có di go Mé di co e a Jus ti ça Ci vil. 

Até que pon to um juiz ace i ta o que fa lei para o
meu pa ci en te, que ele po de ria ter a pró te se rom pi da?
Qual é a ma ne i ra le gal de dar essa in for ma ção se gun -
do o nos so Có di go, que não pres cre ve isso? Nos so
Có di go está in com ple to, foi fe i to há mu i to tem po, me -
re ce uma re vi são ou apo io le gal. 

Qu an to às in for ma ções da das ao pa ci en te, pen -
so que, para o mé di co se res guar dar de com pli ca ções 
e de pro ces sos cí ve is, é pre ci so dar à me di ci na res -
pal do le gal para que a in for ma ção mé di ca pos sa ser
in ter pre ta da por um juiz como sen do exa ta men te in -
for ma ção mé di ca, como dis se o Se na dor, e pos sa ter
res pal do le gal. Isso não ocor re hoje. 

O Có di go dis põe que de ve mos in for mar o pa ci -
en te dos ris cos, mas de que ma ne i ra? Se eu fa lar que
in for mei o pa ci en te e ele fa lar que não o fiz, quem o
juiz con si de ra rá es tar di zen do a ver da de? É pre ci so
ha ver res pal do, no Có di go ou em pa re cer Ju di ciá rio,
na ma ne i ra como de ve mos in for mar os pa ci en tes de
for ma que fi que do cu men ta do que o fi ze mos?

Infor mo a to dos que esse ter mo de con sen ti -
men to é de am plo co nhe ci men to no mun do atu al men -
te, até mes mo nos Esta dos Uni dos e na Fran ça. Nes -
ses pa í ses há uma re la ção en tre in for ma ção ao pa ci -
en te e ao Ju di ciá rio que hoje não exis te no Bra sil.

Para fi na li zar mi nha fala, com re la ção à em ba la -
gem, que ro di zer que o se nhor já re la tou al guns pro -
ble mas que de ve ri am ser de co nhe ci men to da Se cre -
ta ria de Vi gi lân cia Sa ni tá ria de acor do com o Có di go
de De fe sa do Con su mi dor. Tra ba lho com essa fá bri ca, 
não por que seja a úni ca – há três atu al men te –, mas
por que é a mais uti li za da. Nos so in vó lu cro para a pró -
te se mais co mum, que é a de mama, uti li za o ma te ri al
mais aces sí vel hoje, vem la cra do com um plás ti co in -
vi o lá vel. Esse la cre é uti li za do pelo mé di co quan do
vai fa zer a ci rur gia. Ele abre a ca i xi nha e den tro vem a
bula. O ma te ri al vem es te ri li za do com in for ma ções
para se rem trans mi ti das ao pa ci en te pelo mé di co. 

Mais uma vez, há uma la cu na en tre o ma te ri al
ven di do e o ma te ri al com pra do pelo pa ci en te, por que

não exis te in for ma ção ade qua da pelo re ven de dor, o
que é de res pon sa bi li da de da Se cre ta ria de Vi gi lân -
cia. Então, te mos duas la cu nas que de vem ser pre en -
chi das. Pri me i ro...

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Com
li cen ça. O se nhor po de ria ex pli car de novo qual a di fe -
ren ça en tre o que vai para o mé di co e o que vai para o
pa ci en te?

O SR. CARLOS AUGUSTO CARPANEDA –
Para o pa ci en te não vai nada. O pa ci en te só ga nha o
re ci bo, mas não re ce be nada.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – E se
a gen te com prar o pro du to num lo cal ade qua do de
ven da, virá com a em ba la gem e a bula?

O SR. CARLOS AUGUSTO CARPANEDA – Os
trâ mi tes para a aqui si ção do pro du to são os se guin -
tes: pri me i ro o pa ci en te vem ao mé di co, o mé di co dis -
cu te com o pa ci en te que, para a al te ra ção que ele
está so li ci tan do, de ve ria uti li zar-se de uma pró te se.
De acor do com o de se jo do pa ci en te, dis cu te-se o ta -
ma nho e o tipo de ma te ri al que será uti li za do. Então, o 
mé di co ori en ta-o a pro cu rar por um re pre sen tan te na
ci da de – só há uma pes soa em cada ci da de que ven -
de o ma te ri al, não exis te em lo jas – para que ad qui ra
um pro du to com aque las ca rac te rís ti cas. O pa ci en te
com pra o pro du to, paga, mas o fa bri can te o en tre ga
no hos pi tal.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Não
en tre ga ao pa ci en te?

O SR. CARLOS AUGUSTO CARPANEDA –
Não, por que, quan do va mos en tre gar uma sé rie de
mol des, às ve zes de mais de um tipo de pró te se, para
não dar vá ri as pró te ses para o pa ci en te, o que se tor -
na co mer ci al men te di fí cil, nós a de i xa mos nos hos pi -
ta is de po is de com pra das. Mas o pa ci en te não sabe
em mo men to al gum, a não ser que o mé di co te nha
ex pli ca do a ele, no con sul tó rio, o que está com pran do 
re al men te. O mé di co sabe, mas o pa ci en te não viu.
Qu an do com pra, ele não tem aces so a es sas in for ma -
ções por que es sas são es té re is, pois so men te o mé -
di co tem aces so. E se o mé di co qui ser, ele dá ao pa ci -
en te de po is da ci rur gia, de po is que está ope ra do, ou
como fa zem vá ri os mé di cos em nos so País, com um
ter mo de es cla re ci men to, de apo io com os ad vo ga -
dos, e essa in for ma ção é dada ao pa ci en te, mas ne -
nhu ma in for ma ção que te nha sub sí di os le ga is e da
Vi gi lân cia Sa ni tá ria. Então é a fa lha que eu ex po nho.
Uma vez que pas sa re mos uma in for ma ção ao pa ci en -
te, pen so que ela deve ter um res pal do le gal, seja do
Có di go de Éti ca Mé di ca, no pro ces so cí vel, da Se cre -
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ta ria de Vi gi lân cia Sa ni tá ria ou de todo mun do. Acre -
di to que a há uma fa lha nes sa in for ma ção.

Por fim, Se na dor, o ma te ri al vem es te ri li za do. A
Se cre ta ria de Vi gi lân cia Sa ni tá ria de ve ria exi gir, como 
o Có di go de De fe sa do Con su mi dor, que isso fos se in -
for ma do ao pa ci en te, e não o mé di co ter a obri ga ção
de in for mar. Cre io que, se o pro du to está sen do ven di -
do, tem que ha ver in for ma ções do fa bri can te. A mi nha 
ma ne i ra de ver o pro du to hoje é essa.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Obri -

ga do, Dr. Car pa ne da, Pen so que o seu es cla re ci men -
to foi ex tre ma men te im por tan te. Já ti nha essa in for -
ma ção, mas não de ma ne i ra ofi ci al e tão di dá ti ca
como foi apre sen ta da aqui. Em ge ral, no mo de lo que
é uti li za do hoje pela ma i o ria dos ser vi ços, o pa ci en te
não ti nha aces so à bula. É por isso que as se gu ro no
re la tó rio o aces so à bula. Hou ve uma su ges tão on tem
de mo di fi car a re da ção para de ter mi nar que a bula
seja en tre gue pre vi a men te ao ato ci rúr gi co. Pela ex pli -
ca ção do Dr. Car pa ne da, a bula vem es te ri li za da. So -
men te o mé di co, me pa re ce, já du ran te o pro ce di men -
to ci rúr gi co – ela vi ria jun to com o pro du to – te ria
aces so à bula, e o pa ci en te não te ria esse aces so
pré vio.

Com a pa la vra, o Dr. Cláu dio Ma i e ro vitch Pes sa -
nha Hen ri ques, Di re tor-Adjun to da Agên cia Na ci o nal
de Vi gi lân cia Sa ni tá ria.

O SR. CLÁUDIO MAIEROVITCH PESSANHA
HENRIQUES – Sr. Se na dor Se bas tião Ro cha, Srªs e
Srs. Se na do res, se nho ras e se nho res pre sen tes, que -
ria, ini ci al men te, agra de cer essa opor tu ni da de de tra -
zer a opi nião da nos sa Agên cia que está mu i to pre o -
cu pa da com essa tema. Aguar da mos a apro va ção do
for ma to fi nal des sa lei pelo Se na do, que cer ta men te
nos dará con di ções de agir mos de ma ne i ra mu i to
mais efi caz so bre o tema. 

O pro je to es pe ci al men te em sua for ma atu al,
es ti ve mos aqui há um ano e meio, cre io, para dis cu tir
a pro po si tu ra ini ci al, tra ta com mu i ta pro pri e da de do
tema, tra ta den tro da es pe ci fi ci da de tan to da atri bu i -
ção des ta Casa de Leis, como da es pe ci fi ci da de do
que a so ci e da de bra si le i ra vem vi ven do em re la ção
ao uso das pró te ses e ao uso do si li co ne. 

Te mos mu i tos da dos da li te ra tu ra in ter na ci o nal,
mas a ex pe riên cia da so ci e da de bra si le i ra é in subs ti -
tu í vel quan do se tra ta de um en fo que le gal so bre o
tema. Uma das ca rac te rís ti cas que gos ta ria de res sal -
tar é que tam bém essa lei tem uma qua li da de que
des ta ca a atri bu i ção do Po der Exe cu ti vo em re la ção a
esse tema. No caso, so mos uma agên cia do Mi nis té -

rio da Sa ú de res pon sá vel pela exe cu ção des sa po lí ti -
ca e do que for in fra le gal em re la ção ao uso do si li co -
ne lí qui do e das pró te ses de si li co ne.

A agên cia tem a res pon sa bi li da de, em pri me i ro
lu gar, do re gis tro dos pro du tos. To dos os pro du tos uti -
li za dos para sa ú de no País têm uma clas si fi ca ção e,
den tro dela, to dos os im plan tá ve is, por exem plo, são
obri ga dos a ter re gis tro para se rem co mer ci a li za dos,
im por ta dos e uti li za dos no País. Para ob ten ção des se
re gis tro, há cri té ri os de con for mi da de e qua li da de,
tam bém de fi ni dos pela Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân -
cia Sa ni tá ria.

A par tir da san ção da lei, no seu for ma to fi nal,
te re mos con di ção de ela bo rar nor mas téc ni cas para
pro du tos e para os pro ce di men tos re fe ren tes ao
tema. Por exem plo, te mos qua li da des e ge ra ções di fe -
ren tes das pró te ses de si li co ne, ci tan do o exem plo
das pró te ses ma má ri as, mu i to bem ex pos to aqui, mas 
não te mos, no País, nada que de fi na o pa drão de qua -
li da de exi gi do pela so ci e da de. Te mos ge ra ções mais
an ti gas e mais re cen tes de pró te se, mas não há uma
de fi ni ção téc ni ca do que a so ci e da de e o Go ver no
bra si le i ro exi gem para que uma pró te se pos sa ser co -
mer ci a li za da, por exem plo, em re la ção à sua re sis tên -
cia me câ ni ca. 

Uma sé rie de ou tros pro du tos tem esse tipo de
tra ta men to. Mes mo os pre ser va ti vos de uso em con -
tra cep ção e pre ven ção de do en ças se xu al men te
trans mis sí ve is têm abor da gem nor ma ti va que de fi ne
sua re sis tên cia me câ ni ca. As pró te ses de si li co ne,
com os ris cos que já têm sido bas tan te ex pos tos nes -
ta Casa, ain da não têm esse tipo de tra ta men to. Isso
faz par te das com pe tên ci as da agên cia, uma vez san -
ci o na da a lei.

Além dis so, re cen te men te, a agên cia tam bém
or ga ni zou sua área de tec no vi gi lân cia. Expli co: atu al -
men te, há uma in fi ni da de de pro du tos no mer ca do
que são ava li a dos e apro va dos para uso no País. No
en tan to, ain da não exis tia qual quer ór gão res pon sá -
vel pelo acom pa nha men to des ses pro du tos no mer -
ca do. Uma vez co lo ca dos no mer ca do, os pro du tos
não ti nham obri ga ção quan to a seu acom pa nha men -
to. Ago ra isso pas sa a ser tra ta do por uma área cri a da 
den tro da agên cia, cha ma da tec no vi gi lân cia, que de -
ve rá con tar, até o fi nal des te ano, com 50 nú cle os, nos 
prin ci pa is hos pi ta is do País, que vão ali men tá-la de
in for ma ções quan to a pro ble mas en con tra dos nos di -
ver sos pro du tos, in clu in do me di ca men tos exis ten tes
no mer ca do.

Em re la ção ao uso das pró te ses de si li co ne, não 
do si li co ne lí qui do in je tá vel, cito, es pe ci fi ca men te, um
do cu men to a que ti ve mos aces so de um gru po re vi sor 
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in de pen den te, no me a do pelo Mi nis té rio da Sa ú de in -
glês, que — acre di to — es tu dou, em bas tan te pro fun -
di da de, com a chan ce la ofi ci al do Mi nis té rio da Sa ú -
de, o tema das pró te ses ma má ri as de si li co ne. Esse
tra ba lho — de po is en vi a rei uma có pia ao Se na dor Se -
bas tião Ro cha por que acho bas tan te in te res san te —,
con clui, pri me i ro, pela ine xis tên cia de evi dên ci as so -
bre efe i tos sis tê mi cos de na tu re za imu no ló gi ca do
uso do si li co ne mé di co nas suas di fe ren tes for mas e,
se gun do, as si na la a pre o cu pa ção com a rup tu ra de
pró te se e, por tan to, com a pos si bi li da de de mi gra ção
de re a ções do tipo cor po es tra nho, ou seja, re a ções
do or ga nis mo a um ma te ri al iner te, que po dem dis tor -
cer a fi na li da de ori gi nal do uso do pro du to. Ele se de -
tém bas tan te quan to ao con sen ti men to e for ma to.
Mais do que o tra ta men to do con sen ti men to em si, na
de fi ni ção de um for mu lá rio es cri to e as si na do pelo cli -
en te, ele pro põe a exis tên cia de um check list, ou
seja, uma lis ta de te mas que de ve rão, obri ga to ri a -
men te, ser tra ta dos no mo men to da con sul ta e da op -
ção pelo uso da pró te se, as sim como pro põe um pro -
to co lo pré vio à uti li za ção da pró te se de si li co ne. Ape -
nas como exem plo – esta é uma das re co men da ções
des se do cu men to -, ele cita que esse check list, essa 
lis ta de ques tões deve ser dis cu ti da em de ta lhes en -
tre o ci rur gião e o pa ci en te; pro põe que, além das dis -
cus sões so bre os ris cos, tam bém se jam in clu í das as
dis cus sões quan to aos as pec tos fi nan ce i ros de even -
tu a is com pli ca ções que exi jam no vas ci rur gi as, no vas
pró te ses ou tra ta men tos; su ge re ain da a exis tên cia de 
um pe río do mí ni mo en tre a con sul ta in for ma ti va ao
pa ci en te e a re a li za ção da ci rur gia a fim de in du zi-lo à
re fle xão – em ge ral é a mu lher quem faz a op ção pelo
uso da pró te se ma má ria –, dan do-lhe a pos si bi li da de
de de sis tir, a qual quer mo men to pré vio à ci rur gia,
sem que isso im pli que qual quer ônus de na tu re za fi -
nan ce i ra por tal de sis tên cia, que pode ocor rer até
mes mo no mo men to ime di a ta men te an te ri or ao pro -
ce di men to ci rúr gi co.

O tema tem sido con si de ra do bas tan te po lê mi co 
no mun do in te i ro. Qu an do se fala da uti li za ção do si li -
co ne in je tá vel, a po lê mi ca é ain da ma i or. A ex pe riên -
cia, no País, é pe que na, as sim como o é a ex pe riên cia 
in ter na ci o nal, em bo ra o tem po de uti li za ção não seja
tão pe que no, como bem ex pôs a Drª Dó ris. Te mos
pou ca do cu men ta ção quan to a even tos ad ver sos, es -
pe ci al men te de even tos ad ver sos ra ros. Cre io que
isso dá mais pro pri e da de à ma ne i ra como o as sun to é 
tra ta do na lei. Ou seja, va mos tra tar essa uti li za ção,
para a qual exis te pou ca ex pe riên cia, como uma uti li -
za ção ex cep ci o nal. Cre io que, mu i to apro pri a da men -
te, o Se na dor des ta ca como uma atri bu i ção que deve

ser as su mi da por nos sa Agên cia de re gu la men tar
esse uso ex cep ci o nal. É ver da de, hoje não te mos, na
Agên cia, téc ni cos que te nham co nhe ci men to em pro -
fun di da de ou ex pe riên cia nes sa uti li za ção. É jus ta -
men te nes ses ca sos que a Agên cia se apóia em gru -
pos ex ter nos, for ma dos por es pe ci a lis tas e re pre sen -
tan tes de as so ci a ções de es pe ci a li da des, para che -
gar a uma pro pos ta de nor ma téc ni ca, de re gu la men -
to, que de fi na as con di ções de in di ca ção e de uti li za -
ção, bem como as ca rac te rís ti cas de pro du to que po -
dem ser as su mi das no País.

Re a fir mo, que deve ser uma atri bu i ção as su mi -
da pela Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria dar
o tra ta men to ade qua do às ex ce ções, bus can do o que
exis te de evi dên cia ci en tí fi ca acu mu la da, de mons -
tran do, quan do for o caso, os ris cos im pli ca dos pela
uti li za ção das subs tân ci as.

Con fes so cer ta dú vi da quan do tra ta mos so bre
quem deve ela bo rar o ter mo de con sen ti men to in for -
ma do. Não te nho dú vi da de que de ve mos nos en vol -
ver nis so. Mas cre io que esse deve ser um tra ba lho
co mum en tre a Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni -
tá ria e o Con se lho Fe de ral de Me di ci na, uma vez que
é este úl ti mo que re gu la men ta a prá ti ca do exer cí cio
pro fis si o nal da Me di ci na. O Exe cu ti vo, em mu i tos ca -
sos, tem as su mi do a ela bo ra ção de pro to co los de gui -
as clí ni cos, es pe ci al men te, com a le gis la ção, con sa -
gra dos pela li te ra tu ra, que mu i tas ve zes são exi gên ci -
as para que o Sis te ma Úni co de Sa ú de re mu ne re os
ser vi ços. Esta mos numa si tu a ção um pou co di fe ren -
te, mas acre di to que o Po der Exe cu ti vo, no caso, a
Agên cia, deve par ti ci par, jun to com o Con se lho Fe de -
ral de Me di ci na, da ela bo ra ção des ses ter mos. Esse
pa drão de pro to co lo in for ma do – eu di ria mais, o pa -
drão de pro to co lo de pro ce di men tos, es pe ro que esse 
gru po de es pe ci a lis tas seja ca paz de che gar a esse
de ta lhe – deva ser as su mi do, de con sen so, pelo Con -
se lho Fe de ral de Me di ci na e pela Agên cia Na ci o nal
de Vi gi lân cia Sa ni tá ria. Acre di to que não se ria re dun -
dan te que os dois ór gãos tor nas sem ofi ci al esse tipo
de pa drão, em bo ra suas atri bu i ções se jam le ve men te
di fe ren tes.

Era o que tí nha mos para re la tar. 
Esta mos à dis po si ção.
Mu i to Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Agra -

de ce mos ao Dr. Cláu dio Ma i e ro vitch Pes sa nha Hen ri -
ques. O do cu men to men ci o na do e apre sen ta do pelo
Dr. Cláu dio é si mi lar ao es tu do en co men da do pelo
FDA  Insti tu to de Me di ci na dos Esta dos Uni dos , que
eu uti li zei como base do meu re la tó rio e dis tri buí para
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os Se nho res Se na do res. Se al gum Se na dor ain da
não ti ver tido aces so a ele, a as ses so ria dis põe do
ma te ri al.

Tan to quan to es sas con clu sões de que não haja 
evi dên cia da cor re la ção com pa to lo gi as à dis tân cia,
com re per cussões à dis tân cia  mas o FDA é mu i to
ca u te lo so, tal vez mais ca u te lo so do que o es tu do in -
glês, a que eu tam bém tive aces so, no sen ti do de
que o FDA  em bo ra o Insti tu to de Sa ú de dos Esta -
dos Uni dos te nha pra ti ca men te afas ta do, nas suas
con clu sões, al gu mas pos si bi li da des, o FDA in sis te
que es sas pos si bi li da des, em bo ra se jam em per -
cen tu al mu i to pe que no, não po dem ser de fi ni ti va -
men te eli mi na das.

Por ou tro lado, o FDA tam bém re co men da a au -
to ri za ção do con sen ti men to pré vio  con for me de -
mons trei on tem na au diên cia pú bli ca – e tam bém com 
an te ce dên cia de até um mês. Um dos do cu men tos
que li, e tam bém está na pas ta, de mons tra que a re -
co men da ção é de que o pa ci en te, por vol ta de um
mês an tes da ci rur gia, te nha aces so ao ter mo de con -
sen ti men to para que pos sa exa mi ná-lo, com aten ção
e, de po is, li vre e cons ci en te men te, de ci da so bre o
pro ce di men to. As con clu sões nes se as pec to são pra -
ti ca men te si mi la res.

Acre di to que o Bra sil tal vez ain da pre ci se se de -
bru çar so bre isso. Nos Esta dos Uni dos exis te uma le -
gis la ção fe de ral es pe cí fi ca so bre ali men ta ção, me di -
ca ção com os mé di cos e tam bém a lei de re cur sos
mé di cos se gu ros. Estou me de di can do a es tu dar
esse tema. De re pen te, o Bra sil já pos sa ter uma le -
gis la ção em vi gor a res pe i to dis so e, quem sabe, pos -
sa ser adap ta da e mo der ni za da. Nes ta le gis la ção
ame ri ca na, eles tam bém exi gem o pro to co lo para a
uti li za ção das pró te ses. Que eu men ci o nei até aqui. A
em pre sa que irá fa bri car tem que apre sen tar uma so -
li ci ta ção de apro va ção pré via para co mer ci a li za ção e
um pro to co lo de de sen vol vi men to do pro du to. Isso
tem de ser apre sen ta do pre vi a men te para a agên cia
na ci o nal ame ri ca na e, só após a apro va ção dis so, a
em pre sa pode ela bo rar.

Mas, de ma ne i ra mu i to de mo crá ti ca, eu gos ta ria 
de ini ci ar os de ba tes con ce den do a pa la vra aos Se -
na do res que, even tu al men te, de se jam fa zer uso; se
não, eu já ini cio com al gu mas in da ga ções e ques ti o -
na men tos e, de po is, trans fi ro aos Se na do res. Como
os Se na do res pre fe rem?

Se na dor Car los Pa tro cí nio gos ta ria de usar da
pa la vra?

Com a pa la vra o Se na dor Car los Pa tro cí nio, que 
é mé di co – ape nas para in for mar aos de ba te do res.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO – No bre Sr. Pre -
si den te, Se na dor Se bas tião Ro cha, no bres ex po si -
to res, meus que ri dos co le gas, tan to como on tem,
es ta mos as sis tin do a uma das ex pla na ções mais
im por tan tes so bre a ques tão do uso do si li co ne em
nos so País.

Infe liz men te, hoje, em ra zão das di ver sas atri bu -
i ções, não tive opor tu ni da de de ou vir vá ri os dos pa -
les tran tes de hoje, mas já tive opor tu ni da de de
ouvi-los em ou tra oca sião.

Acre di to que não res ta mais dú vi da ne nhu ma,
emi nen te re la tor. Pen so que a ques tão que está pe -
gan do ago ra diz res pe i to ape nas ao con sen ti men to
de cla ra do ou es cla re ci do. Te mos de de ci dir isso. Pa -
re ce-me que há uma di ver gên cia en tre a po si ção do
Dr. Gar cia, ex po si tor de on tem, com re la ção à do Dr.
Car pa ne da, com re la ção ao con sen ti men to.

O SR. CARLOS AUGUSTO CARPANEDA –
Não che ga a ser bem uma di ver gên cia. Nós dois acre -
di ta mos que deva exis tir uma in for ma ção por es cri to
ao pa ci en te. A ma ne i ra de ela ser ela bo ra da é que
não está ain da bem con fron ta da. As duas opi niões,
pen so eu, es tão se so man do. Não ouvi on tem a opi -
nião do Dr. Gar cia, mas o que tem sido dis cu ti do en tre 
nós é que o con sen ti men to já faz par te, hoje, do nos -
so con sul tó rio; ape nas tem que ser dis cu ti da a ma ne i -
ra como vai ser co lo ca do para o pa ci en te. Então, nes -
se pon to ele exis te.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO – Essa ma ne i ra é 
que está em ques ti o na men to: Se é es cri ta ou não.
Assi na da pelo pa ci en te ou seus res pon sá ve is, ou
não. Essa é a ques tão que está pe gan do.

Então, emi nen te Se na dor Se bas tião Ro cha,
eu es tou de vi da men te es cla re ci do para vo tar esse
pro je to de lei e en ten do que de ve mos re sol ver essa
ques tão.

Ontem, por exem plo, pas sei a achar que essa
mo da li da de da bula pre ci sa ser mu da da. A pes soa
tem que ter aces so à bula. Ela não pode vir den tro,
jun ta men te com a pró te se de si li co ne; não pre ci sa ser 
es té ril, pode vir an tes, mas pen so que a pes soa, o in -
te res sa do, de ve rá ler essa bula onde cons tam to das
as im pro pri e da des do uso de si li co ne em pró te ses.
Então, o pa ci en te ou o seu res pon sá vel as si na ria ter
re ce bi do a bula que con tém to das as in for ma ções re -
la ti vas à pró te se ma má ria.

Evi den te men te, nós não es ta mos tra tan do do
ato ci rúr gi co, es pe ci fi ca men te, por que o Có di go de
Éti ca Mé di ca já está con tem plan do isso. Mas con cor -
do que tal vez de va mos in tro du zir mo di fi ca ções, mo -
der ni zar mais o nos so Có di go de Éti ca.
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O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Obri -
ga do, Se na dor Car los Pa tro cí nio. Ape nas es cla re ço
mais uma vez que, mo ti va do pela au diên cia pú bli ca
de on tem, foi apro va do, nes ta Co mis são, re que ri men -
to de mi nha au to ria con vi dan do o Pre si den te do Con -
se lho Fe de ral de Me di ci na para aqui com pa re cer.
Esta mos pre vi a men te in di can do o dia. Se for com pa tí -
vel com a agen da do Pre si den te, será ter ça-fe i ra pró -
xi ma, após a Ordem do Dia, para que, nes ta Co mis -
são, ele pos sa es cla re cer aos Se na do res a in ter pre -
ta ção do art. 46 do Có di go de Éti ca no que tan ge ao
con sen ti men to por es cri to – por que é aque la ve lha
ques tão de como le gal men te com pro var que foi dado
o con sen ti men to, ou fir ma do, sem ele ser por es cri to.
Mas essa é uma dú vi da que o Pre si den te do Con se -
lho vai ti rar de nós.

Pelo que en ten di, e gos ta ria de ter um es cla re ci -
men to dele, o Dr. Car pa ne da ma ni fes tou, tam bém, a
sua vi são de que esse con sen ti men to pre ci sa ser por
es cri to. Essa foi a mi nha in ter pre ta ção da fala dele e
gos ta ria que ele me es cla re ces se.

So li ci to, tam bém, ao Pre si den te do Con se lho –
não sei se na Mesa é pos sí vel – que es cla re ça de vi -
da men te, tec ni ca men te, a uti li za ção des tes ter mos:
es té ti co, re pa ra dor, ele ti vo e te ra pêu ti co, para que eu
pos sa usar o ter mo ade qua do tan to no art. 1º, quan do 
se faz a ex cep ci o na li da de para fins te ra pêu ti cos,
quan to no art. 2º, quan do eu falo na ques tão es té ti ca.
Uma vez bem de li mi ta do o sig ni fi ca do de cada um
des ses ter mos, en tão eu es ta rei à von ta de para uti li -
zar o ter mo cor re to no pro je to de lei.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO – V. Exª me per -
mi te fa zer uso da pa la vra?

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Pois
não.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO – Uma co i sa eu
acho, tam bém, que de ve rá ser o con sen so en tre nós:
o ter mo ”es té ti co“ pre ci sa ser ba ni do. Pre ci sa mos
usá-lo para fins mé di cos. Tem que ser ba ni do.

Não há di fe ren ci a ção. O li mi te en tre o que é es -
té ti co e o que é re pa ra dor é mu i to tê nue e pra ti ca men -
te ine xis te, como res tou ex pli ca do aqui on tem.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Exa -
to. Então, Se na dor Car los Pa tro cí nio, te ría mos de es -
tu dar uma fór mu la para de i xar uma ex cep ci o na li da de
para os ca sos de emer gên cia, quan do o res pon sá vel
do pa ci en te não es te ja pre sen te e o mé di co ne ces si te 
im plan tar uma pró te se, por exem plo, só li da no or ga -
nis mo hu ma no.

Se de i xar mos amar ra do ta xa ti va men te que so -
men te se po de rá im plan tar qual quer dis po si ti vo, qual -

quer pro du to de si li co ne no or ga nis mo hu ma no me di -
an te a as si na tu ra do ter mo, seja pelo pa ci en te ou pelo 
res pon sá vel, será pre ci so ex cep ci o na li zar os ca sos
de ur gên cia e emer gên cia. É o que me pa re ce. Mas
esse é um as sun to que es tu da rei com mu i ta ca u te la.

Gos ta ria de ou vir o Dr. Car pa ne da exa ta men te a 
res pe i to do Ter mo de Con sen ti men to. No seu en ten di -
men to, deve ser por es cri to, ou é pos sí vel um con sen -
ti men to ver bal ou de uma ou tra na tu re za?

O DR. CARLOS AUGUSTO CARPANEDA – Eu
me ba se io na ex pe riên cia de pro ces sos que es tão
acon te cen do por ca u sa do uso do si li co ne. Então, os
ju ris tas, nor mal men te os ju í zes, ao se de pa ra rem
com o mé di co e com o pa ci en te, per gun tam se o pa ci -
en te foi in for ma do. E, se o pa ci en te fa lar que não foi
in for ma do, o mé di co fica sem uma com pro va ção efe ti -
va de que ele in for mou. Sa be mos que hoje gra va ções
e fil ma gens não são ace i tas pe los ju í zes. Então, a úni -
ca ma ne i ra de com pro va ção efe ti va que co nhe ço é
por es cri to, por que se não es ta mos jo gan do pa la vra
con tra pa la vra. A ma ne i ra de esse con sen ti men to ser
in for ma do tem va ri a do de pa í ses para pa í ses. Há pa í -
ses, por exem plo, em que ele tem uma va li da de: se
ele acon te ce trin ta dias an tes, como na Fran ça, ou se
ele acon te ce no dia da ci rur gia; e há pa í ses em que se 
ele res pon der por es cri to de ter mi na dos que si tos – ”O
se nhor sabe que o si li co ne é uma pró te se de plás ti co
que pode rom per no de cor rer de tan tos anos?“ –, tam -
bém tem ou tra va li da de. Então, te mos vá ri as ma ne i -
ras de in for mar ao pa ci en te e tor nar isso como as pec -
to le gal, ju rí di co. Pen so que te mos que tor nar o as -
pec to ju rí di co, quer di zer, o juiz, ao jul gar um pro ces -
so, te nha um do cu men to de mons tran do que o pa ci en -
te foi in for ma do, co nhe cia os ris cos a que ele es ta va
sub me ti do, e isso não re ca ia so bre o mé di co, a não
ser nos er ros em pe rí ci as e tudo o mais. Mas, so bre o
co nhe ci men to ou não de de ter mi na dos ris cos, pen so
que te mos que co lo car na lei as de vi das res pon sa bi li -
da des, quer seja da fá bri ca, quer seja do pa ci en te ou
da Se cre ta ria de Vi gi lân cia Sa ni tá ria. Pen so que te -
mos que ar ru mar uma ma ne i ra de dis cri mi nar isso
nes se do cu men to.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Con -
sul to o Se na dor Car los Pa tro cí nio se está de vi da men -
te es cla re ci do de que a vi são do Dr. Car pa ne da é em
de fe sa do do cu men to por es cri to. O que o Dr. Car pa -
ne da pro põe ou ques ti o na é o mo de lo, a ela bo ra ção,
o con te ú do do ter mo de res pon sa bi li da de e o âm bi to
onde ele vai ser ela bo ra do, o ter mo de con sen ti men to. 
Mas a in ter pre ta ção que te nho da fala do Dr. Car pa -
ne da é a de que ele de fen de que ou no Có di go de Éti -
ca isso fi que ex plí ci to, o que não está, na in ter pre ta -
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ção dele tam bém – na mi nha está ex plí ci to de que é
um con sen ti men to pré vio, só pode ser por es cri to por
ca u sa das im pli ca ções le ga is, co lo ca das mu i to bem
pelo Dr. Car pa ne da – ou en tão na pró pria lei. Pa re -
ce-me que não há di ver gên cia do Dr. Car pa ne da de
que esse dis po si ti vo pos sa cons tar na lei na for ma
como está. Estou cer to, Dr. Car pa ne da?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO – Se V. Exª per -
mi tir, emi nen te Pre si den te, eu gos ta ria de ou vir se o
Dr. Gar cia, que é o Pre si den te da So ci e da de Bra si le i -
ra de Ci rur gia Plás ti ca, que está exa ta men te de acor -
do com o Dr. Car pa ne da.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) –
Estou aqui abrin do uma ex ce ção por que é mu i to po si -
ti va, pro du ti va e es cla re ce do ra. Não há ne nhum pro -
ble ma se o Ple ná rio da Co mis são con cor da de ou vir -
mos o Dr. Car los Gar cia.

O SR. CARLOS GARCIA – Se na dor Car los Pa -
tro cí nio, agra de ço a opor tu ni da de que V. Exª me cria,
por que re al men te pen so que te mos que co lo car to das 
as co i sas mu i to cla ras. A so ci e da de tem uma po si ção, 
em bo ra o Se na dor Se bas tião Ro cha que i ra di zer que
a po si ção seja dú bia; não é, ela é mu i to cla ra. Essa
po si ção é mu i to cla ra e, mes mo que con tra rie cer tas
co lo ca ções fe i tas hoje, vou di zer qual é a po si ção. Em
pri me i ro lu gar, que ro sa ber do Se na dor Se bas tião
Ro cha, se me per mi te, por que se tem que con clu ir
que o art. 46 exi ja que seja por es cri to ou, se não for
por es cri to, é trans gres são ao Có di go de Éti ca? É
des sa ma ne i ra que o Se na dor en ca ra?

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Qu e -
ro, ofi ci al men te, ob ter do Con se lho Fe de ral de Me di ci -
na qual é a in ter pre ta ção. Não es tou dis cu tin do ain da
a in ter pre ta ção, por que não co nhe ço a in ter pre ta ção
do Con se lho Fe de ral de Me di ci na; co nhe ço um tex to
pu bli ca do em uma re vis ta. Se a in ter pre ta ção do Con -
se lho Fe de ral de Me di ci na for de que o con sen ti men to 
pré vio pode ser de ou tra ma ne i ra que não seja por es -
cri to, ele tem que ser mo di fi ca do ou en tão o Con se lho
tem que in di car para os mé di cos e para os pa ci en tes
que o Con se lho é um con se lho mé di co de fis ca li za -
ção, mas que ele tem a ou tra pon ta, que é o pa ci en te.
O Con se lho tam bém zela pe los in te res ses do pa ci en -
te na re la ção mé di co-pa ci en te. Então, se a in ter pre ta -
ção do Con se lho for de que esse con sen ti men to pré -
vio pode ser fe i to de uma ou tra ma ne i ra que não seja
por es cri to, ele tem que di zer isso, tem que sair uma
re so lu ção ou uma in ter pre ta ção téc ni ca e di zer qua is
são as for mas de ob ter um con sen ti men to do pa ci en -
te sem que seja por es cri to, para que a clas se mé di ca, 
os pa ci en tes e os ju í zes pos sam ter co nhe ci men to
dis so.

O SR. CARLOS GARCIA – Se na dor, per mi -
te-me mais um ques ti o na men to? V. Exª é mé di co e
exer ceu a me di ci na há bas tan te tem po. Como V. Exª
agia com os seus pa ci en tes? Com o con sen ti men to
por es cri to ou oral?

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Em
ge ral, de pen den do do caso em que ha via re gu la men -
ta ção, por exem plo, ado tei o con sen ti men to por es cri -
to. Sou gi ne co lo gis ta, e em al gu mas oca siões me
che ga ram pa ci en tes com de fi ciên cia – não é de fi ciên -
cia a pa la vra, Se na dor Pa tro cí nio, so cor ro –, com um
grau de de fi ciên cia men tal, di ga mos. Então, nes ses
ca sos, sem pre ob ti ve o ter mo de res pon sa bi li da de da
fa mí lia.

Nos ca sos de ro ti na, con fes so – não vou aqui
men tir – que eu não ti nha essa prá ti ca. Lem bro-me
mu i to bem de al guns pa ci en tes que ti ve ram que ser
ope ra dos de emer gên cia em ci rur gi as mu i to di fí ce is –
eu tam bém atu a va na ci rur gia ge ral, acom pa nhan do
um ci rur gião ge ral com quem eu tra ba lha va –, e, em
al guns ca sos, ob ti ve mos da fa mí lia tam bém a as si na -
tu ra por es cri to do con sen ti men to li vre nes ses ca sos
de emer gên cia.

Ago ra, es ta mos di an te de uma si tu a ção no Bra -
sil em que o povo bra si le i ro, cada vez mais es cla re ci -
do, está in gres san do com mais fre qüên cia na Jus ti ça
e jun to ao ór gão fis ca li za dor. Então, hoje, no meu
Esta do, o Esta do do Ama pá, já há mu i tos ca sos sen -
do exa mi na dos, in ves ti ga dos pelo Con se lho Re gi o nal 
de Me di ci na e até na Jus ti ça, por erro mé di co, ne gli -
gên cia, im pru dên cia, etc. 

Então, pen so que hoje a re a li da de é di fe ren te.
Por pru dên cia, cre io que te mos que ace i tar essa prá ti -
ca, que é o que está es cri to no Con se lho de Éti ca, a
não ser que o Pre si den te ve nha aqui e ga ran ta ou tra
in ter pre ta ção.

O SR. CARLOS GARCIA – Sou be que o Pre si -
den te Edson de Oli ve i ra Andra de está a ca mi nho da -
qui e que o as sun to re al men te está sen do dis cu ti do
no Con se lho Fe de ral de Me di ci na. Não há uma po si -
ção mu i to fir ma da.

Ape nas lhe per gun tei, por que, na re a li da de da
prá ti ca mé di ca hoje, exis te uma gran de ten dên cia de
mu i tos co le gas ain da não ob te rem o con sen ti men to
por es cri to por en ten de rem que a in ter pre ta ção do art. 
46 é no sen ti do de ad mi tir que a in for ma ção seja oral,
as sim como a per mis são.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Per -
mi te-me um es cla re ci men to?

O SR. CARLOS GARCIA – Sim.
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O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Não
po de mos con fun dir in for ma ção, es cla re ci men to com
con sen ti men to. As co i sas têm dois sen ti dos: um é
com pro var o es cla re ci men to. Pri me i ro, como se com -
pro va o es cla re ci men to se não fi car um do cu men to
por es cri to de que o pa ci en te foi es cla re ci do? Esse já
é um pro ble ma, mas, além dis so, há um con sen ti men -
to pré vio. Con sen ti men to é au to ri za ção, a não ser que 
haja ou tra in ter pre ta ção se mió ti ca da pa la vra con sen -
ti men to.

Então, se é con sen ti men to e é pré vio, pa re -
ce-me que tem que ser as si na do, do pon to de vis ta
le gal.

O SR. CARLOS GARCIA – Con cor do e es -
tou-me re por tan do tam bém a con sen ti men to. Estou
fa lan do a res pe i to da prá ti ca mé di ca, hoje, no Bra sil,
que se pa u ta da ma ne i ra como V. Exª sem pre agiu no
seu con sul tó rio, que é igual para todo mun do.

Se que re mos cri ar uma nova prá ti ca ou in ter pre -
ta ção, cre io até que se dis cu ta... Mas V. Exª não pode 
ad mi tir – en ten do que V. Exª não ad mi te – que haja
mé di cos que pos sam in ter pre tar des sa ma ne i ra
como V. Exª in ter pre tou, de não exi gir por es cri to, e
que isso es te ja er ra do. Pode ser que pas se a ser,
mas até hoje, não. Então, não exis te aque la mar gem
que V. Exª pe diu. 

De qual quer ma ne i ra, Se na dor, des cul pe-me ter 
fe i to essa in ter rup ção. Qu e ro es cla re cer a po si ção da
so ci e da de. Esse foi um as sun to dis cu ti do den tro da
so ci e da de, com co le gas re u ni dos, que che ga ram a
esta con clu são: em pri me i ro lu gar, deve-se ti rar o ter -
mo es té ti co – mas isso é ace i to por to dos; em se gun -
do lu gar, que não exis ta o con sen ti men to pro pri a men -
te dito, o con sen ti men to in for ma do por es cri to, por que 
acre di ta mos que isso tem a ver. Na sua pró pria fala ta -
qui gra fa da, V. Exª dis se que o mé di co é que tem a
sen si bi li da de e a con di ção de sa ber, em cada caso,
como in for mar e o que de ter mi nar. Então, que seja im -
pos to de cima para ba i xo, como uma lei. Cre io que de -
ve mos co me çar a pra ti car o con sen ti men to, mas que
seja o con sen ti men to de acor do com o que de ter mi na
o Có di go de Éti ca Mé di co. Esse é um as pec to.

E o res to da nos sa pro pos ta é a de que a bula
saia de den tro da ca i xa e que já seja fe i ta pela Vi gi lân -
cia Sa ni tá ria de ma ne i ra ade qua da, com to das as exi -
gên ci as que ca bem; que o fa bri can te seja obri ga do a
co lo car isso, ou seja, que isso seja de sua res pon sa -
bi li da de, e nós, mé di cos, se ja mos obri ga dos, até por
um re ci bo, al gu ma de mons tra ção, a mos trar para a
pa ci en te; e que haja essa com pro va ção no pron tuá rio
do pa ci en te.

Ago ra, a ques tão do câm bio de con sen ti men to,
sou da opi nião de que de ve mos se guir o que diz o Có -
di go de Éti ca Mé di co.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – V. Sª
está de acor do, se a in ter pre ta ção do Có di go de Éti ca
é a de que o con sen ti men to pré vio tem de ser por es -
cri to. E a so ci e da de, en tão, sub me ter-se-á a essa in -
ter pre ta ção do Con se lho.

O SR. CARLOS GARCIA – De ter mi na da pelo
Con se lho, e não por lei.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Sim,
pelo Con se lho.

Qu e ria ape nas de mons trar uma di ver gên cia
com re la ção a essa ques tão da bula, mais uma vez,
se pa ran do bem as co i sas. O que é in for mar, es cla re -
cer e o que é con sen tir?

Não me opo nho a que a bula seja o ele men to
bá si co, o do cu men to bá si co para o ter mo de in for ma -
ção e de con sen ti men to. Mas des de que na bula
cons te o es pa ço para o pa ci en te afir mar que leu e
con sen tiu, que leu e au to ri zou a ci rur gia. Se o pa ci -
en te ape nas as si nar a bula, ates tan do que teve co -
nhe ci men to das in for ma ções, na ver da de, teve aces -
so ape nas ao es cla re ci men to e não deu con sen ti -
men to, não au to ri zou o pro ce di men to mé di co. Há di -
fe ren ça nis so.

Que a Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria
es ta be le ça um pro to co lo, um pro ce di men to bá si co,
que não seja o con te ú do, mas um do cu men to bá si co,
como deve cons tar. Se hou ver um en ten di men to pela
Vi gi lân cia Sa ni tá ria de que seja a bula, será esse do -
cu men to, mas com es pa ço. Te mos que ad mi tir que a
bula como está pode ter di ver gên cia até da em pre sa,
por que esta in di ca que é res pon sa bi li da de do mé di co
in for mar e ob ter con sen ti men to do pa ci en te. É o que
está es cri to na bula que me foi for ne ci da pelo Dr. Car -
pa ne da.

Acre di to que está pra ti ca men te es cla re ci do
esse as sun to pelo Se na dor Car los Pa tro cí nio. Se a in -
ter pre ta ção ofi ci al do Con se lho Fe de ral de Me di ci na
so bre o Có di go de Éti ca é no sen ti do de que o con -
sen ti men to pré vio seja por es cri to, a So ci e da de Bra si -
le i ra de Ci rur gia Plás ti ca ad mi te uti li zar, im plan tar o
con sen ti men to e ape nas ques ti o na rá que ele não
deve ser par te in te gran te da lei, mas se sub me te rá ao
Có di go de Éti ca.

Vou con ti nu ar de fen den do que por ser a lei mu i -
to mais di fu sa, mu i to mais abran gen te na so ci e da de,
mu i to mais no as pec to edu ca ti vo, in for ma ti vo, po de -
mos ti rar do Có di go de Éti ca e co lo car numa lei. O que 
abun da não pre ju di ca.
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Con ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí nio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO – Pa re ce-me que 

há mu i to tem po a Drª Dó ris está que ren do dar sua
opi nião, e não tive opor tu ni da de de ouvi-la so bre esse 
as sun to.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Ela
fa lou tam bém, Se na dor Car los Pa tro cí nio, so bre si li -
co ne lí qui do. A Drª Dó ris é uma der ma to lo gis ta, re pre -
sen tan te da So ci e da de Bra si le i ra de Der ma to lo gia.
Ela de fen de a uti li za ção do pro du to in je tá vel na der -
ma to lo gia.

Gos ta ria, apro ve i tan do a fala de V. Exª, de apre -
sen tar um ques ti o na men to à Drª Dó ris e ao Dr. La ér -
cio so bre a ques tão do si li co ne in je tá vel.

V. Sªs apre sen ta ram es tu dos, tra ba lhos de ou -
tros pa í ses. Como es ses pa í ses con tro lam o uso ile -
gal de si li co ne in je tá vel? Gos ta ria de sa ber se lá ocor -
re a uti li za ção ile gal des se si li co ne, que não o ade -
qua do para o uso mé di co, como o in dus tri al e o co -
mer ci al; se eles são apli ca dos por le i gos, prin ci pal -
men te, em or ga nis mo hu ma no.  

Como de fi nir na le gis la ção – foi a per gun ta que
fiz ao Dr. Ma i e ro vitch, que tal vez pos sa apro fun dar;
não sei se o Dr. Car pa ne da pode aju dar – o uso mé di -
co cor re to e nas ca rac te rís ti cas e do ses ade qua das
do si li co ne in je tá vel? É pos sí vel des cre ver, co lo car
em uma nor ma da Vi gi lân cia Sa ni tá ria que o si li co ne
in je tá vel pode ser apli ca do em do ses tais, na fór mu la
tal, na ca rac te rís ti ca tal, no te ci do tal e nos ór gãos
tais? É pos sí vel tec ni ca men te as se gu rar e ter de po is
a fis ca li za ção da Vi gi lân cia Sa ni tá ria, da jus ti ça e do
Con se lho Fe de ral de Me di ci na, no caso de de so be -
diên cia, e se há re gis tro dos pro du tos que são uti li za -
dos no Bra sil jun to à Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia
Sa ni tá ria. Se gun do o nos so Di re tor-Adjun to, a in for -
ma ção ofi ci al é de que não há re gis tro de pro du tos
para uso em der ma to lo gia. Então, o Dr. Car pa ne da foi
mu i to duro quan do dis se que é um pro ce di men to ilí ci -
to o fato de es tar sen do uti li za do um pro du to im por ta -
do sem re gis tro, mes mo não sen do so men te esse o
pro du to. Con cor do que há mu i ta co i sa sen do uti li za da
no or ga nis mo hu ma no sem o de vi do re gis tro na
Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria.

Con ce do a pa la vra à Drª Dó ris.
A SRA. DÓRIS MARIA HEXSEL – Agra de ço,

no bre Se na dor Car los Pa tro cí nio, por mais essa opor -
tu ni da de de fa lar. Bom dia, no bres Se na do res que
che ga ram, mi nhas se nho ras e meus se nho res. Gos -
ta ria de cum pri men tá-lo no va men te, Se na dor Se bas -
tião Ro cha, por que V. Exª fala com mu i ta pro pri e da de
um as sun to que é da ma i or im por tân cia.

Fico con ten te por sa ber que há essa pre o cu pa -
ção por par te do Se na dor que está re la tan do a lei e
está de sen vol ven do um tra ba lho ex ce len te. E fico mu -
i to mais con ten te, até como mé di ca, em sa ber da pre -
o cu pa ção da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá -
ria no sen ti do de nor ma ti zar uso, ti pos e in di ca ções
dos pro du tos, pois esse é um as sun to mu i to im por -
tan te.

Re al men te foi dura a pon de ra ção do Dr. Car pa -
ne da, mas, como mé di cos, cos tu ma mos não ter a
von ta de nem o de se jo de co me ter qual quer ato que
seja ile gal. Essa pre o cu pa ção é tão gran de que es ta -
mos aqui dis cu tin do um as sun to que não está nor ma -
ti za do. Gos ta ria de di zer que, an tes de co me çar mos a 
fa zer, con sul ta mos o Con se lho Fe de ral de Me di ci na
por es cri to, con sul ta que foi re pe ti da pela So ci e da de
Bra si le i ra de Der ma to lo gia Re gi o nal do Rio Gran de
do Sul no ano pas sa do, e fo mos in for ma dos de que
não exis te ne nhu ma le gis la ção que  pro í ba o uso até
o pre sen te mo men to. 

Em se gun do lu gar, pro to co la mos, na Agên cia
Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria, um pe di do de con -
sul ta a res pe i to de qua is os pre en che do res que re al -
men te têm re gis tro no Bra sil.

La men ta vel men te, a si tu a ção de to dos é a mes -
ma. Acon te ce que não exis te con gres so de der ma to -
lo gia, tal vez de me di ci na es té ti ca ou de ci rur gia plás ti -
ca, que não abor de téc ni cas de pre en chi men to. Não
exis te li vro de der ma to lo gia, li vro de me di ci na es té ti ca 
que não abor de téc ni cas de pre en chi men to. Eu ci ta -
ria, por exem plo, a cri o ci rur gia. Uti li zo um apa re lho de
cri o ci rur gia im por ta do dos Esta dos Uni dos que trou xe 
den tro da quo ta e que não tem re gis tro no Bra sil. Por
ou tro lado, faço um pro ce di men to que tem al gum ris -
co para o pa ci en te, mas tem mu i tos be ne fí ci os e in di -
ca ções com pro va das pela li te ra tu ra mun di al, e não
pen so que deva ser pre sa por co me ter algo ile gal,
uma vez que es ta mos ba se a dos no co nhe ci men to
mé di co e na qui lo que nos Esta dos Uni dos se diz off
la bel. Tam bém te mos a res pon sa bi li da de e, como
mé di cos, po de mos de ci dir so bre um pro ce di men to,
es cla re cen do o pa ci en te que pos sa ser a me lhor op -
ção para ele. 

Não vou dis cu tir so bre o que V. Exª dis se, por -
que tem ra zão, e aqui é o foro para dis cu tir. Vejo com
bons olhos essa in ten ção lou vá vel do Se na dor Se -
bas tião Ro cha de co lo car no ró tu lo de to dos os pro du -
tos in dus tri a is que não é per mi ti do para uso in je tá vel. 

O úl ti mo caso que vi, há três me ses, no Hos pi tal
do Ser vi dor Mu ni ci pal do Rio de Ja ne i ro, foi o caso de
um au xi li ar de en fer ma gem de 22 anos que in je tou si -
li co ne de uso ex ter no para ca be lo. O caso é re la ta do
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como com pli ca ção de si li co ne in je tá vel, o que não é
ver da de. Na ver da de, to dos os pro du tos que con te -
nham si li co ne de vem es cla re cer o uso cor re to, o que
é uma ta re fa re al men te da Vi gi lân cia Sa ni tá ria. Essa é 
uma ques tão mu i to im por tan te, que a Vi gi lân cia Sa ni -
tá ria deve nor ma ti zar, ca rac te ri zan do, re al men te,
qua is são os pro du tos per mi ti dos para uso mé di co,
qua is são as in di ca ções. Re al men te, isso me pa re ce
ser uma ta re fa da Vi gi lân cia Sa ni tá ria.

Por ou tro lado, gos ta ria de fa lar um pou qui nho
mais a res pe i to do que é o si li co ne in je tá vel na cor re -
ção de con tor nos, no uso em der ma to lo gia. A téc ni ca
que uti li za mos é a cha ma da téc ni ca de mi cro go tas, é
uma téc ni ca em que são fe i tas in je ções se ri a das sem -
pre com in ter va lo de um a dois me ses. Está pro va do
que o si li co ne é um pro du to que não mi gra. Se mi -
gras se, po de ría mos ter uma re so lu ção es pon tâ nea
da que les ca sos em que fo ram mal im plan ta dos. Se
mi gras se, uma área que fi cas se ex ces si va men te ele -
va da, mi grar para ou tro lado. Na ver da de, cons ta ta -
mos que os ca sos que são mal im plan ta dos per ma ne -
cem mal im plan ta dos.

Nun ca se en con trou, por exem plo, si li co ne no
seg men to ce fá li co de in je ções uti li za das nos pés. Sa -
be mos que, em caso de pro ble mas pro vo ca dos por
ver ru gas plan ta res, foi in je ta do no pé, quer di zer, nun -
ca se com pro vou a pre sen ça de si li co ne em ou tros lo -
ca is que não exa ta men te no lo cal im plan ta do.

Pe las leis fí si cas, não po de mos ex pli car a mi gra -
ção de si li co ne, por que o si li co ne é um ma te ri al mais
leve do que a água. Se eu co lo car uma gota aqui den -
tro ele vai flu tu ar. Por sua vez, o te ci do hu ma no é mais 
pe sa do do que a água. Quer di zer, uma mi cro go ta
que tem com pro va da men te, pela his to lo gia, uma ne o -
for ma ção de co lá ge no au to li mi ta do ao re dor des sa
mi cro go ta, não há pos si bi li da de, pe las leis fí si cas, de
se ex pli car a mi gra ção, uma vez que o pro du to é mais
leve do que a água e a téc ni ca cor re ta de im plan te é a
téc ni ca de mi cro go tas.

Com re la ção a re a ções, eu di ria que re al men te
tem re a ções me no res que qual quer ou tro pre en che -
dor e acho que, se o si li co ne lí qui do for pro i bi do para
fins es té ti cos, en tão, os ou tros pre en che do res tam -
bém te ri am, se o pro ble ma é cor re ção es té ti ca. Não
vejo mo ti vo para que os ou tros tam bém não o se jam,
acre di to que to dos de vam ser ava li a dos, es tu da dos, e 
to dos os cri té ri os para uti li za ção de to dos os pre en -
che do res de vem ser nor ma ti za dos.

Gos ta ria de di zer que as re a ções que ocor rem
aos im plan tes de si li co ne po dem ser clas si fi ca das
em: re a ções tran si tó ri as, que, ba si ca men te, são ede -
mas, um pou qui nho de in cha ço no lo cal da in je ção; e

eri te ma, que é uma co lo ra ção ro sa da no lo cal da in je -
ção, que são pró pri as do tra u ma. Essas re a ções são
pas sí ve is de ocor rer com qual quer pre en che dor. Não
ocor re mais com o si li co ne do que com qual quer ou tro 
pre en che dor. 

Algum he ma to ma, ou mes mo re in ci di va de her -
pes sim ples, quan do se tra ba lha essa área la bi al, que
é lo cal fre qüen te de her pes. Essas re a ções tran si tó ri -
as po dem ocor rer com o si li co ne ou com qual quer ou -
tro pre en che dor.

Com re la ção às re a ções per ma nen tes, mu i tas
das re a ções que são re fe ri das pelo si li co ne como, por 
exem plo, o blo que io lin fá ti co, é im pos sí vel de acon te -
cer com a téc ni ca cor re ta de si li co ne, até por que o si li -
co ne é um dos pou cos ma te ri a is, por que a gran de
ma i o ria não per mi te as pi ra ção pré via à in je ção. O si li -
co ne é um dos úni cos ma te ri a is que per mi te a as pi ra -
ção pré via.

Isso pode pre ve nir a in je ção in tra vas cu lar. Blo -
que io lin fá ti co só ocor re com in je ções de gran des vo -
lu mes. Não es ta mos dis cu tin do o uso que fa ze mos na 
cor re ção de con tor no.

Algu mas re a ções que são per ma nen tes, que
são re fe ri das pelo si li co ne lí qui do se de vem a ma te ri -
a is que fo ram im plan ta dos em gran des vo lu mes, a
ma te ri a is im pu ros, adul te ra dos e que não tem a ver
com ma te ri al de grau mé di co de alta pu re za e de ba i -
xís si ma re a ti vi da de que é o si li co ne in je tá vel uti li za do
para pre en chi men to.

Ou tras al te ra ções em re le vo como, por exem plo, 
al te ra ções lo ca is, com o si li co ne não ocor re mais re a -
ções do que com qual quer ou tro ma te ri al que tem as
mes mas ca rac te rís ti cas, por exem plo, de per ma nen -
te. É ló gi co que uma al te ra ção de re le vo com um ma -
te ri al per ma nen te ten de a per sis tir por mu i tos anos,
di fe ren te men te do ma te ri al tran si tó rio que ten de a ser
re ab sor vi do. Se com pa rar mos, por exem plo, o si li co -
ne lí qui do in je tá vel, os me ta cri la tos ou qual quer ou tro
po li a cri a mi da e ou tros pre en che do res que hoje já cir -
cu lam no mer ca do, re al men te, é um pre en che dor
com me nor re a ção do que qual quer ou tro.

É por isso que re al men te de fen de mos o uso.
Con si de ro im por tan te o que o Se na dor, com pro pri e -
da de, co lo cou na Lei, no § 1º, o uso es pe ci fi ca do.
Pen so que há um tra ba lho gran de da Vi gi lân cia Sa ni -
tá ria ago ra em ca rac te ri zar o si li co ne de grau mé di co
como útil nas cor re ções de (ter mo in com pre en sí vel) e 
com re co nhe ci das in di ca ções te ra pêu ti cas nes sas in -
di ca ções que são fe i tas na der ma to lo gia, as sim como
as pró te ses de si li co ne têm in di ca ções te ra pêu ti cas
com pro va das ao lon go de toda essa ex pe riên cia no
Bra sil e no ex te ri or.
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O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – É
pos sí vel tec ni ca men te de fi nir, numa nor ma, os cri té ri -
os para a uti li za ção des se si li co ne? Em ou tros pa í ses
tam bém é uti li za do o in dus tri al?

A SRA. DÓRIS MARIA HEXSEL – Acho que é
pos sí vel. Hoje, a li te ra tu ra mé di ca traz to das as ca rac -
te rís ti cas do que é um si li co ne de grau mé di co, que é
um si li co ne de alta pu re za, li vre de me ta is, não é tó xi -
co, não é car ci no gê ni co, não é te ra to gê ni co, não é
aler gê ni co, não pro vo ca re a ção alér gi ca. Então, to das 
es sas ca rac te rís ti cas es tão na li te ra tu ra. É pos sí vel,
sim, Se na dor, ca rac te ri zar o que é um si li co ne ade -
qua do para uso mé di co, te ra pêu ti co, e o que não é. E
tam bém a de fi ni ção do uso, Se na dor, pen so que é
pos sí vel, na lei, se co lo car isso.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – E
quan to à uti li za ção ile gal nos ou tros pa í ses, a se nho -
ra tem co nhe ci men to de pro ce di men tos? Qu a is são
as me di das que os pa í ses ado tam para co i bir essa
uti li za ção do in dus tri al e do co mer ci al? Ou isso é ile -
gal?

A SRA. DÓRIS MARIA HEXSEL – Na ver da de,
acre di to que até a di vul ga ção des ses maus re sul ta -
dos de auto-in je ções apli ca das por le i gos, às ve zes,
in je ções usa das com téc ni cas in cor re tas tem co i bi do
um pou co o uso ile gal do pro du to. Mas acre di to que
deva ser ca rac te ri za do na lei que o si li co ne lí qui do in -
je tá vel pos sa ser uti li za do por mé di co de vi da men te
tre i na do, ou seja, usan do ma te ri al es pe cí fi co com a
téc ni ca ade qua da.

Re al men te, não te nho co nhe ci men to do uso ile -
gal na Fran ça, por exem plo; mas, nos Esta dos Uni -
dos, sei que é con si de ra do o uso off la bel, como é
usa da a to xi na bo tu lí ni ca...

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Sim,
mas a mi cro go ta. Estou me re fe rin do ao uso ile gal do
si li co ne in dus tri al, co mer ci al.

A SRA. DÓRIS MARIA HEXSEL – Acre di to, Se -
na dor, que V. Exª tem uma bre cha im por tan te aí na lei, 
a res pe i to da ca rac te ri za ção no ró tu lo a ...

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Com
a pa la vra o Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO – Gos ta ria de ou -
vir a opi nião da Drª Dó ris a res pe i to do con sen ti men to
es cla re ci do, etc., por que pa re ce que não ouvi...

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Ela já 
se po si ci o nou no co me ço. Mas acho que ela pode re -
pe tir.

A SRA. DÓRIS MARIA HEXSEL – Eu me po si -
ci o nei fa vo ra vel men te – e este é um po si ci o na men to
bem pes so al. Acre di to que o con sen ti men to in for ma -

do, no qual não há obri ga ção le gal de ser fe i to por es -
cri to por que, ob vi a men te, to dos in for ma mos nos sos
pa ci en tes de boa sa ú de men tal, os pré vi os pro ce di -
men tos, qua is são as al ter na ti vas, e o pa ci en te par ti -
ci pa des sa de ci são. Essa in for ma ção oral é dada por
to dos os mé di cos por oca sião do aten di men to e da
de ci são de qual quer pro ce di men to ci rúr gi co.

Re al men te sou fa vo rá vel ao con sen ti men to in -
for ma do por que acho que o pa ci en te fica me lhor es -
cla re ci do. Pen so ain da ser mais tran qüi lo tra ba lhar
com um pa ci en te que está bem in for ma do so bre o
pro ce di men to. A mi nha ex pe riên cia pes so al com o
con sen ti men to in for ma do é boa. É um pou co mais tra -
ba lho so, con cor do, mas te nho uma ex pe riên cia mu i to
boa, por ter de sen vol vi do uma téc ni ca ci rúr gi ca no
tra ta men to, por exem plo, da ce lu li te, que está pu bli ca -
da in ter na ci o nal men te. Na téc ni ca de (ex pres são em
lín gua in gle sa pro nun ci a da fora do mi cro fo ne) sub ci -
si on, de sen vol ve mos um con sen ti men to in for ma do,
que, aliás, tam bém é bas tan te útil na cor re ção de se -
qüe las de li po as pi ra ção. Cor ri gi mos com essa téc ni ca 
e a pu bli ca mos in ter na ci o nal men te. Já está em al -
guns li vros tam bém pu bli ca da aqui no Bra sil. De sen -
vol ve mos um con sen ti men to in for ma do, e mu i tas ju í -
zas e ad vo ga das as si na ram, e nun ca ti ve mos pro ble -
ma. Re al men te foi mu i to tran qüi lo tra ba lhar uma téc -
ni ca nova com os pa ci en tes bem in for ma dos. A mi nha 
ex pe riên cia par ti cu lar, re pi to, é mu i to boa com re la -
ção ao con sen ti men to in for ma do. Po si ci o no-me, fa vo -
ra vel men te a ele. Pen so que é útil, me lhor na re la ção
mé di co pa ci en te, mas res pe i to qual quer ou tra po si -
ção con trá ria.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO – Essa é a po si -
ção tam bém da So ci e da de Bra si le i ra de Der ma to lo -
gia?

A SRA. DÓRIS MARIA HEXSEL – Não pos so
res pon der pela So ci e da de Bra si le i ra de Der ma to lo -
gia, mas acre di to que a opi nião do Con se lho é no
sen ti do de que o pa ci en te seja in for ma do. Cla ro que
isso pode ser fe i to oral men te. Enten do tam bém como
o Dr. Gar cia...

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Infor -
ma do, pode ser oral men te até, mas não pode cons ta -
tar que in for mou. Como é que vai cons ta tar, na Jus ti -
ça, que in for mou oral men te?

A SRA. DÓRIS MARIA HEXSEL – Mas, por ou -
tro lado, isso é ques ti o ná vel, Se na dor. Como é que
um pa ci en te ma i or de ida de, em bom es ta do de sa ú -
de fí si ca e men tal, vai con sen tir um pro ce di men to que 
ele...? Ele tem que con sen tir para... Quer di zer, ne -
nhum pa ci en te adul to vai ser le va do para uma sala de
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ci rur gia e so frer im plan te de uma pró te se de si li co ne
que ele não so li ci tou ao mé di co. Eu sou fa vo rá vel, Se -
na dor, ao con sen ti men to. É uma for ma de ter mos o
pa ci en te mais es cla re ci do. Eu en ten do as sim; é po si -
ção pes so al. Cer ta men te, a po si ção da So ci e da de
Bra si le i ra de Der ma to lo gia, que hoje é pre si di da pelo
Dr. Ber nar do Gon ti jo, de Belo Ho ri zon te, é de acor do
com as nor mas do Con se lho Fe de ral de Me di ci na.
Mas a mi nha po si ção pes so al re al men te é pelo con -
sen ti men to. Eu con cor da ria com essa po si ção. 

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) –
Antes de pas sar a pa la vra ao Dr. Láer cio, eu que ria
até pe dir a opi nião do Dr. Car pa ne da so bre a ques tão
da mi gra ção do si li co ne. O se nhor tem um tra ba lho
que me apre sen tou a res pe i to dis so. 

Mas, an tes, apro ve i tan do um re la to seu, Dr. Car -
pa ne da, a res pe i to de ex pe riên cia in ter na ci o na is so -
bre o grau de in for ma ção, se o pa ci en te res pon deu a
um ques ti o ná rio. Inclu si ve isso con ta mais fa vo ra vel -
men te ao mé di co, isso agre ga ria um grau de pro te ção 
ma i or para o mé di co, se o pa ci en te teve aces so ao
con sen ti men to com o tem po de an te ce dên cia de trin -
ta dias. Eu mes mo tive uma ex pe riên cia ao me sub -
me ter a um pro ce di men to de cor re ção vi su al, hi per -
me tro pia. Na clí ni ca do Dr. Can ro bert, além de ler e
as si nar um ter mo de con sen ti men to es cla re ci do, eu
as sis ti a um ví deo e res pon di a um ques ti o ná rio exa -
ta men te da for ma que o se nhor ob ser vou. Res pon di a 
cada item de um ques ti o ná rio di zen do se ha via en ten -
di do ou não, se eu era ple no co nhe ce dor de to das as
com pli ca ções. E, de po is de meia hora, qua ren ta mi -
nu tos, uma hora, de di can do-me ao es tu do des sas in -
for ma ções, des ses es cla re ci men tos, eu en tão de ci di
cons ci en te men te as si nar e me sub me ti ao tra ta men -
to. Então para mim esse é o pro ce di men to mais ade -
qua do e que apri mo ra, como dis se a Drª Dó ris, o re la -
ci o na men to mé di co-pa ci en te. 

Ago ra eu gos ta ria de ou vir o se nhor so bre a
ques tão da mi gra ção. Se o se nhor tem al gum es tu do. 

O SR. CARLOS AUGUSTO CARPANEDA – Só
com re la ção a esse con sen ti men to, Se na dor, eu te -
nho con ver sa do com co le gas em en con tros in ter na ci -
o na is so bre como é no país de les, como é que se pro -
ce de, mas eu não te ria as le gis la ções vi gen tes e os
de ta lhes de cada con sen ti men to para pas sar ao se -
nhor. Eu pos so até pro cu rar. Mas eu te nho con ver sa -
do de cu ri o so. Então me pas sa ram es sas in for ma -
ções de al guns pa í ses, e eu as es tou tra zen do aqui.
Mas eu não te nho o ter mo por es cri to. 

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) –
Enten do que essa ex pe riên cia do Dr. Can ro bert, in -
clu si ve, deve ser ba se a da...

O SR. CARLOS AUGUSTO CARPANEDA – É
pro vá vel. 

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – ...em
al gu ma ex pe riên cia in ter na ci o nal que está ado tan do
aqui no Bra sil; um es pe lho de uma ex pe riên cia in ter -
na ci o nal, me pa re ce, pelo re la to. 

O SR. CARLOS AUGUSTO CARPANEDA – O
meu pon to de vis ta so bre a mi gra ção dos ma te ri a is lí -
qui dos ou se mi lí qui dos ou gel é um pou co di fe ren te
do da Drª. E não só do que tem acon te ci do com pa ci -
en tes por ta do res de pró te ses ou com vo lu mes in je tá -
ve is em re giões glú te as. O que acon te ce é que a dre -
na gem de ma cro mo lé cu las, se jam pro te í nas, se jam
si li co ne, gel ou lí qui do, ela é fe i ta pelo sis te ma lin fá ti -
co. Então hoje já exis tem vá ri os tra ba lhos na li te ra tu ra 
mos tran do o apa re ci men to de gân gli os axi la res com
lin fó ci tos, quer di zer, com ma cró fa gos in gur gi ta dos de 
si li co ne e gel. Em pró te ses ma má ri as, deve ser fe i to
um di ag nós ti co di fe ren ci al com o apa re ci men to de
gân gli os tar di os no cân cer. Hoje, uma das com pli ca -
ções tar di as nas pró te ses ma má ri as é o apa re ci men -
to de gân gli os. Em al guns pa ci en tes que in fe liz men te
ti ve ram a rup tu ra dos seus im plan tes, esse lí qui do mi -
grou para o le i to axi lar e veio pa rar nas mãos – já te -
mos vá ri os ca sos do cu men ta dos – ou lí qui dos da re -
gião glú tea que fo ram pa rar no pé. Isso é mu i to ex pli -
ca do pela gra vi da de. Se fos se as sim, a água, que é
bas tan te lí qui da, não acu mu la ria nos pés quan do fi -
ca mos em pé, e te ria um ede ma. Então a mi gra ção é
fe i ta, pri me i ro, pelo sis te ma lin fá ti co, de po is, pelo sis -
te ma gra vi ta ci o nal e, ter ce i ro, pela re a ção in fla ma tó -
ria que tem uma ca rac te rís ti ca es pe cí fi ca de di re ci o -
nar es sas re a ções in fla ma tó ri as no sen ti do da ex tru -
são. Então, nós te mos vá ri os pa ci en tes que ex tru í ram
pró te ses, só li das ou gel, tar di a men te, e há mi gra ção
tar dia dos im plan tes.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – V. Sª
po dia ex pli car me lhor a ex tru são, para que as pes so -
as que nos as sis tem, na TV tam bém, pos sam com -
pre en der me lhor?

O SR. CARLOS AUGUSTO CARPANEDA – A
ex tru são do ma te ri al é fe i ta por que o or ga nis mo pode, 
por exem plo,...

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – O
que sig ni fi ca o ter mo ex tru são?

O SR. CARLOS AUGUSTO CARPANEDA –
Extru são é co lo car para fora, sair de den tro do cor po.
Extru são de um im plan te é o or ga nis mo ter a ca pa ci -
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da de de co lo car esse im plan te para fora. Então, se
usa mos um fio de al go dão em uma apli ca tu ra ab do -
mi nal e de po is de vin te anos esse fio sai atra vés da
pele, o or ga nis mo teve uma ca pa ci da de de ex tru ir
esse fio de su tu ra. Então, o or ga nis mo pos sui um me -
ca nis mo imu no ló gi co não es pe cí fi co que di re ci o na
es ses ma te ri a is no sen ti do da ex tru são. Então, todo o
ma te ri al que tem uma for ma fí si ca pode ser só li do, ex -
tru í da pelo me ca nis mo in fla ma tó rio, e os lí qui dos ou
se mi lí qui dos po dem ser ab sor vi dos ou dre na dos por
via lin fá ti ca, por via gra vi ta ci o nal e, por úl ti mo, por um
pro ces so in fla ma tó rio que ter mi na ir ri tan do a pele, le -
van do à hi per de mia, com abs ces so e eli mi na ção des -
se ma te ri al.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) –
Enten do, Drª Dó ris, que a de fe sa de V. Sª deve ter sido 
ba se a da nas mi cro go tas.

A SRA. DÓRIS MARIA HEXSEL – Da mi cro go -
ta, exa ta men te. A ques tão da mi gra ção ...

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Já li
bas tan te so bre isso. Tive aces so a re la to de vá ri os ca -
sos de mi gra ção, in clu si ve na re gião do su per cí lio e
que mi gra para as pál pe bras, com pos si bi li da de de
ce gue i ra. 

Para mim, não está cla ro qual é o ma te ri al, qual
a quan ti da de, ...

A SRA. DÓRIS MARIA HEXSEL – Já vi mos
pelo re la to... Aí está, es tou me re fe rin do à téc ni ca de
mi cro go tas, à téc ni ca cor re ta. É ób vio que o si li co ne
ou qual quer ma te ri al im plan ta do na for ma lí qui da no
sub cu tâ neo pode se des lo car, tem a ca pa ci da de de
se des lo car.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – V. Sª
de fen de o mes mo que a der ma to lo gia?

A SRA. DÓRIS MARIA HEXSEL – É a téc ni ca
de mi cro go tas, é esse o uso na cor re ção e o uso de
pe que nos vo lu mes.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Na
epi der me e não no sub cu tâ neo?

A SRA. DÓRIS MARIA HEXSEL – Na der me e
tam bém no sub cu tâ neo, mas sem pre pela téc ni ca de
mi cro go tas. O fe nô me no de mi gra ção não está re la ta -
do, tan to que se uma mi cro go ta for co lo ca da inad ver -
ti da men te por uma téc ni ca numa po si ção in cor re ta,
por exem plo, na der me su per fi ci al, essa mi cro go ta
ten de a per ma ne cer ali anos e anos. Não se ob ser va
a re gres são. Então, con cor do com o Dr. Car pa ne da.
Re al men te, a mi gra ção pode ocor rer, mas ela é re la -
ci o na da à téc ni ca e ao uso de gran des vo lu mes, que
não é o caso do uso na der ma to lo gia.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Dr.
La ér cio, V. Sª ano tou as ques tões?

O SR. LAÉRCIO GOMES GONÇALVES – Ano -
tei. Bem, re al men te acho fan tás ti ca essa opor tu ni da -
de de es tar aqui, de fen der esse nos so pon to de vis ta
e, se pos sí vel, es go tá-lo.

Qu an to à ile ga li da de nos ou tros pa í ses, não te -
nho da dos so bre isso. Não te nho da dos, por que não
co nhe ço a le gis la ção e não sei a ma ne i ra como os co -
le gas con se guem os pro du tos.

Em se gun do lu gar, a mi nha de fe sa em re la ção
ao si li co ne in je tá vel ocor re em fun ção de eu tra ba lhar
com im plan tes há apro xi ma da men te qua tor ze anos.
Apren di a fa zer es ses im plan tes quan do ini ci al men te
tí nha mos so men te dois pro du tos, que era o co lá ge no
bo vi no, atra vés dos zyplast, zyderm, com o re co nhe -
ci men to pelo FDA, atra vés do La bo ra tó rio Pla gem,
que é usa do mun di al men te. Te mos o (ter mo de gra fia
ine xis ten te nos nos sos ban cos de da dos; se gue pro -
nún cia) Ko quem* em vá ri as con cen tra ções, de 25mg, 
35mg e de 60mg. Te mos o Endo plast, Re so plast, que
são co lá ge nos de ou tros pa í ses. Te mos o Fi bro quel,
que é um co lá ge no me xi ca no, tam bém co mer ci a li za -
do no mun do in te i ro, nos pa í ses que têm o re co nhe ci -
men to. Lo gi ca men te, te mos, como co or de na dor e
pro fes sor de im plan tes, que cons ci en ti zar os nos sos
alu nos da exis tên cia des ses ma te ri a is.

Te mos aqui um co le ga que é alu no do cur so. Há
ou tro co le ga que é ca sa do com uma alu na do cur so. E 
te mos um novo co le ga do cur so tam bém pre sen te,
quer di zer, um co le ga mé di co, que en trou re cen te -
men te no cur so. Eles nun ca vi ram ou nun ca foi ci ta da
no nos so am bu la tó rio a pa la vra si li co ne. Estou men -
tin do? Nun ca. Exa ta men te por ter sido con si de ra do
pros cri to, nun ca foi uti li za do lá den tro e nun ca foi in -
cen ti va da a sua uti li za ção.

Qu an do eu digo que dou aula de im plan tes, eu
dou aula de ou tros ma te ri a is de im plan te à base de
co lá ge no bo vi no, à base de áci do hi a lu rô ni co, à base
de me ta cri la tos, à base de áci do po li lá ti co, que, in clu -
si ve, traz em sua ca i xa a ins cri ção ”re gis tra do do Mi -
nis té rio da Sa ú de“. A em pre sa que co mer ci a li za o áci -
do po li lá ti co no Bra sil traz como ca rac te rís ti ca uma
pro li fe ra ção fi bro blás ti ca. Esse, pro va vel men te, é o
úni co im plan te real de apli ca ção sub dér mi ca.

Assim, quan to às do ses in di ca das, sem pre foi
pre co ni za da, pelo que co nhe ci na Fran ça, a apli ca ção 
má xi ma de 1ml em toda a face: 1mi li li tro a ser dis tri bu -
í do em ru gas gla be la res, em sul co na so ge ni a no, em
sul co la bi o ge ni a no, em vá ri as ses sões, atra vés de mi -
cro go tas im plan ta das em der me pro fun da, con si de -
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ran do que a den si da de do si li co ne é ma i or do que a
do te ci do adi po so, con di ção em que, em ma i or vo lu -
me e de ma i or den si da de, re al men te po de ria mi grar.
Em der me pro fun da, o im plan te de si li co ne em mi cro -
go tas, em mi cro do ses, em vá ri os pro ce di men tos –
nor mal men te, uma cor re ção de sul co na so ge ni a no é
fe i to em 8 a 10 ses sões, uma a cada 45 ou 60 dias,
como foi dito pela Drª Dó ris –, já exis te um pro to co lo
bem su ce di do, que nós acom pa nha mos. E sem pre
que nós o apli ca mos, sem pre que o se gui mos, não ti -
ve mos ab so lu ta men te ne nhum pro ble ma, ca í mos na -
que le per cen tu al de me nos 0,1% de pro ble mas.

Qu an do apli ca do mu i to su per fi ci al men te, como
no caso do co lá ge no, eram co nhe ci dos os gra nu lo -
mas in fla ma tó ri os. Apli ca do em der me pro fun da, há
au sên cia de pro ble mas; apli ca do no sub cu tâ neo, há
pos si bi li da de de mi gra ção por ques tão de den si da de.

Espe ci fi ca ção do pro du to. Exis tem dis po ní ve is
mun di al men te três vis co si da des para uso em me di ci -
na es té ti ca: 350, 750 e 1000. Os pri me i ros si li co nes
que che ga ram ao Bra sil eram de 1000, que, in clu si ve,
aca ba ram cri an do al guns pro ble mas em fun ção da
den si da de e de uma apli ca ção er rô nea em ní vel al ta -
men te su per fi ci al. To das es sas al te ra ções, to dos es -
ses pro ble mas que ocor re ram no im plan te do si li co ne
sem pre fo ram pas sí ve is de cor re ção atra vés de uma
apli ca ção in tra le si o nal de cor ti cói de tó pi co. To dos os
nó du los das mi cro go tas que, even tu al men te, te nham
sido apli ca das su per fi ci al men te fo ram cor ri gi dos atra -
vés de cor ti cói de in tra le si o nal. Esse sem pre foi um
pro du to de fá cil apli ca ção por ser ino do ro, por ser ató -
xi co, por ser in co lor, por ser in so lú vel em ál co ol, por
po der con vi ver com a tem pe ra tu ra am bi en te, não ne -
ces si tan do de ma nu ten ção sob re fri ge ra ção, por ser
am po la do – nor mal men te, em con ta to com bor ra -
chas, ele pode ab sor ver subs tân ci as clo ra das, con -
for me o com po nen te das bor ra chas –, ele sem pre foi
apre sen ta do de for ma am po la da e não de for ma tam -
po na da, com fras co de bor ra cha. Esses são os da dos
téc ni cos que co nhe ci.

Eu me co lo ca ria à sua dis po si ção, se ti ver in te -
res se em se apro fun dar no as sun to.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Com
cer te za.

O SR. LAÉRCIO GOMES GONÇALVES – Com
re la ção ao re gis tro para uso, nos so gran de in te res se,
atra vés da Vi gi lân cia Sa ni tá ria, é o re co nhe ci men to,
por que a pa la vra ”es té ti ca“, en tre as pas, como foi co -
lo ca do aqui, que ro de i xar bem cla ro que nós, da área
da Me di ci na Esté ti ca, te mos o se guin te con ce i to: me -
di ci na es té ti ca en ca ra um con ce i to psi cos so má ti co
como sen do a par te da Me di ci na que tra ta os dis túr bi -

os da apa rên cia. E o que é apa rên cia? Apa rên cia não
é a nos sa ima gem em fren te ao es pe lho, por que exa -
ta men te essa não é a ima gem real. Te mos uma ima -
gem in ver ti da quan do olha mos no es pe lho. A nos sa
ima gem real é o olhar do ou tro, e é exa ta men te esse
olhar do ou tro que nos dá o con ce i to de uma apa rên -
cia su por tá vel ou in su por tá vel. Então, quan do um pa -
ci en te nos pro cu ra com ci ca tri zes de acne e con se -
gui mos não re sol ver, di ga mos, 100% do pro ble ma da
acne, a nos sa opi nião para o pa ci en te é mu i to im por -
tan te. Di ze mos para ele que um pou co de ci ca tri zes
de acne, es sas que não fo ram re sol vi das, dão-lhe até
uma apa rên cia de vi ri li da de. É im por tan te que você
te nha essa apa rên cia de vi ri li da de atra vés des sas ci -
ca tri zes re si du a is em seu ros to após um qua dro de
acne. Essa opi nião, para ele, é mu i to im por tan te. Esse 
é o con ce i to de apa rên cia, esse é o con ce i to de Me di -
ci na Esté ti ca, a par te da Me di ci na que ten ta tra tar os
dis túr bi os so ci a is da apa rên cia. Acho que já está con -
clu í do.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Não
con se gui en ten der cor re ta men te a pri me i ra par te da
sua fala, quan do o se nhor se re fe ria ao fato de que,
como pro fes sor, não fa la va so bre si li co ne, por que ti -
nha sido...

O SR. LAÉRCIO GOMES GONÇALVES – O
Se nhor me per gun tou pri me i ro so bre a le ga li da de nos 
pa í ses que usam. Mes mo os pes qui sa do res do FDA
con ti nu a ram uti li zan do o pro du to nos Esta dos Uni -
dos, pro va vel men te de uma for ma le gal e per mi ti da.
Tan to é que o Dr. Orin Trish apre sen tou um tra ba lho
com 100 mil ca sos de pre en chi men tos fa ci a is, após
os 1.400 es tu da dos, para ten ta ti va de apro va ção no
FDA. Acre di to que exis ta uma per mis si vi da de em re -
la ção à essa uti li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – O
FDA ain da não emi tiu um pa re cer de fi ni ti vo so bre a
uti li za ção do si li co ne lí qui do.

O SR. LAÉRCIO GOMES GONÇALVES – Hou -
ve um pe río do que sim. Tan to é que o la bo ra tó rio Dow
Cor ning, que du ran te mu i to tem po foi o gran de pro du -
tor das pró te ses ma má ri as, che gou a ela bo rar – te nho 
aqui as ca rac te rís ti cas do pro du to – um pro du to cha -
ma do MDX4/4011. Foi um pro du to pre pa ra do pelo la -
bo ra tó rio Dow Cor ning, fil tra do para a re mo ção de
me ta is pe sa dos e po lí me ros de ca de ia cur ta. Esse
pro du to foi de sen vol vi do em 1965 e es pe ci fi ca men te
uti li za do para a lu bri fi ca ção das se rin gas e agu lhas e,
tam bém, in di ca do para o pro ce di men to em se res hu -
ma nos. A pri me i ra ex pe riên cia foi fe i ta com 1.400 ra -
tos, in clu si ve so bre os pos sí ve is efe i tos car ci no gê ni -
cos. O la u do in di ca a mes ma in ci dên cia de cân cer em
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ra tos com o im plan te de si li co ne ou qual quer ou tro
ma te ri al, cor po es tra nho – um pe da ço de vi dro, por
exem plo. Então, não pu de ram atri bu ir ao si li co ne uma
ma i or ou me nor in ci dên cia de cân cer. 

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Eu
me re fe ria ao fato que o se nhor re la tou de que não fa -
la va mais em si li co ne por que ele ti nha sido pros cri to.
Que tipo de si li co ne?

O SR. LAÉRCIO GOMES GONÇALVES – O si -
li co ne lí qui do como im plan te.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) –
Mas mes mo o mi cro go tas? Nas suas au las não se
fala nis so?

O SR. LAÉRCIO GOMES GONÇALVES – Fa la -
mos. Em con gres sos são ci ta dos, to dos os es tran ge i -
ros que vem ci tam. Como eu fa lei, nes se meu en con -
tro com es pe ci a lis tas, num café da ma nhã no úl ti mo
con gres so, eu ci tei. Não fa lei exa ta men te ”si li co ne“,
mas sim ples men te o gru po dos si lo xa nes, den tre os
qua is exis te um pro du to para im plan te de uma pró te -
se do tipo lí qui da – que é o Bi o plas tic -, um pro ce di -
men to bas tan te efe tu a do pe los ci rur giões plás ti cos,
uma vez que ele é um im plan te mais pro fun do, ele é
su pra pe riós teo.

O PS-35 tam bém, um ou tro pro du to a base de
si lo xa ne. Então, os pro du tos a base de si lo xa ne são
re al men te ci ta dos e men ci o na dos, ago ra não são ori -
en ta dos, não for ma mos nin guém para a apli ca ção de
si li co ne, sim ples men te o alu no tem co nhe ci men to,
como tem co nhe ci men to de to dos os ou tros pro du tos
de im plan tes exis ten tes no mun do.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – O se -
nhor fa lou que foi pros cri to? Eu en ten di.

O SR. LAÉRCIO GOMES GONÇALVES – Tal -
vez a pa la vra pros cri to te nha ca í do re al men te mal.
Nós, a par tir do mo men to em que o nos so cur so foi re -
co nhe ci do pelo MEC, na ela bo ra ção de im plan tes do
mó du lo de im plan tes, não sei exa ta men te qual foi a
ori en ta ção, de quem par tiu, de que re al men te si li co ne 
não de ve ria ser ci ta do, ou não de ve ria ser mi nis tra da
uma aula de im plan te de si li co nes. E a par tir daí ado -
tou-se e eu, como co or de na dor do cur so, te nho man -
ti do essa con du ta.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Con -
sul to o Dr. Cláu dio Ma i e ro vitch Pes sa nha Hen ri ques
se gos ta ria de usar a pa la vra para al gum es cla re ci -
men to téc ni co. O se nhor acha tam bém que é pos sí vel
ca rac te ri zar o pro du to de si li co ne e o ato mé di co para
fins de uso nes sas cir cuns tân ci as de fen di das pela
Dr.ª Dó ris? O se nhor acha que isso pre ci sa ser me -
lhor exa mi na do pela agên cia?

O SR. CLÁUDIO MAIEROVITCH PESSANHA
HENRIQUES – Eu não se ria ca paz de, sob o pon to de 
vis ta téc ni co, ava li ar a re sis tên cia e a im por tân cia dos
efe i tos co la te ra is e ad ver sos, acho que isso deve ser
tra ba lho de um gru po es pe cí fi co na agên cia, for ma do
com essa fi na li da de.

O que eu que ria tor nar mais cla ro aqui, em re la -
ção ao meu co men tá rio ini ci al e ao do co le ga, é que
hoje não exis te um pro du to, com fi na li da de es pe cí fi ca
de pre en che dor, re gis tra do na agên cia. Pode até ser
que al gu ma subs tân cia seja re gis tra da, por exem plo,
como me di ca men to, que te nha um dos seus usos
como pre en che dor, mas seu uso ini ci al não é como
pre en che dor. Si li co ne lí qui do, es pe ci fi ca men te, não
exis te pro du to re gis tra do. Even tu al men te ele en tra
como ma té ria pri ma, isso não sig ni fi ca ele ter re gis tro
para uso te ra pêu ti co, para uso em se res hu ma nos. O
que sig ni fi ca isso? Que do pon to de vis ta le gal, es ses
pro du tos não exis tem no País, le gal men te eles não
exis tem no País.

Eu que ria in clu si ve res pon der àque la ques tão
do caso de um mé di co que traz os pro du tos em sua
ba ga gem, ou traz um apa re lho na sua ba ga gem que
não é re gis tra do no seu País. Isso é um pro ce di men to
ir re gu lar, o mé di co é pre so por isso, ago ra, es ses pro -
du tos não en con tram res pal do nos ór gãos re gu la do -
res bra si le i ros quan to à sua qua li da de e le ga li da de.
Qu al quer pro ble ma que seja de cor ren te do uso des -
ses equi pa men tos ou des ses pro du tos é de res pon -
sa bi li da de ex clu si va do mé di co que os apli cou, que
por tan to vai res pon der por um pro ble ma com mu i to
mais res pon sa bi li da de e mu i to mais gra vi da de.

Era esse es cla re ci men to que eu que ria tra zer e
re a fir mar a ne ces si da de de que cons ti tu a mos ra pi da -
men te uma for ma de re gu la men tar o uso. Não sei se
nos de ta lhes to dos quan to à do sa gem, que de vem
ser da atri bu i ção e de res pon sa bi li da de do mé di co
cer ta men te quan to à com po si ção, em ba la gem, ro tu -
la gem, in di ca ções de uso, qua li da de, con tro le de qua -
li da de etc.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Con -
sul to os Srs. Se na do res se ain da de se jam fa zer uso
da pa la vra.

Se na do ra Ma ria do Car mo, uma das au to ras do
re que ri men to de au diên cia pú bli ca.

A SRA. MARIA DO CARMO – Sr. Pre si den te,
se nho res ex po si to res, no bre Se na dor Car los Pa tro cí -
nio, mé di co tam bém. Não sou mé di ca, sou ad vo ga da,
mas en ten do que essa nos sa dis cus são, tan to on tem
quan to hoje, é ex tre ma men te im por tan te. Esta mos vi -
ven do um mo men to que ao se pre gar o cul to ao cor -
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po, que de cer ta for ma tem seus be ne fí ci os, mas es -
ta mos su je i tos a qual quer mo men to, uma ga ro ta de
quin ze a de zo i to anos, que ren do co lo car si li co ne aqui
e aco lá, como uma co i sa nor mal. Então, te mos que
ter a idéia de que é pre ci so que ela te nha co nhe ci -
men to de to dos os ris cos, de to das as va riá ve is para,
en tão, ela de ci dir, aos quin ze, como qual quer ou tra
mu lher, que so mos nós, as mu lhe res, as gran des
usuá ri as dos im plan tes, dos si li co nes, etc. Até por que
ser bela faz par te da nos sa qua li da de de vida. 

É ex tre ma men te im por tan te esta dis cus são.
Espe ro que pos sa mos abri-la mais, para que toda a
po pu la ção bra si le i ra te nha co nhe ci men to, faça a sua
op ção cons ci en te.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Obri -

ga do, Se na do ra Ma ria do Car mo Alves. 
Esta mos ca mi nhan do para a fi na li za ção des ta

au diên cia pú bli ca. 
Antes, eu que ro ler bre ve men te um pro je to que

apre sen tei. Estou exa mi nan do se o in cluo ou não
como par te do re la tó rio ou se o man te nho como um
pro je to in de pen den te.

Ele es ta be le ce pe na li da des para o uso de si li co -
ne no or ga nis mo hu ma no. O uso de si li co ne, em qual -
quer de suas for mas, no or ga nis mo hu ma no, em de -
sa cor do com as pres cri ções le ga is ou re gu la men ta -
res, su je i ta rá o agen te às pe nas do cri me de le são
cor po ral cons tan tes do art. 129 e pa rá gra fos do Có di -
go Pe nal, De cre to-Lei nº 2848, de 7 de de zem bro de
1940, sem pre ju í zo de ou tras san ções pe na is e res -
pon sa bi li da de ci vil.

Essa é exa ta men te a con se qüên cia da lei, por -
que hou ve per gun tas  de jor na lis tas so bre qual se ria a 
pe na li da de se al guém des cum pris se a lei que  pro í be
o uso do si li co ne in je tá vel, por exem plo. 

Pa re ce-me que, em de zem bro de 2000 – por -
tan to, há nove me ses –, apre sen tei esse pro je to de lei. 
Vou exa mi nar a con ve niên cia de in cluí-lo no re la tó rio,
para que o pro je to já saia com ple to.

Qu e ria tam bém, an tes de pas sar a pa la vra para
as con si de ra ções fi na is dos pa les tran tes que de se ja -
rem usá-la, ler uma car ta en ca mi nha da em nome da
D. Bár ba ra Fer re i ra, as si na da por seu fi lho Hum ber to
Fer re i ra. D. Bár ba ra foi con vi da da tam bém para a au -
diên cia, mas não pôde com pa re cer nem no dia de on -
tem nem no dia de hoje.

Diz a car ta:
Pre za do Sr. Ro meu Tuma, 
Na con di ção de fi lho e se cre tá rio de Bár ba ra

Fer re i ra, ide a li za do ra do pro je to de lei aci ma, ve nho,

com todo o res pe i to a V. Exª e a seus pa res, pres tar 
mi nha hu mil de, po rém sin ce ra e jus ta, co la bo ra ção
para que esta ca u sa em que te nho in te res se di re i to,
em vir tu de do meu ma i or bem, a mi nha ge ni to ra, pa -
de cer dos ma le fí ci os des se pro du to no ci vo à sa ú de
hu ma na.

Na dé ca da de 70, a mi nha mãe foi ví ti ma de vi o -
lên cia do més ti ca, per den do, em con se qüên cia des se
ato, sua mama di re i ta. A re cons tru ção foi fe i ta com
pró te se de si li co ne, co me çan do, en tão, o seu so fri -
men to e o da que les que a amam e a res pe i tam, prin -
ci pal men te eu, que te nho sido, além de seu fi lho, ami -
go e com pa nhe i ro de ba ta lha. 

Mu i tas fo ram as si tu a ções la men tá ve is em de -
cor rên cia das se qüe las das pró te ses de si li co ne. Uma 
de las, em mar ço de 1982, em uma cri se car día ca pro -
vo ca da pelo lú pus eri te ma to so sis tê mi co que a mes -
ma con tra iu pelo uso dos im plan tes, de i xou-me, com
nove anos, na por ta da CTI do Hos pi tal Mu ni ci pal
Sou za Agui ar, so zi nho, à es pe ra de sua me lho ra, pois 
não ti nha com quem fi car, e a cada cor po que saía eu
per gun ta va ao res pon sá vel pela maca se era o dela,
um ab sur do que ja ma is sa i rá da mi nha men te.

Des de 1996 e 1997, quan do a equi pe do Pro fes -
sor Ivo Pi tan guy, San ta Casa, Rio de Ja ne i ro, di ag -
nos ti cou toda a pro ble má ti ca por ela apre sen ta da
como ine ren te ao uso dos im plan tes, co me ça mos não 
só com este pro je to, mas tam bém pro vo can do o Le -
gis la ti vo es ta du al e mu ni ci pal, onde re a li za mos uma
au diên cia  pú bli ca e um se mi ná rio, res pec ti va men te,
para se dis cu tir o as sun to.

Se na dor, o Bra sil não pode fi car de ca be ça ba i -
xa para os in te res ses do po der eco nô mi co, que não
mede es for ços para tri un far, doa a quem doer, mor ra
quem mor rer. Rogo ao Cons tru tor do Uni ver so para
que dê sa be do ria a V. Exª e a seus pa res para que le -
gis lem nes sa ques tão com amor e com o mes mo res -
pe i to ao pró xi mo que ou tros Se na do res, em um pas -
sa do re cen te, dis pen sa vam à ca u sa da vida e da luz
do mun do à mu lher. Nes te rol des ta ca va-se o ines -
que cí vel Dr. Nel son Car ne i ro. 

Des pe ço-me com pen sa men to do sa u do so Dr.
So bral Pin to, no Bra sil dos Di re i tos Hu ma nos: sem di -
re i tos, sem leis, sem jus ti ça, não há so ci e da de que
cres ça e se or ga ni ze.

E, nes te mo men to, eu, que re pre sen to, nes tas li -
nhas, a tra je tó ria de 500 mil ví ti mas di re tas e ou tras
mi lha res in di re tas, os fa mi li a res im plo ram exer ça o
seu pa pel e pro cla me a ver da de, não sen do es cri ba
de quem não tem pu dor, CPI do Si li co ne já.
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Um fra ter nal e res pe i to so abra ço, Hum ber to
Fer re i ra.

Este do cu men to cons ta rá, por tan to, dos Ana is
do Se na do Fe de ral, como a par ti ci pa ção da D. Bár ba -
ra Fer re i ra por meio des ta car ta. 

Con sul to os pa les tran tes e con ce do a pa la vra
ime di a ta men te àque les que  de se ja rem fa zer uso
para as con si de ra ções fi na is.

Dr. La ér cio.
O SR. LAÉRCIO GOMES GONÇALVES – Acho 

que está tudo re la ti va men te cla ro. Qu e ria co lo car o
nos so ser vi ço do Cen tro de Estu dos da Fun da ção
Téc ni co-Edu ca ci o nal Sou za Max, sob a res pon sa bi li -
da de da So ci e da de Bra si le i ra de Me di ci na Esté ti ca,
onde te mos um mo vi men to diá rio, re pe tin do, gra tu i to,
onde aten de mos cer ca de 50 pa ci en tes sem sub sí dio
ab so lu ta men te al gum para, no caso de a Vi gi lân cia Sa -
ni tá ria ter al gum in te res se de pes qui sa, nos co lo car in -
te i ra men te a dis por, con si de ran do o ma te ri al hu ma no
den tro de toda me to do lo gia apro va da pela Vi gi lân cia
Sa ni tá ria. Esta mos a in te i ra dis po si ção. Obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Mu i to 
obri ga do, Dr. La ér cio. 

Drª Dó ris.
A SRA. DÓRIS MARIA HEXSEL – Gos ta ria de

con clu ir fa lan do ra pi da men te so bre a se gu ran ça des -
se pro du to ba se a do em 40 anos de uso mé di co e em
ex pe riên ci as mun di a is, como a da Drª Aden tra ich (an -
tro pô ni mo não en con tra do nas nos sas fon tes de pes -
qui sa), que tem uma ex pe riên cia par ti cu lar de mais de 
100 mil ca sos tra ta dos como um pro du to al ta men te
se gu ro para ser usa do como pre en chi men to, e des ta -
car que não es ta mos aqui de fen den do ne nhum in te -
res se eco nô mi co, uma vez que esse pre en che dor é
um dos mais ba ra tos e con fe rem re sul ta dos de fi ni ti -
vos. Esta mos aqui de fen den do idéi as e uma ex pe riên -
cia mé di ca que está fun da men ta da na li te ra tu ra e es -
ta mos ten do a opor tu ni da de de ver com pro va do ao
lon go de 30 anos de tra ba lho que es tão aí pu bli ca dos
e, cer ta men te, po de rão ser úte is na nor ma ti za ção
des se pro du to, se Deus qui ser, aqui no Bra sil. Mu i to
obri ga do, Se na dor.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Obri -
ga do Drª Dó ris. Dr. Cláu dio Ma i e ro vitch Pes sa nha
Hen ri ques.

O SR. CLÁUDIO MAIEROVITCH PESSANHA
HENRIQUES – Qu e ro agra de cer mais uma vez pela
opor tu ni da de. Esta mos an si o sos pela san ção fi nal da
lei que nos per mi ti rá par tir para a nos sa ta re fa de ela -
bo ra ção dos ter mos in fra le ga is e nor ma ti za ções a
res pe i to. Já es ta mos tra tan do do as sun to e con ta mos

com a co la bo ra ção dos di ver sos es pe ci a lis tas pre -
sen tes aqui e de sua in di ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Obri -
ga do, Dr. Cláu dio Ma i e ro vitch. Dr. Car pa ne da.

O SR. CARLOS AUGUSTO CARPANEDA –
Gos ta ria de pa ra be ni zá-lo mais uma vez, bem como
aos Se na do res, por tra zer à tona este tema tão im por -
tan te. Te nho cer te za de que trou xe  gran de co la bo ra -
ção, em bo ra, em mo men to al gum, vá se exa u rir, por -
que essa ques tão já tem sido dis cu ti da em to dos os
pa í ses que uti li zam es ses ma te ri a is, como Esta dos
Uni dos, Ingla ter ra e Fran ça. E lá tam bém não che ga -
ram a con clu sões de fi ni ti vas. Mas cre io que, mes mo
não ha ven do uma con clu são, é im por tan te que já co -
me ce mos a ra ci o nar e a le gis lar so bre es ses pro ble -
mas, que es tão au men tan do e to man do um gran de
cu nho, com pro ces sos ju di ci a is. Des sa for ma, cabe,
no mo men to, que esta Casa crie uma le gis la ção per ti -
nen te so bre o as sun to.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Agra -

de ço a pre sen ça dos Srs. Se na do res, das Srªs Se na -
do ras – e esse as sun to in te res sa es pe ci al men te às
mu lhe res de todo o Bra sil – e dos pa les tran tes.

Lem bro que está sen do en ca mi nha do um con vi -
te ao Pre si den te do Con se lho Fe de ral de Me di ci na,
in clu si ve com as no tas ta qui grá fi cas, para que ele
pos sa tra zer uma po si ção ofi ci al do Con se lho de Me -
di ci na prin ci pal men te so bre a in ter pre ta ção do art. 46
do Có di go de Éti ca, que, aliás, é um dos ar ti gos que
in te gram o ca pí tu lo dos Di re i tos Hu ma nos.

Gos ta ria de, mais uma vez, res sal tar que o meu
es for ço, de for ma mu i to de mo crá ti ca, ou vin do to dos
os seg men tos, ocor re no sen ti do de ga ran tir que o
bra si le i ro pos sa ter as se gu ra do esse sen ti men to de
ci da da nia, que lhe é de vi do pela Cons ti tu i ção, ten do
aces so a to das as in for ma ções que lhe di zem res pe i -
to, que di zem res pe i to aos atos mé di cos, aos pro du -
tos que são im plan ta dos no cor po hu ma no.

Acre di to que o meu subs ti tu ti vo te nha a ên fa se
de dar essa con tri bu i ção para o apri mo ra men to da ci -
da da nia. Isso para mim é fun da men tal. Esse tem sido
o meu es for ço du ran te a mi nha luta em Bra sí lia, no
Se na do Fe de ral, e tam bém no meu co ti di a no, no
dia-a-dia. Acre di to que esse tam bém seja o ob je ti vo
de to dos os Se na do res e da Co mis são de Assun tos
So ci a is, bem como dos pa les tran tes e das en ti da des
aqui re pre sen ta das. As di ver gên ci as só eno bre cem o
de ba te e, sem dú vi da al gu ma, aper fe i ço am a com pre -
en são des se com ple xo pro ble ma que é a uti li za ção
do si li co ne no or ga nis mo hu ma no.
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Obri ga do a to dos os pre sen tes.
Nada mais ha ven do a tra tar, de cla ro en cer ra da

a pre sen te re u nião.

(Le van ta-se a re u nião às 13h20min.)

Ata da Vi gé si ma Pri me i ra Re u nião (ex tra or -
di ná ria) da Co mis são de Assun tos So ci a is da 3ª
Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra
re a li za da no dia 4 de se tem bro de 2001, ter ça-fe i -
ra, após a Ordem do Dia. 

Às de zo i to ho ras e vin te mi nu tos do dia qua tro
de se tem bro de dois mil e um, na Sala Flo res tan
Fer nan des, sob a pre si dên cia do se na dor Se bas tião 
Ro cha, re ú ne-se a Co mis são de Assun tos So ci a is,
com a pre sen ça dos se na do res Ju vên cio da Fon se -
ca, Mar lu ce Pin to, Mo re i ra Men des, Luiz Pon tes,
Osmar Dias, Ma ri na Sil va, Le o mar Qu in ta ni lha, Ade -
mir Andra de, Tião Vi a na, Na bor Jú ni or e Car los Pa -
tro cí nio. De i xam de com pa re cer os de ma is mem bros 
da Co mis são, jus ti fi can do au sên cia o Se na dor Ri -
car do San tos. O Se nhor Pre si den te de cla ra aber tos
os tra ba lhos, pro pon do a dis pen sa da le i tu ra da ata
da re u nião an te ri or, que é dada como apro va da. A
pre sen te re u nião des ti na-se a au diên cia pú bli ca
para ins tru ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 26,
de 1999, que “Esta be le ce nor mas para o uso mé di -
co das pró te ses de si li co ne e dá ou tras pro vi dên ci -
as”, es pe ci al men te no que tan ge a po si ção do Con -
se lho Fe de ral de Me di ci na, com re la ção as in ter pre -
ta ções do ar ti go 46 do Có di go de Éti ca Mé di ca (con -
sen ti men to pré vio por es cri to) e dos ter mos mé di cos 
para re fe rên cia aos pro ce di men tos es té ti cos, te ra -
pêu ti cos, re pa ra do res e ele ti vos, com a pre sen ça do 
Dr. Ru bens dos San tos Sil va, Se cre tá rio-Ge ral subs -
ti tu in do o Dr. Edson de Oli ve i ra, Pre si den te do Con -
se lho. Após a ex po si ção do con vi da do, fa zem uso da 
pa la vra os se na do res Se bas tião Ro cha e Car los Pa -
tro cí nio. Nada mais ha ven do a tra tar, en cer ra-se a
re u nião às de ze no ve ho ras e qua ren ta e cin co mi nu -
tos, la vran do eu, José Ro ber to Assump ção Cruz, a
pre sen te Ata que, lida e apro va da, será as si na da
pelo Se nhor Pre si den te e pu bli ca da no Diá rio do
Se na do Fe de ral, jun ta men te com a ín te gra das no -
tas ta qui grá fi cas. – Se na dor Se bas tião Ro cha, Pre -
si den te em exer cí cio.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – De -
cla ro aber ta a 21ª re u nião da 3ª Ses são Le gis la ti va
or di ná ria da 51ª Le gis la tu ra da Co mis são de Assun -
tos So ci a is.

Antes de ini ci ar os nos sos tra ba lhos, so li ci to a
dis pen sa da le gis la tu ra e a apro va ção da ata an te ri or,
com a anuên cia dos Se na do res des ta re u nião.

A pre sen te re u nião des ti na-se à au diên cia pú bli -
ca com a fi na li da de de ins tru ção do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 26, de 1999, que es ta be le ce nor mas para
o uso mé di co das pró te ses de si li co ne, com a pre sen -
ça do Dr. San tos Sil va, Se cre tá rio-Ge ral do Con se lho
de Me di ci na, re pre sen tan do o Dr. Edi son de Oli ve i ra,
re pre sen tan te do Con se lho, es pe ci al men te no que
tan ge à po si ção do Con se lho, com re la ção às in ter -
pre ta ções do art. 46 do Có di go de Éti ca Mé di co – con -
sen ti men to pré vio por es cri to – e dos ter mos mé di cos
para a re fe rên cia aos pro ce di men tos es té ti cos, te ra -
pêu ti cos, re pa ra do res e ele ti vos.

Antes de fa zer co men tá ri os ini ci a is a res pe i to da 
au diên cia pú bli ca, vou ler o re que ri men to en ca mi nha -
do pelo Se na dor Hugo Na po leão, Lí der do PFL no Se -
na do:

“Sr. Pre si den te, in di co, nos ter mos re gi men ta is,
a Se na do ra Ma ria do Car mo Alves para subs ti tu ir o
Se na dor Ge ral do Althoff na Sub co mis são Per ma nen -
te do Ido so da Co mis são de Assun tos So ci a is.

Aten ci o sa men te, Se na dor Hugo Na po leão.
A S. Exª o Sr. Se na dor Ro meu Tuma, Pre si den te 

da Co mis são de Assun tos So ci a is."
Dr. Ru bens dos San tos Sil va, é para nós uma

sa tis fa ção re ce bê-lo nes ta Co mis são. Este é um as -
sun to ex tre ma men te po lê mi co e re che a do de con tro -
vér si as pelo mun do afo ra e não con se gui mos es go -
tá-lo em três au diên ci as pú bli cas já re a li za das. Uma,
na fase ini ci al da ela bo ra ção do pro je to e duas mais
re cen te men te, na se ma na pas sa da, por so li ci ta ção
de vá ri os Se na do res que en ten de ram ser ne ces sá ri -
os ou vir aqui no va men te vá ri os es pe ci a lis tas re pre -
sen tan tes de der ma to lo gis tas, ci rur giões plás ti cos, ci -
rur giões es té ti cos. Achei por bem tam bém con vi dar o
Con se lho Ge ral de Me di ci na para con tri bu ir nes sa
nos sa au diên cia pú bli ca, na nos sa aná li se des se pro -
je to im por tan te que pro í be o uso de si li co ne no or ga -
nis mo hu ma no e es ta be le ce nor mas para as pró te -
ses. Qu e re mos ou vir o Con se lho no que diz res pe i to
ao ter mo de con sen ti men to li vre e es cla re ci do e, tam -
bém, al gu mas ter mi no lo gi as mé di cas que tam bém
cons tam do pro je to e que po dem le var a in ter pre ta ção 
dú bia, fu gin do do ob je ti vo ide al do re la tor ao es ta be le -
cer re la ção com es ses ter mos. 

Tra ta-se da ques tão da se pa ra ção en tre te ra -
pêu ti co, es té ti co, re pa ra dor e, tam bém, pro ce di men to
ele ti vo. Se es sas ter mi no lo gi as são ofi ci al men te re co -
nhe ci das pelo Con se lho Fe de ral de Me di ci na, qual o
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li mi te de cada ter mo des ses, a sua cor re la ção com os
de ma is e como es ta be le cer o ter mo cor re to no tex to
do pro je to, so bre tu do quan do se re fe re a um pro ce di -
men to es té ti co, por exem plo, em que os ci rur giões
plás ti cos en ten dem que deva ser re ti ra da do tex to a
pa la vra ”es té ti ca“, por que é di fí cil de fi nir o li mi te en tre
es té ti co e re pa ra dor. 

No mes mo sen ti do, os der ma to lo gis tas en ten -
dem que é di fí cil se pa rar tam bém os ter mos “te ra pêu -
ti cos e re pa ra dor”, que em mu i tas oca siões o pro ce di -
men to que pos sa pa re cer re pa ra dor tem um fim te ra -
pêu ti co.

Então, que re mos ou vir a opi nião do Con se lho
no que con cer ne tam bém à ques tão ele ti va. A idéia
era subs ti tu ir, no caso do con sen ti men to li vre e es cla -
re ci do, “es té ti co” por “ele ti vo”. Ou seja, em vez de exi -
gir o ter mo de con sen ti men to li vre para os pro ce di -
men tos mé di cos de ca rá ter es té ti cos,  subs ti tu i ría mos 
a pa la vra “es té ti co” por “ele ti vo”, ex clu in do as ur gên ci -
as e emer gên ci as da exi gên cia do ter mo de con sen ti -
men to.

Qu an to ao art. 46 do Có di go de Éti ca, al gu mas
dú vi das per me i am os de ba tes nes ta Co mis são. Por
exem plo, qual se ria a in ter pre ta ção cor re ta do Con se -
lho a res pe i to des se ar ti go que es ta be le ce ser ve da do 
ao mé di co efe tu ar qual quer pro ce di men to, sem o es -
cla re ci men to e o con sen ti men to pré vio do pa ci en te ou 
de seu res pon sá vel le gal, sal vo em imi nen te pe ri go
de vida? Há me i os, no en ten di men to do Con se lho Fe -
de ral de Me di ci na, para que esse con sen ti men to pré -
vio seja as se gu ra do e cons ta ta do sem que seja efe ti -
va do por es cri to? Há ou tras for mas de fazê-lo? O
Con se lho Fe de ral de Me di ci na ace i ta como fato con -
cre to a cons ta ta ção de um con sen ti men to pré vio de
de ter mi na do pa ci en te para um dito pro ce di men to mé -
di co sem que seja fe i to por es cri to? Ba si ca men te são
es sas nos sas dú vi das. 

Eu gos ta ria de con tar com a con tri bu i ção do
Con se lho Fe de ral de Me di ci na e de V. Sª, Sr. Ru bens
Sil va, que tem ple na li ber da de para fa zer uma abor -
da gem mais am pla até mes mo so bre ou tros as pec tos
do pro je to, para dis cor rer so bre sua de fi ni ção pes so al 
e fa zer sua me lhor aná li se.

Con ce do a pa la vra ao Dr. Ru bens dos San tos
Sil va.

O SR. RUBENS DOS SANTOS SILVA – Boa no -
i te. Com mu i to pra zer, re pre sen ta mos o Con se lho Fe -
de ral de Me di ci na nes ta Casa Le gis la ti va que tem im -
por tân cia fun da men tal para o de sen vol vi men to e o
fun ci o na men to da so ci e da de bra si le i ra. Agra de ce -
mos o con vi te fe i to ao Con se lho pelo Se na dor Se bas -

tião Ro cha, mé di co in te res sa do não só nas ca u sas
que im por tam à me di ci na, mas prin ci pal men te na -
que las que têm o in te res se ma i or da so ci e da de.

Em pri me i ro lu gar, in for mo que le mos a re da ção
atu al do pro je to fe i ta pelo Se na dor Se bas tião Ro cha.
O Con se lho Fe de ral de Me di ci na não tem por que de -
man dar em con trá rio. Para nós, o re la tó rio está bem
es cri to, as sim tam bém o pro je to de lei, ha ven do ape -
nas uma di fi cul da de de in ter pre ta ção em re la ção ao
tipo de co nhe ci men to es cla re ci do e na for ma de se in -
clu ir essa ma té ria em lei. 

Para res pon der pon tu al men te as per gun tas fe i -
tas pelo Se na dor, é ne ces sá ria uma ex pli ca ção a
mais ob je ti va e sim ples pos sí vel para que aque les
que não são mé di cos en ten dam como pro ce de mos
em re la ção aos ter mos uti li za dos.

Na ques tão do ter mo ele ti vo, não há ne nhu ma
con fu são com ou tro tipo de abor da gem mé di ca a não
ser com o pro ce di men to cha ma do ur gen te. Em me di -
ci na há dois ti pos de abor da gens em re la ção ao tem -
po de aten di men to ne ces sá rio à ne ces si da de apre -
sen ta da pelo qua dro do pa ci en te: uma, que se re a li ze
um pro ce di men to pela sua ma i or pre mên cia, que cha -
ma mos de ur gen te, ou tra, o pro ce di men to ele ti vo. Os
pro ce di men tos de ur gên cia são aque les que não po -
dem ser pos ter ga dos, em que o pa ci en te tem de ser
aten di do ime di a ta men te, logo que pos sí vel. Em con -
tra pon to, o pro ce di men to ele ti vo é aque le pro gra ma -
do para uma do en ça, uma pa to lo gia para a qual se vai 
ins ti tu ir uma te ra pêu ti ca – no caso ci rúr gi ca – in va si -
va, uma in ter ven ção pro gra ma da. Cha ma mos de ele -
ti va, por que não há ur gên cia em se re a li zar o pro ce di -
men to. 

O con trá rio do ele ti vo é o pro ce di men to ur gen te.
Está bem ex pli ca do aqui: ele ti vo é aque le que é pro -
gra ma do, não é ur gen te, que se tem a fa zer. Por tan to,
não ha ve ria ne ces si da de de re ti rar do tex to o ter mo
”ele ti vo“, que, como es tou afir man do, é pro gra ma do
para ser re a li za do num pa ci en te, em que é mar ca do o 
dia e é mar ca da a hora da in ter ven ção.

Enten de mos o ter mo te ra pêu ti co como o tra ta -
men to. A te ra pêu ti ca é como se vai tra tar, é o que se
vai ins ti tu ir na que le pa ci en te para se de be lar o qua dro 
apre sen ta do.

O re pa ra dor é o que vai re pa rar um ór gão ou
mem bro, uma par te do or ga nis mo que está le sa da.
Essa re pa ra ção ci rúr gi ca é te ra pêu ti ca sim. O ter mo
te ra pêu ti co não é con fun di do e nem é con tra di tó rio
com o ter mo re pa ra dor, já que se vai re pa rar algo que
está le sa do. Alguém so fre uma la ce ra ção, um cor te,
um dano qual quer em seu or ga nis mo, que pode ser
re pa ra do por meio de um pro ce di men to ci rúr gi co. Isso 
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é te ra pêu ti co. Pode ser per da de mas sa mus cu lar, por 
exem plo, agres são ao te ci do ós seo. Tudo isso é re pa -
ra dor. Qu an do ocor re um dano que pro vo ca al gu ma
le são no or ga nis mo, ele vai ser re pa ra do pelo mé di co. 
É cla ro que isso é um pro ce di men to te ra pêu ti co, por -
que vai-se pro cu rar a re pa ra ção, a cura, o res ta be le ci -
men to da que le ór gão ou po si ção do or ga nis mo le sa -
do.

Em re la ção ao ter mo es té ti co, te mos de apro -
fun dar um pou co a dis cus são, por que al guns po dem
en ten der que o es té ti co tam bém é te ra pêu ti co. Há
tam bém uma ou tra in ter pre ta ção, a de que o es té ti co
nem sem pre é te ra pêu ti co.

O es té ti co é para mo di fi car a for ma, para me lho -
rar a for ma. Ele pode ser sim te ra pêu ti co quan do aqui -
lo que al guém jul ga que o está pre ju di can do do pon to
de vis ta cor po ral, no seu modo de se apre sen tar ao
mun do ex te ri or, é al gu ma de for mi da de, é algo que
não es te ja sin to ni za do com seu de se jo, com seu ob je -
ti vo de apa re cer me lhor. Evi den te men te, tam bém nas
le sões, prin ci pal men te na que las em que a ci rur gia
plás ti ca tem in ter ven ções, nas le sões cor po ra is, nas
qua is se vai fa zer uma re pa ra ção, aca ba ha ven do o
ele men to es té ti co, por que se vai me lho rar a for ma
apre sen ta da pela por ção le sa da do or ga nis mo. 

É uma dis cus são que deve ser apro fun da da,
mas há pre ju í zo na for ma como está, por que, no ge -
ral, a me di ci na con si de ra que a in ter ven ção tem  fi na -
li da de es té ti ca se ela vai me lho rar a for ma da al gum
ór gão. São ci rur gi as plás ti cas es té ti cas aque las fe i tas
para me lho rar um na riz, um olho, ci rur gi as de pál pe -
bra, ci rur gi as tam bém em ou tras par tes do cor po. Isso 
é es té ti co. Esse é o con sen so que te mos em me di ci -
na. Não po de mos nos es que cer de que al gu mas ci -
rur gi as re pa ra do ras  ter mi na rão sen do es té ti cas, mas 
por con se qüên cia. 

Alguém que vá se sub me ter a uma ci rur gia para
mo di fi car o seu olho, o seu na riz, a sua mama, de
acor do com o seu ide al de be le za, para nós es ta rá fa -
zen do uma ci rur gia es té ti ca, e não re pa ra do ra nem
te ra pêu ti ca. 

Po de ria, no exer cí cio de apro fun da men to do ra -
ci o cí nio, ser en ten di do  como es té ti co e te ra pêu ti co
aqui lo que re al men te oca si o nas se um dano mu i to
gran de. O exem plo mais clás si co é quan do al guém
tem as ma mas mu i to vo lu mo sas, e elas atra pa lham a
sua vida, dão pro ble mas de co lu na. Não só a de for mi -
da de apre sen ta da, mas tam bém o peso ex ces si vo
pode com pro me ter o fun ci o na men to or gâ ni co. Cla ro
que se tra ta de ci rur gia es té ti ca para me lho rar a for ma 
das ma mas, di mi nu in do-as, mas tam bém tem a fi na li -
da de te ra pêu ti ca de pro mo ver me lhor dis tri bu i ção do

peso cor po ral e fa vo re cer me lhor pos tu ra fí si ca nas
ati vi da des. Se na dor, pre li mi nar men te, era isso que
gos ta ria de di zer em re la ção a es ses ter mos.

Em re la ção ao con sen ti men to es cla re ci do, en -
ten de mos — nes te caso, às ve zes, tam bém há con fu -
sões — que é algo que pre co ni za mos ser a ro ti na do
mé di co. Sem pre que pos sí vel, ele deve es cla re cer o
que vai fa zer com a pes soa, se vai ins ti tu ir al gum tra -
ta men to clí ni co ou ci rúr gi co. Ele tem o de ver de es cla -
re cer to das as con se qüên ci as e re sul ta dos que jul ga
que po de rão ocor rer no or ga nis mo em que vai ins ti tu ir 
o tra ta men to. Essa ques tão pas sa pela ho nes ti da de
da re la ção en tre mé di co e pa ci en te, o pi lar da me di ci -
na. O ci da dão tem todo o di re i to de sa ber o que vai ser 
fe i to con si go, des de um sim ples exa me até uma ci rur -
gia. É um di re i to do ci da dão, e o mé di co deve res pe i -
tar. É obri ga ção do mé di co ex pli car ao pa ci en te por
que pe dir o exa me, o que a me di ca ção vai pro mo ver
no or ga nis mo, até a ci rur gia. Qu an do o mé di co for
ope rar, ele tem a obri ga ção de in for mar ao pa ci en te o
que fará, como fará e as pos sí ve is con se qüên ci as
que po de rão ad vir após a ci rur gia, in clu si ve quan do
hou ver ris cos de al gu ma se qüe la, con se qüên cia da -
no sa ou me nos es pe ra da pelo mé di co. Cons ci en te -
men te es cla re ci do é algo que nem de ve ria ser dis cu ti -
do. É algo que o mé di co tem obri ga ção de fa zer, e o
pa ci en te tem o di re i to de sa ber o que vão fa zer com
ele. Então, pas sa por isso. A re la ção mé di co/pa ci en te
é de mu i ta ho nes ti da de e trans pa rên cia, por que o mé -
di co é o úni co pro fis si o nal que tem a opor tu ni da de de
des nu dar por in te i ro um ser es tra nho ao seu mun do, e 
o pa ci en te se des pe em to dos os sen ti dos pe ran te o
mé di co. Ele se sub me te àqui lo que o mé di co acha
que deve fa zer com ele. É uma re la ção de pro fun do
res pe i to e ab so lu ta con fi an ça. Isso não pode ser que -
bra do por fal ta de in for ma ção. O mé di co tem a obri ga -
ção de fa zer isso e res pe i tar o di re i to do pa ci en te. É
cla ro que es tão fora as ur gên ci as. Qu an do al guém
está pas san do mal, não há tem po de o mé di co ex pli -
car co i sa al gu ma, não ape nas o mé di co como qual -
quer ci da dão que vai aten der al guém em so fri men to
agu do. Fora isso, em pro ce di men tos ele ti vos, que são
pro gra ma dos e ne ces sá ri os se fa ze rem, o mé di co
tem obri ga ção de as sim pro ce der.

Na tu ral men te, pela gran de quan ti da de de atos
mé di cos re a li za dos e pela imen sa mul ti dão de pes so -
as que se sub me tem a eles, evi den te men te se ria im -
pra ti cá vel a exis tên cia de um do cu men to di zen do o
que ocor re. Na ro ti na da ati vi da de mé di ca, há um con -
sen ti men to, um con tra to tá ci to, que leva a con fi an ça
para que o pa ci en te, ou vin do a ex pli ca ção do mé di co,
con cor de em se sub me ter aos atos mé di cos.
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Nes te caso es pe cí fi co – im plan ta ção de pró te se
–, o mé di co tem o de ver, sim, de es cla re cer, o mais
de ta lha da men te pos sí vel, tudo o que vai fa zer e po de -
rá ad vir do pro ce di men to quan do re a li za do. Se ria de
bom tom que o con sen ti men to fos se es cla re ci do, por -
que não se tra ta, sim ples men te, de re du zir uma fra tu -
ra, não é fa zer uma su tu ra su per fi ci al; é co lo car no or -
ga nis mo algo que lhe é es tra nho. É um com po nen te
iner te? Sim. Não há ris co de aqui lo pro vo car uma in -
fec ção, por exem plo, ou uma re a ção or gâ ni ca in de se -
já vel? Sim. Mas o mé di co tem o de ver, a obri ga ção de
fa zer com que a pes soa sa i ba dis so e com que não
pa i re ne nhu ma dú vi da so bre o que po de rá ocor rer. E
mais: o mé di co deve es cla re cer que es sas pró te ses
tam bém da rão um tipo de for ma e de vo lu me di fe ren te 
do exis ten te an tes da ci rur gia. O mé di co tem o de ver
de in for mar isso, e a pes soa tem o di re i to ina li e ná vel
de sa ber que po de rá não fi car da for ma es pe ra da.

Aí vem aque le ou tro em ba sa men to da Me di ci na: 
de que essa ati vi da de não pode ser vis ta como uma
ati vi da de de fim, mas sim como uma ati vi da de de
meio. O mé di co não pode pro me ter que a pes soa fi ca -
rá da ma ne i ra que de se ja. Ele tem, sim, a obri ga ção
de fa zer o pos sí vel, uti li zan do o me lhor da sua ca pa ci -
da de téc ni ca e dos me i os à sua dis po si ção, para que
o re sul ta do seja ben fa ze jo, com o qual o cli en te saia
sa tis fe i to. Mas o mé di co deve sem pre di zer que aqui lo 
po de rá não ocor rer.

A Me di ci na é uma ati vi da de hu ma na e de ciên ci -
as, al gu mas exa tas, ou tras ine xa tas. Esse con jun to
de co nhe ci men tos e de ati vi da des de in ter ven ção, de
pe rí cia, isso tudo é mu i to com ple xo, e não se pode
pro me ter um re sul ta do per fe i to. O mé di co tem o de ver 
de fa zer o pos sí vel para tan to.

Pelo pen sa men to do Con se lho Re gi o nal de Me -
di ci na, dos Con se lhos Re gi o na is, dos pro fis si o na is
com os qua is te mos con ta to di a ri a men te há mu i to
tem po, cre io que, para de ter mi na dos pro ce di men tos,
deve ha ver um con sen ti men to, sim. Escla re ci do o as -
sun to, as si na-se um do cu men to para cons tar no pron -
tuá rio, a fim de que não res te dú vi da de po is, para que
pos sa ha ver uma pos sí vel apu ra ção de im pe rí cia, se
for o caso, se al guém as sim acu sar.

Assim, o mé di co tam bém es ta rá amar ra do na
im pli ca ção de que de ve rá in ter vir no va men te em caso 
de in su ces so par ci al, quan do me lhor ade qua rá o pro -
ce di men to que não deu cer to na pri me i ra ten ta ti va.
Mas, para isso, o cli en te deve sa ber de ab so lu ta men -
te tudo que po de rá ocor rer. O mé di co tem essa obri -
ga ção, e pen so que isso deve cons tar no pron tuá rio.
Deve fi car re gis tra do e ar qui va do no hos pi tal, à dis po -
si ção do cli en te e da Jus ti ça, quan do for o caso, o pro -

ce di men to ado ta do. O mé di co es ta rá, as sim, am pa ra -
do, por que es ta rá com pro va do que ele es cla re ceu o
pa ci en te, que es ta rá ali afir man do que sa bia do pro -
ce di men to a que se ria sub me ti do.

Por ora, é só.
O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Agra -

de ço ao Dr. Ru bens dos San tos Sil va pela gran de
con tri bu i ção que trou xe ao nos so tra ba lho. Pou cas
dú vi das res tam, mas eu gos ta ria de res sal tar al gu -
mas afir ma ções do Dr. Ru bens.

Algu mas per gun tas que fa rei têm res pos tas ób -
vi as, mas, de for ma mu i to ob je ti va, Dr. Ru bens, gos ta -
ria de lhe per gun tar o se guin te: o en ten di men to do
Con se lho Fe de ral de Me di ci na – em nome do qual V.
Sª fala, cer ta men te num exa me pré vio do Con se lho
so bre esse as sun to – é de que o con sen ti men to pré -
vio que cons ta no Có di go de Éti ca Mé di co deve ser fe -
i to por es cri to? O Con se lho não ad mi te ou tra for ma de 
cons ta ta ção de que o pa ci en te con sen tiu de ter mi na -
do ato mé di co, caso não seja por es cri to, ou há al gu -
ma ou tra for ma de cons ta tar que hou ve o con sen ti -
men to pré vio do pa ci en te?

O SR. RUBENS DOS SANTOS SILVA – No
caso es pe cí fi co da pró te se?

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Sim.
O SR. RUBENS DOS SANTOS SILVA – No

caso es pe cí fi co da pró te se, re co men da mos que o
con sen ti men to li vre e es cla re ci do cons te do pron tuá -
rio.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Por
es cri to?

O SR. RUBENS DOS SANTOS SILVA – Por es -
cri to.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Com
a as si na tu ra do pa ci en te?

O SR. RUBENS DOS SANTOS SILVA – Com a
as si na tu ra do pa ci en te ou do seu res pon sá vel, se for
ne ces sá rio, como, por exem plo, no caso de a pes soa
en vol vi da ser um me nor ou al guém in ca paz men tal -
men te ou até mes mo no caso de uma ci rur gia em que
a pes soa es te ja com di fi cul da de, com um dé fi cit de
cons ciên cia, em que pos sa não opi nar cor re ta men te,
o seu res pon sá vel le gal de ve rá fazê-lo. Acre di to que
deve cons tar no pron tuá rio, re gis tra do, que hou ve o
con sen ti men to es cla re ci do. A pes soa de ve rá sa ber o
que irá ocor rer con si go e as si nar esse con sen ti men to.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Mu i to 
obri ga do. A se gun da ques tão é se, pela ex pe riên cia
do Con se lho, o con sen ti men to li vre e es cla re ci do
pode ser vir de ate nu an te no caso de uma ação, seja
jun to ao Con se lho, seja jun to à Jus ti ça. O se nhor po -
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de ria con tri bu ir com al gu mas ex pe riên ci as nes se
sen ti do, por que hou ve al gu mas ma ni fes ta ções de es -
pe ci a lis tas, e até de ad vo ga dos li ga dos à So ci e da de
de Ci rur gia Plás ti ca, no sen ti do de que esse con sen ti -
men to li vre, quan do as si na do, au to ri za do pelo pa ci -
en te, de cer ta for ma não ate nu a ria em nada even tu a is 
pe na li da des, even tu a is me di das pu ni ti vas ou ad mi -
nis tra ti vas por par te do ór gão fis ca li za dor ou da Jus ti -
ça. Gos ta ria que o se nhor con tri bu ís se com a ex pe -
riên cia do Con se lho.

Antes, po rém, gos ta ria de re gis trar a pre sen ça
do Se na dor Car los Pa tro cí nio, que tem acom pa nha do 
de per to esse as sun to, e de in for mar a S. Exª que, nas 
pa la vras do Dr. Ru bens dos San tos Sil va, Se cre tá -
rio-Ge ral do Con se lho Fe de ral de Me di ci na  que re -
pre sen ta, por tan to, a in ter pre ta ção do Con se lho Fe -
de ral de Me di ci na , nes te caso es pe cí fi co do uso do
si li co ne, o Con se lho re co men da que o con sen ti men to 
seja por es cri to, as si na do pelo pa ci en te, cons tan do,
por tan to, do seu pron tuá rio. O Dr. Ru bens aca bou de
nos con fir mar isso. 

V. Exª, Se na dor, po de rá ti rar qual quer dú vi da,
mas tam bém terá, no fu tu ro, aces so, cer ta men te, às
no tas ta qui grá fi cas.

Apre sen tei ago ra ao Dr. Ru bens o ques ti o na -
men to so bre se o con sen ti men to, de al gu ma for ma,
pode ou não ate nu ar a cul pa do mé di co em qual quer
ação.

O SR. RUBENS DOS SANTOS SILVA – Te mos
de se pa rar as co i sas. O con sen ti men to li vre e es cla re -
ci do do pa ci en te é uma obri ga ção do mé di co. Deve fa -
zer par te da sua ro ti na, em qual quer pro ce di men to
mé di co. É cla ro que, ro ti ne i ra men te, há um con sen ti -
men to tá ci to, já que é o pa ci en te que pro cu ra o mé di -
co para tra tar da que le pro ble ma. Nes ses ca sos de in -
clu são, da pró te se, so mos fa vo rá ve is a que haja o
con sen ti men to li vre e es cla re ci do. Isso tem de ser se -
pa ra do da res pon sa bi li da de mé di ca, por que, no con -
sen ti men to li vre e es cla re ci do, não es ta mos im pon do
res pon sa bi li da des. Esta mos di zen do que as par tes, o
mé di co e o seu cli en te, re sol ve ram fa zer um pro ce di -
men to. Um, sub me ter-se; e o ou tro, re a li zar aque le
pro ce di men to. É um tipo de con tra to em que as pes -
so as vão se apro xi mar para ob ter um de ter mi na do re -
sul ta do. 

Isso não tem nada a ver com a res pon sa bi li da -
de. O cli en te pode di zer: ”Mu i to bem, sei que vai ser
im plan ta da uma pró te se, que vai fi car as sim, as sa do;
de po is de tan tos anos, de vem ser fe i tas re vi sões pe -
rió di cas; após dez anos, é bom que se tro que essa
pró te se. Estou sa ben do dis so tudo“. O mé di co, po -
rém, não está isen to da sua res pon sa bi li da de em

caso, por exem plo, de im pe rí cia, ou de ne gli gên cia
em um pós-ope ra tó rio.

Por isso, en ten de mos que esse con sen ti men to
pré vio es cla re ci do não pode isen tar nem mi ni mi zar
qual quer fal ta do mé di co nes se as pec to. Já vi mos al -
guns ti pos de jul ga men to. Não é ape nas dou tri na,
mas ló gi ca e bom sen so. Se o mé di co tem o con sen ti -
men to do pa ci en te para re a li zar de ter mi na do pro ce di -
men to, mas o re a li za mal, tem de ser ape na do. Se ria
um sal vo-con du to pe ri go sís si mo. Então, o pa ci en te,
ao per mi tir ao mé di co re a li zar o pro ce di men to, já o
ab sol ve ria de qual quer cul pa no caso de ele não cu i -
dar bem des se pa ci en te? A Me di ci na não tem a obri -
ga ção de cu rar, mas tem a obri ga ção de bem as sis tir.
O mé di co é obri ga do a as sis tir o pa ci en te. Ele não tem 
a obri ga ção de cu rar, por que não de pen de so men te
dele. O mé di co é um dos fa to res que le vam à cura.
Sem dú vi da, é o fa tor mais im por tan te, pois é quem
vai in ter vir, mas não é o úni co. Não po de mos que rer
que um mé di co vá fa zer um pro ce di men to, ten do já
um sal vo-con du to, uma pré-ab sol vi ção de que es ta rá
tudo bem. Se hou ver al gum dano à sa ú de da pes soa
por uma ne gli gên cia – por exem plo, por que não cu i -
dou bem do pós-ope ra tó rio, di ga mos as sim, ou por -
que hou ve um erro téc ni co gra ve –, o mé di co es ta ria
isen to? Não con cor da mos com isso. 

O Con se lho Fe de ral de Me di ci na en ten de que
tem que ser se pa ra do: o con sen ti men to é o con tra to
es cri to em que as pes so as es tão ci en tes do que vai
acon te cer, mas a res pon sa bi li da de do pro ce di men to
mé di co e as suas con se qüên ci as – se ele ti ver al gum
tipo de cul pa –, isso tem que ser apu ra do. Então, não
há isen ção, não con cor da mos que esse con sen ti -
men to ab sol va pre vi a men te o mé di co de qual quer
erro que ele co me ta e ca u se dano à sa ú de da pes soa.

O SR PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Agra -
de ço mais uma vez ao Dr. Ru bens dos San tos Sil va e
ma ni fes to que a nos sa in ter pre ta ção é co in ci den te
nes se as pec to de que o con sen ti men to não isen ta o
mé di co da res pon sa bi li da de nos ca sos de omis são,
ne gli gên cia, im pru dên cia etc. 

Eu só que ria es ten der um pou co mais o de ba te
so bre esse as sun to, aler tan do, no en tan to, Dr. Ru -
bens dos San tos Sil va, que V. Sª não tem ne nhu ma
obri ga ção de res pon der, in clu si ve por que são te mas
que es tou tra zen do de im pro vi so, apro ve i tan do sua
ex pe riên cia e a ex pe riên cia do Con se lho Fe de ral de
Me di ci na. Se hou ver al gu ma ne ces si da de de com ple -
men tar de po is tam bém por es cri to ou al gu ma dú vi da,
V. Sª fi que à von ta de.

Te nho, como dis se, essa mes ma in ter pre ta ção
de que, do pon to de vis ta do pro ce di men to mé di co, do 
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ato mé di co, o con sen ti men to não isen ta por que a res -
pon sa bi li da de está ine ren te ao ato mé di co em si, e
não à ques tão do pro du to. Ago ra, se, even tu al men te,
hou ver al gum pro ble ma cons ta ta do ou que se pos sa
cons ta tar no fu tu ro de que o pro du to em si – si li co ne
–, a res pe i to do qual hoje há pra ti ca men te qua se es -
ta be le ci do um con sen so – e co lo co esse qua se por -
que o FDA (Food & Drug Admi nis tra ti on)* dos Esta -
dos Uni dos ain da con si de ra um grau de ris co, por
mais que seja pe que no, mas ain da con si de ra um grau 
de ris co sis tê mi co. Então, não pos so, da mi nha par te,
pelo es tu dos que te nho so bre a ma té ria, con si de rar
que já seja con sen so in ter na ci o nal ou mun di al que o
si li co ne não pro vo ca da nos à dis tân cia.

Então, fa zen do tam bém uma con jec tu ra – e tal -
vez por isso seja mais di fí cil che gar mos a um en ten di -
men to ou a uma res pos ta mais con cre ta –, su po nha -
mos que no fu tu ro sur ja uma evi dên cia de que a pró -
te se de si li co ne ou o si li co ne im plan ta do pro vo ca re al -
men te al gum dano mais sé rio ao or ga nis mo. Nes se
caso, o mé di co se ria, de al gu ma for ma, co-au tor ou
po de ria ser de nun ci a do tam bém como réu em um
pro ces so, ou a res pon sa bi li da de se ria mais do fa bri -
can te ou da pró pria agên cia, no caso do Bra sil, da
Anvi sa (Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria),
que re gis tra e que au to ri za a co mer ci a li za ção e o im -
plan te do pro du to? Acho que me fiz bem en ten der e,
se V. Sª pu der nos aju dar tam bém a com pre en der um
pou co como se ria uma cir cuns tân cia des sa na tu re za,
eu fi ca ria mu i to agra de ci do.

O SR. RUBENS DOS SANTOS SILVA – Pois
não. O Con se lho Fe de ral de Me di ci na tem ado ta do
uma pos tu ra de que os pro ce di men tos que ain da não
são com pro va dos em sua efi cá cia são ti dos como ex -
pe ri men ta is. Então, já há vá ri os exem plos em que o
Con se lho re sol ve con si de rar al guns pro ce di men tos –
ul ti ma men te, por exem plo, o ex ci mer la ser*, na área
da Oftal mo lo gia – como ex pe ri men ta is. Aí re co men -
da mos que es ses pro ce di men tos só po dem ser fe i tos
em hos pi ta is es pe ci a li za dos, em hos pi ta is uni ver si tá -
ri os, para ma i or se gu ran ça. 

De po is que a co mu ni da de ci en tí fi ca afe ta àque -
la área com pro var que aque la ci rur gia não deve mais
ser tida como ex pe ri men tal por que já está com pro va -
da a sua efi cá cia, en tão li be ra mos para que se jam re -
a li za das em ou tros am bi en tes.

Mu i to bem. O Con se lho Fe de ral de Me di ci na
tem tido uma pre o cu pa ção – e tem, in clu si ve, uti li za do 
mu i to esta Casa e os nos sos Par la men ta res – de só
emi tir re so lu ção ou so men te se pro nun ci ar em acor do 
per fe i to à Le gis la ção Bra si le i ra.

Então, se o Con se lho Fe de ral diz pu bli ca men te:
”não há ne nhu ma com pro va ção de que a pró te se ca -
u se dano“, é por que pode ser fe i ta. Se di ze mos isso,
se gun do o ór gão go ver na men tal que re pre sen ta o
nos so in te res se em re la ção à sa ú de pú bli ca no que
diz res pe i to à co mer ci a li za ção, fa bri ca ção e uti li za ção 
– a Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria – é por -
que a Agên cia diz que aqui lo está cor re to. Isso vale
para me di ca ção e ou tros pro du tos. É o Esta do bra si -
le i ro que está di zen do que isso é bom.

Ora, se lá na fren te, da qui a 10 ou 20 anos, hou -
ver uma com pro va ção real de que tal pro du to, seja si -
li co ne ou um ou tro qual quer, está ca u san do al gum
dano, está pro du zin do al gum ma le fí cio à sa ú de, va -
mos to dos ter que re ver a nos sa po si ção, tan to a le -
gis la ção or di ná ria bra si le i ra como as de ter mi na ções
da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria e, em um
pla no bem in fe ri or, o Con se lho Fe de ral de Me di ci na
que está ali para aten der ao que a le gis la ção do Esta -
do Bra si le i ro de ter mi na.

Não po de mos en ten der – é uma in ter pre ta ção
pes so al – que o pro fis si o nal que exe cu ta um ato le gal, 
per mi ti do pela nos sa le gis la ção, re fe ren da do pela co -
mu ni da de ci en tí fi ca, seja de po is ape na do, ou seja,
pos to em uma de man da ju di ci al, ou até éti ca, em me -
nor es ca la, por que es ta va pro ce den do da que la ma -
ne i ra, quan do es ta va, à épo ca, agin do de acor do com
a nos sa le gis la ção, com os di ta mes do pen sa men to
ex pres so na le gis la ção do Esta do Bra si le i ro.

Então, ire mos to dos re ver o caso, tan to o Con se -
lho Fe de ral de Me di ci na como, mu i to mais ain da –
com mais im por tân cia e ma i or pro fun di da de –, os le -
gis la do res do Bra sil e a Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân -
cia Sa ni tá ria.

Por tan to, acho que não pro ce de ria se in cul par
um pro fis si o nal que es ta va atu an do de acor do com
to dos es ses pa râ me tros e de ter mi na ções nos sas.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Agra -
de ço mais uma vez a V. Sª e re gis tro aqui a co in ci dên -
cia, no va men te, da nos sa in ter pre ta ção com re la ção
à sua ex pla na ção.

Só que ria, de uma for ma mais pro fun da, ten tar
ex tra ir do seu co nhe ci men to se V. Sª con si de ra que
es ses ca sos po de ri am le var à im pu ta ção de pena ao
Go ver no ou ao fa bri can te, por uma evi dên cia ci en tí fi -
ca de fu tu ro que não es ta ria, cer ta men te, pre sen te no 
mo men to do pro ce di men to mé di co. Há re la tos, aqui
no Bra sil, de al gum pro du to em re la ção ao qual te nha
acon te ci do isso?  Veja bem, o caso dos Esta dos Uni -
dos quan to às pró te ses, aos im plan tes e ao Dow Cor -
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ning Lá, to das as ações, pelo que me cons ta, fo ram
con tra o la bo ra tó rio, con tra o fa bri can te.

Não me cons ta que o mé di co ou o Go ver no te -
nham sido uma es pé cie de li tis con sor te no pro ces so.
Pa re ce-me que a ação foi mu i to di re ci o na da ao fa bri -
can te, até por que, na que le pe río do, tal vez não hou -
ves se uma au to ri za ção ex plí ci ta, um re co nhe ci men to
ci en tí fi co e um con sen ti men to ex plí ci to para o uso.
Tal vez isso te nha sido ca u sa, mo ti vo das ações mais
di re ci o na das para o fa bri can te.

Eu só gos ta ria de ou vir um co men tá rio do se -
nhor a res pe i to des se as sun to.

O SR. RUBENS DOS SANTOS SILVA – Em ila -
ções do que po de ria acon te cer, nós po de mos pen sar
tudo.

Eu não acho ló gi co que de po is de al gum tem po
de ex pe ri men ta ção, da com pro va ção da efi cá cia e de
a co mu ni da de ci en tí fi ca, o Go ver no, o Par la men to, a
Jus ti ça e a so ci e da de ace i ta rem de ter mi na do tipo de
pro ce di men to, quan do hou ver al gu ma com pro va ção
do con trá rio nós te nha mos que as ses tar uma cul pa a
al guém. No caso es pe cí fi co de um fa bri can te, sa be -
mos que, como é um pro ces so in ter mi ná vel, fa bri can -
do ao lon go de mu i to tem po, pode ser que um lote, al -
gu ma co i sa ou um con tro le de qua li da de saia de fe i tu -
o so em al gu ma épo ca, e haja re al men te uma di fi cul -
da de nes se sen ti do. É cla ro – e ire mos com pro var –
que aque le fa bri can te, na que la de ter mi na da épo ca,
na que le mo men to, pro du ziu algo que não está de
acor do com a qua li da de do que se vi nha uti li zan do.
Isso é di fe ren te. Se nós to dos ace i ta mos o Go ver no, o 
Exe cu ti vo, o Par la men to, a Jus ti ça, os pro fis si o na is, e
a so ci e da de que ace i ta e con vi ve com a re a li da de, de -
po is de al gum tem po pro cu ra as ses tar cul pa em al -
guém. Como iría mos pre ver isso, des de o pa ci en te
até a au to ri da de sa ni tá ria? Como é que se iria pre ver,
já que todo mun do está con ven ci do, nes te mo men to,
de que aqui lo é bom, é útil, deve ser fe i to? Como va -
mos adi vi nhar ou pre ver que da qui a al gum tem po, 20
ou 30 anos, aqui lo não dê cer to? Então, to dos nós se -
ría mos cúm pli ces, par ce i ros e te ría mos nos so grau
de res pon sa bi li da de. Se al guém diz que esse pro ce -
di men to mé di co é bom, a au to ri da de sa ni tá ria diz que
é bom, os pro fis si o na is di zem que é cor re to, está ci -
en ti fi ca men te pro va do que aqui lo é bom, a nos sa lei
per mi te que se faça, eu, como pa ci en te, me sub me to,
e, de po is, vou pro cu rar cul pa em quem? Então, isso é
um exer cí cio de fu tu ro lo gia mu i to com pli ca do. No
caso do fa bri can te que, em de ter mi na da épo ca, não
atin giu e não obe de ceu o con tro le de qua li da de, sim,
aí é fá cil de pro var. Se o pro fis si o nal – ele, há 30 anos, 
faz esse pro ce di men to – e um pro fis si o nal, lá na fren -

te, faz er ra do, sim, aí é fá cil tam bém de com pro var a
sua cul pa. Mas acho di fí cil ter mos uma po si ção mu i to
fe cha da nes se as pec to, por que to dos são par ti ci pan -
tes dis so, des de o pa ci en te até a au to ri da de sa ni tá ria.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Fa -
zen do uma cer ta ana lo gia, Dr. Ru bens, com a ques -
tão dos me di ca men tos que de vez em quan do são re -
ti ra dos do mer ca do por cons ta ta ção de que pro du zem 
da nos e pre vi a men te ti nham sido au to ri za dos, es ta -
vam sen do uti li za dos nor mal men te no mer ca do, con -
su mi dos, cons ta ta dos que pro du zem do en ças, até,
às ve zes, le van do à mor te, a li te ra tu ra re la ta, a im -
pren sa re la ta – isso é do seu co nhe ci men to – qual -
quer tipo de pro ces so con tra o la bo ra tó rio, con tra o
Go ver no – não di ria aqui no Bra sil, aqui essa ques tão
ain da de pro ces sos, seja no âm bi to éti co, seja no âm -
bi to da Jus ti ça, ain da são mu i to in si pi en tes – mas, do
pon to de vis ta in ter na ci o nal, só para sa ber se V. Sª
tem al gum co nhe ci men to que pos sa ter ge ra do al gum 
pro ces so em fun ção de que... Por exem plo, te mos o
caso do ci gar ro. O ci gar ro, ex tra po lan do um pou co,
não de i xa de ser au to ri za do, re co nhe ci do pelo Go ver -
no. Ele é ven di do nor mal men te. Exis tem aí si na is de
aler ta, ago ra a pro i bi ção de pu bli ci da de em al guns
me i os de co mu ni ca ção, em al guns ho rá ri os, mas há
um re co nhe ci men to ci en tí fi co de que o ci gar ro pro duz 
da nos à sa ú de, mas mes mo as sim ele é con su mi do, é 
au to ri za do pelo Go ver no, é co mer ci a li za do e con su -
mi do li vre men te; não é pro i bi do. A mes ma co i sa acon -
te ce com al guns me di ca men tos, sen do que o ci gar ro
já se sabe pre vi a men te que ele pro duz da nos sé ri os à 
sa ú de, e os me di ca men tos não; se par te do prin cí pio
de que quan do eles são co lo ca dos no mer ca do são
iner tes com re la ção a pro du zir da nos à sa ú de. Então,
só para sa ber se o se nhor co nhe ce al gu ma ex pe riên -
cia, al gum re la to de al gum epi só dio da ta li do mi da
para cá.

O SR. RUBENS  DOS SANTOS SILVA – Da ta li -
do mi da para cá, que hou ve mu i tos da nos ca u sa dos a
cri an ças nas ci das de ges tan tes que to ma vam a me di -
ca ção, mas é mu i to raro acon te cer, por que as pes so -
as têm – não sei se in cons ci en te men te – uma ne ces -
si da de – to dos nós te mos, na nos sa fra gi li da de hu ma -
na – de ter mos algo em que con fi ar, em ter uma se gu -
ran ça. Se um Esta do diz que esta dro ga é boa, é útil,
as pes so as, por ne ces si da de até psi co ló gi ca, vão
crer que aqui lo seja bom e vão uti li zar. 

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Per -
mi te uma co lo ca ção? Por que fa lei na ques tão do ci -
gar ro e não con cluí. 
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O ci gar ro, mes mo sen do li vre men te co mer ci a li -
za do, tem ge ra do vá ri as ações na Jus ti ça, pe di dos de
in de ni za ção pelo mun do afo ra.

O SR. RUBENS DOS SANTOS SILVA – Já hou -
ve até, num país eu ro peu, uma de cla ra ção de uma
au to ri da de in ter na ci o nal di zen do que o Esta do ti nha
con se gui do ga nhar di nhe i ro...

A pes soa ne ces si ta de um tipo de me di ca men to, 
e o Esta do diz que aque le me di ca men to exis te, é le -
ga li za do, tem boa qua li da de e pode me lho rar seu so -
fri men to, pode re ti rá-la da que la si tu a ção di fí cil, pode
até cu rar. A pes soa ace i ta.

Qu an to ao ci gar ro, o  Esta do não diz que é bom.
Pelo con trá rio, diz que faz mal. E a pes soa que não
está do en te vai ado e cer com o ci gar ro.

Aí en tra uma dis cus são di fí cil. Até ques ti o no
mu i to, re sis to até a es sas sen ten ças. Mu i to bem, o fa -
bri can te de ci gar ro é cul pa do de um en fi se ma ou até
de um cân cer de pul mão. Mas a in dús tria ou o co mer -
ci an te me obri gou a fa zer uso da qui lo? Ou pedi para
fa zer uso da qui lo em meu be ne fí cio?

Nem uma co i sa nem ou tra. Nem nin guém diz
que é para fu mar, nem o fu man te pede para fu mar em 
seu be ne fí cio, como se faz com a me di ca ção.

São co i sas com ple xas, e em mu i tos pa í ses as
suas ins tân ci as ju di ci a is têm dado ga nho de ca u sa a
al guns do en tes, a al gu mas fa mí li as de do en tes, pe na -
li zan do as in dús tri as de ci gar ro com in de ni za ções mi -
li o ná ri as.

O Bra sil gas ta uma fá bu la com tra ta men to de
pa ci en tes com ma les pro du zi dos pelo fumo, pelo ci -
gar ro. Sa be mos dis so, mas não pro i bi mos o uso do ci -
gar ro. Per mi ti mos a fa bri ca ção, per mi ti mos o co mér -
cio e per mi ti mos o uso. Quem qui ser usar usa. E nós,
fa zen do isso, es ta mos tam bém, pa ra do xal men te, re -
cla man do e gas ta mos mu i to di nhe i ro para aten der es -
sas pes so as, por que não pro i bi mos o uso, não pro i bi -
mos o co mér cio nem a sua fa bri ca ção.

Di fi cil men te te re mos uma res pos ta ob je ti va nes -
se as pec to.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – O se -
nhor afir mou que, no caso do si li co ne, o en ten di men to
do Con se lho é de que o con sen ti men to seja por es cri to,
e a ra zão dis so é ser um cor po es tra nho. O se nhor po -
de ria de i xar mais cla ro por que esse en ten di men to?

O SR. RUBENS DOS SANTOS SILVA – O nos -
so en ten di men to é o de que, afo ra os pro ce di men tos
ci rúr gi cos de ur gên cia, todo pro ce di men to ci rúr gi co,
todo pro ce di men to in va si vo, deve ser es cla re ci do e
ter o co nhe ci men to e o ace i te do pa ci en te ou do seu
res pon sá vel.  É um res pe i to ao di re i to da pes soa sa -

ber o que vão fa zer com a sua sa ú de. E uma pró te se é 
uma in clu são no or ga nis mo da pes soa. 

Veja como são si tu a ções di fe ren tes. Uma mu -
lher so freu mas tec to mia: a co lo ca ção de pró te se para
re cu pe rar a for ma da que la mama é um pro ce di men to
que deve ser es cla re ci do, ex pli ca do, e aí ela as si na.
Ou tro caso é o de uma mu lher que quer co lo car uma
pró te se para au men tar o vo lu me dos se i os. Os ob je ti -
vos são to tal men te di fe ren tes. Em am bos os ca sos,
nós acha mos que o pa ci en te deve ser es cla re ci do,
por que a pes soa que so freu a mas tec to mia, que vai
co lo car uma pró te se no lu gar de sua mama, deve ter
o di re i to de con tes tar, de po is, que ado e ceu por con ta
da que la pró te se e dis cu tir isso. Mes mo que não lhe
as sis ta ra zão, ela deve ter o di re i to. Ela pode ale gar
que ado e ceu de po is de ti ra rem o seio e co lo ca rem a
pró te se, que não deu cer to e a fez se sen tir mu i to mal, 
en jôo, en fim, co i sas sub je ti vas.

A pes soa, mes mo sem ra zão téc ni co-ci en tí fi ca,
deve ter o di re i to de con tes tar isso, e só po de rá
fazê-lo se es ti ver por es cri to.

Num ou tro as pec to, quan do para au men tar o vo -
lu me, por ques tões de va i da de, a pes soa deve de i xar
es cla re ci do que ace i tou, que foi quem pro pôs – por -
que ge ral men te é a pes soa quem pro põe ao mé di co
–, e as si na rá in for man do que so li ci tou e foi aten di da
na sua so li ci ta ção. A ques tão sub se qüen te será se fi -
cou bom ou não como era es pe ra do, se fi cou tão bo ni -
to quan to es ta va no de se nho. Então é bom que se te -
nha re gis tra do o iní cio des sa dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Agra -
de ço mais uma vez V. Sª e con sul to o no bre Se na dor
Car los Pa tro cí nio se de se ja fa zer al gu ma abor da gem.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO – Emi nen te Se -
na dor Se bas tião Ro cha, Dr. Ru bens Sil va, acre di to
que este as sun to já está es go ta do para nós, prin ci pal -
men te de po is das ex pli ca ções do re pre sen tan te do
Con se lho Fe de ral de Me di ci na. Tam bém es tou pro -
pen so a ace i tar as co lo ca ções ex pen di das pelo re pre -
sen tan te do Con se lho e pelo Se cre tá rio e, tam bém, a
opi nião de V. Exª.

A dú vi da que pa i ra va é quan to à ques tão do
con sen ti men to es cla re ci do, pois há uma pos tu ra con -
trá ria por par te da So ci e da de Bra si le i ra de Ci rur gia
Plás ti ca, até por que não exis te essa obri ga ção para
os de ma is pro ce di men tos ci rúr gi cos. Acre di to que
para res guar dar o mé di co, o ci rur gião, aque le que faz
o im plan te da pró te se, o ide al é que exis ta o con sen ti -
men to es cla re ci do, fir ma do pelo pa ci en te ou pe los
res pon sá ve is. Nós de ve mos mo di fi car o Có di go de
Éti ca no art. 46 para que to dos os pro ce di men tos mé -
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di cos te nham o con sen ti men to es cla re ci do, até para
sal va guar da fu tu ra, por que sa be mos que cada vez
mais vai am pli ar o uni ver so das cha ma das in dús tri as
de in de ni za ções, so bre tu do em ci rur gi as plás ti cas
que são ele ti vas e há como se re cla mar.

Va mos pro por ao Con se lho Fe de ral de Me di ci na 
que faça al gu ma mo di fi ca ção no Có di go de Éti ca Mé -
di ca e que o pro je to de lei pos sa fi car como V. Exª está 
pre co ni zan do.

Gos ta ria de fa zer al guns co men tá ri os em re la -
ção à mi nha po si ção. É hi po cri sia co brar-se in de ni za -
ção de com pa nhi as fa bri can tes de ci gar ro, dro ga per -
mi ti da pelo Esta do. Acre di to que se ria cer to co brar do
Esta do. É o mes mo pro ble ma que es ta mos dis cu tin do 
em re la ção às ar mas, por que é pro i bi do qual quer
pes soa usar arma, mas é per mi ti do fa bri cá-las. Por
que não fa bri cá-las ape nas para as For ças Arma das?

O Go ver no, o Esta do, a União be ne fi ci am-se da
in dús tria do ci gar ro as sim como se be ne fi ci am da in -
dús tria do si li co ne. Mas, não obs tan te uma pes soa
pode en trar na jus ti ça e ga nhar in de ni za ções mi li o ná -
ri as por que fu mou ci gar ro, teve um ede ma pul mo nar,
pro ble mas cir cu la tó ri os, cân cer de pul mão e as sim
por di an te. Então, são ques tões que de ve mos es tu dar 
mu i to para aca bar mos com a hi po cri sia e com essa
in dús tria de in de ni za ções. Mas eu con cor do como
está co lo ca do. A mi nha ten dên cia é essa e es tou me
con ven cen do de que ha ve re mos de par tir para esse
pro je to de lei da ma ne i ra como V. Exª está apre sen -
tan do. Pen so que isso é bom para o pa ci en te e, prin ci -
pal men te, para o mé di co. 

Ago ra, faço uma per gun ta ao Dr. Ru bens: Exis te
uma in te gra ção, tra ba lham em con jun to o Con se lho
Fe de ral de Me di ci na e a Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân -
cia Sa ni tá ria no que diz res pe i to a efe ti var pro ce di -
men tos que até en tão não eram con si de ra dos to tal -
men te ace i tos pela so ci e da de, pe las en ti da des mé di -
cas? Exis te al gu ma dis cre pân cia ou al gu ma di ver -
gên cia en tre o Con se lho Fe de ral de Me di ci na e a
Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria com re la ção
a al gum pro ce di men to mé di co? Já não falo de me di -
ca men to, por que sei que qual quer me di ca men to para
ser co lo ca do no mer ca do tem que re ce ber o cri vo, o
aval da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria. 

Fora dis so, de se jo, mais uma vez, cum pri men tar 
V. Exª e a Co mis são de Assun tos So ci a is, por que foi
um as sun to am pla men te de ba ti do. Não sei se tam -
bém foi dito aqui – eu gos ta ria de ver: Qual é a re co -
men da ção do Con se lho Fe de ral de Me di ci na com re -
la ção ao uso do si li co ne lí qui do em ci rur gia plás ti ca?
Exce to na que les ca sos em que nós sa be mos que
exis te in di ca ção mé di ca, como na of tal mo lo gia. 

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Agra -
de ço a V. Exª, Se na dor Car los Pa tro cí nio. Pas so a pa -
la vra ao Dr. Ru bens. Antes, eu gos ta ria de men ci o nar
que a mi nha in ter pre ta ção do art. 46 é a de que já há
exi gên cia, já há uma re co men da ção de que é pro i bi do 
ao mé di co re a li zar qual quer pro ce di men to sem o con -
sen ti men to pré vio. E aí está uma dú vi da: Esse con -
sen ti men to pré vio, a in ter pre ta ção cor re ta é de que o
Con se lho en ten de isso por es cri to, por que está aí, di -
ga mos, sem uma de fi ni ção cla ra. Então, se po de ria
sem con sen ti men to pré vio ser uma tá ci ta ace i ta ção
do pa ci en te, um con sen ti men to tá ci to, ou se ria ex plí -
ci to atra vés da as si na tu ra.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO – Per mi te-me V.
Exª?

Enten do que no art. 46 do Có di go de Éti ca Mé di -
ca há um en ten di men to tá ci to. Por isso é que acho
que tal vez te nha...

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) –
Então, fica a su ges tão para o Dr. Ru bens le var ao
Con se lho no sen ti do de es tu dar a pos si bi li da de de
de i xar cla ro qual é a in ten ção do Con se lho. E se a in -
ten ção for de que, na ma i o ria dos pro ce di men tos, pe -
los me nos nos in va si vos, seja por es cri to, que pu des -
se en tão ex pli ci tar isso, re al men te, no Có di go de Éti -
ca, de fi nin do que al guns pro ce di men tos, ou to dos, ou
pe los me nos al guns, fos sem pré vi os por es cri to. 

Eu di ria que a mi nha in ter pre ta ção é di fe ren te
da do Se na dor Car los Pa tro cí nio, em bo ra nós, mé di -
cos, não te nha mos o há bi to de cum prir o que está es -
ta be le ci do no Có di go de Éti ca. Mas a mi nha in ter pre -
ta ção é de que, quan do ele foi ela bo ra do, foi no sen ti -
do de de fi nir que o con sen ti men to pré vio se ria por es -
cri to. 

Com a pa la vra, o Dr. Ru bens. 
O SR. RUBENS DOS SANTOS SILVA – Sr. Pre -

si den te, é mu i to di fí cil li dar com o ho mem. Tam bém
con cor do, nós per mi ti mos e até in cen ti va mos o fa bri -
co de ar mas a pa í ses que vi vem da in dús tria bé li ca e
que re mos pro i bir que elas se jam uti li za das. O ho mem 
é mu i to pa ra do xal! 

Em re la ção ao art. do Có di go de Éti ca, esse Có -
di go de Éti ca foi fe i to em 1988, logo após a nos sa
Cons ti tu i ção. E re al men te avan çou mu i to. Quem pega 
um exem plar do có di go de Éti ca Mé di ca vê que qua se 
tudo se re fe re a pro i bi ções do mé di co, ou seja, sem -
pre pro te gen do o pa ci en te. Esse ar ti go não é di fe ren -
te, tam bém pro te ge o pa ci en te. 

É ló gi co que, à me di da que vão sur gin do as no -
vi da des ci en tí fi cas, pro ce di men tos vão sen do ins ta la -
dos, no vos equi pa men tos vão sen do in cor po ra dos ao
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nos so ar se nal te ra pêu ti co, nós va mos ten do que ade -
quar a nos sa lin gua gem. E um ar ti go como esse po -
de rá ser me lho ra do, sim. Nós te re mos que, da qui a
um ou dois anos, re dis cu tir o Có di go de Éti ca, por que
al gu mas co i sas já de vem ser dis cu ti das, por que. Na
épo ca, em 1988, isso aqui es ta va de bom ta ma nho.
Mas ago ra – al guns não são es ses – al guns ou tros ar -
ti gos nós po de mos re dis cu tir...

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Inclu -
si ve as ino va ções da clo na gem, do ge no ma.

O SR. RUBENS DOS SANTOS SILVA – Sim, há 
mu i ta co i sa que te mos que avan çar. 

Em re la ção a qua is ti pos de pro ce di men tos de -
ve ria o mé di co ter o con sen ti men to es cla re ci do por
es cri to, aí há uma di fi cul da de de or dem prá ti ca, por -
que, quan do fi zer mos isso, no ou tro dia já exis te um
ou tro tipo de pro ce di men to. Então, se fôs se mos fa zer
uma lis ta gem, sem pre iría mos fi car atrás. Acho que
deve ser me lho ra do, con cor do com o Se na dor que o
tex to pode ser me lho ra do no sen ti do de, pelo me nos,
di zer a área de pro ce di men tos – a área ci rúr gi ca, a
área de ci rur gia plás ti ca, a área de or to pe dia, não da
tra u ma to lo gia, im plan tes -, en fim, acho que isso pode
ser me lho ra do, e deve ser, não com a lis ta gem de pro -
ce di men tos, mas com, pelo me nos, uma área de
abran gên cia onde os mé di cos fos sem obri ga dos.

Em re la ção ao si li co ne lí qui do, a nos sa po si ção
é aque la já ex pres sa, acho que já ab sor vi da pelo Se -
na dor Se bas tião Ro cha, do Con se lho Bra si le i ro de
Oftal mo lo gia, da So ci e da de Bra si le i ra de Der ma to lo -
gia, onde, em al guns pro ce di men tos, há uma in di ca -
ção mé di ca pre ci sa, etc. Então, aí não ve ría mos a
pro i bi ção sim ples, por que não se ria uma pró te se, não 
se ria com pro ce di men tos que le vas sem a le sões, ou
a da nos, a se qüe las de mu i to ris co. Então, cre io que
em al guns pro ce di men tos já ci en ti fi ca men te com pro -
va dos, que não são tão agres si vos, ques tão de mo di -
fi car uma ruga, uma pál pe bra, en fim pro ce di men tos
of tal mo ló gi cos, acho que tudo isso pode ser ab sor vi -
do sem ne nhu ma di fi cul da de.

Sou um ara u to da ho nes ti da de do mé di co em
re la ção a sua ati vi da de pro fis si o nal. Não pos so en -
ten der que um mé di co não que i ra es cre ver aqui lo que 
ele tem que di zer. Eu não con ce bo um mé di co que
não con ver se com seu pa ci en te, que não diga as co i -
sas a seu pa ci en te.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – O se -
nhor me per mi te, Dr. Ru bens?

O SR. RUBENS DOS SANTOS SILVA – Pois
não.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Dr.
Ru bens, é in te res san te que, nes te caso do si li co ne, o
pa ci en te hoje nem aces so à bula tem. Não sei se o se -
nhor tem essa in for ma ção, a bula vem den tro de um
in vó lu cro plás ti co es te ri li za da, jun to com a pró te se.
Então, o pa ci en te vai ter aces so à bula de po is da ci -
rur gia, nos mol des atu a is.

O SR. RUBENS DOS SANTOS SILVA – Isso é
um ris co. Ima gi ne num mun do de fal sá ri os que há no
mun do in te i ro. Se fal si fi cam ca cha ça, que é algo mu i -
to ba ra to, ima gi ne uma pró te se de si li co ne, que é mu i -
to cara.

Mas não en ten do um mé di co que não con ver se,
que não diga ao pa ci en te as co i sas. O mé di co tem
que fa zer duas co i sas bá si cas: ou vir e di zer. E não
con ce bo um mé di co que não es cre va o que diz. Ele
pro põe algo e não quer que es cre va? Que mis té rio é
esse? Acho que mé di co não pode se re cu sar... Essa
re sis tên cia de al gum ci rur gião de fa zer por es cri to, ela 
é mo ti va da por quê? Não vejo ne nhu ma ra zão téc ni -
ca, éti ca, mo ral, so ci al que leve um mé di co a não que -
rer es cre ver aqui lo que é um con sen ti men to de al gu -
ma pes soa onde ele vai in ter vir. Então, não pro ce de.
Essa re cla ma ção nem es cu to, não levo nem em con -
si de ra ção. O mé di co di zer ”Não, esse pro ce di men to
não que ro que seja por es cri to o es cla re ci men to“. Por
quê? Eu faço ques tão de que seja por es cri to, o má xi -
mo que pu der, que nós es cre va mos. Daí, esse ar ti go
de ve rá ser na tu ral men te me lho ra do a sua re da ção
para que al guns pro ce di men tos se jam obri ga tó ri os
mes mo. E é cla ro, Se na dor, que nun ca va mos nos li -
vrar da que les que te nham uma ten dên cia atá vi ca a
bur lar a nor ma. Fa ze mos as leis, os se nho res le gis -
lam aqui com mu i to sa cri fí cio, mu i to es tu do, mu i ta dis -
cus são, mu i to es for ço, pas sam às ve zes anos para
ela bo rar um dis po si ti vo le gal. E nós va mos lá e de so -
be de ce mos. Des se nós não va mos nos li vrar. Mas eu
acho que, pelo me nos, o nos so pa pel deve ser fe i to.
Obri gar por uma nor ma que a re la ção mé di co-pa ci en -
te deva ser a mais per fe i ta, ho nes ta e trans pa ren te
pos sí vel.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Agra -
de ço mais uma vez ao Dr. Ru bens dos San tos Sil va.

Com a pa la vra, o Se na dor Car los Pa tro cí nio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO – Ou tra per gun ta 

que fiz tam bém foi se o Con se lho Fe de ral de Me di ci na 
tra ba lha em con jun to, de ma ne i ra ar ti cu la da, com a
Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria na ques tão
de ofi ci a li za ção de al guns pro ce di men tos mé di cos,
como, por exem plo, o caso do pró prio im plan te de si li -
co ne.

Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  21 00517

FEVEREIRO 2002388    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. RUBENS DOS SANTOS SILVA – Já hou -
ve, há uns qua tro ou cin co anos, uma ação con jun ta
mu i to im por tan te quan to à pres cri ção de me di ca men -
tos para tra ta men to de obe si da de. Algu mas as so ci a -
ções eram fe i tas e em ra zão dis so a Vi gi lân cia Sa ni tá -
ria ela bo rou uma nor ma. O Con se lho Fe de ral de Me -
di ci na, ba se an do-se nes sa nor ma da Vi gi lân cia Sa ni -
tá ria, tam bém ela bo rou uma re so lu ção li mi tan do o
uso e pro i bin do al gu mas as so ci a ções de me di ca men -
tos que es ta vam sen do uti li za das para tra ta men to de
obe si da de. 

A di fi cul da de é que mu i tas ve zes a Vi gi lân cia
Sa ni tá ria tem algo pon tu al e ela bo ra uma nor ma,
sem ou vir o Con se lho Fe de ra. Mas se ria bom que o
Con se lho fos se ou vi do. Não para que ele in ter fe ris -
se, mas para opi nar a res pe i to como re pre sen tan te
dos mé di cos bra si le i ros. O Con se lho Fe de ral, por
sua vez, tem sem pre o cu i da do, quan do ela bo ra
uma re so lu ção, de se re por tar para ver se não há
algo em con trá rio à au to ri da de sa ni tá ria. Isso é im -
por tan te, por que se um con se lho emi te al gu ma nor -
ma em de sa cor do com a le gis la ção bra si le i ra, ele
es ta rá sen do, no mí ni mo, ir res pon sá vel. Nós não
que re mos ser ir res pon sá ve is.

Qu e ro le var essa sua pre o cu pa ção para que a
par tir do Con se lho haja uma con vi vên cia mais es tre -
i ta, um con ta to per ma nen te en tre o Con se lho Fe de -
ral de Me di ci na, re pre sen tan te dos mé di cos e a Vi gi -
lân cia Sa ni tá ria, para que não hou ves se ne nhu ma
di fi cul da de de in ter pre ta ção e apli ca bi li da de das
nor mas. O Con se lho, como con gre ga to dos os mé di -
cos por uma obri ga ção le gal, tem até fa ci li da de ma i -
or no sen ti do de fa zer com que os mé di cos obe de -
çam à le gis la ção ori un da da Vi gi lân cia Sa ni tá ria ou
de qual quer ór gão go ver na men tal.

Assim, se ria bom que o Con se lho sem pre sou -
bes se, com an te ce dên cia, aqui lo que está sen do
ela bo ra do, di fe ren te men te do que foi fe i to ago ra com 
re la ção à me di da pro vi só ria so bre os pla nos de sa ú -
de. To ma ra que isso seja um fato pas sa do e se pul ta -
do. Não cus ta ten tar essa apro xi ma ção mais es tre i ta 
com a Vi gi lân cia Sa ni tá ria.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Dr.
Ru bens, por úl ti mo, eu que ria mos trar-lhe uma es pé -
cie de do cu men to que aqui foi tra zi do pela So ci e da -
de Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca, pelo seu Pre si den -
te, Dr. Luís Car los Gar cia. Tra ta-se de um tex to da
re vis ta de me di ci na do Con se lho Fe de ral de Me di ci -
na. De se jo ape nas aler tar V. Sª e o Pre si den te do
Con se lho so bre esse fato que vai to tal men te de en -
con tro às suas afir ma ções  Cre io que V. Sª aqui está 

re pre sen tan do ofi ci al men te a opi nião do Con se lho.
Esse tex to pu bli ca do pela re vis ta con clui que isso
mos tra que a exi gên cia de au to ri za ção por es cri to
para a re a li za ção des se pro ce di men to mé di co é in -
ca bí vel. Essa foi tam bém a ma ni fes ta ção do Dr.
Abdon Mu rad, quan do es te ve aqui, na úl ti ma au -
diên cia pú bli ca. Con si de ro a pre sen ça de V. Sª nes ta 
Co mis são ex tre ma men te sa u dá vel, im por tan te, por -
que con tri bu iu so bre ma ne i ra para que eu pu des se
com uma con vic ção ple na re la tar esse pro je to. Acre -
di to que os Se na do res que ti ve ram a ini ci a ti va de
pro por a au diên cia pú bli ca fo ram ex tre ma men te fe li -
zes. Eu sa bia dis so an te ci pa da men te e foi por isso
que con cor dei com as duas au diên ci as, na con di ção 
de Re la tor. Embo ra já ti ves se meu re la tó rio con clu í -
do, con cor dei em re a brir a dis cus são pela im por tân -
cia do tema. Acre di to que V. Sª trou xe con tri bu i ções
ex tre ma men te re le van tes no sen ti do de con so li dar o 
re la tó rio, tan to no que diz res pe i to aos con ce i tos
aqui men ci o na dos quan to aos ter mos mé di cos e a
ques tão do con sen ti men to.

Fica essa ob ser va ção, até por que não sei se a
re vis ta re al men te pas sa pelo cri vo do Con se lho ou
se ela tem cer ta au to no mia au di to ri al, o que pode
fa zer com que ela fuja um pou co das nor mas ou das 
in ter pre ta ções ofi ci a is do Con se lho.

O SR. RUBENS DOS SANTOS SILVA – Não
há di ver gên cia. O que está re fe ri do aqui é que al -
guns mé di cos que rem in ter pre tar a seu modo e
acham que isso se ria uma au to ri za ção, como se fos -
se um con tra to de ris co. Aí vem aque la his tó ria da
isen ção de res pon sa bi li da de. O seu tex to está per fe -
i to, até no fi nal. Eu só dis cor do – já me re por tei ao
se nhor – no que diz res pe i to ao pro du to, etc. O con -
sen ti men to es cla re ci do a que me re por to é aque le
onde, no do cu men to, cons ta que o mé di co...

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – De i -
xa só eu en ten der. O se nhor acha que as con si de ra -
ções com re la ção ao pro du to de vem fi car para a
bula, e o con sen ti men to deve ser es sen ci al men te
mé di co, no ato do pro ce di men to. As con si de ra ções
do pro du to de vem res trin gir-se à bula. Di ga mos que
aí te ría mos uma com pa ti bi li za ção ace i tá vel.

O SR.  RUBENS DOS SANTOS SILVA – Per -
fe i ta men te. Na hora em que o pa ci en te vai fa zer um
con sen ti men to li vre, es cla re ci do, vai as si nar um do -
cu men to que está es cla re ci do, mas ele não pode se
re por tar ao pro du to quan do ele está fa zen do aqui lo
com o mé di co. O mé di co não tem nada a ver com o
pro du to, não pode ates tar a qua li da de do pro du to.
Ele tam bém re ce be aque le pro du to. 
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Em re la ção a isso aqui, o con sen ti men to li vre
es cla re ci do é um do cu men to no qual o pa ci en te diz
que vai se sub me ter a de ter mi na do pro ce di men to,
pro pos to por si ou in di ca do pelo mé di co, e que está
per fe i ta men te in for ma do de como será esse pro ce -
di men to, dos seus ris cos e con se qüên ci as, etc.. É
di fe ren te de au to ri zar o fu la no de tal a fa zer isso ou
aqui lo ou tro. Então, uma au to ri za ção des sa po de ria
pa re cer como um con tra to de ris co e o mé di co já se
va ler dis so para ter um ha be as cor pus pre ven ti vo.
Acho o Con se lho Di re tor es cla re ci do, as pes so as
es tão di zen do que não é uma au to ri za ção pura e
sim ples. É o pa ci en te di zen do que o mé di co fu la no
de tal, Ru bens dos San tos Sil va, o in for mou, o es -
cla re ceu e, por tan to, ele con cor da em se sub me ter
ao tra ta men to. 

Não há cons tran gi men to ne nhum. Acho que
quan do o Dr. Abdon se re por tou aqui, e o jor nal de
me di ci na fez a re por ta gem, ele dis se: o Con se lho
Fe de ral con si de ra que o mé di co é obri ga do, por
ques tões éti cas, a ex pli car ao seu pa ci en te – art. 46
– como pro pe de u ta e como te ra pe u ta, sem a ne ces -
si da de de um la u do de au to ri za ção. Não es ta mos fa -
lan do em la u do de au to ri za ção. Esta mos di zen do
que o mé di co tem que es cla re cer e o pa ci en te es -
cre ver que está per fe i ta men te in for ma do da qui lo que 
vai acon te cer. É isso. Não há di ver gên cia nis so. Cre -
io que al guém pode se apro ve i tar dis so e di zer: olha, 
o pró prio Con se lho está achan do que se ria um
cons tran gi men to para o mé di co. Eu con ti nuo achan -
do que o mé di co não pode se fur tar a es cre ver aqui -
lo que ele está di zen do ao pa ci en te e ele tem a obri -
ga ção de di zer. Por tan to, tem que es cre ver para que 
ele seja ho nes to com a sua pro fis são e prin ci pal -
men te com o seu pa ci en te.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) –
Agra de ço a pre sen ça dos Srs. Se na do res. Agra de ço 
so bre ma ne i ra a gran de con tri bu i ção ofe re ci da à nos -
sa Co mis são e ao re la tor pelo emi nen te Dr. Ru bens
Sil va, Se cre tá rio-Ge ral do Con se lho Fe de ral de Me -
di ci na.

Antes de en cer rar a pre sen te re u nião, gos ta ria
de in for mar aos Srs. Se na do res que, ama nhã, quar -
ta-fe i ra, às 14h, será re a li za da a re u nião or di ná ria
da Co mis são de Assun tos So ci a is, nes ta sala, com
uma mu dan ça de ho rá rio em fun ção de um en ten di -
men to que hou ve en tre os lí de res e os pre si den tes
de Co mis são do Se na do, que re sol ve ram, jun to ao
Pre si den te do Se na do, es ta be le cer o en ten di men to
de que o Re gi men to Inter no deve ser cum pri do, e

que o ho rá rio re gi men tal da re u nião des ta Co mis são 
é às 14h, nas quar tas-fe i ras. 

Está en cer ra da a pre sen te re u nião. 

Mu i to obri ga do, Dr. Ru bens. 

(Le van ta-se a re u nião às 19h19min.)

Do cu men tos ane xa dos pela Se cre ta -
ria-ge ral da Mesa, nos ter mos do art. 250 do 
Re gi men to Inter no.

REQUERIMENTO Nº 2, DE 2001-CAS

Con si de ran do a com ple xi da de da ma té ria, bem 
como a ne ces si da de de ou tros es cla re ci men tos, re -
que i ro, nos ter mos do Inci so II, do art. 90, com bi na -
do com o ar ti go 335 in ci so II do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral, que se jam con vi da das as pes -
so as aba i xo ali nha das, para ma ni fes ta ção, em au -
diên cia pú bli ca nes ta Co mis são de Assun tos So ci a -
is, so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 26, de 1999, 
que “Esta be le ce nor mas para o uso mé di co das pró -
te ses de si li co ne e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Con vi da dos:

1) Dr. Aymar Sper li — Ci rur gião plás ti co —
Prof. da Fa cul da de de Ciên ci as Mé di cas da San ta
Casa de São Pa u lo. 

Au tor do tra ba lho “Com pli ca ções com pró te ses 
ma má ri as”, pu bli ca do na Re vis ta da So ci e da de
Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca;

2) De pu ta do Esta du al, pelo Rio de Ja ne i ro, Dr.
Ja mil Had dad – Ex-Mi nis tro da Sa ú de, Ex-Se na dor,
mé di co;

3) Dr. Car los Sclzerr — Car di o lo gis ta, Di re tor
do Hos pi tal de Car di o lo gia de La ran je i ras — Rio de
Ja ne i ro;

4) Dr. Cláu dio Ma i e ro vitch Pes sa nha Hen ri ques 
– Mé di co Sa ni ta ris ta – Di re tor-Adjun to da Agên cia
Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (para no vos es cla -
re ci men tos); e

5) Bár ba ra Fer re i ra – Ide a li za do ra da “Lei do
Si li co ne” – mem bro do Co mi tê das Ví ti mas do Si li co -
ne, nos Esta dos Uni dos.

Sala das Ses sões, Se na do ra Ma ria do Car mo
Alves.
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REQUERIMENTO Nº 5 DE 2001 – CAS

Nos ter mos re gi men ta is, re que i ro, em aden do
ao re que ri men to da Se na do ra Ma ria do Car mo, a oi ti -
va do Dr. Luiz Car los Celi Gar cia, re pre sen tan te da
So ci e da de Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca, na au diên -
cia pú bli ca so bre o pro je to 26/1999, que tra ta do uso
do si li co ne.

Sala das Co mis sões, – Nilo Te i xe i ra Cam pos,
Se na dor.

REQUERIMENTO Nº 19 DE 2001 – CAS

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is a in -
clu são do nome do Dr. Car los Au gus to Car -
pa ne da – Pre si den te da Se ção DF da Asso -
ci a ção Bra si le i ra de Ci rur gia Plás ti ca, para
ser ou vi do na Au diên cia Pú bli ca já apro va da 
por esta Co mis são, quan do de ba te rá so bre
o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 26, de 1999
(PL nº 3691, de 1997, na ori gem), que
“Esta be le ce nor mas para o uso mé di co das
pró te ses de si li co ne e dá o ou tras pro vi dên -
ci as.”

Sala das Ses sões, 28 de maio de 2001. – Se na -
dor Se bas tião Ro cha, Lí der do PDT.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
RE PÚ BLI CA FE DE RA TI VA DO BRA SIL 

....................................................................................
Art. 197. São de re le vân cia pú bli ca as ações e

ser vi ços de sa ú de, ca ben do ao Po der Pú bli co dis por,
nos ter mos da lei, so bre sua re gu la men ta ção, fis ca li -
za ção e con tro le, de ven do sua exe cu ção ser fe i ta di -
re ta men te ou atra vés de ter ce i ros e, tam bém, por
pes soa fí si ca ou ju rí di ca de di re i to pri va do.
....................................................................................

Art. 200. Ao sis te ma úni co de sa ú de com pe te,
além de ou tras atri bu i ções, nos ter mos da lei:

I – con tro lar e fis ca li zar pro ce di men tos, pro du -
tos e subs tân ci as de in te res se para a sa ú de e par ti ci -
par da pro du ção de me di ca men tos, equi pa men tos,
imu no bi o ló gi cos, he mo de ri va dos e ou tros in su mos;
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95
 DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -

co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

DECRETO-LEI Nº 2.848
 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal

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

Le são cor po ral

Art. 129 – Ofen der a in te gri da de cor po ral ou a
sa ú de de ou trem:

Pena – de ten ção de 3 (três) me ses a 1 (um) ano.

Le são cor po ral de na tu re za gra ve

§ 1º – Se re sul ta:
I – in ca pa ci da de para as ocu pa ções ha bi tu a is,

por mais de 30 (trin ta) dias;
II – pe ri go de vida;
III – de bi li da de per ma nen te de mem bro, sen ti do

ou fun ção;
IV – ace le ra ção de par to:
Pena – re clu são, de 1 (um) a 5 (cin co) anos.
§ 2º – Se re sul ta:
I – in ca pa ci da de per ma nen te para o tra ba lho;
II – en fer mi da de in cu rá vel;
III – per da ou inu ti li za ção de mem bro, sen ti do ou 

fun ção;
IV – de for mi da de per ma nen te;
V – abor to:
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.

Le são cor po ral se gui da de mor te

§ 3º – Se re sul ta mor te e as cir cuns tân ci as evi -
den ci am que o agen te não quis o re sul ta do, nem as -
su miu o ris co de pro du zi-lo:

Pena – re clu são, de 4 (qua tro) a 12 (doze) anos.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re la ti -
va men te ao Pro je to de Lei do Se na do n.º 115, de
2000-Com ple men tar, de au to ria do Se na dor Osmar
Dias, que es ta be le ce me ca nis mos de ges tão or ça -
men tá ria obri ga tó ria e dá ou tras pro vi dên ci as, cujo
pa re cer foi lido an te ri or men te, de acor do com o dis -
pos to no pa rá gra fo úni co do art. 254, com bi na do com
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o art. 133, § 1º, do Re gi men to Inter no, fica aber to o
pra zo de dois dias úte is para in ter po si ção de re cur so,
por um dé ci mo dos mem bros do Se na do, para que a
ma té ria con ti nue sua tra mi ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re la ti -
va men te ao Pro je to de Lei do Se na do n.º 194, de
2000-Com ple men tar, de au to ria do Se na dor Ca sil do
Mal da ner, que obri ga a União a res sar cir to das as
par ce las per ten cen tes ao Fun do de Par ti ci pa ção dos
Mu ni cí pi os – FPM e ao Fun do de Par ti ci pa ção dos
Esta dos e Dis tri to Fe de ral – FPE que fo ram re ti das
du ran te a vi gên cia do Fun do de Esta bi li za ção Fis cal – 
FEF e dá ou tras pro vi dên ci as, cujo pa re cer foi lido an -
te ri or men te, de acor do com o dis pos to no pa rá gra fo
úni co do art. 254 do Re gi men to Inter no, fica aber to o
pra zo de dois dias úte is para in ter po si ção de re cur so,
por um dé ci mo dos mem bros do Se na do, para que a
ma té ria con ti nue sua tra mi ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – 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 26, de 1999 (nº 3.961/97, na
Casa de ori gem), que es ta be le ce nor mas para o uso
mé di co das pró te ses de si li co ne e dá ou tras pro vi dên -
cia, cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, fi ca rá pe ran te
a Mesa du ran te cin co dias úte is, a fim de re ce ber
emen das, nos ter mos do art. 235, II, d, do Re gi men to
Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – 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 Na bor
Jú ni or. 

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 10, DE 2002

Re que i ro, 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 atle ta Tho maz So a res da Sil va, o Zi zi nho,
apre sen tan do con do lên ci as à fa mí lia.

Jus ti fi ca ção

Ele era um ar tis ta da bola. Tho maz So a res da
Sil va, o Zi zi nho, fa le ceu no iní cio do ano, mas fi cou a
lem bran ça da que le que foi o me lhor jo ga dor de sua
ge ra ção.

Zi zi nho, dis pu tou a Copa do Mun do de 1950,
sen do con si de ra do o me lhor jo ga dor da que la com pe -
ti ção en tre to das as se le ções. Co le ci o nou tí tu los por
onde pas sou, es pe ci al men te no Fla men go e no São
Pa u lo, onde che gou quan do já ti nha 35 anos e mes -
mo as sim le vou sua equi pe ao tí tu lo pa u lis ta, des ban -

can do San tos e Co rint hi ans, que do mi na vam o fu te -
bol pa u lis ta na que la épo ca.

Enquan to jo ga va, par ti ci pou de to das as for ma -
ções da se le ção bra si le i ra em sua épo ca. Não foi à
toa, por tan to, que até o Rei Pelé o con si de rou seu
ído lo.

Zi zi nho, foi em bo ra com 80 anos de ida de e nos
de i xou a sa u da de e a lem bran ça de um atle ta e um
ser hu ma no vi to ri o so.

Apre sen to esse re que ri men to de Voto de Pe sar,
como uma úl ti ma ho me na gem do Con gres so Na ci o -
nal, a essa fi gu ra im por tan te no ce ná rio es por ti vo na -
ci o nal.

Sala das Ses sões, 20 de fe ve re i ro de 2002. –
Se na dor Ma gui to Vi le la.

REQUERIMENTO Nº 11, DE 2002

Re que i ro, 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 atle ta Edval do Izí dio Neto, o Vavá, apre -
sen tan do con do lên ci as à fa mí lia.

Jus ti fi ca ção

Edval do Izí dio Neto, o gran di o so Vavá, foi um
dos gran des no mes do es por te na ci o nal. Bi-cam peão
mun di al pela Se le ção Bra si le i ra de Fu te bol em 1958 e 
1962, co nhe ci do como Pe i to de Aço, foi o úni co jo ga -
dor em toda a his tó ria do fu te bol a mar car gols em
duas fi na is de Copa do Mun do.

Vavá, mor reu no úl ti mo dia 19 de ja ne i ro, aos 67
anos, no Rio de Ja ne i ro após so frer pa ra da car día ca.
Ele de i xa a vi ú va Mí ri am Izí dio e um le ga do de su ces -
so den tro e fora de cam po.

Vavá, era co nhe ci do além de um ex ce len te jo ga -
dor de fu te bol, como um ho mem hu mil de, sem va i da -
des, além de ser exem plo de pai, es po so e che fe de
fa mí lia.

Por onde pas sou, de i xou ras tro de gló ri as e con -
quis tas. Foi as sim não ape nas na Se le ção Bra si le i ra,
como tam bém no Vas co da Gama, no Pal me i ras e no
Atlé ti co de Ma drid, clu bes onde jo gou e con quis tou
vá ri os tí tu los.

Vavá fa le ceu dis tan te dos ami gos, num se pul ta -
men to onde es ta vam pre sen tes ape nas 200 pes so as.
Ë jus to que pres te mos a ele uma ho me na gem por
tudo que fez pelo país e pelo mo de lo de atle ta e de
ho mem que foi.

Ë por isso que apre sen to esse re que ri men to de
Voto de Pe sar, con tan do com o apo io de to dos na sua
apro va ção.
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Sala das Ses sões, 20 de fe ve re i ro de 2002. –
Se na dor Ma gui to Vi le la.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – 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.

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, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

SGM/P nº 22/02

Bra sí lia, 20 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Re por tan do-me ao Ofí cio nº 12/2002, da ta do de 

29 de ja ne i ro do cor ren te ano, que en ca mi nha a esta
Casa o Re la tó rio Fi nal da Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to 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, in for mo a Vos sa
Exce lên cia que en ca mi nhei o re fe ri do tex to ao Sr.
Cor re ge dor, para exa me da re co men da ção con ti da
na pá gi na 991, re fe ren te ao Sr. De pu ta do Eu ri co Mi -
ran da.

Co lho o en se jo para re no var a Vos sa Exce lên cia 
pro tes tos de ele va do apre ço e dis tin ta con si de ra ção.
– Aé cio Ne ves, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O ex pe di en te lido será pu bli ca do e jun ta do ao 
pro ces sa do.

So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do que
será lido pelo Sr. 1E Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Na bor Jú ni or. 

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 3, DE 2O02

Acres cen ta pa rá gra fo ao art. 55 da
Lei nº 6.815, de 19 de agos to de 1980,
para per mi tir a con ces são de vis to a es -
tran ge i ro por ta dor de do cu men to de vi a -
gem emi ti do por go ver no não re co nhe ci -
do pelo Go ver no bra si le i ro".

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 55 da Lei nº 6.815, de 19 de agos to

de 1980, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te § 2º,
re de no mi nan do-se seu atu al pa rá gra fo úni co:

Art. 55.  .................................................

§ 1º .......................................................
§ 2º O Go ver no bra si le i ro po de rá con -

ce der vis to tem po rá rio, pelo pra zo má xi mo
de no ven ta dias, a es tran ge i ro por ta dor de
do cu men to de vi a gem emi ti do por go ver no
não re co nhe ci do pelo Go ver no bra si le i ro, ou 
não vá li do para o Bra sil, des de que ele es te -
ja em vi a gem de ne gó ci os ou em mis são co -
mer ci al ou eco nô mi ca. (NR)

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

Jus ti fi ca ção

O pre sen te Pro je to de Lei visa a cor ri gir uma si -
tu a ção que se afi gu ra anô ma la nos dias de hoje, de
cres cen te glo ba li za ção e in ten sos flu xos de bens, ca -
pi ta is e pes so as por todo o Pla ne ta. Em que pese ain -
da a pre va lên cia do sis te ma clás si co de re co nhe ci -
men to po lí ti co en tre os Esta dos para que se per mi ta a 
con ces são de vis tos de en tra da nos ter ri tó ri os res -
pec ti vos, há que se le var em con ta hoje que os ne gó -
ci os e in te res ses eco nô mi cos glo ba li za dos fa zem
com que, mu i tas ve zes, a na ci o na li da de de ori gem
dos in ves ti do res não obe de ça aos cri té ri os po lí ti cos
para o des ti no de suas apli ca ções.

Essa hi pó te se apli ca-se com exa ti dão ao caso
de Ta i wan. Con si de ra da como uma Pro vín cia sua re -
be la da, a Chi na con ti nen tal exi ge o não-re co nhe ci -
men to de Ta i wan, como cri té rio para es ta be le cer re la -
ções po lí ti cas com os de ma is Pa í ses. Obvi a men te, o
po de rio da Chi na faz com que a ma i or par te das de -
ma is na ções se do bre a essa exi gên cia, in clu si ve os
Esta dos Uni dos da Amé ri ca.

Não obs tan te, res pe i ta dos os li mi tes di ta dos
pela con ve niên cia po lí ti ca (e eco nô mi ca), os Pa í ses
de vem bus car uma aco mo da ção não-agres si va des -
sa con jun tu ra, de for ma a pro pi ci ar boas con di ções
para o flu xo de pes so as que in te res sem ao país re -
cep tor, ten do em vis ta as dis po ni bi li da des de re cur -
sos ex ter nos a se rem apli ca dos e a con se qüen te ge -
ra ção de tra ba lho e de de sen vol vi men to no País.

Com esse en ten di men to, pro po mos o pre sen te
Pro je to de Lei, que acres ce um pa rá gra fo ao art. 55 da
Lei do Estran ge i ros, de for ma a per mi tir que o Go ver no,
dis cri ci o na ri a men te, pos sa con ce der vis tos tem po rá ri os 
para vi a jan tes pro ce den tes de Pa í ses não re co nhe ci -
dos pelo Bra sil, mas cuja en tra da seja de in te res se re cí -
pro co do pon to de vis ta do Go ver no bra si le i ro.

Sala das Ses sões, 20 de fe ve re i ro de 2002. –
Se na dor Mo re i ra Men des. 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 6.815, DE 19 DE AGOSTO DE 1980

De fi ne a si tu a ção ju rí di ca do es tran -
ge i ro no Bra sil, cria o Con se lho Na ci o nal
de imi gra ção.

Esta lei foi Re pu bli ca da pela De ter mi na ção do
Arti go 11, da Lei nº 6.964, de 9-12-1981.

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. 55. Po de rá ser con ce di do pas sa por te para
es tran ge i ro: (Re nu me ra do pela Lei nº 6.964, de
9-12-81)

I – no Bra sil:
a) ao apá tri da e ao de na ci o na li da de in de fi ni da;
b) a na ci o nal de país que não te nha re pre sen ta -

ção di plo má ti ca ou con su lar no Bra sil, nem re pre sen -
tan te de ou tro país en car re ga do de pro te gê-lo;

c) a asi la do ou a re fu gi a do, como tal ad mi ti do no 
Bra sil.

II – no Bra sil e no ex te ri or, ao côn ju ge ou à vi ú va
de bra si le i ro que haja per di do a na ci o na li da de ori gi -
ná ria em vir tu de do ca sa men to.

Pa rá gra fo úni co. A con ces são de pas sa por te, no 
caso da le tra b, do item I, des te ar ti go, de pen de rá de
pré via con sul ta ao Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o -
res.

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

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal – de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O pro je to será pu bli ca do e re me ti do à Co mis -
são com pe ten te.

So bre a mesa, pro je to de de cre to le gis la ti vo que 
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 2,  DE 2002

Sub me te o ple bis ci to a uni fi ca ção
das po lí ci as ci vis e mi li ta res dos Esta dos 
e do Dis tri to Fe de ral.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O sis te ma de vo ta ção re la ti vo às ele i ções

de 6 de ou tu bro de 2002 in clu i rá ple bis ci to so bre a

uni fi ca ção das po lí ci as ci vis e mi li ta res dos Esta dos e
do Dis tri to Fe de ral, me di an te o qual os ele i to res de ve -
rão res pon der se a apro vam ou não.

Art. 2º O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral de ter mi na rá
as pro vi dên ci as ne ces sá ri as à re a li za ção do ple bis ci -
to de ter mi na do no art. 1º

Art. 3º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pro mul ga ção.

Jus ti fi ca ção

A cri se que en vol ve a se gu ran ça pú bli ca, no
Bra sil, atin giu li mi tes in su por tá ve is, exi gin do me di das
efe ti va men te co ra jo sas por par te das au to ri da des dos 
Três Po de res da Re pú bli ca.

A sen sa ção ge ne ra li za da de im po tên cia e de in -
tran qüi li da de se fun da men ta na li ber da de com que
agem os ban di dos, en cas te la dos em con cen tra ções
de mo grá fi cas ur ba nas e ar ri ma dos na pre ca ri e da de
das cor po ra ções po li ci a is. Ga nha con tor nos de una ni -
mi da de o sen ti men to de que as for ças da Lei e da or -
dem pre ci sam ad qui rir nor mas e re cur sos ope ra ci o -
na is mais co nem po râ ne os, mo der ni zan do des de
suas es tru tu ras fun ci o na is até o ar ma men to que lhes
é for ne ci do pela so ci e da de.

A cri mi na li da de pos sui ób vi as ra í zes só ci o e co -
nô mi cas, em es pe ci al aque las fin ca das no per ver so
bi nô mio de sem pre go/mi sé ria – mas isso não pode ini -
bir o Esta do, em sua ta re fa de re pri mir de li tos e pu nir
seus pra ti can tes. São duas, na ver da de, as fren tes a
se rem si mul ta ne a men te ata ca das: re du zir os ín di ces
de po bre za e pro pi ci ar se gu ran ça aos ci da dãos, no
cum pri men to de suas ati vi da des ro ti ne i ras.

A gran de po lê mi ca, nes se cam po, é a trans for -
ma ção ou não das for ças po li ci a is ci vis e mi li ta res,
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, em cor po ra ções
úni cas. Tal pas so exi ge mu i ta pru dên cia, pois es ta -
mos fa lan do de ins ti tu i ções cen te ná ri as e de um sis te -
ma cris ta li za do jun to à so ci e da de. E uma pro vi dên cia
que, se vier a ser ado ta da, re pre sen ta rá a mais pro -
fun da mu dan ça nas ações po li ci a is já ve ri fi ca da em
toda a nos sa His tó ria.

Os lob bi es são for tes e não há como con de nar,
de pla no, a sua le gi ti mi da de. Afi nal, tan to os agen tes
mi li ta res como os ci vis o são em vir tu de de con cur sos
e de ou tras for mas de mo crá ti cas de se le ção; para in -
gres sar nas res pec ti vas car re i ras e fa zer jus a suas
pre ro ga ti vas, en fren ta ram se ve ras pro vas de ca pa ci -
da de fí si ca, es co lar e in te lec tu al, me re cen do, des tar -
te, ser tra ta dos com res pe i to.

O in te res se de toda a co le ti vi da de, en tre tan to,
deve fa lar mais alto. E, por isso – em con si de ra ção à
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im por tân cia do as sun to e à pro fun di da de da me di da – 
é de cris ta li na jus ti ça a ne ces si da de de que essa
mes ma co le ti vi da de se pro nun cie a res pe i to, atra vés
do mé to do mais au tên ti co de nos so ar se nal le gis la ti -
vo: o ple bis ci to.

Por con ta dis so, ob ser va da a pre vi são cons ti tu -
ci o nal da com pe tên cia do Con gres so Na ci o nal para
con vo car con sul ta ple bis ci tá ria (art. 49, XV), pro -
põe-se o pre sen te Pro je to de De cre to Le gisl ati vo, en -
se jan do ao ci da dão bra si le i ro ori en tar o Po der Pú bli -
co, na bus ca das me lho res so lu ções para de fen der a
so ci e da de hoje ame a ça da.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O pro je to será pu bli ca do e re me ti do à Co mis -
são com pe ten te.

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

São li dos os se guin tes:

Ofí cio nº 13-L-PFL/2002

Bra sí lia, 19 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Vos sa Exce -

lên cia os no mes dos De pu ta dos do Par ti do da Fren te
Li be ral que fa rão par te da Co mis são Mis ta des ti na da
a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 14, de 21 de
de zem bro de 2001, 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”, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Efe ti vo:
De pu ta do José Car los Ale lu ia
De pu ta do Mo re i ra Fer re i ra
Su plen te:
De pu ta do Pe dro Bit ten court
De pu ta do Ra fa el Gre ca
Aten ci o sa men te, De pu ta do Ino cên cio Oli ve i ra

– Lí der do PFL.

Ofi cio nº 14-L-PFL/2002

Bra sí lia, 19 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Vos sa Exce -

lên cia os no mes dos De pu ta dos do Par ti do da Fren te
Li be ral que fa rão par te da Co mis são Mis ta des ti na da
a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi so ria nº 15, de 21 de
de zem bro de 2001, 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", em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Efe ti vo:
De pu ta do Ro nal do Ca i a do
De pu ta do Pa u lo Bra ga
Su plen te:
De pu ta da Ká tia Abreu
De pu ta do Abe lar do Lu pi on
Aten ci o sa men te, De pu ta do Ino cên cio Oli ve i ra

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

si dên cia, os Se na do res do Blo co PSDB/PPB que
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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 16
Pu bli ca ção DOU: 27-12-01
Assun to: Alte ra a le gis la ção tri bu tá ria fe de ral e

dá ou tras pro vi dên ci as.
Ti tu lar: Se na dor Ri car do San tos
Su plen te: Se na dor Pe dro Piva
Bra sí lia, 19-2-2002 – Se na dor Ge ral do Melo,

Lí der do Blo co PSDB/PPB.
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 so ria:

MP Nº 17
PUBLICAÇÃO DOU: 28-12-01
Assun to:
Dis põe so bre re mis são da Con tri bu i ção para o

De sen vol vi men to da Indús tria Ci ne ma to grá fi ca –
COIDECINE, de que tra ta o art. 32 da Me di da Pro vi -
só ria nº 2.228-1, de 6 de se tem bro de 2001.

Ti tu lar: Se na dor Artur da Tá vo la
Su plen te: Se na dor Ro nal do Cu nha Lima
Bra sí lia, 19-2-2002 – Se na dor Ge ral do Mel lo, Lí -

der do BLOCO PSDB/PPB.
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: 18
Pu bli ca ção DOU: 28-12-91
Assun to: Dis põe so bre sub ven ções ao pre ço e

ao trans por te do ál co ol com bus tí vel e sub sí di os ao
pre ço do gás li qüe fe i to de pe tró leo – GLP, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Ti tu lar: Se na dor Pe dro Piva
Su plen te: Se na dor Luiz Otá vio
Bra sí lia, 19 de fe ve re i ro de 2002. – Se na dor Ge -

ral do Melo, Lí der do Blo co PSDB/PPB.

Ofí cio nº 6/Plen

Bra sí lia, 20 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a V. Exª a fim de in di -

car, como ti tu lar, o De pu ta do José Ge no í no, PT/SP,
em subs ti tu i ção ao De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e -
nhalgh, PT/SP, na Co mis são Mis ta Tem po rá ria des ti -

na da a “le van tar e di ag nos ti car as ca u sas e efe i tos da
vi o lên cia que as so la o País, ou vin do-se, para tan to,
Go ver na do res de Esta dos, Se cre tá ri os de Se gu ran ça 
Pú bli ca, Co man dan tes das Po lí ci as Ci vis e Mi li ta res,
Di re to res de Pre sí di os e ou tros es pe ci a lis tas e au to ri -
da des li ga dos à área e re qui si tan do-se có pia de to das 
as pro po si ções em tra mi ta ção em am bas as Ca sas,
para con so li dá-las em uma úni ca pro pos ta de emen -
da à Cons ti tu i ção ou em um úni co pro je to de lei, con -
for me o caso, com vis ta a uma tra mi ta ção em rit mo
ace le ra do tan to na Câ ma ra como no Se na do”. Como
su plen te, o De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh,
PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Nel son Pe le gri -
no, PT/BA.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do João Pa u lo, Lí der 
do PT.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – 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 Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 8/2002 – GLDPT

Bra sí lia, 20 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a V. Exª que al te rei as in di ca ções fe i -

tas para a com po si ção das va gas ocu pa das pelo Blo -
co Par la men tar de Opo si ção na Co mis são cri a da pelo 
Re que ri men to nº 1, de 2002-CN.

É a se guin te a nova com po si ção
Ti tu la res:
Se na do res Ro ber to Fre i re, Se bas tião Ro cha e

Ge ral do Can di do
Su plen tes:
Se na do ras Emi lia Fer nan des, He lo í sa He le na e

Se na dor Osmar Dias.
Aten ci o sa men te, – Se na dor José Edu ar do Vi e -

i ra, Lí der do PT e do Blo co Par la men tar de Opo si ção.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – A Pre si dên cia de sig na os Srs. Se na do res Ro -
ber to Fre i re, Se bas tião Ro cha e Ge ral do Cân di do,
como ti tu la res, e as Sras. Se na do ras Emi lia Fer nan -
des e He lo í sa He le na e o Sr. Se na dor Osmar Dias,
como su plen tes, in di ca dos pela Li de ran ça do PT e do
Blo co Par la men tar de Opo si ção para com po rem a
Co mis são cri a da pelo Re que ri men to n.º 01, de
2002-CN.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra a V. Ex.ª.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, peço 
a pa la vra para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – 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 a V. Exª.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, peço a 
pa la vra para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª tem a pa la vra.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
peço a pa la vra para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Car los Va la da -
res) – V. Exªs se rão aten di dos, na for ma re gi men tal,
no ho rá rio de ter mi na do pelo Re gi men to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Pas sa-se à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao pri me i ro ora dor ins cri to,
Se na dor Na bor Jú ni or.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, o Con gres so Na ci o nal, na sex ta-fe i ra,
abriu os tra ba lhos da úl ti ma ses são le gis la ti va da atu -
al le gis la tu ra, ci en te de que a so ci e da de es pe ra de
seus in te gran tes uma ação efi caz e ime di a ta para a
so lu ção de gra ves pro ble mas que se acu mu la ram e
se agra va ram nos úl ti mos anos.

Du ran te o re ces so cons ti tu ci o nal, acom pa nha -
mos as no tí ci as, vin das de to das as re giões do País,
so bre a ex plo são des con tro la da da vi o lên cia ur ba na,
agra va men to dos ín di ces de de sem pre go e de mi sé -
ria, sur tos de do en ça que já de ve ri am ter sido er ra di -
ca das, in sol vên cia de gran des em pre sas, de se qui lí -
brio fis cal nos três ní ve is ad mi nis tra ti vos, e mu i tos ou -
tros pro ble mas – tudo às vés pe ras de um pe río do ele -
i to ral dos mais im por tan tes, que en vol ve su ces são
pre si den ci al, es co lha de no vos go ver na do res e re no -
va ção dos par la men tos fe de ra is e es ta du a is.

A men sa gem do Pre si den te da Re pú bli ca e a
agen da ela bo ra da pe los lí de res pre vê em um ano de
mu i to tra ba lho, no âm bi to das co mis sões e dos ple ná -
ri os, cuja pa u ta ain da está tra va da pela fal ta de pro -
nun ci a men to fi nal so bre me di das pro vi só ri as, re ma -
nes cen tes do ano pas sa do.

Isso, to da via, não de ve rá ser obs tá cu lo ao es ta -
be le ci men to de um ra zoá vel rit mo de tra ba lho, com -
pa tí vel com as ex pec ta ti vas da so ci e da de e as ne ces -
si da des da Na ção.

E es sas ex pec ta ti vas se vol tam, es sen ci al men -
te, para os se guin tes pon tos:

1. pro je to de pror ro ga ção da CPMF;
2. pro je to que dis põe so bre a uni fi ca ção das leis

so bre o ICMS;
3. pro je to que re gu la men ta o Sis te ma Fi nan ce i -

ro Na ci o nal;
4. pro je to que pro põe a va lo ri za ção dos acor dos

tra ba lhis tas co le ti vos;
5. pro je to que ins ti tui a pre vi dên cia com ple men -

tar para os ser vi do res pú bli cos;
6.pro je to de re gu la men ta ção da ti tu la ri da de das

ações de sa ne a men to bá si co;
7. pro je to que al te ra o Esta tu to do Índio; e
8. pro je tos que dis põem so bre se gu ran ça pú bli -

ca, in clu si ve al te ran do as es tru tu ras e a ju ris di ção das 
cor po ra ções po li ci a is.

Esse úl ti mo item me re ce des ta que es pe ci al, pe -
ran te a opi nião pú bli ca, alar ma da com os nú me ros e o 
ní vel de agres si vi da de de que se têm re ves ti do as
ações dos ban di dos. O Con gres so Na ci o nal, sem pre
aler ta às as pi ra ções na ci o na is, está to man do a ini ci a -
ti va de ana li sar to das as pro po si ções que tra mi tam
so bre o as sun to, nas suas duas Ca sas.

É um pro ble ma cru ci al, in clu si ve pela ne ces si -
da de de to mar de ci sões em tor no de ins ti tu i ções cen -
te ná ri as, como as po lí ci as ci vil e mi li tar. Sua uni fi ca -
ção é exi gi da por lar gos se to res da so ci e da de, que
es pe ram des sa mu dan ça uma ação mais efi caz e
con sis ten te con tra os cri mi no sos.

Em con tra par ti da, as cor po ra ções usam todo o
seu pres tí gio, po lí ti co e so ci al, para de fen der o atu al
sis te ma. E não po de mos fa zer tá bua rasa da le gi ti mi -
da de des ses lob bi es, por que tan to os agen tes da po lí -
cia ci vil como os in te gran tes das cor po ra ções po li ci a -
is mi li ta res só fo ram no me a dos de po is de sub me ti dos 
a se ve ros tes tes in te lec tu a is, psi co ló gi cos e fí si cos.

Exis tem, ain da, ques tões prá ti cas a se rem de fi -
ni das, como, por exem plo: quem vai co man dar os nú -
cle os ope ra ci o na is da po lí cia uni fi ca da – os atu a is ofi -
ci a is da PM? Os atu a is de le ga dos ci vis?

O pro ble ma exi ge pru dên cia e co ra gem.
Pru dên cia para não apa gar, gra tu i ta men te, sé -

cu los de his tó ria, o que acon te ce ria com a ex tin ção da 
Po lí cia Mi li tar, cu jas ra í zes es tão fin ca das nos tem pos 
co lo ni a is; pru dên cia, tam bém, para não de ses ti mu lar
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os agen tes ci vis, hoje ori un dos, em gran de par te, das
me lho res es co las su pe ri o res do País.

E co ra gem para as su mir a res pon sa bi li da de de
pra ti car tão pro fun da al te ra ção no con jun to das for ças 
de di ca das à lei e à or dem pú bli ca. Se ti ver que ser fe i -
to, va mos fazê-lo, mes mo ar ros tan do a do lo ro sa in sa -
tis fa ção das cen te nas de mi lha res de ser vi do res e
seus fa mi li a res, nos se to res atin gi dos.

A gra vi da de do pro ble ma e os le gí ti mos di re i tos
nele en vol vi dos exi gem uma ati tu de se re na e ob je ti va
para res guar dar o mais alto dos in te res ses em jogo: a
paz so ci al. 

Aten to a essa ques tão, es tou co lhen do as si na -
tu ras – e já o en ca mi nhei à Mesa, in clu si ve aca bou de
ser lido na Hora do Expe di en te – para um pro je to de
de cre to le gis la ti vo que con vo ca, para o dia 6 de ou tu -
bro, si mul ta ne a men te às ele i ções ge ra is, um ple bis ci -
to que ou vi rá, em todo o País, a opi nião pre do mi nan -
te: as po lí ci as ci vil e mi li tar de vem con ti nu ar como são 
hoje, duas cor po ra ções in de pen den tes? Ou de vem
ser uni fi ca das, sob es tru tu ra e co man do úni cos?

Pa re ce mu i to tem po. Os aço da dos de sem pre,
mais uma vez, vão pro tes tar con tra a pro pos ta; os de -
fen so res das prer ro ga ti vas das cor po ra ções ten ta rão, 
de to das as for mas, im pe dir um ve re dic to con trá rio a
seus in te res ses. Mas, na ver da de, é o tem po má xi mo
ne ces sá rio a um pro nun ci a men to co le ti vo da na ci o -
na li da de; é o tem po mí ni mo para que se mude, ra di -
cal men te, um sis te ma dú pli ce, que re mon ta há vá ri os
sé cu los pas sa dos.

Mas, como se viu na pa u ta bá si ca que re la ci o -
nei no iní cio des te pro nun ci a men to, exis tem, tam -
bém, ques tões de ma cro po lí ti ca e eco no mia, pres -
tes a se rem sub me ti das à de li be ra ção con gres su al.
O Go ver no está con fe rin do pri o ri da de má xi ma à
pror ro ga ção da CPMF, até ju nho do ano vin dou ro,
jul gan do-a es sen ci al ao fe cha men to das con tas do
exer cí cio fi nan ce i ro ora ini ci a do. E, ao mes mo tem -
po, vê, aque le tri bu to, im por tan te fa tor de es ta bi li da -
de, na pas sa gem do po der para o novo Pre si den te
da Re pú bli ca, em 1º de fe ve re i ro de 2003.

Ao mes mo tem po, o Exe cu ti vo pede a uni fi ca -
ção das leis tri bu tá ri as que re gem o atu al ICMS. Se -
ria, se gun do as au to ri da des fe de ra is, o úni co meio
de aca bar com a guer ra ta ri fá ria en tre os Esta dos,
que, hoje, va lem-se de isen ções e in cen ti vos fis ca is, 
para ga nhar es pa ço na eco no mia da Fe de ra ção e
atra ir no vos in ves ti do res.

A pro pos ta de va lo ri za ção dos acor dos tra ba -
lhis tas co le ti vos, so bre pon do-os a leis vi gen tes, tam -
bém está so bre a mesa de dis cus sões – mas é ou -

tra al te ra ção pro fun da e ra di cal, que po de rá ca u sar
gran des im pac tos na vida dos as sa la ri a dos. E, por -
tan to, só de ve rá ser de ci di da após um am plo e ir res -
tri to de ba te com os se to res en vol vi dos, in clu si ve as
le gí ti mas en ti da des re pre sen ta ti vas da clas se obre i -
ra, pois as pa tro na is já se pro nun ci a ram, far ta men te, 
fa vo rá ve is à mu dan ça.

A pre vi dên cia com ple men tar para os ser vi do -
res pú bli cos, da mes ma for ma, exi gi rá res pon sa bi li -
da de e fir me za em sua apre ci a ção, pois são mu i tos
os as pec tos em tela, des de a ne ces si da de de pre -
ser va ção do po der aqui si ti vo dos em pre ga dos do
Po der Pú bli co até o modo de fazê-lo sem pre ju í zo
para o bol so do con tri bu in te.

Como se vê, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, es pe ra-nos, em 2002, um gran de vo lu me de
tra ba lho, en vol ven do a pers pec ti va de vo ta ções di fí -
ce is e po lê mi cas.

Que Deus nos dê for ças e dis cer ni men to para
cum prir mos nos sa ta re fa com dig ni da de e cor re ção,
fa zen do-nos dig nos da con fi an ça do povo, que nos
con fe riu os man da tos hoje de sem pe nha dos no Con -
gres so Na ci o nal.

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

Era o que ti nha a di zer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR NABOR JÚNIOR EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do na for ma do art. 210 do Re gi -
men to Inter no.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº  , DE 2002

Sub me te a ple bis ci to a uni fi ca ção
das po lí ci as ci vis e mi li ta res dos Esta dos 
e do Dis tri to Fe de ral.

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

Art. 1º O sis te ma de vo ta ção re la ti vo às ele i -
ções de 6 de ou tu bro de 2002 in clu i rá ple bis ci to so -
bre a uni fi ca ção das po lí ci as ci vis e mi li ta res dos
Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, me di an te o qual os
ele i to res de ve rão res pon der se a apro vam ou não.

Art. 2º O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral de ter mi na -
rá as pro vi dên ci as ne ces sá ri as à re a li za ção do ple -
bis ci to de ter mi na do no art. 1º

Art. 3º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pro mul ga ção.
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Jus ti fi ca ção

A cri se que en vol ve a se gu ran ça pú bli ca, no
Bra sil, atin giu li mi tes in su por tá ve is, exi gin do me di das
efe ti va men te co ra jo sas por par te das au to ri da des dos 
Três Po de res da Re pú bli ca.

A sen sa ção ge ne ra li za da de im po tên cia e de in -
tran qüi li da de se fun da men ta na li ber da de com que
agem os ban di dos, en cas te la dos em con cen tra ções
de mo grá fi cas ur ba nas e ani ma dos na pre ca ri e da de
das cor po ra ções po li ci a is. Ga nha con tor nos de una ni -
mi da de o sen ti men to de que as for ças da lei e da or -
dem pre ci sam ad qui rir nor mas e re cur sos ope ra ci o -
na is mais con tem po râ ne os, mo der ni zan do des de
suas es tru tu ras fun ci o na is até o ar ma men to que lhes
é for ne ci do pela so ci e da de.

A cri mi na li da de pos sui ób vi as ra í zes só ci o e co -
nô mi cas, em es pe ci al aque las fin ca das no per ver so
bi nô mio de sem pre go/mi sé ria — mas isso não pode
ini bir o Esta do, em sua ta re fa de re pri mir de li tos e pu -
nir seus pra ti can tes. São duas, na ver da de, as fren tes
a se rem si mul ta ne a men te ata ca das: re du zir os ín di -
ces de po bre za e pro pi ci ar se gu ran ça aos ci da dãos,
no cum pri men to de suas ati vi da des ro ti ne i ras.

A gran de po lê mi ca, nes se cam po, é a trans for -
ma ção ou não das for ças po li ci a is ci vis e mi li ta res,
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, em cor po ra ções
úni cas. Tal pas so exi ge mu i ta pru dên cia, pois es ta -
mos fa lan do de ins ti tu i ções cen te ná ri as e de um sis te -
ma cris ta li za do jun to à so ci e da de. É uma pro vi dên cia
que, se vier a ser ado ta da, re pre sen ta rá a mais pro -
fun da mu dan ça nas ações po li ci a is já ve ri fi ca da em
toda a nos sa His tó ria.

Os lob bi es são for tes e não há como con de nar,
de pla no, a sua le gi ti mi da de. Afi nal, tan to os agen tes
mi li ta res como os ci vis o são em vir tu de de con cur sos
e de ou tras for mas de mo crá ti cas de se le ção; para in -
gres sar nas res pec ti vas car re i ras e fa zer jus a suas
prer ro ga ti vas, en fren ta ram se ve ras pro vas de ca pa ci -
da de fí si ca, es co lar e in te lec tu al, me re cen do, des tar -
te, ser tra ta dos com res pe i to.

O in te res se de toda a co le ti vi da de, en tre tan to,
deve fa lar mais alto. E, por isso — em con si de ra ção à
im por tân cia do as sun to e à pro fun di da de da me di da
— é de cris ta li na jus ti ça a ne ces si da de de que essa
mes ma co le ti vi da de se pro nun cie a res pe i to, atra vés
do mé to do mais au tên ti co de nos so ar se nal le gis la ti -
vo: o ple bis ci to.

Por con ta dis so, ob ser va da a pre vi são cons ti tu -
ci o nal da com pe tên cia do Con gres so Na ci o nal para
con vo car con sul ta ple bis ci tá ria (art. 49, XV), pro -
põe-se o pre sen te Pro je to de De cre to Le gis la ti vo, en -

se jan do ao ci da dão bra si le i ro ori en tar o Po der Pú bli -
co, a bus ca das me lho res so lu ções para de fen der a
so ci e da de hoje ame a ça da.
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, por per mu ta com o Se na dor Anto nio Car -
los Ju ni or. 

V. Exª dis põe de 20 mi nu tos. 
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, faço um
bre ve re gis tro so bre o Do cu men to nº 67, da CNBB –
Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil –, que pro -
põe al gu mas re fle xões para as ele i ções de 2002.

Nes se do cu men to, a CNBB faz um apa nha do
ge ral so bre a im por tân cia do pro ces so ele i to ral, do
com po nen te éti co so ci al de que se re ves te a po lí ti ca e 
que deve es tar pre sen te em to dos es ses mo men tos,
ao mes mo tem po em que con ci ta não só os par ti dos
po lí ti cos, os can di da tos, as or ga ni za ções so ci a is de
uma ma ne i ra ge ral, mas par ti cu lar men te as co mu ni -
da des ecle si a is, os cha ma dos mo vi men tos de fé e po -
lí ti ca, a re fle ti rem so bre a im por tân cia e o sig ni fi ca do
do pro ces so ele i to ral. Te re mos ele i ções ge ra is para
de pu ta do es ta du al e fe de ral, go ver na dor, pre si den te
da re pú bli ca e se na dor. Esse é, por tan to, um mo men -
to mu i to im por tan te para uma es co lha ju di ci o sa por
par te do ele i to ra do.

O do cu men to in clu si ve pre vê um cro no gra ma
para es tu do e di vul ga ção de di re tri zes para as co mu -
ni da des ecle si a is so bre o tra ba lho de cons ci en ti za ção 
po lí ti ca, pro cu ran do es cla re cer o por quê da in ter ven -
ção da Igre ja no de ba te ele i to ral. Pre vê ain da a ela bo -
ra ção das car ti lhas re gi o na is di o ce sa nas ou co mu ni -
tá ri as, es tu do e di vul ga ção do do cu men to con clu si vo
da 40ª Assem bléia-Ge ral da CNBB, de abril de 2002,
so bre exi gên ci as éti cas e evan gé li cas da su pe ra ção
da fome e da mi sé ria, no pe río do de maio a se tem bro
– esse do cu men to es ta rá dis po ní vel so men te em abril 
–, em co ne xão com a re fle xão des se do cu men to so -
bre as ele i ções e as car ti lhas.

É in te res san te sa li en tar que esse do cu men to
pro cu ra cha mar a aten ção para o con te ú do éti co da
po lí ti ca. De ma ne i ra ne nhu ma é uma in ter fe rên cia re -
li gi o sa na vida le i ga, na vida ci vil. São nor mas ge ra is
de con du ta, de re fle xão, de apre ci a ção e de sis te ma ti -
za ção de te mas im por tan tes para o País nes se pro -
ces so. 

Vale a pena men ci o nar, para con clu ir, o fato de
que vo ta mos aqui no Se na do, e fui o Re la tor, uma lei
mu i to im por tan te que vi sou im pe dir a cor rup ção ele i -
to ral pela in ter fe rên cia do eco nô mi co na es co lha do
ele i tor. É im por tan te sa li en tar que se tra ta da pri me i ra
lei apro va da aqui gra ças a um pro je to de ini ci a ti va po -

pu lar. A Igre ja Ca tó li ca en car re gou-se de re co lher as
as si na tu ras ne ces sá ri as, e es ta va à fren te des se pro -
ces so o ex-Ve re a dor Fran cis co Whi ta ker, de São Pa u -
lo. Com o apo io da Igre ja, foi pos sí vel re u nir o nú me ro
su fi ci en te de as si na tu ras. O pro je to foi apre sen ta do,
apro va do na Câ ma ra, e, em se gui da, veio ao Se na do, 
onde fui Re la tor. Re fi ro-me jus ta men te à Lei n.º 9.840, 
con tra a cor rup ção ele i to ral, con tra qual quer ten ta ti va
de tro ca de voto por al gum bem que pos sa vi ci ar o
pro ces so de es co lha.

Gos ta ria de fa zer esse re gis tro di zen do que, in -
de pen den te men te da con vic ção re li gi o sa de qual quer 
ci da dão, esse do cu men to da CNBB traz im por tan tes
ob ser va ções so bre o pro ces so po lí ti co, o pro ces so
ele i to ral e seu de sen vol vi men to. Há tam bém um es -
pa ço para re fle xão dos pró pri os can di da tos em re la -
ção ao tema, de for ma que é uma ini ci a ti va ex tre ma -
men te opor tu na e que con tri bui para apri mo rar o pro -
ces so ele i to ral no Bra sil.

Por fim, agra de ço ao Se na dor Anto nio Car los
Ju ni or pela gen ti le za de me ce der seu tem po para que 
eu pu des se ter a opor tu ni da de de fa zer esse re gis tro,
uma vez que pre ci sa rei me au sen tar em se gui da.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,
Se na dor Anto nio Car los Ju ni or.

V. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
O SR. ANTONIO CARLOS JUNIOR (PFL – BA.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Con -
gres so Na ci o nal, ou vin do e re a gin do ao an se io da so -
ci e da de, mo bi li za-se e jun ta-se a ela num es for ço
para co i bir a cri mi na li da de. 

A in se gu ran ça pú bli ca al can çou ní ve is ini ma gi -
ná ve is, de i xa o País in te i ro as sus ta do e re vol ta do com 
a ou sa dia dos mar gi na is. Até mes mo a im pren sa in -
ter na ci o nal vem re gis tran do a in tran qüi li da de e o
medo dos bra si le i ros de cor ren tes des sa vi o lên cia
sem con tro le.

A cri a ção de uma co mis são es pe ci al do Con -
gres so é o meio que os Par la men ta res usa rão para
con tri bu ir com de ba tes, es tu dos e pro pos tas para que 
ven ça mos essa guer ra, para que as pes so as vol tem a 
cir cu lar com tran qüi li da de pe las ruas e a vi ver em
suas ca sas com se gu ran ça. 

Uma guer ra di fí cil, de mu i tas ba ta lhas, em que a
fra gi li da de do apa re lho po li ci al mos tra sua face de va -
ri a das for mas. A ação vi o len ta dos mar gi na is, cons -
tran gen do, ex tor quin do e ma tan do, é a mais vi sí vel
de las, a que mais de i xa in dig na do o ci da dão. Mas não 
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é a úni ca. A cor rup ção no ser vi ço pú bli co, os cri mes
de co la ri nho bran co, in fe liz men te ain da pre sen tes em
vá ri os se to res, de vem ser com ba ti dos com igual des -
te mor.

A se ma na que pas sou mos trou como duas his -
tó ri as re cen tes de des man do e cor rup ção po dem vir a 
tri lhar ca mi nhos di fe ren tes. Re fi ro-me, em pri me i ro lu -
gar, às de nún ci as de cor rup ção na Su pe rin ten dên cia
de De sen vol vi men to da Ama zô nia – Su dam; a ma i o -
ria de las tra zi das ao co nhe ci men to des ta Na ção por
in ter mé dio des ta tri bu na do Se na do Fe de ral, em es -
pe ci al pelo Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães. A es -
sas de nún ci as, o Mi nis té rio Pú bli co e a Jus ti ça vêm
res pon den do com tra ba lho, com in ves ti ga ções, vi san -
do à apu ra ção das ir re gu la ri da des e res pon sa bi li da -
des. O re sul ta do tem sido ações que pou cos acre di ta -
vam pos sí ve is.

Mas a se ma na pas sa da tam bém nos mos trou
como anda um ou tro caso de cor rup ção na Admi nis -
tra ção Pú bli ca, so be ja men te co nhe ci do. Mos trou-nos
tam bém como o Go ver no Fe de ral por ve zes se mos -
tra tí mi do em fa zer a sua par te. A par te, res sal to, que
cabe di re ta e ex clu si va men te a ele, Po der Exe cu ti vo.

Re fi ro-me ao De par ta men to Na ci o nal de Estra -
das de Ro da gem, o DNER. Ou se pre fe ri rem o novo
nome como será co nhe ci do, o De par ta men to Na ci o -
nal de Infra-Estru tu ra de Trans por tes – DNIT.

Srªs e Srs. Se na do res, to dos se lem bram dos re -
la tó ri os da Advo ca cia-Ge ral da União que apon ta ram
gra ves des vi os de con du ta, se é que po de mos ado tar
esse eu fe mis mo, no DNER: pa ga men tos de pre ca tó -
ri os su pe res ti ma dos e sem res pe i to à or dem cro no ló -
gi ca, li ci ta ções fra u du len tas e uma sé rie de ou tros ilí -
ci tos. No to tal, so men te o es que ma de pre ca tó ri os te -
ria ge ra do um rom bo cal cu la do pela Advo ca cia Ge ral
da União em mais de R$120 mi lhões.

As ir re gu la ri da des im pli ca ri am des de fun ci o ná -
ri os do ór gão até o mais alto es ca lão do Mi nis té rio dos 
Trans por tes. Se gun do no ti ci a ram jor na is, as de nún ci -
as in clu i ri am ope ra ções de la va gem de di nhe i ro en -
vol ven do a mais alta as ses so ria do Mi nis té rio com do -
le i ros de Bra sí lia.

Ao que se sabe, pou co fez o Go ver no Fe de ral no 
âm bi to da sua com pe tên cia.

Assis ti mos a uma tro ca de ca de i ras no Mi nis té -
rio dos Trans por tes, em que se vi ram man ti das em
pos tos cha ves pes so as li ga das ao Mi nis tro an te ri or.
Mu i tas de las li ga das ao es que ma de nun ci a do.

No DNER, não obs tan te a gra vi da de das con clu -
sões da in ves ti ga ção fe i ta pela Cor re ge do ria da
Advo ca cia-Ge ral da União, um pro ces so ad mi nis tra ti -

vo trou xe re sul ta dos in sa tis fa tó ri os, ab so lu ta men te
des pro por ci o na is às ili ci tu des pra ti ca das e aos pre ju í -
zos ca u sa dos. O Pro cu ra dor Pe dro Elói So a res, prin -
ci pal acu sa do, foi sus pen so por trin ta dias e o en tão
Di re tor do ór gão, Ge né sio Ber nar di no, re ce beu uma
ad ver tên cia por es cri to. 

O as sun to se guia para o es que ci men to, lem bra -
do, às ve zes, so men te como mais uma das lu tas que
o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães tra va ra en -
quan to es ti ve ra nes ta Casa. Nes sas oca siões
dava-se, mu i to con ve ni en te men te, uma co no ta ção
so men te po lí ti ca para um as sun to que, como re cla -
ma va o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, era um
caso de po lí cia. Assim como as de nún cia so bre a Su -
dam se com pro va ram ser.

Pois bem, há duas se ma nas o Cor re io Bra zi li -
en se di vul gou uma car ta aber ta do Pro cu ra dor do
DNER Pe dro Elói So a res, di ri gi da aos seus co le gas
do ór gão, em que apon ta o en vol vi men to di re to do
ex-Mi nis tro dos Trans por te Eli seu Pa di lha no es cân -
da lo dos pre ca tó ri os. Se gun do o jor nal, o Sr. Pe dro
Elói te ria de ci di do con fes sar e di vi dir a res pon sa bi li -
da de que lhe era im pu ta da so li ta ri a men te. Na car ta
con fes sa que o es que ma de pa ga men to dos pre ca tó -
ri os so fria uma “in fluên cia po lí ti ca”, que clas si fi ca va
de “de sas tro sa, imo ral e ile gal” e iden ti fi ca no en tão
Mi nis tro dos Trans por tes o au tor des sa “in fluên cia po -
lí ti ca”.

Srªs. e Srs. Se na do res, o Pro cu ra dor Pe dro Elói
ex pôs cla ra men te como se dava o es que ma. Se gun -
do ele, “Pa di lha con tro la va o pa ga men to das dí vi das
ju di ci a is a par tir da Se cre ta ria de De sen vol vi men to do 
Mi nis té rio dos Trans por tes. Após a tri a gem, os pro -
ces sos su bi am para o ga bi ne te. De lá, com o pla cet
mi nis te ri al, evo lu íam ao Di re tor-Ge ral do DNER para
fa zer de con ta que es ta va exa ran do ato spon te sua e, 
as sim, exer cen do na ple ni tu de o car go. 

Nes ta úl ti ma ter ça-fe i ra, a par tir de nova re por -
ta gem, a opi nião pú bli ca to mou co nhe ci men to de
mais de ta lhes so bre o es que ma. Se gun da a ma té ria,
uma in ves ti ga ção do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral re ve -
la ria de ta lhes de como fun ci o na va o es que ma no
DNER. Qu an do os lo bis tas iden ti fi ca vam al gum pro -
ces so ju di ci al mo vi do con tra o DNER pro cu ra vam ho -
mens da es tri ta con fi an ça do ex-Mi nis tro dos Trans -
por tes. Nes sas re u niões, ajus ta va-se que per cen tu al
do va lor da ação fi ca ria para o es que ma . Um as ses -
sor do Mi nis té rio so li ci ta va ao DNER in for ma ções so -
bre o pro ces so, sem pre ini ci an do o do cu men to com
“de or dem do Exce len tís si mo Sr. Mi nis tro Eli seu Pa di -
lha”. Os acor dos ju di ci a is eram ape nas o cum pri men -
to das or dens que re ce bi am da cú pu la do Mi nis té rio. 
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Se gun do apu rou o jor nal, “quan do ha via re sis -
tên cia, o Mi nis tro com pa re cia pes so al men te, a fim de
que, com a sua pre sen ça, o pes so al que es ti ves se
opon do re sis tên cia se sen tis se in ti mi da do”. 

Estra nha men te, não vi mos ne nhu ma au to ri da de 
vir a pú bli co para des men tir o Pro cu ra dor ou co men -
tar as de nún ci as, nem para pres tar con tas das pro vi -
dên ci as que te ri am sido ou es ta ri am sen do to ma das
para pu nir, de fato, to dos os res pon sá ve is e bus car
re tor nar aos co fres pú bli cos o di nhe i ro que lhes fora
fur ta do. E mais, há pou cos dias, de for ma qua se des -
per ce bi da – pou cos se de ram con ta – foi ex tin to o
DNER e trans for ma do no novo DNIT. 

É pou co, mu i to pou co. 
Ain da mais quan do se sabe que para di ri gir o

novo ór gão te ria sido no me a do um ser vi dor in ti ma -
men te li ga do ao ex-Mi nis tro dos Trans por tes, o mes -
mo ex-Mi nis tro que é acu sa do de li de rar o es que ma
dos pre ca tó ri os. 

Como dis se o Jor nal do Bra sil, “a si gla mu dou,
mas o jogo con ti nua sen do de car tas mar ca das”. 

Srªs e Srs. Se na do res, não se pode es pe rar do
Po der Exe cu ti vo que jul gue e puna como se Po der Ju -
di ciá rio fos se. Assim como não se de ve ria es pe rar
que le gis las se como se in ves ti do per ma nen te men te
do Po der Le gis la ti vo. Isso se ria, de cer to, ex tra po lar de 
sua com pe tên cia e des res pe i tar o Esta do de Di re i to
que vi ve mos e de ve mos pre ser var. 

Mas é de es pe rar. Mais do que isso. É de se co -
brar que cum pra com o seu de ver. Que de mi ta os cor -
rup tos e os en ca mi nhe, na for ma da lei, às bar ras da
Jus ti ça. Se jam eles ser vi do res de se gun do, ter ce i ro
es ca lões, di re to res, pre si den tes de es ta ta is, Mi nis tros 
e ex-Mi nis tros.

Ace i tar pas si va men te um pe di do de de mis são,
acer tar um afas ta men to, pro mo ver tro cas que nada
mu dam é mu i to pou co. É qua se nada. É, no me lhor
dos ca sos, es tan car a san gria e não pu nir os cul pa -
dos nem re cu pe rar os pre ju í zos. No pior dos ca sos, é
não mu dar nada mes mo.

Srªs e Srs. Se na do res, a im pu ni da de é um mal
ma i or a ser ex tir pa do, que pro mo ve e in cen ti va a cri -
mi na li da de em to dos os ní ve is. É o elo que re ú ne suas 
di ver sas for mas, ali men ta e es ti mu la a vi o lên cia e a
cor rup ção. 

Va mos bus car ca mi nhos para com ba ter a in se -
gu ran ça pú bli ca, a vi o lên cia e a rou ba lhe i ra em to dos
os ní ve is. Dis cu tir en tre nós e com os seg men tos mais 
va ri a dos da so ci e da de, a pro po si ção de uma le gis la -
ção que, fir me e atu al, res pal de e for ta le ça os ór gãos
de se gu ran ça pú bli ca para que atu em com efi cá cia e

efi ciên cia, sem pre sob o man to da lei. E seja uma
base le gal que cada vez mais pro por ci o ne agi li da de e
se gu ran ça ao Po der Ju di ciá rio para que cum pra com
sua mis são cons ti tu ci o nal.

Sr. Pre si den te, es tou se gu ro de que o Con gres -
so Na ci o nal sa be rá fa zer a sua par te. 

Srªs e Srs. Se na do res, por fim, per mi tam-me o
que pode pa re cer uma rá pi da di gres são, mas que traz 
re la ção di re ta com o as sun to em tela. 

O pa pel do par la men tar não está res tri to ao ato
de le gis lar. Por de ver de ofí cio – por im po si ção cons ti -
tu ci o nal, res sal te-se –, cabe ao Con gres so Na ci o nal
fis ca li zar os atos do Po der Exe cu ti vo. É o que fa ze -
mos, ba se a dos em nos sas opi niões e por in ter mé dio
de nos sas pa la vras e vo tos. E para tan to, um dos ins -
tru men tos mais po de ro sos de que dis po mos é esta
tri bu na.

Pois foi as sim que, des de 1999, o Se na dor Anto -
nio Car los Ma ga lhães trou xe ao co nhe ci men to de
seus Pa res e da so ci e da de bra si le i ra seu in con for mis -
mo em re la ção às ir re gu la ri da des que ocor ri am em al -
guns ór gãos do Po der Exe cu ti vo. O tem po, gra ças ao
tra ba lho em pre en di do pelo Mi nis té rio Pú bli co e pela
Jus ti ça, en car re gou-se de dar ra zão ao Se na dor.

Nada acres cen tam à mo ra li da de pú bli ca ter gi -
ver sar, apre sen tar ver sões equi vo ca das de como se
pas sou o pro ces so de apu ra ção das ir re gu la ri da des
ou ten tar des qua li fi car quem pede pro vi dên ci as ou
aque le que acu sa. Agin do as sim, ape nas es ti mu la-se
a im pu ni da de, o que cer ta men te não é de se jo de nin -
guém.

Ao Go ver no Fe de ral, ro ga mos que aja. Co brar
efi ciên cia e ri gor não pode ser con fun di do com a de fe -
sa de atos in cons ti tu ci o na is ou an ti de mo crá ti cos.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con ce do a pa la vra, por 20 mi nu tos, ao no bre
Se na dor Mo re i ra Men des, por per mu ta com a Se na -
do ra He lo í sa He le na.

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, a Se gu ran ça Pú -
bli ca en trou na agen da na ci o nal, e o Con gres so,
como re pre sen tan te de um Po der que ema na do
povo, tem que dis cu tir a ques tão.

Fui in di ca do pelo meu par ti do para com por a
Co mis são Mis ta, in te gra da por cer ca de 19 re pre sen -
tan tes do Se na do e 19 re pre sen tan tes da Câ ma ra,
en car re ga da de ana li sar e en ca mi nhar para a vo ta ção 
os pro je tos li ga dos ao se tor de se gu ran ça pú bli ca do
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Bra sil. É so bre esse tema e suas im pli ca ções que
que ro fa lar hoje.

Já no sé cu lo XVII, O Con tra to So ci al, pu bli ca -
do por Jean-Jac ques Rous se au, ori en ta va para a re a -
li da de in di ca ti va de que a vida so ci al ba se ia-se num
con tra to: cada con tra tan te ali e na à co mu ni da de sua
li ber da de e obri ga-se, em con tra par ti da, a ace i tar a
ex pres são da von ta de ge ral, ou seja, o in di ví duo con -
di ci o na sua ace i ta ção e a pró pria vida em co mu ni da -
de à obe diên cia a de ter mi na dos prin cí pi os – ÀS LEIS
– que ori en tam seu com por ta men to. 

A cri mi na li da de de cor re da rup tu ra des se con ta -
to. A pes soa tem cons ciên cia dos ris cos aos qua is se
su je i ta no ato des se rom pi men to, mas ad mi te con tra -
ri ar a lei, por não con fi ar na sua exe cu ção ou por ser
for ça do a isso em de cor rên cia de uma si tu a ção ex tre -
ma, ou por am bas as co i sas, que pa re ce ser o caso
mais apro pri a do para a si tu a ção na ci o nal.

Ilu de-se quem ima gi na que não está na ab sur da 
dis tân cia en tre ri cos e po bres exis ten tes no País – re -
fi ro-me ao pro ble ma da má dis tri bu i ção de ri que za – a
ori gem de ta ma nha ele va ção de ín di ces de cri mi na li -
da de. Há quem ar gu men te ci ni ca men te que a mi sé ria
não é a prin ci pal fon te ge ra do ra des se ban di tis mo
que as so la o País, por que exis tem mu i tos fi lhos de
abas ta dos por aí que es tão no cri me. 

É cla ro que exis tem, mas eles se en qua dram no
pri me i ro caso. Não acre di tam nos or ga nis mos en car -
re ga dos no com ba te à vi o lên cia, la men ta vel men te.
Nin guém acre di ta mais nos or ga nis mos po li ci a is, nem 
mes mo a pró pria Po lí cia, já que, com ar ma men tos ob -
so le tos, des pre pa ros téc ni co, fí si co e psi co ló gi co, em
mu i tos ca sos com pro va dos, a cor rup ção ver ti ca li za da 
do se tor de se gu ran ça pú bli ca tem con tri bu í do, no
País in te i ro, para a ele va ção da cri mi na li da de, cujo
com ba te é da sua res pon sa bi li da de.

Mas está er ra do quem vê cada po li ci al como um 
cri mi no so em po ten ci al ou de fato. Os cri mi no sos são
ab so lu ta mi no ria den tro das Po lí ci as, quer seja ci vil
ou mi li tar, as sim como são mi no ria em to dos os se to -
res da so ci e da de.

Nes te pon to, que ro fa zer um pa rên te se para
lem brar que é pre ci so, ver da de i ra men te, olhar com
ou tros olhos a ques tão da Po lí cia no Bra sil. Ela pre ci -
sa ser re a pa re lha da e os seus mem bros de vem ser
me lhor re mu ne ra dos para que o po li ci al pos sa vi ver
com dig ni da de. 

Acon te ce que o es tra go que fa zem aque les que
se des vi am do rumo na Po lí cia é cada vez mais as -
sus ta dor, e a so ci e da de aca ba fi can do com medo.
Algo pre ci sa ser fe i to para se re ver ter a si tu a ção real:

os ban di dos es tão nas ruas, e a po pu la ção cada vez
mais acu a da em suas ca sas, ima gi nan do-se ali es tar
em se gu ran ça. Ledo en ga no. Não há mais se gu ran ça. 
Sem ela, não há li ber da de, e a de mo cra cia es ta rá,
por tan to, ir re me di a vel men te con de na da. É pre ci so,
por tan to, que o go ver no e a so ci e da de tra ba lhem jun -
tos para en fren tar o pro ble ma. Qu e ro re pe tir que este
não é ape nas um pro ble ma do Go ver no ou do Con -
gres so Na ci o nal, ou da Po lí cia; este é um pro ble ma
da so ci e da de bra si le i ra como um todo e as sim deve
ser en ca ra do. 

Um dos pro je tos de mi nha au to ria, apre sen ta do
em maio de 2000, foi re cen te men te en vi a do pelo Re -
la tor da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Se na dor 
Gil vam Bor ges, à con si de ra ção da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia para es tu do de
even tu a is con fli tos cons ti tu ci o na is que, ima gi no, não
de vam ocor rer. Tra ta-se da cons ti tu i ção de um Fun do
Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca, des ti na do à mo der ni -
za ção tec no ló gi ca, apa re lha men to, ca pa ci ta ção pro -
fis si o nal, re a li za ção de es tu dos e pes qui sas, es ta tís ti -
cas e de sem pe nho ge ral dos ór gãos de se gu ran ça
pú bli ca no País. A pro pos ta in di ca re cur sos de fon tes
di ver sas, das qua is a prin ci pal se ria os con cur sos de
prog nós ti cos da Lo te ria Fe de ral. 

É bem ver da de que, quan do apre sen tei o pro je -
to, a si tu a ção do País era ou tra. Hoje, ver da de i ra men -
te, a pro pos ta de ape nas par te dos re cur sos dos con -
cur sos das lo te ri as não se ria su fi ci en te para su prir
esse fun do, mas, em boa hora, o pro je to tra mi ta, e ca -
be rá aos Srs. Se na do res a opor tu ni da de de mo di fi -
cá-lo e me lho rá-lo.

Acre di to, por tan to, Sr. Pre si den te, como já dis -
se, que a ques tão da se gu ran ça pú bli ca é vi tal para a
ga ran tia da li ber da de, sem a qual, re pi to, não exis te
de mo cra cia. Mas a ques tão é mais com ple xa do que
pa re ce. Me di das iso la das não bas tam. É ne ces sá rio
mais do que for ta le ci men to, apa re lha men to e re mu -
ne ra ção dig na para os po li ci a is. Nem mes mo com a
uni fi ca ção das Po lí ci as Ci vil e Mi li tar – ques tão po lê -
mi ca – es ta rá con so li da da a so lu ção para a caó ti ca si -
tu a ção da cri mi na li da de no País.

É evi den te que tais pro vi dên ci as con tri bu i rão
para re du zir sig ni fi ca ti va men te o pro ble ma, pois que a 
cri mi na li da de au men ta na ra zão in ver sa da re pres são 
e na ra zão di re ta da im pu ni da de. Qu an do con fron ta do 
com a ne ces si da de de op tar, o su je i to ca mi nha em di -
re ção ao ban di tis mo tan to mais fa cil men te quan to
me no res fo rem, em sua opi nião, as chan ces de ser
pre so.

Mas é ver da de, tam bém, que são mais fa cil men -
te le va dos a de ci dir pela cri mi na li da de aque les aos
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qua is não res tam al ter na ti vas, que não têm nada a
per der. Qu al quer ca mi nho pres ta para quem está per -
di do, já ad ver te a sa be do ria po pu lar.

Eis por que, para se con so li dar um tra ba lho em
fa vor da re du ção da cri mi na li da de, não bas ta ape nas
a ado ção de um sis te ma co nhe ci do por “to le rân cia
zero”. Te mos que tra ba lhar tam bém pelo ofe re ci men -
to de al ter na ti vas a mi lhões de bra si le i ros que es tão li -
te ral men te ex clu í dos, sem as con di ções mí ni mas de
so bre vi vên cia.

E isso so men te será pos sí vel com o de sen vol vi -
men to eco nô mi co, com a ge ra ção de em pre gos e ren -
da, com a ado ção de uma po lí ti ca so ci al que não fi que 
li mi ta da aos dis cur sos e aos ga bi ne tes, com o com ba -
te à ex clu são so ci al e à ab sur da dis tân cia, como já
dis se, en tre ri cos e po bres.

Há que se le var se ri a men te em con ta a ad ver -
tên cia fe i ta pelo Papa João Pa u lo II em sua pri me i ra
vi si ta ao País, quan do dis se não ser pos sí vel con vi ver 
o Bra sil, um País tão rico, com ta ma nha mul ti dão de
mi se rá ve is – uma si tu a ção que só se agra vou des de
en tão, la men ta vel men te.

Numa ma té ria de mu i to in te res se, pu bli ca da no
Diá rio da Ama zô nia de Ron dô nia, no dia 16 de fe ve -
re i ro des te ano, in ti tu la da “A Eter na Ló gi ca do Bra sil
De si gual”, a Drª Wan da Engel, Se cre tá ria de Esta do
de Assis tên cia So ci al do Go ver no Fe de ral, dis cor re
so bre al guns re cur sos que são mal usa dos e que, re -
di re ci o na dos, po de ri am ser me lhor apro ve i ta dos num
Pla no Na ci o nal de Se gu ran ça, fo ca li zan do não só os
agen tes de vi o lên cia, mas tam bém suas ví ti mas.

Con cor do com ela. Eis por que de fen do com
tan ta in sis tên cia o de sen vol vi men to do Esta do de
Ron dô nia, que deve dar-se com a im plan ta ção de
agro in dús tri as, da Indús tria do Tu ris mo e de uma po lí -
ti ca go ver na men tal – quer es ta du al, mu ni ci pal ou fe -
de ral – de sen vol vi men tis ta, em pre en de do ra, ge ra do -
ra de em pre gos. Essa é a sa í da para se com ba ter ver -
da de i ra men te a cri mi na li da de.

Entre tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, exis tem sem pre mãos su jas que ten tam de to das
as for mas im pe dir o de sen vol vi men to de Ron dô nia,
as sim como o da Ama zô nia. São sór di das, até cri mi -
no sas, e an ti pa tri o tas as ten ta ti vas de blo que ar sis te -
ma ti ca men te qual quer nova con quis ta no meu Esta -
do.

Nes te fim de se ma na, foi pro mo vi da em Ma na us 
uma re u nião des ti na da a for ta le cer jun to à opi nião pú -
bli ca a idéia de im pe dir a cons tru ção do ga so du to
Uru cu-Por to Ve lho, va len do-se do co nhe ci do pre tex to 
da de fe sa do meio am bi en te, mas, na ver da de, es ti -

mu la da por or ga ni za ções que pos su em “ou tros” in te -
res ses como, por exem plo, o for ne ci men to de gás por
ou tras com pa nhi as pela via ter res tre.

Lem bro que a cons tru ção do ga so du to Uru -
cu-Por to Ve lho é um em pre en di men to da Pe tro bras
que de ve rá le var gás na tu ral da Ba cia do Vale do Ju -
ruá, no Ama zo nas – da lo ca li da de co nhe ci da como
Uru cu –, até Por to Ve lho, numa dis tân cia de apro xi -
ma da men te 520km, em li nha reta. Com in ves ti men tos 
or ça dos em cer ca de US$250 mi lhões, o gás será
des ti na do, num pri me i ro mo men to, à ali men ta ção de
uma gran de ter me lé tri ca que está sen do cons tru í da
em Por to Ve lho, com ca pa ci da de de pro du ção de 404
me ga watts. 

Obser vem V. Exªs que o Pre si den te da Re pú bli -
ca anun ci ou, on tem, que es ta mos sa in do des sa cri se
de ener gia. Assim, te mos que in ves tir na cons tru ção
de no vas ter mo e lé tri cas e hi dre lé tri cas que de ve rão
ser mo vi das a gás na tu ral. Entre tan to, mes mo as sim
os am bi en ta lis tas de plan tão in sis tem em di zer que o
ga so du to é in viá vel e que o gás de ve ria ser trans por -
ta do por via flu vi al, em bar ca ças. Ima gi nem o que,
ver da de i ra men te, se ria pior para o meio am bi en te:
ras gar-se um fa i xa de cer ca de 10 ou 20 me tros na flo -
res ta, numa li nha reta de 520 km em que, de po is, a
flo res ta po der-se-ia re com por, ou trans por tar esse
gás pela via flu vi al, num ver da de i ro com bo io – por que 
para se ali men tar uma usi na da que le ta ma nho se ri am 
ne ces sá ri as mu i tas bar ca ças –, por mais de
2.500km? É um ver da de i ro ab sur do!

É fá cil se com pro var a vin cu la ção des sas ONGs
e des ses am bi en ta lis tas de plan tão com toda a tra ma
ur di da a par tir do Esta do do Ama zo nas, ma ni pu la dos
por em pre sá ri os que têm al tos in te res ses no trans -
por te do gás pela via flu vi al e que es tão se co lo can do
con tra a cons tru ção do ga so du to. Eles es tão, na ver -
da de, usan do ONGs am bi en ta lis tas. Foi o que acon -
te ceu com uma ONG cha ma da Ami gos da Ter ra, que
par ti ci pou do even to a que me re fe ri. Ela de ver-se-ia
cha mar, mais ade qua da men te, “Ami gos das Empre -
sas Par ti cu la res dos Trans por ta do res de Gás pela Via 
Flu vi al”, “Ami gos do Alhe io”, “Ami gos da Onça” ou
sim ples men te “Muy Ami gos”. E usam es sas ONGs
para di zer que “ou tras op ções para o trans por te do
gás de ve ri am ser dis cu ti das.”

Con vi da do a par ti ci par des se en con tro, de cli nei
da hon ra por não lhe re co nhe cer qual quer cre di bi li da -
de, pois que o pal co ali mon ta do era ex clu si va men te
para pre ju di car Ron dô nia. A ques tão deve ser dis cu ti -
da, como já co me çou a ser, em au diên ci as pú bli cas
con vo ca das pelo Iba ma.
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O que ca u sa in dig na ção é o fato de que gen te
da Ama zô nia, que lá vive com es sas nos sas ca rên ci -
as e sabe dos be ne fí ci os que ad vi rão do ga so du to, re -
al men te uma for ma de se de sen vol ver a re gião, te nha
o des ca ra men to de vir a pú bli co con tra a pro pos ta .

O trans por te do gás por meio de bal sas, como
su ge rem os am bi en ta lis tas, além de eco no mi ca men -
te in viá vel é tec ni ca men te im pra ti cá vel, pelo vo lu me
ne ces sá rio e pela ins ta bi li da de do rio Ma de i ra, po -
den do acar re tar in ci den tes de pro por ções ca tas tró fi -
cas para o pró prio meio am bi en te. Ade ma is, o cus to
do trans por te do gás por bal sas é três ve zes ma i or do
que o fe i to pelo ga so du to, o que trans fe ri ria to dos os
be ne fí ci os da ini ci a ti va para as con tas ban cá ri as da -
que les que que rem se en ri que cer às cus tas des sa
mo da li da de de trans por te al ta men te per ni ci o sa.

A cons tru ção do ga so du to de Uru cu é, por tan to,
pri mor di al para o de sen vol vi men to do Esta do de Ron -
dô nia. Toda a sua po pu la ção está aten ta para isso e
vai, ver da de i ra men te, acom pa nhar de per to essa
ques tão.

Qu al quer um pode ava li ar os be ne fí ci os que re -
dun da rão para a re gião: o gás, a um cus to ba i xo,
subs ti tu i rá uma usi na ter mo e lé tri ca a di e sel e pos si bi -
li ta rá um avan ço sem igual para o Esta do de Ron dô -
nia, so bre tu do no que diz res pe i to ao fo men to das in -
dús tri as que sur gi rão a par tir da ins ta la ção do ga so -
du to, além da me lho ria das con di ções de vida, da ge -
ra ção de em pre go, ren da e di vi sas para o Esta do re a -
pli car em prol do seus ci da dãos, na se gu ran ça do em -
pre go, da mo ra dia, do pão de cada dia, da vida dig na
e não ape nas na se gu ran ça pú bli ca.

São es sas as con si de ra ções que que ria de i xar.
É ne ces sá rio ana li sar-se toda a con jun tu ra do nos so
País, tão rico de pos si bi li da des. Não po de mos fi car
sim ples men te no dis cur so, a ima gi nar que po de re -
mos re sol ver o pro ble ma da se gu ran ça pú bli ca ape -
nas for ta le cen do as nos sas po lí ci as. 

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE(Anto nio Car los Va la da res) 

– Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro meu Tuma, por
per mu ta com a Se na do ra Emi lia Fer nan des.

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, o Se na dor Mo re i ra
Men des pra ti ca men te fa lou por mim quan do se re fe riu 
ao pro ble ma de po lí cia. No iní cio do seu dis cur so,
tam bém o Se na dor pela Ba hia fez re fe rên cia ao gran -
de cres ci men to da cri mi na li da de em vá ri os Esta dos
bra si le i ros. 

No en tan to, Sr. Pre si den te, agra de ço a opor tu ni -
da de de po der me re fe rir à úl ti ma re u nião da Inter pol.

Em ra zão da pre o cu pa ção do no bre Se na dor
Mo re i ra Men des, eu tam bém gos ta ria que S. Exª
acom pa nhas se o re sul ta do do tra ba lho re a li za do na
úl ti ma re u nião da Inter pol, em ou tu bro do ano pas sa -
do, da qual, in fe liz men te, não pude par ti ci par por es -
tar de sen vol ven do ati vi da des na Cor re ge do ria des ta
Casa –em que pese o nos so Pre si den te ter-me con -
ce di do li cen ça para tal, em ra zão das mi nhas for tes li -
ga ções com a po lí cia in ter na ci o nal. 

Na que la opor tu ni da de, cons ta tou-se que um
dos gra ves pro ble mas que hoje atin ge pra ti ca men te
to das as po lí ci as na ci o na is é a cor rup ção. Te mos nos
de ba ti do para que a po lí cia re ad qui ra a dig ni da de da
fun ção, as sim como a sua auto-es ti ma, que se per -
deu, o que tem con tri bu í do para o afas ta men to de mu -
i tos po li ci a is, mes mo aque les que lá es ta ri am por vo -
ca ção e até ou tros que lá es tão ape nas pela opor tu ni -
da de de ter um em pre go; en fim, to dos aca bam se pro -
mis cu in do com a mar gi na li da de, tra zen do e ca u san -
do sé ri os pre ju í zos à so ci e da de bra si le i ra, que tem e
que deve con fi ar na po lí cia. Se gu ran ça pú bli ca é um
sen ti men to. Não adi an ta fa zer mos pla nos e mais pla -
nos e a so ci e da de con ti nu ar in se gu ra. Pren de-se mi -
lha res de pes so as e de qua dri lhas. E daí? A so ci e da -
de con ti nua se sen tin do in se gu ra. Te mos que trans mi -
tir à so ci e da de se gu ran ça, a fim de que to dos te nham
li ber da de de ir e vir. 

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Te nho a
hon ra de ouvi-lo, Se na dor Ma gui to Vi le la.

O SR. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Ro meu Tuma, te nho acom pa nha do de per to a ques -
tão da vi o lên cia e da alta cri mi na li da de no Bra sil. Tam -
bém te nho ou vi do pro nun ci a men tos e vis to pro vi dên -
ci as se rem to ma das. Por ou tro lado, pre o cu pa-me
uma ou tra si tu a ção que, a meu ver, é a ge ra do ra de
toda vi o lên cia e cri mi na li da de no País. Re fi ro-me ao
pro ble ma so ci al. Como não ter vi o lên cia e cri mi na li da -
de em um País onde 50 mi lhões de bra si le i ros es tão
aba i xo da li nha de po bre za? Como não ter vi o lên cia e
cri mi na li da de em um País onde 23 mi lhões de pes so -
as pas sam por ne ces si da des tais como ha bi ta ção,
em pre go e ali men ta ção? Cre io que se nós, do Con -
gres so, as sim como as au to ri da des go ver na men ta is,
não to mar mos cons ciên cia des se pro ble ma so ci al
gra vís si mo que as so la o nos so País, a ques tão da vi o -
lên cia não será re sol vi da! Não adi an ta ar ma men tos,
não adi an ta um ma i or nú me ro de po li ci a is. Nada dis so 
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adi an ta! O Bra sil tem de se cons ci en ti zar de que en -
quan to não se com ba ter a fome, a fal ta de mo ra dia e
um tra ba lho dig no ao ci da dão, dan do-lhe pers pec ti va
de vida, não va mos con ser tar esse ou tro pro ble ma.
Na mes ma pro por ção em que au men ta a po bre za e a
fome, tam bém tem au men tan do a vi o lên cia. A dis tri -
bu i ção de ren da no Bra sil é a se gun da pior do mun do,
ga nhan do ape nas de um país cha ma do Bots wa na.
Ora, se não nos cons ci en ti zar mos e cor tar mos esse
mal pela raiz não va mos, de ma ne i ra ne nhu ma, di mi -
nu ir a vi o lên cia no Bra sil. Ulti ma men te os atos de vi o -
lên cia pra ti ca dos no meu Esta do têm ocor ri do nas ro -
do vi as fe de ra is, às qua is es tão to tal men te in tran si tá -
ve is. Ali os cri mi no sos ata cam to dos os ti pos de car -
gas, já que as car re tas de sen vol vem ba i xa ve lo ci da -
de, ten do em vis ta a pre ca ri e da de de nos sas es tra -
das. No bre Se na dor Ro meu Tuma, cre io que te mos
que dis cu tir a ques tão da vi o lên cia, mas, mais pri o ri -
ta ri a men te o pro ble ma da fome e da mi sé ria que as -
so la o nos so País.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Obri ga do
pelo apar te, Se na dor Ma gui to Vi le la. Eu acres cen ta -
ria aí, se V. Exª me per mi tir, que esse pro ble ma so ci al
tam bém atin ge os po li ci a is. A de sa ten ção, a fal ta de
es tí mu lo, a fal ta de re co nhe ci men to da im por tân cia
des sa ati vi da de, a fal ta dig ni da de no as pec to sa la ri al,
traz, sem dú vi da ne nhu ma, in tran qüi li da de às fa mí li as 
dos po li ci a is. No que diz res pe i to ao rou bo de car gas
nas es tra das, eu, como Pre si den te da Co mis são Par -
la men tar Mis ta – da qual faz par te o Se na dor Mo re i ra
Men des aqui pre sen te –, te nho sen ti do de per to o
pro ble ma ci ta do por V. Exª. O ban di do é es per to, ele
pro cu ra evi tar o ris co, ele quer o su ces so de sua ação. 
Então, onde há bu ra cos, di fi cul tan do o trá fe go dos ca -
mi nhões é um pon to crí ti co. Ali o ban di do in ter cep ta o
ve í cu lo e con se gue rou bar a car ga.

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Con ce do o
apar te ao Se na dor Car los Be zer ra.

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – Se na dor
Ro meu Tuma, acom pa nho com aten ção o pro nun ci a -
men to de V. Exª. O Se na dor Ma gui to Vi le la le van tou o
pro ble ma da ques tão so ci al – e S. Exª tem ra zão. Fui
Go ver na dor e vivi o pro ble ma da vi o lên cia no meu
Esta do. Qu an do as su mi o go ver no a ques tão da se -
gu ran ça era um caos. A po lí cia pra ti ca va cri mes he di -
on dos, que eram man che te nos jor na is de todo o
País. O Esta do tam bém es ta va in fes ta do de pis to le i -
ros. Mas, em seis me ses re sol ve mos es sas ques tões
e o Esta do en trou em uma si tu a ção de paz ab so lu ta.
Aca bou-se a im pu ni da de na po lí cia. To dos os maus

po li ci a is fo ram ex pul sos. Pa ga mos o ma i or sa lá rio da
his tó ria do Esta do ao po li ci al. Pro vi den ci a mos tre i na -
men to, ar mas e co man do à po lí cia. Hou ve ape nas um 
caso de vi o lên cia po li ci al. Isso ocor reu com um jo vem, 
ser ven te de pe dre i ro, logo no iní cio do meu Go ver no.
O di ag nós ti co dos mé di cos foi úl ce ra su pu ra da. Mas a 
im pren sa de nun ci ou a ca u sa mor tis do jo vem como
re sul tan te de vi o lên cia, de tor tu ra. Como eu não con fi -
a va na pe rí cia de Mato Gros so, li guei para o Go ver na -
dor Ores tes Qu ér cia, em São Pa u lo, e pedi-lhe que
me man das se os dois me lho res pe ri tos do Esta do. O
pro ble ma foi elu ci da do e aque les po li ci a is que ma ta -
ram o jo vem ser ven te fo ram pre sos. Daí para fren te
nin guém “tas cou” a mão em nin guém, por que sa bi am
que o Go ver na dor não de i xa ria nin guém im pu ne. Nós
tí nha mos um con se lho de se gu ran ça em cada Mu ni -
cí pio, o qual con ta va com uma li nha di re ta com o Go -
ver na dor. Qu an do ha via qual quer pro ble ma re la ci o -
na do com a ques tão da se gu ran ça, eles li ga vam para
o meu ga bi ne te e eu man da va, ime di a ta men te,
aviões e agen tes para re sol ver a ques tão. Assim, o
que si to se gu ran ça fun ci o nou mu i to bem. Hoje, em
meu Esta do, o que está acon te cen do? As man che tes
dos jor na is dão con ta de que 20% dos po li ci a is es tão
en vol vi dos em cri mes, co me ten do vi o lên cia e ma tan -
do me no res. Na mi nha ci da de ma ta ram dois me ni nos
no meio da rua. E o que fi ze ram? Trans fe ri ram o ci da -
dão para um ou tro Mu ni cí pio lo ca li za do a cem qui lô -
me tros de dis tân cia ape nas. Esta foi a pu ni ção. Então, 
a se gu ran ça está um caos por que não tem co man do.
Hoje, no meu Esta do, co men ta-se que a pro mo ção
tem que ser com pra da, tem que ser dada uma pro pi -
na para po der ob ter uma vaga de sar gen to ou de te -
nen te, mes mo ten do di re i to à vaga. Veja a que pon to
che ga mos, Se na dor! Assim não há se gu ran ça pú bli -
ca que fun ci o ne nes se es ta do de pu tre fa ção to tal. O
que fal ta é co man do. Te mos o exem plo do Go ver na -
dor Ga ro ti nho, que, com des tre za, con se guiu me lho -
rar sen si vel men te a ques tão da se gu ran ça pú bli ca no
Esta do do Rio de Ja ne i ro. Não re sol veu o pro ble ma
por com ple to, já que a ques tão da se gu ran ça não se
re sol ve de um dia para a no i te, mas a me lho rou. Por -
tan to, a in fluên cia do Po der Exe cu ti vo, do co man do do 
Go ver na dor so bre a ques tão é fun da men tal. Des cul -
pe-me o Go ver na dor de São Pa u lo – a quem ad mi ro,
e é um gran de ho mem –, mas a fala de S. Exª no gra ve 
epi só dio da mor te do Pre fe i to de San to André é uma
fala pa chor ren ta. Não é a fala de um ho mem fir me, de
um ho mem que quer re sol ver, que quer dar ên fa se à
ques tão, en fim, é uma fala tí mi da. Essa ques tão pre ci -
sa de ar rou bo, de ener gia, de co man do e for ça. E é
isso que está fal tan do e faz com que a se gu ran ça pi o -
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re cada vez mais no Bra sil, pois, além das ques tões
so ci a is, a di re ção está ruim. Pa ra be ni zo V. Exª pelo
seu pro nun ci a men to. Como V. Exª en fa ti zou a ques tão 
sa la ri al, apro ve i to a opor tu ni da de para fri sar que não
se pode exi gir do ser vi dor se o mes mo não é bem re -
mu ne ra do, se ele não tem a tran qüi li da de de sa ber
que sua fa mí lia está as sis ti da, que ela tem o mí ni mo
ne ces sá rio para so bre vi ver? Como um po li ci al pode ir 
tra ba lhar na rua com a fa mí lia pas san do fome, sem
que o fi lho pos sa ir à es co la, sem ter uma casa para
mo rar, sem ter di nhe i ro para pa gar o alu guel? Como
esse ci da dão vai pro du zir sa tis fa to ri a men te? Na que la 
opor tu ni da de, pa gá va mos 11 sa lá ri os mí ni mos a um
po li ci al. Pa gá va mos os ma i o res sa lá ri os aos po li ci a is
e aos pro fes so res, para que não hou ves se ne nhu ma
jus ti fi ca ti va para que co me tes sem ir re gu la ri da des. O
po li ci al ga nha va o su fi ci en te para so bre vi ver. Agra de -
ço a V. Exª pela con ces são do apar te e pa ra be ni zo-o
pelo pro nun ci a men to.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Eu é que
agra de ço a V. Exª. V. Exª abor dou um pon to im por tan -
tís si mo. A po lí cia deve en ten der que a vi o lên cia e a
tor tu ra são os pi o res ini mi gos da in ves ti ga ção po li ci al. 
Ja ma is re sul ta rão em pri são para o cri mi no so. Por
isso, exi ge-se in ves ti ga ção com pe ten te, pe rí cia sé ria
e uma es tru tu ra po li ci al ci en tí fi ca que aten da a to dos
os re qui si tos para o es cla re ci men to dos cri mes. 

V. Exª tam bém se re fe riu ao sa cer dó cio do Se -
na dor Ma u ro Mi ran da na ques tão da casa pró pria. S.
Exª con se guiu in clu ir a mo ra dia nos di re i tos in di vi du a -
is. Pre ci sa mos vi a bi li zar esse di re i to para os po li ci a is,
para que não pre ci sem mo rar jun to aos cri mi no sos,
aos as sas si nos, aos qua dri lhe i ros. Essa pro mis cu i da -
de, in fe liz men te, afe ta o po li ci al – até pelo re ce io da
mor te ines pe ra da; os po li ci a is, hoje, es tão ser vin do
de tiro ao alvo para os mar gi na is. Pre ci sa mos ga ran -
tir-lhes a so bre vi vên cia para que pos sam exe cu tar
com tran qüi li da de essa ati vi da de tão im por tan te para
a so ci e da de.

Tudo o que es ta mos fa lan do é im por tan te.
A res pe i to do as sas si na to, abra mos um pa rên -

te se. Re ce be mos no tí ci as de que as úl ti mas pri sões
efe tu a das nos le va rão pra ti ca men te ao es cla re ci men -
to da mor te do Pre fe i to de San to André. Se con se guir -
mos isso, será uma boa no tí cia para a so ci e da de pa u -
lis ta. A po lí cia está tra ba lhan do ar du a men te para ten -
tar es cla re cer esse cri me. 

Con ce do um apar te a V. Exª, Se na dor Mo re i ra
Men des.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Se na dor
Ro meu Tuma, V. Exª é um es pe ci a lis ta na ques tão da
se gu ran ça. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – V. Exª já fa -
lou por mim.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Qu e ro ape -
nas fa zer um co men tá rio, para ilus trar bem o que V.
Exª está di zen do – e V. Exª se re fe riu ao sa cer dó cio do 
Se na dor Ma u ro Mi ran da pela casa pró pria. Re ce bi
on tem um te le fo ne ma do Co ro nel Fer ro, que é o Se -
cre tá rio de De fe sa do meu Esta do, onde já te mos as
duas po lí ci as sob um só co man do, so li ci tan do que in -
ter ce des se na Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral para vi a bi li -
zar re cur sos para a cons tru ção de ca sas pró pri as
para os po li ci a is po de rem vi ver dig na men te. Re pi to a
ex pres são de S. Sª: “que ro tirá-los da fa ve la, para que
pos sam ser ver da de i ra men te po li ci a is”. Esse é o pon -
to pri mor di al. É pre ci so pa gar bem o po li ci al. É pre ci so 
en con trar um me ca nis mo para que nos sos po li ci a is,
ci vis ou mi li ta res, pos sam vi ver com dig ni da de.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Se gu ro de
vida!

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Não é pos -
sí vel que aca bem vi ven do en tre ban di dos. Há pou co
tem po, foi am pla men te no ti ci a do pe los jor na is que o
lu cro, em nove me ses, de um gran de ban co bra si le i ro, 
não me lem bro do nome, fi cou em tor no de R$1 bi -
lhão. Ape nas me ta de des se di nhe i ro da ria para re sol -
ver me ta de dos pro ble mas de to das as po lí ci as do
País. Há algo er ra do nes se jogo; pre ci sa mos mu dar
esse qua dro. Li ou tro dia a in for ma ção de que os im -
pos tos in ci den tes so bre ati vi da des dos con glo me ra -
dos fi nan ce i ros di mi nu í ram nos úl ti mos tem pos, en -
quan to o ci da dão co mum, nós, mor ta is, es ta mos pa -
gan do mais im pos tos. É pre ci so re ver essa si tu a ção.
Como eu dis se em meu pro nun ci a men to, tra ta-se de
uma po si ção da so ci e da de. So mos re pre sen tan tes do 
povo e te mos que co me çar a le van tar essa ban de i ra
da se gu ran ça, dis cu tir o as sun to com se ri e da de, a fim 
de en con trar me i os que pos si bi li tem uma mu dan ça
des se qua dro no Bra sil. Pa ra béns pelo pro nun ci a -
men to de V. Exª.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Obri ga do,
Se na dor Mo re i ra Men des.

V. Exª vem tra zer no vas idéi as que são im por -
tan tes, por que to dos os pa co tes e pla nos – e o Se na -
dor Anto nio Car los Va la da res, que está pre si din do a
ses são nes te mo men to, sabe dis so, pois já foi Go ver -
na dor – pra ti ca men te que rem ape nas mais pu ni ções,
es que cen do do ho mem de po lí cia, que tem de tra ba -

Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  21 00537

FEVEREIRO 2002408    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



lhar, pro du zir e usar ins tru men tos mo der nos, nos
qua is os Go ver na do res pro cu ram in ves tir.

Ontem, o Se na dor Re nan Ca lhe i ros fa lou mu i to
so bre a uni fi ca ção da po lí cia, que é algo meio di fí cil,
utó pi co, por que é pre ci so ha ver o seg men to de po lí cia 
ju di ciá ria e o de po lí cia pre ven ti va re pres si va. Não dá
para cri ar uma “clí ni ca ge ral” para aten der a tudo o
que for pos sí vel em ma té ria de po lí cia. A in te gra ção é
ur gen te e já pas sou o tem po em que a po lí cia de ve ria
ter sido in te gra da, para ope ra ções e pla ne ja men tos
con jun tos, co mu ni ca ção, e pra ti ca men te o mes mo
sis te ma com um co man do úni co, como dis se o Se na -
dor Mo re i ra Men des. Em São Pa u lo, há mu i tos anos, o 
co man do é úni co, com o Se cre tá rio de Se gu ran ça. 

Deve-se que brar essa di ver gên cia con ce i tu al
das po lí ci as, algo que, às ve zes, em um en tre ve ro,
pre ju di ca a so ci e da de. Tem que ha ver uni da de,
tem-se que pen sar em con jun to. O mais im por tan te é
a se gu ran ça do ci da dão. O ini mi go é o ban di do, que
está ga nhan do a guer ra.

Então, te mos que fa zer al gu mas aná li ses in tros -
pec ti vas: por que o ban di do está ga nhan do a guer ra,
meu Deus do Céu? Se ele ga nha a guer ra, é por que
algo está er ra do. Com uma es tru tu ra po li ci al bem for -
ma da, bem pre pa ra da e em con di ções de pre ve nir e
re pri mir o cri me, não há ra zão para a cri mi na li da de or -
ga ni za da ga nhar a guer ra, em pre ju í zo da so ci e da de.

Hoje, quem é pri si o ne i ro? É a pró pria so ci e da -
de, que fica atrás das gra des das suas ca sas, que não 
con se gue sair à no i te, não con se gue ir a um jan tar;
quan do o fi lho vai à es co la, a fa mí lia fica apa vo ra da
es pe ran do que ele vol te para casa, para ter cer te za
de que ele vol tou com vida.

Então, tudo isso têm de ser re pen sa do. Te mos
que in ves tir no ho mem de po lí cia, dar-lhe me lhor pre -
pa ro, apri mo rar per ma nen te men te a tec no lo gia po li ci -
al, por que mé to dos mo der nos de in ves ti ga ção e de
se gu ran ça sur gem to dos os dias. Se não se re ci clar o
po li ci al, ele fica com a ima gem da sua pri me i ra for ma -
ção, que é rá pi da. Ele já está tra ba lhan do e ja ma is
toma co nhe ci men to de as pec tos mo der nos, por que
as aca de mi as pra ti ca men te não fa zem cur sos de re ci -
cla gem.

Então, vou apre sen tar aqui uma pro pos ta para
ser dis cu ti da de po is. Pri me i ra men te, vou ana li sá-la, a
pe di do da pró pria Inter pol – e que to dos os 174 pa í -
ses o fa çam. Tra ta-se de uma aná li se para que se cu i -
de das for ças dos Esta dos-Mem bros, para que de -
sem pe nhem as suas fun ções po li ci a is ou qua is quer
ou tras ati vi da des co ne xas com alto ní vel de hon ra dez
e mo ra li da de. Essa é uma exi gên cia na tu ral da ati vi -

da de po li ci al. Ago ra, deve ha ver me i os para que isso
re al men te pos sa vin gar. 

Pen so o se guin te: a pró pria le gis la ção per mi te o
ri gor no tra to com o mar gi nal; a po lí cia tem po de res
para agir. Se num en tre ve ro nor mal e le gal ocor re rem
mor tes de mar gi na is, como as que acon te ce ram em
São Pa u lo, há mais ou me nos quin ze ou vin te dias,
com a mor te de cin co se qües tra do res que en fren ta -
ram a po lí cia, as au to ri da des têm que re co nhe cer
que, na ati vi da de po li ci al, às ve zes, esse é o re sul ta -
do. Nem sem pre o po li ci al con se gue im pe dir uma
ação mais vi o len ta pro vo ca da pelo mar gi nal. O mar gi -
nal não per gun ta de quem se tra ta, ele ati ra e, se ti ver
a ini ci a ti va, vai ma tar o po li ci al. O po li ci al tem que es -
tar sem pre pre pa ra do para uma re a ção, in de pen den -
te men te de con sul tar o su je i to se ele vai ati rar ou não.
Ele tem ape nas cin co se gun dos. Com um re vól ver na
cara, como ele vai ser um psi có lo go e sa ber se o su je -
i to vai ati rar ou não? Não dá para en ten der que pro cu -
rem cas ti gar o po li ci al por ter pra ti ca do um ho mi cí dio
no le gí ti mo exer cí cio de po lí cia, le gal men te, na de fe -
sa do in te res se pú bli co! O ci da dão, em de fe sa pró -
pria, pode che gar até a ma tar. O po li ci al tem obri ga -
ção, por lei, de de fen der a so ci e da de e o in te res se pú -
bli co. Por tan to, te mos que pre pa rá-lo psi co lo gi ca men -
te para en fren tar si tu a ções como es sas. O po li ci al não 
tem ad vo ga do para de fen dê-lo, não tem se gu ro de
vida. Di fi cil men te al gu mas po lí ci as ofe re cem co le te à
pro va de bala ao po li ci al. E ele ain da tem de fa zer bico 
para ga ran tir a so bre vi vên cia de sua pró pria fa mí lia.

Vol ta rei à tri bu na, Sr. Pre si den te, após a ins ta la -
ção da Co mis são Espe ci al des ti na da a dis cu tir vá ri os
itens im por tan tís si mos para a me lho ria do sis te ma de
se gu ran ça pú bli ca. Ain da hoje, na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, con se gui mos que
vol tas se a ple ná rio a PEC que dá po der de po lí cia à
guar da mu ni ci pal. E, na Câ ma ra dos De pu ta dos, com
a re la to ria, vai-se re ti rar aqui lo que ex ce deu os ob je ti -
vos da PEC ini ci al. Não se está cri an do nada; a pró -
pria Cons ti tu i ção, no Art. 144, pre vê a exis tên cia da
guar da mu ni ci pal. Acre di to que ela vá aju dar o sis te -
ma de se gu ran ça pú bli ca, até que sur ja a pos si bi li da -
de, a mé dio e lon go pra zo, de uma po lí cia úni ca, com
seg men tos uni for mi za dos e ou tros ci vis, para que
exer çam o pa pel de po lí cia ju di ciá ria, de po lí cia pre -
ven ti va re pres si va. Sem dú vi da, po de re mos ca mi nhar 
ra pi da men te. 

Há, tam bém, algo que te mos de dis cu tir. Hoje,
fiz uma re u nião para tra tar do pro ble ma do in qué ri to
po li ci al. Pre ten de mos al te rar al gu mas nor mas do Pro -
ces so Pe nal, Se na dor Ber nar do Ca bral, para dar for -
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ça ma i or ao in qué ri to e evi tar a re pe ti ção cons tan te
dos atos de po lí cia ju di ciá ria.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – V. Exª 
me per mi te um apar te?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Ouço o Se -
na dor Gil ber to Mes tri nho.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – No -
bre Se na dor Ro meu Tuma, V. Exª vem fa zen do uma
ex po si ção mu i to cla ra do pro ble ma da se gu ran ça. A
ver da de é que há leis de ma is, que não são obe de ci -
das.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Há es to que
de leis!

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – Em
se gun do lu gar, pro cu ra mos so lu ções sim plis tas e
des cul pas, como a má dis tri bu i ção de ren da e o de -
sem pre go, quan do não são es ses os fa to res pre do mi -
nan tes da vi o lên cia, se não se ria im pos sí vel vi ver em
um país como a Índia, onde exis tem 340 mi lhões de
mi se rá ve is e não há cri mes. O gran de pro ble ma da
se gu ran ça bra si le i ra, en tão, re si de exa ta men te na for -
ma ção do apa re lho po li ci al. O apa re lho po li ci al – seja
nas po lí ci as ci vis, seja nas po lí ci as mi li ta res – é mal
for ma do, mal pago, mal equi pa do e sem ser vi ço de in -
te li gên cia. Em face dis so, o ban di tis mo – que não é
pra ti ca do pe los po bres, pe los mi se rá ve is – pro li fe ra.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Os po bres
são ví ti mas.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – A ver -
da de é que o ban di tis mo, hoje, é uma ati vi da de eco -
nô mi ca que cres ce no País e é do mi na do por “ca pi -
tães” do cri me. O que se vê, em qua se to dos os pro -
ces sos cri mi no sos, é a par ti ci pa ção de po li ci a is, exa -
ta men te por não ha ver for ma ção ade qua da ou de vi do
àque les fa to res já men ci o na dos, como a fal ta de se -
gu ran ça, a má re mu ne ra ção, etc. O im por tan te se ria
con ven cer os Go ver nos es ta du a is a da rem me lhor
aten ção às po lí ci as, já que é o Exe cu ti vo que faz o po -
li ci a men to. Essa aten ção te ria a for ma de opor tu ni da -
de de re ci cla gem, de re e du ca ção, de boa for ma ção,
de in ves ti ga ção da que les que vão in cor po rar-se ao
ser vi ço po li ci al. O que con du zi ria o País a um novo
qua dro em ter mos de se gu ran ça. Po de ria ha ver, in -
clu si ve, um am plo pro gra ma de edu ca ção cí vi ca nas
es co las, para que as pes so as en ten des sem o que é
bom e ruim, o que é o mal e o bem. Esse é o gran de
pro ble ma bra si le i ro. Não va mos re sol ver os pro ble -
mas de se gu ran ça com leis, com re so lu ções do Con -
gres so. Va mos re sol vê-los com von ta de po lí ti ca, com
de ter mi na ção e com di nhe i ro, para que as po lí ci as se

equi pem, pre pa rem-se, re ci clem e cum pram sua fi na -
li da de. Pa ra béns a V. Exª pelo dis cur so.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Obri ga do,
Se na dor Gil ber to Mes tri nho. Acre di to que nada te nho
a acres cen tar, por que há mu i tos di ag nós ti cos por aí, e 
V. Exª já deu uma boa re ce i ta para se en con trar o ca -
mi nho da so lu ção dos pro ble mas de se gu ran ça. 

Com au to ri da de, pre sen ça e von ta de po lí ti ca,
sem dú vi da, os en si na men tos que, por ex pe riên cia, o
Se na dor Mes tri nho e ou tros Se na do res que me apar -
te a ram de ram – como ex-Go ver na do res – ser vi rão de 
ori en ta ção para que se me lho re o sis te ma de se gu -
ran ça e se dê mais tran qüi li da de à so ci e da de bra si le i -
ra. 

Obri ga do pela pa ciên cia.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Por per mu ta com o Se na dor Ber nar do Ca bral,
con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma u ro Mi ran da.

S. Exª terá 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, no mo men to
em que a so ci e da de bra si le i ra se vê en gol fa da por
uma vo ra gem de vi o lên cia e cri me  – algo que aca bou
de ser co men ta do por vá ri os Srs. Se na do res – que já
não pou pa se quer a clas se mé dia alta e as eli tes po lí -
ti cas e em pre sa ri a is do País, vale a pena re fle tir so bre 
o sig ni fi ca do pro fun do da Cam pa nha da Fra ter ni da de
des te ano.

Lan ça da pela Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos
do Bra sil na úl ti ma quar ta-fe i ra, seu tema é “A Fra ter -
ni da de e os Po vos Indí ge nas (por uma ter ra sem ma -
les)”.

Digo isso, Sr. Pre si den te, por que os ín di os bra si -
le i ros cor po ri fi cam, tra gi ca men te, na qua li da de de ví -
ti mas qua se sem pre in de fe sas, uma his tó ria de vi o -
lên ci as fí si cas, psi co ló gi cas, eco nô mi cas e cul tu ra is
que só po dem en con trar sua mais com ple ta tra du ção
na pa la vra ge no cí dio.

A par ce la de in se gu ran ça e de medo que cada
ci da dão hoje sen te ao sair à rua, a ca mi nho do tra ba -
lho ou da es co la, ou mes mo den tro de sua pró pria
casa, re ca pi tu la a afli ção e o ter ror que, du ran te cin co
sé cu los, opri mi ram mi lhões de ho mens, mu lhe res,
cri an ças e ve lhos de nu me ro sas tri bos in dí ge nas, ar -
ran can do-lhes a iden ti da de, a dig ni da de e a vida, em
um cru el pro ces so de co lo ni za ção que o nos so sa u -
do so co le ga e an tro pó lo go Darcy Ri be i ro com pa rou a
uma gi gan tes ca “má qui na de moer gen te”.

A dí vi da so ci al acu mu la da nes tes 500 anos e
que ago ra co bra sua hi po te ca, sob a for ma de as sas -
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si na tos, as sal tos, se qües tros e de ma is aten ta dos à
in te gri da de fí si ca e mo ral de to dos os bra si le i ros,
essa dí vi da – re pi to – tem no in dí ge na seu mais an ti -
go cre dor.

A cam pa nha de 2002 pro por ci o na rá aos fiéis a
opor tu ni da de de ana li sar a ques tão do ín dio na so ci e -
da de bra si le i ra, sua luta pela so bre vi vên cia, o pre con -
ce i to, o di re i to à ter ra, en tre ou tros as sun tos sem pre
can den tes e atu a is.

A ini ci a ti va da CNBB é dig na da tra di ção de
com pre en são e amor ao pró xi mo le ga da a nós por
Ma nu el da Nó bre ga e José de Anchi e ta, o após to lo do 
Bra sil.

Assim, não ape nas nós, ca tó li cos, mas to dos os
bra si le i ros de boa von ta de so mos en vol vi dos por
esse ape lo à va lo ri za ção das cul tu ras das mi no ri as
mar gi na li za das.

Como bem apon tou Frei Car los Jo sap hat, “a
men ta li da de é algo co mum a um gru po. Je sus anun ci -
a va a men sa gem do re i no e, à sua fren te, es ta vam
pes so as de di fe ren tes men ta li da des. Men ta li da des
fa ri sa i cas e re li gi o sas se cho ca vam com a ver da de.
Isso cul mi nou na cruz, pois não con se gui ram ter a
con vic ção do amor uni ver sal. A Cam pa nha da Fra ter -
ni da de terá su ces so se cri ar a con vic ção do que são
os po vos in dí ge nas”.

Um as pec to im por tan tís si mo da cam pa nha será 
o re for ço da luta pela de mar ca ção de ter ras in dí ge nas 
e a apro va ção do “Esta tu to do Índio”. No lan ça men to
da cam pa nha, o Se cre tá rio-Ge ral da CNBB, Dom
Ray mun do Da mas ce no, lem brou que a Cons ti tu i ção
de 1988 pre via a re gu la ri za ção des sas ter ras em cin -
co anos. Não obs tan te, até ago ra, mais de 60% de las
con ti nu am sem ser de mar ca das.

Enfim, Sr. Pre si den te, gos ta ria de fa zer este bre -
ve re gis tro na es pe ran ça de que a re fle xão so bre o so -
fri men to dos po vos in dí ge nas, sus ci ta da pela Cam pa -
nha da Fra ter ni da de 2002, es ti mu le-nos a agir, fa zen -
do tudo que es ti ver ao nos so al can ce para com ba ter a 
ex clu são e pro mo ver o bem-es tar das par ce las mar gi -
na li za das da nos sa po pu la ção.

Afi nal, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
nin guém vi ve rá em paz en quan to a jus ti ça não es ti ver
ao al can ce de to dos.

Qu e ro di zer tam bém, Sr. Pre si den te, que en ca -
mi nho a esta Casa re que ri men to de lou vor ao tra ba -
lho e à cam pa nha en ce ta da pela CNBB a fa vor de
mais paz en tre os ho mens.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Pror ro go a Hora do Expe di en te por mais quin ze 

mi nu tos, a fim de con ce der mos a pa la vra a ora do res
que se ins cre ve ram na pror ro ga ção e ao Se na dor Ro -
ber to Fre i re pela Li de ran ça do Blo co.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Fre i re,
por cin co mi nu tos, pela Li de ran ça do Blo co.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, vou ten tar cin gir-me aos cin co
mi nu tos de que dis po nho. Gos ta ria de fa zer um co -
men tá rio a res pe i to do que foi dis cu ti do so bre a ques -
tão da se gu ran ça pú bli ca, por que a mi nha co mu ni ca -
ção tem a ver com isso.

Sou mem bro da Co mis são Mis ta e es tou tra zen -
do ao co nhe ci men to da Casa uma pro pos ta que cor -
res pon de ao pen sa men to do Par ti do, que é o pen sa -
men to, in clu si ve, do nos so can di da to à Pre si dên cia
da Re pú bli ca e que faz par te do seu pro gra ma de go -
ver no.

Eu que ria fa zer um li ge i ro co men tá rio, vis to que
essa ques tão da se gu ran ça pú bli ca está de tal or dem
en vol ven do a so ci e da de bra si le i ra, que não é de ma is
ima gi nar mos que to dos nós nos trans for ma mos na -
qui lo que éra mos no fu te bol: to dos éra mos téc ni cos.
Hoje so mos to dos ex perts no as sun to de se gu ran ça
pú bli ca. É pre ci so ter mu i to cu i da do com isso. Qu e ro
ana li sar essa ques tão ou vin do as pes so as que são re -
al men te ex perts no as sun to, que o co nhe cem. Essa
ques tão deve ser ana li sa da com todo cu i da do, por que
não há con sen so, uma vez que essa não é uma ciên cia 
exa ta; ao con trá rio, essa é uma in ter ven ção po lí ti ca em 
algo di nâ mi co que é a re a li da de so ci al.

Mas o que me cha ma a aten ção é que não po -
de mos es tar nem fu gin do da qui lo que é mu i to ób vio e
nem ten do medo de ou sar. Há algo ób vio: aqui es ta -
mos che gan do à con clu são de que se gu ran ça pú bli ca 
é de fun da men tal im por tân cia para a so ci e da de mo -
der na. Por tan to, é uma ob vi e da de o fato de que se tra -
ta de uma ques tão de re cur sos hu ma nos, de es pe ci a -
lis tas, de téc ni cos e de pes so as que te nham o res pe i -
to da so ci e da de no exer cí cio des sa fun ção. Essa é
uma ob vi e da de.

A pri me i ra co i sa que se deve di zer é que não
pode ha ver po lí cia para aque le que não deu para
nada, que pen sa que, por ter um re vól ver na cin tu ra,
pode ser o dono do seu ba ir ro. Ele vai ser um es pe ci a -
lis ta, um téc ni co, um ci da dão que está exer cen do
uma fun ção de alta re le vân cia e que, por tan to, deve
ser res pe i ta do pela so ci e da de. Infe liz men te não o é.
Até se faz uma brin ca de i ra usan do uma mú si ca que
diz que, quan do se gri ta “pega la drão”, vem a po lí cia,
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e não fica nin guém. Com isso, não va mos a can to al -
gum. Cre io que essa é uma ob vi e da de.

A ou tra ques tão é a ou sa dia, que faz par te da
pro pos ta que es tou tra zen do. Gos ta ria de sub me ter à
apre ci a ção dos nos sos Pa res uma pro pos ta de emen -
da cons ti tu ci o nal que vem tra zer um fato novo para
um de ba te an ti go, pelo me nos aqui nes ta Casa: a
ques tão da pro i bi ção da co mer ci a li za ção de ar mas de 
fogo no Bra sil.

Qu e ro tra zer aqui uma emen da cons ti tu ci o nal
tra tan do dis so, de fi nin do, pri me i ra men te, uma so lu -
ção para a ques tão da in dús tria de ar mas no País,
para um pro ble ma que é mu i to caro ao Rio Gran de do
Sul, o do de sem pre go. Como fi ca rão es sas em pre -
sas? Tra ta-se de uma de fi ni ção, do pon to de vis ta
cons ti tu ci o nal, de li mi tes para a re gu la men ta ção le gal 
da pro i bi ção de co mer ci a li za ção de ar mas no Bra sil.

A idéia é a se guin te: a ex plo ra ção de ar mas no
Bra sil é pri va ti va da União. Num ar ti go, de fi ni mos que
as in dús tri as pro du to ras de ar ma men tos na for ma da
lei se rão es ta ti za das, es ta rão su bor di na das ao con -
tro le das For ças Arma das bra si le i ras. Esta ti za-se a in -
dús tria, en tre ga-a às For ças Arma das, pro í be-se a
co mer ci a li za ção, e se dis ci pli na que a ve da ção à pos -
se por ci vis será to tal, ex ce tu a da para co le ci o na do -
res, para des por tis tas – evi den te men te na for ma da
lei – e, por de ci são ju di ci al, a par tir de pro pos ta do Mi -
nis té rio Pú bli co, para pes soa ob je to de ame a ça à sua
vida. Essas são as úni cas ex ce ções. Alguém pode di -
zer que isso não sig ni fi ca rá nada. Alguns até ar gu -
men tam que, en quan to isso, os ban di dos se ar mam.
Isso é evi den te. Eles são ban di dos e es tão con tra a lei 
em to dos os sen ti dos, in clu si ve com a pos se de ar ma -
men to, a qual, se isso for apro va do, será con si de ra da
tam bém um cri me.

É até bom que es te ja pre sen te aqui o De pu ta do
Mo ro ni Tor gan, Re la tor, que já se pro nun ci ou con tra ri -
a men te a essa ques tão. Estou tra zen do uma con tri bu -
i ção e sei que não há con sen so so bre isso. Mas essa
é uma ou sa dia, por que há vi o lên cia di re ta men te vin -
cu la da à pos se de arma de fogo e, pior do que isso, a
cri me pra ti ca do por mo ti vo fú til; à tra gé dia fa mi li ar, en -
vol ven do cri an ças; a cri me pas si o nal; a algo que não
é co lo ca do nas nos sas es ta tís ti cas, qual seja o su i cí -
dio com arma de fogo em casa, que é uma tra gé dia.
Não há es ta tís ti ca re la ti va a isso. Não nos pre o cu pa -
mos com isso, mas sim com o fato de os ban di dos se
ar ma rem. É cla ro que eles se ar mam, pois são ban di -
dos. Ago ra, mais do que isso, eles se rão ban di dos to -
ta is, por que es ta rão tam bém con tra a lei se essa pro i -
bir a co mer ci a li za ção e a pos se de arma para ci vil. A
pos se de arma po de ria ser per mi ti da so men te para

um cor po ar ma do da Po lí cia – isso se ria bom, e es pe -
ro que os Esta dos a uni fi quem – e para as For ças
Arma das. Com isso, po de ría mos evi tar mu i tos cri mes
fú te is e tan ta vi o lên cia.

Não va mos ga ran tir se gu ran ça para nin guém
que te nha arma. Os da dos es ta tís ti cos de mons tram
que isso não é ver da de. Tal vez pu dés se mos es tar
con tri bu in do, com uma cer ta ou sa dia, para com ba ter,
pelo me nos, um pe que no au men to de ín di ces de cri -
mi na li da de no Bra sil. Não te nham dú vi da de que es -
ses ín di ces di mi nu em.

Sr. Pre si den te, como se tra ta de uma emen da
cons ti tu ci o nal, é pre ci so que haja as si na tu ras. Con vi -
do aque le que con cor dar com a nos sa pro pos ta a as -
si nar a nos sa emen da.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Na for ma es ta be le ci da pelo art. 158, § 2º, do
Re gi men to Inter no, con ce do a pa la vra, por cin co mi -
nu tos, ao pri me i ro ora dor ins cri to na pror ro ga ção da
Hora do Expe di en te, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

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, no bres Co le gas, nos úl ti mos 
dias, co men ta-se mu i to a vi o lên cia no Bra sil. Aliás, o
tema vem sen do dis cu ti do em todo o mun do com a
ques tão do ter ro ris mo nos Esta dos Uni dos.

Sr. Pre si den te, nes te ins tan te, eu di ria que tam -
bém está por se co me ter em San ta Ca ta ri na uma vi o -
lên cia con tra o pa tri mô nio pú bli co es ta du al. Tra ta-se
de uma vi o lên cia con tra o que é nos so, con tra o que é
dos ca ta ri nen ses.

Ontem, es te ve em Bra sí lia o Go ver na dor do
meu Esta do. É cla ro que não é pú bli co, mas se sabe
hoje, nos bas ti do res, que an da ram acer tan do para o
dia 12 de ju nho des te ano – se não es tou equi vo ca do
– com o Go ver no do Esta do e o Ban co Cen tral a co lo -
ca ção em le i lão de um pa tri mô nio ca ta ri nen se: o ban -
co da nos sa ter ra, o Ban co do Esta do de San ta Ca ta -
ri na. O Go ver na dor do Esta do e o Ban co Cen tral fi ze -
ram esse acer to, em Bra sí lia, para ju nho. Tal in for ma -
ção va zou! Vão le i lo ar o ins tru men to que, há 40 anos,
o en tão Go ver na dor Cel so Ra mos cri ou para aju dar a
in te ri o ri zar o de sen vol vi men to do Esta do de San ta
Ca ta ri na.

Sr. Pre si den te, é bom que se diga que hoje exis -
te uma agên cia em cada um dos 293 Mu ni cí pi os do
meu Esta do. Em to dos eles, há uma agên cia des se
Ban co! Ago ra, que rem, com re cur sos do Go ver no Fe -
de ral – cer ca de R$2,2 bi lhões –, le i lo ar o dito Ban co,
com o pre tex to de en xu ga men to. Co men ta-se, a boca
pe que na, que vão le i lo ar o Ban co e que o va lor não
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deve pas sar de R$500 mi lhões. Com o que fi ca rão os
ca ta ri nen ses? Fi ca re mos sem o Ban co e com uma
con ta em tor no de R$1,7 bi lhão para pa gar, com ju ros. 
A co mu ni da de ca ta ri nen se terá que pa gar e de vol ver
isso.

Sr. Pre si den te, te mos de fa zer esta de nún cia.
Qu an do o Go ver no do Esta do se aco co ra e con sen te
a prá ti ca des se ato de vi o lên cia con tra a nos sa ter ra e
a nos sa gen te, sur ge uma gran de re vol ta en tre to dos
os ca ta ri nen ses. Não po de mos fi car qui e tos. Por isso,
já está co me çan do a re vol ta que oca si o na rá não só o
de sem pre go, mas a fal ta do ins tru men to que aju da a
in te ri o ri zar o de sen vol vi men to do Esta do, que per mi te 
fa zer com que, em to dos os lu ga res, haja uma agên -
cia. No Mu ni cí pio de Tim bó Gran de, por exem plo, os
apo sen ta dos per cor rem 65 qui lô me tros de chão ba ti -
do para re ce ber seus pro ven tos no fim do mês. Ago ra, 
com o le i lão, fe cha rão agên ci as em di ver sos Mu ni cí pi -
os, in clu si ve no Mu ni cí pio ci ta do aci ma. Isso tor na rá
ain da mais di fí cil a vida des sas pes so as. Estão pra ti -
can do esse ato de ir res pon sa bi li da de, Sr. Pre si den te.

Por isso, faço esta co mu ni ca ção. Não po de ria
de i xar trans cor rer este mo men to em que es tão des -
co brin do a data mar ca da para o le i lão. Hoje, não só no 
Bra sil, mas em toda a Amé ri ca La ti na, ob ser va-se
uma ten dên cia para o for ta le ci men to da co i sa pú bli ca. 
No meu Esta do, en tre tan to, que rem fa zer di fe ren te,
com a per mis são do pró prio Go ver no! Há um di ta do
que diz que “quem mu i to se aco co ra, algo lhe apa re -
ce”. Não é pos sí vel per mi tir que o meu Esta do se cur -
ve des sa for ma, hu mi lhan do as sim uma en ti da de
como é o ban co dos ca ta ri nen ses.

É esse o meu pro tes to, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Pela Li de ran ça do Blo co PSDB/PPB, con ce do a 
pa la vra, por cin co mi nu tos, ao Se na dor Ge ral do Melo.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, agra de ço a V. Exª. Gos ta ria de
fa zer um bre ve co men tá rio em re la ção à pro pos ta que 
o Se na dor Ro ber to Fre i re anun cia es tar en tre gan do a
esta Casa. De cer ta for ma, es tou cor ren do um ris co,
por que, para fa lar como Lí der, eu de ve ria, pri me i ra -
men te, ter dis cu ti do essa po si ção com a mi nha Ban -
ca da. Faço, po rém, ape nas uma re fle xão.

Na re a li da de, a in ten ção do Se na dor Ro ber to
Fre i re é a de cri ar um País onde eu gos ta ria de vi ver:
sem ar mas, com uma po pu la ção de sar ma da, onde
pu dés se mos dor mir de ja ne las aber tas. No en tan to, a
ques tão de se gu ran ça que está pre o cu pan do o povo

bra si le i ro nes te mo men to tem a ver com um tipo de
pro ble ma que não se re sol ve rá por esse ca mi nho.

Na fa mí lia hu ma na, há pes so as com a pos si bi li -
da de de pra ti car vi o lên cia – não sei se são to das, mas 
são mu i tas – des de que Caim ma tou Abel. O fato de
ha ver vi o lên cia con tra pes so as re mon ta a es ses tem -
pos. Cri mes pas si o na is, su i cí dio, tudo isso é algo que
ne nhu ma po lí ti ca de vi o lên cia no mun do vai abo lir.

O tipo de vi o lên cia que se trans for mou num
gran de pro ble ma na ci o nal é ou tro: é a vi o lên cia do as -
sal to, do se qües tro, de todo esse cli ma ab sur do que
aí está cri a do, e te nho a im pres são de que isso tem a
ver com um com po nen te que não pode ser es que ci do. 
Na mi nha opi nião, o Esta do pre ci sa ser so be ra no no
seu ter ri tó rio. Qu an do hou ver, den tro do ter ri tó rio, es -
pa ços fí si cos ou si tu a ções em que a so be ra nia do
Esta do não pos sa pre va le cer, es ta re mos di an te de
uma si tu a ção que mos tra o iní cio da de com po si ção
da gran de ali an ça da so ci e da de com o Esta do. O
Esta do é uma en ti da de que tem o di re i to de ar re ca dar 
e de tra çar as re gras do jogo a que es tão sub me ti dos
os ci da dãos, e a so ci e da de ace i ta que haja uma en ti -
da de com es ses po de res, pre su min do a exis tên cia de 
um mí ni mo de lei, de or dem e de se gu ran ça, que são
obri ga ções do Esta do.

Qu an do se vê um he li cóp te ro res ga tar pes so as
em uma pe ni ten ciá ria, onde es tão re co lhi dos in di ví -
du os que ali per ma ne cem por que os ins tru men tos do
Esta do le gal men te os man da ram para lá, es ta mos di -
an te de uma si tu a ção de de sa fio à so be ra nia do Esta -
do. Qu an do há es pa ços, como no Rio de Ja ne i ro,
onde os agen tes do Esta do têm me nor ca pa ci da de de 
atu ar do que os agen tes do cri me, es ta mos di an te de
um de sa fio à so be ra nia do Esta do.

Assis ti mos ao es for ço que está sen do fe i to em
São Pa u lo, mo bi li zan do téc ni cos, Ana tel e ou tras en ti -
da des, para ins ta lar equi pa men tos na pe ni ten ciá ria
que tor nem ino pe ran tes os te le fo nes ce lu la res. Esta -
mos di an te da con fis são de que a car ce ra gem não é
ca paz de im pe dir a en tra da de te le fo nes ce lu la res no
pre sí dio. Do con trá rio, não ha ve ria ne ces si da de de
nada dis so.

Por que me re fi ro a isso? Te mos vis to nos jor na -
is nos úl ti mos dias essa his tó ria do PCC. Por trás dis -
so, es tão sen do cri a das, à mar gem do Esta do e con -
tra ele, es tru tu ras que es tão de sen vol ven do um ní vel 
de po der que trans for ma esse de sa fio lo ca li za do à
so be ra nia do Esta do num fe nô me no de di men são
na ci o nal mu i to ma i or. E ob ser vem que es sas uni da -
des cri mi no sas que pon tu al men te apa re cem aqui e
ali no Ter ri tó rio Na ci o nal ten dem na tu ral men te a
agre gar-se. Na ver da de, te mos de en ca rar que o pro -
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ble ma da vi o lên cia está em co ne xão com o cri me or -
ga nizado.

Di zer mos ago ra, para uma so ci e da de que tem
medo, que va mos de sar mar to dos os ci vis do País e
pro i bir a ven da de ar mas é algo que não re sul ta rá em
nada po si ti vo, pois as ar mas que es tão aí já são pro i -
bi das. Esta re mos pro i bin do o que já é pro i bi do, já que
nin guém está au to ri za do, no Bra sil, a com prar fu zil
AR15 nem me tra lha do ras Uzi. 

Se o Esta do bra si le i ro, a sua so be ra nia den tro
do ter ri tó rio na ci o nal, não tem ca pa ci da de de de sar -
mar aque les que são por ta do res de me tra lha do ras
Uzi e de to dos es ses ar ma men tos ex tra or di ná ri os que 
es tão cri an do esse am bi en te em que es ta mos vi ven -
do; se exis tem hoje, ao pé do mor ro da Ro ci nha, no
Rio de Ja ne i ro, ruas de clas se mé dia mé dia e de clas -
se mé dia alta que es tão pre fe rin do con tra tar a se gu -
ran ça dos seus pré di os e de seus quar te i rões com or -
ga ni za ções de cima do mor ro, já que as or ga ni za ções 
do Esta do são in ca pa zes de dar a se gu ran ça que elas 
que rem, é por que es ta mos di an te de um pro ble ma
sé rio, e de sar mar a so ci e da de, fran ca men te, não vai
re sol vê-lo. 

Te mos uma pro pos ta ou sa da, in te li gen te,
bem-in ten ci o na da e cri a mos, no es pí ri to da so ci e da -
de, a es pe ran ça de que, de po is de apro va da, o pro -
ble ma será re sol vi do ou ate nu a do. No en tan to, a úni -
ca co i sa que se vai al te rar é o fato de que a so ci e da de
vai sa ber que está de sar ma da e que os ban di dos vão
con ti nu ar ar ma dos. Enquan to o Esta do bra si le i ro não
se con ven cer de que mais im por tan te do que dis cu tir
a ques tão do por te de ar mas para os ci vis é ten tar
des co brir in for ma ções so bre como se or ga ni zam os
gru pos cri mi no sos, qua is as co ne xões en tre eles,
qual a rede que co me ça ram a cons tru ir, qual a for ma
de acu mu la ção do seu po der, de onde está vin do o
seu di nhe i ro, o que fa zem com os car ros que rou bam,
o que fa zem com as jói as que to mam, como co mer ci -
a li zam as mer ca do ri as que es tão to man do dos ci da -
dãos.

O que está fal tan do, di zia eu, é in for ma ção
como base de uma po lí ti ca de se gu ran ça. Essa é uma 
ques tão que, em mi nha opi nião, por es tar en tre me a -
da de pro ble mas e de sa fi os, tor na co ne xa a si tu a ção
de in se gu ran ça na ci o nal com a ques tão da de fe sa na -
ci o nal. Toda po lí ti ca na ci o nal de de fe sa se ba se ia no
pres su pos to de que te mos que es tar pre pa ra dos para 
o ata que de um ini mi go ex ter no. Eu já dis se da tri bu na 
des ta Casa que, após 1945 até 1995, hou ve, no mun -
do, 168 con fli tos im por tan tes, dos qua is ape nas 32 fo -
ram en tre Esta dos di fe ren tes.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
A nos sa po lí ti ca de de fe sa tem que es tar vol ta da para
aqui lo que ame a ça as ins ti tu i ções na ci o na is, ve nha
de fora ou de den tro. Não se ve nha pro por que Exér ci -
to, Ma ri nha e Ae ro náu ti ca se trans for mem em po lí ci as 
pa tru lhan do as ruas, mas está na hora de es ta be le cer 
com se ri e da de e com pe tên cia a co ne xão en tre o pro -
ble ma de in se gu ran ça que vi ve mos e a ques tão da
de fe sa das ins ti tu i ções do Esta do bra si le i ro.

Por isso fiz ques tão de me pro nun ci ar, Sr. Pre si -
den te, para re gis trar o meu pon to de vis ta pes so al de
que essa pro pos ta, por mais bem-in ten ci o na da que
seja, em nada al te ra o qua dro de in se gu ran ça que
vive o País.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ge ral do
Melo, o Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ra mez Te -
bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para uma 
co mu ni ca ção ina diá vel, con ce do a pa la vra ao Se na -
dor Ma gui to Vi le la. Em se gui da, ao Se na dor Ro ber to
Re quião.

A Mesa pede a com pre en são dos emi nen tes
Se na do res para o pra zo re gi men tal.

Com a pa la vra o Se na dor Ma gui to Vi le la.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para

uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Pro cu ra rei ser dis ci pli na do, Sr. Pre si den te. A mi nha
in ten ção era fa lar ape nas a res pe i to das es tra das bra -
si le i ras, que, em to dos os qua dran tes des te País, es -
tão in tran si tá ve is. No en tan to, em fun ção dos pro nun -
ci a men tos fe i tos aqui nos úl ti mos mi nu tos, pu de mos
cons ta tar que a den gue está ven cen do o Bra sil, que o
cri me or ga ni za do está ven cen do o Bra sil, que as es -
tra das da ni fi ca das es tão des mo ra li zan do o Bra sil.
Tudo isso nos leva a con clu ir que o Bra sil não tem go -
ver no, que mu i tos Esta dos bra si le i ros não têm go ver -
no. Caso con trá rio, a den gue não es ta ria ven cen do a
sa ú de no nos so País, a vi o lên cia e o cri me or ga ni za -
do não es ta ri am de sa fi an do e ven cen do as au to ri da -
des po li ci a is do nos so País, e as es tra das não es ta ri -
am ma tan do nos sos ir mãos to dos os dias.

Não há um ci da dão que vi a je pe las es tra das do
nos so País que não re cla me que o car ro que brou, que 
a roda ar re ben tou. Tem ha vi do aci den tes e mais aci -
den tes. Sem fa lar no pre ço do fre te, que vem au men -
tan do vi o len ta men te. 

Que País é este? O que te mos que fa zer? Como
pode es tar indo bem um País que não si na li za suas es -
tra das, que não tapa os seus bu ra cos, que não re ca pe -
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ia as suas es tra das, que per mi te que aci den tes acon -
te çam to dos os dias? O Con gres so Na ci o nal, por tan to, 
pre ci sa es tar mu i to aten to para esse pro ble ma.

Ain da há pou co con ver sa va com o Pre fe i to de
San ta Rita do Ara gua ia, Sr. Wal quir Vi e i ra de Re sen -
de, um ho mem sé rio, ho nes to e tra ba lha dor. Ele me
di zia que a ci da de dele está iso la da. Não pas sa nem 
mais um car ro, nem um ca mi nhão por lá. Os do nos
de pos tos es tão que bran do, os res ta u ran tes es tão
que bran do. San ta Rita do Ara gua ia está em di fi cul -
da des por que a BR que leva ao Mu ni cí pio está to tal -
men te in tran si tá vel.

Andei em qua tro BRs no úl ti mo fi nal de se ma -
na e fi quei com ver go nha de per ten cer à clas se po lí -
ti ca bra si le i ra. Tive re ce io de que al guém me iden ti fi -
cas se e per gun tas se: “Que País é este, Se na dor? O 
que o se nhor está fa zen do no Se na do Fe de ral?
Como o País pode de i xar que as suas es tra das che -
guem a essa si tu a ção?”. 

Há pou co o Se na dor Anto nio Car los Jú ni or cri -
ti cou o DNER. Não que ro nem fa lar em cor rup ção,
em DNER, em Mi nis té rio dos Trans por tes. Mas gos -
ta ria de sa ber: por que exis te o DNER nes te País?
Por que ain da exis te um Mi nis té rio dos Trans por tes
se as es tra das bra si le i ras não são bem si na li za das? 
Pre ci sa mos re pen sar este País glo bal men te.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
agra de ce a co la bo ra ção do Se na dor Ma gui to Vi le la
quan to ao pra zo re gi men tal.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro ber to
Re quião.

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, V. Exª tam bém terá, sem
som bra de dú vi da, a mi nha co la bo ra ção.

Ini ci al men te, que ro jus ti fi car a mi nha as si na tu -
ra nes sa PEC do Se na dor Ro ber to Fre i re. Não con -
cor do com o de sar ma men to, mas esse as sun to
deve ser dis cu ti do no Se na do. Co lo quei mi nha as si -
na tu ra na PEC para que o de ba te pos sa ser apro -
fun da do.

Sr. Pre si den te, pre si do a Co mis são do Mer co -
sul, no Se na do, e a re u nião re a li za da on tem foi mu -
i to im por tan te. Dis cu ti mos um pro je to do Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no que pro í be, a exem plo de re co -
men da ção qua se unâ ni me da Câ ma ra dos De pu ta -
dos, dis cus sões no Bra sil no sen ti do de nos ali -
nhar mos com a Alca. Se exa mi nar mos com pro fun -

di da de, isso nada mais é do que a re du ção das ta -
ri fas ex ter nas bra si le i ras a zero. Uma vez que os
Esta dos Uni dos não pre ten dem fa zer o mes mo
com as de les, é evi den te que te mos de re sis tir a
esse pro ces so.

O Se na dor Ro ber to Sa tur ni no pro pôs a re a li -
za ção de um ple bis ci to que pro i bis se essa ne go ci a -
ção por dez anos. No en tan to, a dis cus são evo lu iu
para um novo pro je to – que será da la vra dos Se na -
do res Ro ber to Sa tur ni no, José Fo ga ça e Emi lia Fer -
nan des – mu i to mais in te res san te, por que de fi ni ti vo,
que é a sub mis são des sas tra ta ti vas a um re fe ren -
do, que é um ple bis ci to fe i to a pos te ri o ri. Foi um ga -
nho ex tra or di ná rio da Co mis são, do Se na dor Ro ber -
to Sa tur ni no, pela sua ini ci a ti va, e da po pu la ção bra -
si le i ra, pela par ti ci pa ção na dis cus são da po lí ti ca ex -
ter na. Pa re ce-me que esse pro je to tem a una ni mi da -
de do apo io dos mem bros da Co mis são.

Nes sa mes ma re u nião, a Co mis são do Mer co -
sul de ci diu se re u nir ex ter na men te, en tre os dias 7 e 
13 de mar ço, em For ta le za, onde tam bém es ta rá re -
u ni do o BIRD, o Ban co Mun di al. Fa re mos, por tan to,
uma re u nião pa ra le la, para a qual es ta mos con vi -
dan do par la men ta res dos pa í ses la ti no-ame ri ca nos,
onde pro vo ca re mos uma gran de dis cus são so bre a
Alca, o Mer co sul e a si tu a ção da Argen ti na hoje.

A Co mis são do Mer co sul é nô ma de, Sr. Pre si -
den te – ela se in cor po ra à Co mis são Con jun ta do
Mer co sul, que com pre en de o Bra sil, o Pa ra guai, a
Argen ti na e o Uru guai –, e está sem pre se re u nin do
fora do País. Nes te do min go, ela se fará re pre sen tar
no Chi le, na re u nião do Par la men to Cul tu ral do Mer -
co sul, que com pre en de os qua tro pa í ses do Mer co -
sul e am plia a par ti ci pa ção a ou tros pa í ses la ti -
no-ame ri ca nos, para dis cu tir as po lí ti cas de cul tu ra,
que são tão ou mais im por tan tes do que a uni da de
co mer ci al e o in ter câm bio co mer ci al en tre os pa í ses.

Em fun ção dis so, Sr. Pre si den te, que ro fa zer
uma ob ser va ção à Mesa: sou o Pre si den te de uma
Co mis são nô ma de e te nho que tri lhar pe sa dos ca -
mi nhos bu ro crá ti cos cada vez que essa co mis são
deve se fa zer re pre sen tar em um en con tro in ter na ci -
o nal. Se o Bra sil não com pa re ce a um en con tro in -
ter na ci o nal, a Co mis são Con jun ta do Mer co sul de -
sa pa re ce, por que ela tem en con tros ab so lu ta men te
ne ces sá ri os de seis em seis me ses, e ou tros mais
fre qüen tes. É evi den te que a boa von ta de da Mesa
tem fa ci li ta do a nos sa par ti ci pa ção, mas os en tra ves 
bu ro crá ti cos são sem pre pe no sos. Su gi ro, por tan to,
à Mesa que, por ini ci a ti va pró pria, crie um or ça men -
to pró prio para as co mis sões, como ocor re no Con -
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gres so de to dos os pa í ses avan ça dos, a exem plo do 
Con gres so nor te-ame ri ca no. Des sa for ma, as co mis -
sões tra ba lha ri am com as pos si bi li da des des ses or -
ça men tos pró pri os, de so ne ran do a Mesa das de ci -
sões de mo ra das e bu ro crá ti cas que mu i tas ve zes fa -
zem com que Par la men ta res, às vés pe ras de uma
vi a gem, não sa i bam se vi a ja rão ou não e não con si -
gam se or ga ni zar com tran qüi li da de. O or ça men to
pró prio das co mis sões de so ne ra ria a Mesa des sa
res pon sa bi li da de e ga ran ti ria mais ve lo ci da de a
esse pro ces so. 

Por exem plo, Sr. Pre si den te: no do min go, ha ve -
rá uma re u nião no Chi le, e, até ago ra, os Par la men -
ta res en vol vi dos nes se tra ba lho na Câ ma ra e no Se -
na do não têm cer te za se irão, por que o pro ces so
bu ro crá ti co não se de fi niu até este mo men to. Ha ve -
rá, ain da, a re u nião da Co mis são do Mer co sul em
For ta le za, en tre os dias 7 e 13 de mar ço. É evi den te
que pre ci sa mos sa ber, com uma an te ce dên cia ra -
zoá vel, quem nos re pre sen ta rá, até por que os par la -
men ta res pre ci sam se in te i rar dos te mas para te rem 
um de sem pe nho à al tu ra do Con gres so bra si le i ro.

Fica aqui, en tão, como su ges tão à Mesa, uma
re so lu ção que in cor po re de fi ni ti va men te or ça men tos 
mo des tos, mas que dêem au to no mia ne ces sá ria às
co mis sões para que pos sam ope ra ci o na li zar as
suas atri bu i ções.

Encer ro esta bre ve in ter ven ção fa zen do um
cum pri men to a uma jor na lis ta que já cri ti quei des ta
tri bu na, Se na dor Ber nar do Ca bral, a jor na lis ta Dora
Kra mer. Hoje, de sa fi a da pelo Pre si den te do PL, Val -
de mar Cos ta Neto, que ha via se re fe ri do a uma con -
de na ção que a jor na lis ta ti nha so fri do em fun ção de
uma acu sa ção de ca lú nia e di fa ma ção, ela res pon -
deu com rara co ra gem. O que ha via acon te ci do? A
jor na lis ta ha via dito que, no Pa lá cio do Pla nal to, pela 
boca do Pre si den te da Re pú bli ca e dos fre qüen ta do -
res do seu ga bi ne te, o De pu ta do Val de mar – a meu
ver, de for ma ri go ro sa e ab so lu ta men te in jus ta – era
tra ta do como um ca na lha. E ela pu bli cou esse fato.
O De pu ta do pro cu rou o Pre si den te da Re pú bli ca,
que, em car ta, des men tiu a afir ma ção da jor na lis ta.
E Dora Kra mer diz hoje que foi con de na da, sim,
mas que con si de ra que essa con de na ção deve ser
in cor po ra da a sua bi o gra fia, por que foi con de na da
pelo fato de o Pre si den te da Re pú bli ca ser tí bio e ter 
men ti do numa car ta que foi apor ta da a ju í zo pe los
ad vo ga dos do De pu ta do Val de mar Cos ta Neto. É
um re tra to da Re pú bli ca.

E lem bro aqui, Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães Jú ni or, das re cla ma ções do seu pai, que, in -

sis ten te men te, se in dig na va de ser des men ti do
quan do di zia al gu mas co i sas que se su por ta vam em 
in for ma ções ob ti das pes so al men te do Pre si den te da 
Re pú bli ca. A jor na lis ta Dora Kra mer, de uma for ma
cla ra, co ra jo sa e de fi ni ti va, dá ra zão ao nos so ve lho
e com ba ti vo Anto nio Car los Ma ga lhães.

Mu i to cu i da do! Nun ca re pi tam o que o Pre si -
den te lhes diz, pois V. Exªs po de rão ser ob je to,
como foi a jor na lis ta, de uma car ta de des men ti do e
de uma con de na ção pela ca lú nia que ela, cer ta men -
te, ja ma is co me teu.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a 
mesa, pro je tos de lei do Se na do que se rão li dos
pela Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Ma ria
do Car mo Alves.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 4, DE 2002

Alte ra os arts. 16 e 26 da Lei nº
6.830, de 22 de se tem bro de 1980 (Lei de
Exe cu ção Fis cal).

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei, na for ma dos arts. 2º e 3º, acres -

cen ta pa rá gra fo aos arts. 16 e 26 da Lei de Exe cu ção
Fis cal, para as se gu rar ao exe cu ta do por dí vi da já
paga o di re i to de ple i te ar da Fa zen da Pú bli ca, em
ação pró pria, re pa ra ção pelo dano mo ral.

Art. 2º O art. 16 da Lei nº 6.830, de 22 de se tem -
bro de 1980, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te
pa rá gra fo:

“Art. 16: ...............................................
.............................................................
§ 4º O exe cu ta do por dí vi da já paga in -

te gral men te fará jus, por via ad mi nis tra ti va
ou em ação pró pria, a re pa ra ção por dano
mo ral, até o do bro do que lhe hou ver sido
co bra do a esse tí tu lo pela Fa zen da Pú bli ca,
as se gu ra da a esta o di re i to de re gres so
con tra o res pon sá vel nos ca sos de dolo ou
cul pa." (NR)

Art. 3º O art. 26 da Lei nº 6.830, de 1980, pas -
sa a vi go rar acres ci do do se guin te pa rá gra fo:

“Art. 26 ...............................................
Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nes te ar ti -

go não eli di rá o di re i to de o exe cu ta do por
dí vi da já paga in te gral men te ple i te ar, por via 
ad mi nis tra ti va ou em ação pró pria, re pa ra -
ção por dano mo ral, nos ter mos do § 4º do
art. 16." (NR)
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Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Com o ad ven to da Cons ti tu i ção de 1988, pas -
sa ram a ser ex pres sa men te con si de ra das in vi o lá ve -
is a hon ra e a ima gem das pes so as, as se gu ra do o
di re i to a in de ni za ção pelo dano mo ral de cor ren te de
sua vi o la ção (art. 5º, X).

A Car ta Mag na es ta be le ceu, tam bém, que as
pes so as ju rí di cas de di re i to pú bli co res pon de rão pe -
los da nos que seus agen tes, nes sa qua li da de, ca u -
sa rem a ter ce i ros, as se gu ra do o di re i to de re gres so
con tra o res pon sá vel nos ca sos de dolo ou cul pa
(art. 37, § 6º).

Embo ra o art. 1.531 do Có di go Ci vil (Lei nº
3.071, de 1º de ja ne i ro de 1916) obri gue o de man -
dan te por dí vi da já paga no todo a pa gar ao de ve dor 
o do bro do que hou ver co bra do, há ju ris pru dên cia
no sen ti do de que cabe apli car a san ção da que le ar -
ti go ao Esta do, por aju i zar co bran ça de dí vi da já
paga, pois tal pro ce di men to não con fi gu ra má-fé,
mas, sim, no má xi mo, de sor ga ni za ção de um se tor
pú bli co. Entre tan to, tam bém há ju ris pru dên cia em
sen ti do con trá rio.

Essa é a li ção de Yus sef Said Ca ha li, que, em
sua con ce i tu a da obra Dano Mo ral (ed. Re vis ta dos
Tri bu na is, S. Pa u lo, 1998. 2ª ed. de Dano e Inde ni -
za ção, pp. 452-453), as sim se ex pres sa:

“Pa re ce-nos que, em tese, o Esta do tri bu ta dor
não está in có lu me à san ção do art. 1.531 do CC,
não se le gi ti man do ir ro gar-se-lhe uma dis cri mi na tó -
ria imu ni da de na que les ca sos, ain da que ex cep ci o -
na is, de ter sido aju i za da a co bran ça de dí vi da já
paga em de cor rên cia de gra ve fa lha da má qui na ad -
mi nis tra ti va, pres su pon do-se que a cul pa gra ve
equi va le ao dolo (...).

(...)

Pre va le ce, na ju ris pru dên cia, o en ten di men to
de que a san ção pre vis ta no art. 1.531 do CC so -
men te pode ser ob je to de re con ven ção ou de ação
pró pria, em se pa ra do."

Por ou tro lado, o ad vo ga do pa u lis ta João Luis
Gu i ma rães vem de pu bli car, na Ga ze ta Mer can til
de 23-10-2001, ve e men te ar ti go in ti tu la do Dano Mo -
ral Tri bu tá rio, cu jos ar gu men tos nos ins pi ra ram a
apre sen tar o pre sen te pro je to de lei.

Esta pro po si ção visa, pois, a al te rar os arts. 1º
e 26 da Lei nº 6.830, de 1980, que “Dis põe so bre a

co bran ça ju di ci al da Dí vi da Ati va da Fa zen da Pú bli -
ca e dá ou tras pro vi dên ci as” – co nhe ci da por Lei de
Exe cu ção Fis cal –, de mol de a acres cen tar-lhes dis -
po si ção ex pres sa as se gu ran do ao exe cu ta do por dí -
vi da já paga in te gral men te ple i te ar, ad mi nis tra ti va -
men te ou em ação pró pria, re pa ra ção por dano mo -
ral, até o do bro do que lhe hou ver sido co bra do a
esse tí tu lo pela Fa zen da Pú bli ca, sem pre ju í zo de
esta vir a exer cer o di re i to de re gres so con tra o
agen te pú bli co res pon sá vel nos ca sos de dolo ou
cul pa.

Por nos pa re cer le gí ti mo, opor tu no, cons ti tu ci o -
nal e ju rí di co, é que sub me te mos o pre sen te pro je to
de lei à ele va da con si de ra ção de nos sos pa res, na
cer te za de que será apro va do e, se ne ces sá rio,
aper fe i ço a do com a bre vi da de que o caso re quer.

Sala das Ses sões, 20 de fe ve re i ro de 2002. –
Se na dor Car los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980

Dis põe so bre a co bran ça ju di ci al da
Dí vi da Ati va da Fa zen da Pú bli ca, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

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

Art 16. O exe cu ta do ofe re ce rá em bar gos, no
pra zo de 30 (trin ta) dias, con ta dos:

I – do de pó si to;

II – da jun ta da da pro va da fi an ça ban cá ria;

III – da in ti ma ção da pe nho ra.

§ 1º Não são ad mis sí ve is em bar gos do exe cu -
ta do an tes de ga ran ti da a exe cu ção.

§ 2º No pra zo dos em bar gos, o exe cu ta do de -
ve rá ale gar toda ma té ria útil à de fe sa, re que rer pro -
vas e jun tar aos au tos os do cu men tos e rol de tes te -
mu nhas, até três, ou, a cri té rio do juiz, até o do bro
des se li mi te.

§ 3º Não será ad mi ti da re con ven ção, nem com -
pen sa ção, e as ex ce ções, sal vo as de sus pe i ção, in -
com pe tên cia e im pe di men tos, se rão ar güi das como
ma té ria pre li mi nar e se rão pro ces sa das e jul ga das
com os em bar gos.

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

Art 26. Se, an tes da de ci são de pri me i ra ins -
tân cia, a ins cri ção de Dí vi da Ati va for, a qual quer tí -
tu lo, can ce la da, a exe cu ção fis cal será ex tin ta, sem
qual quer ônus para as par tes.

..........................................................................
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LEI Nº 3.071, DE 1º DE JANEIRO DE 1916

Có di go Ci vil dos Esta dos Uni dos do 
Bra sil.

...........................................................................
Art. 1.531 Aque le que de man dar por dí vi da já

paga, no todo ou em par te, sem res sal var as quan ti as
re ce bi das, ou pe dir mais do que for de vi do, fi ca rá obri -
ga do a pa gar o de ve dor, no pri me i ro caso, o do bro do
que hou ver co bra do e, no se gun do, o equi va len te do
que lhe exi gir, sal vo se, por lhe es tar pres cri to o di re i -
to, de ca ir da ação.

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

Cons ti tu i ção Fe de ral

..........................................................................
Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin -

ção de qual quer na tu re za, ga ran tin do-se aos bra si le i -
ros e aos es tran ge i ros re si den tes no País a in vi o la bi li -
da de do di re i to à vida, à li ber da de, à igual da de, à se -
gu ran ça e à pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:

...........................................................................
X – são in vi o lá ve is a in ti mi da de, a vida pri va da,

a hon ra e a ima gem das pes so as, as se gu ra do o di re i -
to a in de ni za ção pelo dano ma te ri al ou mo ral de cor -
ren te de sua vi o la ção;

.........................................................................
Art. 37. A ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta in di re ta ou

fun da ci o nal, de qual quer dos Po de res da União, dos
Esta dos, do Dis tri to-Federal 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, tam bém, ao se guin te:

..........................................................................
§ 6º As pes so as ju rí di cas de di re i to pú bli co e as

de di re i to pri va do pres ta do ras de ser vi ços pú bli cos
res pon de rão pe los da nos que seus agen tes, nes sa
qua li da de ca u sa rem a ter ce i ros, as se gu ra do o di re i to
de re gres so con tra o res pon sá vel nos ca sos de dolo
ou cul pa.

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

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 5, DE 2002

Alte ra os arts. 20 e 23 da Lei nº
7.498, de 25 de ju nho de 1986, que dis põe 
so bre a re gu la men ta ção do exer cí cio da
en fer ma gem e dá ou tras pro vi dên ci as,
para es ta be le cer pra zo a par tir do qual
não se rão con ce di dos no vos re gis tros de 
aten den tes, au xi li a res e téc ni cos de en -

fer ma gem e de par te i ras, as se gu rar aos
pro fis si o na is exis ten tes aces so di fe ren ci -
a do aos cur sos de gra du a ção de ní vel
su pe ri or em en fer ma gem e dar ou tras
pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 7.498 de 25 de ju nho de

1986, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 2º ................................................
§ 1º A en fer ma gem é exer ci da pri va ti -

va men te pelo Enfer me i ro, pelo Téc ni co de
Enfer ma gem, pelo Au xi li ar de Enfer ma gem
e pela Par te i ra, res pe i ta dos os res pec ti vos
gra us de ha bi li ta ção.

§ 2º Os au xi li a res e téc ni cos de en fer -
ma gem e as par te i ras em exer cí cio na data
de en tra da em vi gor des ta lei te rão aces so
di fe ren ci a do aos cur sos de gra du a ção em
en fer ma gem.

§ 3º A par tir de 31 de de zem bro de
2012, não mais será ad mi ti da a ins cri ção de 
au xi li a res e téc ni cos de en fer ma gem e de
par te i ras, as se gu ran do-se àque les ins cri tos
no con se lhos re gi o na is de en fer ma gem até
essa data o exer cí cio das ati vi da des de que
tra tam os ar ti gos 12 e 13.

Art. 2º O art. 23 da Lei nº 7.498, de 25 de ju nho 
de 1986, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 23. ...............................................
§ 1º É as se gu ra do aos aten den te de

en fer ma gem, ad mi ti dos an tes da vi gên cia
des ta lei, o exer cí cio das ati vi da des ele men -
ta res da en fer ma gem, ob ser va do o dis pos to 
no art. 15. (NR)

§ 2º A par tir de 31 de de zem bro de
2012, não mais será con ce di da a au to ri za -
ção de que tra ta o ca put des te ar ti go.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

É in ques ti o ná vel que se qui ser mos ver em pre -
en di da uma pro fun da mu dan ça na es tru tu ra do aten -
di men to pú bli co de sa ú de o Bra sil nos so foco de aten -
ção deve cen trar-se na qua li fi ca ção dos pro fis si o na is
de en fer ma gem, pois eles for mam a base e todo sis -
te ma.

Ade ma is há que se re co nhe cer que não bas ta
que nos pre o cu pe mos com a for ma ção dos fu tu ros
pro fis si o na is. Nos sa re a li da de de mons tra ser im pos -
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sí vel ig no rar mos a im por tân cia de as se gu rar a qua li fi -
ca ção do tra ba lha dor já atu an te e que ca re ce da de vi -
da es co la ri za ção.

Se gun do es ti ma ti vas do Mi nis té rio da Sa ú de,
te mos hoje no mer ca do de tra ba lho, sem qua li fi ca -
ção téc ni ca ade qua da às fun ções que de sem pe -
nham, um con tin gen te de 225 mil tra balh do res em
todo o ter ri tó rio na ci o nal.

De pre en de-se dos da dos dis po ní ve is no site
do re fe ri do Mi nis té rio que um ex pres si vo nú me ro de
pro fis si o na is se ri am be ne fi ci a dos com a en tra da em
vi gor da lei ora pro pos ta. Te mos em tor no de 12 mil
en fer me i ros que mi nis tram cur sos de Qu a li fi ca ção
Pro fis si o nal de ní vel téc ni co de Au xi li ar de Enfer ma -
gem e ain da não dis põem da ti tu la ção em ní vel su -
pe ri or.

A ex pe riên cia po si ti va de vá ri as uni da des da
Fe de ra ção – se guin do o dis pos to no Art. 87 da Lei
de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção Na ci o nal — com 
os pro gra mas de ca pa ci ta ção para to dos seus pro -
fes so res pri má ri os, me en co ra ja a pro por tra ta men to 
si mi lar para os pro fis si o na is do se tor de en fer ma -
gem.

Re i te ro que au xi li a res e téc ni cos de en fer ma -
gem cons ti tu em, em nos so meio, o es te io dos ser vi -
ços de sa ú de e de sua qua li fi ca ção de pen de, em
gran de par te, a me lho ria des ses ser vi ços.

Esta pro po si ção visa ga ran tir uma me lhor qua -
li da de de as sis tên cia a nos sos pa ci en tes e, ao mes -
mo tem po, dar a es ses pro fis si o na is pos si bi li da de
de cres ci men to e aces so a sa lá ri os dig nos.

Sala das Ses sões, 20 de fe ve re i ro de 2002. –
Se na dor Tião Vi a na.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.498, DE 25 DE JUNHO DE 1986

Dis põe so bre a re gu la men ta ção do
exer cí cio da en fer ma gem, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

Art. 1º É li vre o exer cí cio da en fer ma gem em
todo o ter ri tó rio na ci o nal, ob ser va das as dis po si ções
des ta lei.

Art. 2º A en fer ma gem e suas ati vi da des au xi li -
a res so men te po dem ser exer ci das por pes so as le -

gal men te ha bi li ta das e ins cri tas no Con se lho Re gi o -
nal de Enfer ma gem com ju ris di ção na área onde
ocor re o exer cí cio.

Pa rá gra fo úni co. A en fer ma gem é exer ci da pri -
va ti va men te pelo en fer me i ro, pelo Téc ni co de en fer -
ma gem, pelo au xi li ar de en fer ma gem e pela Par te i -
ra, res pe i ta dos os res pec ti vos gra us de ha bi li ta ção.

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

Art. 12. O Téc ni co de Enfer ma gem exer ce ati vi -
da de de ní vel mé dio, en vol ven do ori en ta ção e acom -
pa nha men to do tra ba lho de en fer ma gem em grau
au xi li ar, e par ti ci pa ção no pla ne ja men to da as sis tên -
cia de en fer ma gem, ca ben do-lhe es pe ci al men te:

a) par ti ci par da pro gra ma ção da as sis tên cia de 
en fer ma gem;

b) exe cu tar ações as sis ten ci a is de en fer ma -
gem, ex ce to as pri va ti vas do en fer me i ro, ob ser va do
o dis pos to no pa rá gra fo úni co do art. 11 des ta lei;

c) par ti ci par da ori en ta ção e su per vi são do tra -
ba lho de en fer ma gem em grau au xi li ar;

d) par ti ci par da equi pe de sa ú de.

Art. 13. O Au xi li ar de Enfer ma gem exer ce ati vi -
da des de ní vel mé dio, de na tu re za re pe ti ti va en vol -
ven do ser vi ços au xi li a res de en fer ma gem sob su -
per vi são, bem como a par ti ci pa ção em ní vel de exe -
cu ção sim ples, em pro ces sos de tra ta men to, ca ben -
do-lhe es pe ci al men te:

a) ob ser var, re co nhe cer e des cre ver si na is e
sin to mas;

b) exe cu tar ações de tra ta men to sim ples;

c) pres tar cu i da dos de hi gi e ne e con for to ao
pa ci en te;

d) par ti ci par da equi pe de sa ú de.

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

Art 23. O pes so al que se en con tra exe cu tan do
ta re fas de en fer ma gem, em vir tu de de ca rên cia de
re cur sos hu ma nos de ní vel mé dio nes sa área, sem
pos su ir for ma ção es pe cí fi ca re gu la da em lei será
au to ri za do, pelo Con se lho Fe de ral de Enfer ma gem,
a exer cer ati vi da des ele men ta res de en fer ma gem,
ob ser va do no dis pos to no art. 15 des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. A au to ri za ção re fe ri da nes te ar -
ti go, que obe de ce rá aos cri té ri os ba i xa dos pelo Con -
se lho Fe de ral, de en fer ma gem, so men te po de rá ser
con ce di da du ran te o pra zo de 10 (dez) anos, a con tar
da pro mul ga ção des ta lei.
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LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Esta be le ce as di re tri zes e ba ses da
edu ca ção na ci o nal.

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

TÍTULO IX
Das Dis po si ções Tran si tó ri as

Art. 87. É ins ti tu í da a Dé ca da da Edu ca ção, a
ini ci ar-se um ano a par tir da pu bli ca ção des ta Lei.

§ 1º A União, no pra zo de um ano a par tir da
pu bli ca ção des ta lei, en ca mi nha rá, ao Con gres so
Na ci o nal, o Pla no Na ci o nal de Edu ca ção, com di re -
tri zes e me tas para os dez anos se guin tes, em sin to -
nia com a De cla ra ção Mun di al so bre Edu ca ção para 
To dos.

§ 2º O Po der Pú bli co de ve rá re cen se ar os edu -
can dos no en si no fun da men tal, com es pe ci al aten -
ção para os gru pos de sete a qua tor ze e de quin ze a 
de zes se is anos de ida de.

§ 3º Cada Mu ni cí pio e, su ple ti va men te, o Esta -
do e a União, de ve rá:

I – ma tri cu lar to dos os edu can dos a par tir dos
sete anos de ida de e, fa cul ta ti va men te, a par tir dos
seis anos, no en si no fun da men tal;

II – pro ver cur sos pre sen ci a is ou a dis tân cia aos
jo vens e adul tos in su fi ci en te men te es co la ri za dos;

III – re a li zar pro gra mas de ca pa ci ta ção para to -
dos os pro fes so res em exer cí cio, uti li zan do tam bém, 
para isto, os re cur sos da edu ca ção a dis tân cia;

IV – in te grar to dos os es ta be le ci men tos de en -
si no fun da men tal do seu ter ri tó rio ao sis te ma na ci o -
nal da ava li a ção do ren di men to es co lar.

§ 4º Até o fim da Dé ca da da Edu ca ção so men -
te se rão ad mi ti dos pro fes so res ha bi li ta dos em ní vel
su pe ri or ou for ma dos por tre i na men to em ser vi ço.

§ 5º Se rão con ju ga dos to dos os es for ços ob je ti -
van do a pro gres são das re des es co la res pú bli cas ur -
ba nas de en si no fun da men tal para o re gi me de es co -
las de tem po in te gral.

§ 6º A as sis tên cia fi nan ce i ra da União aos Esta -
dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os, bem como a 
dos Esta dos aos seus Mu ni cí pi os, fi cam con di ci o na -
das ao cum pri men to do art. 212 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral e dis po si ti vos le ga is per ti nen tes pe los go ver nos
be ne fi ci a dos.

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

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 6, DE 2002

Insti tui, em prol dos ido sos, cota mí -
ni ma no aces so aos car gos e em pre gos
pú bli cos, ao en si no su pe ri or e aos con -
tra tos do Fun do de Fi nan ci a men to ao
Estu dan te do Ensi no Su pe ri or.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica es ta be le ci da a cota mí ni ma de cin co

por cen to para os ido sos bra si le i ros:
I – no pre en chi men to de car gos e em pre gos da

ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta, in di re ta e fun da ci o nal,
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;

II – no aces so a cur sos de ní vel su pe ri or mi nis -
tra dos em qual quer das ins ti tu i ções pú bli cas e pri va -
das de en si no lo ca li za das no ter ri tó rio na ci o nal;

III – na as si na tu ra dos con tra tos do Fun do de Fi -
nan ci a men to ao Estu dan te do Ensi no Su pe ri or
(FIES).

Pa rá gra fo úni co. Enten de-se por ido so, con for -
me pres cri to no art. 2º da Lei nº 8.842, de 4 de ja ne i ro
de 1994, a pes soa de ses sen ta anos de ida de ou
mais.

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

Jus ti fi ca ção

As úl ti mas pes qui sas po pu la ci o na is re ve lam
uma re du ção sen sí vel na taxa de na ta li da de e um au -
men to sig ni fi ca ti vo na mé dia da ex pec ta ti va de vida
dos bra si le i ros. Se hoje elas apon tam a exis tên cia de
cer ca de ca tor ze mi lhões de ido sos, o que re pre sen ta
me nos de dez por cen to da po pu la ção do País, tam -
bém in di cam que 35 mi lhões de pes so as es ta rão na
ter ce i ra ida de den tro de vin te anos. Assim, o Bra sil
con ta rá com a sex ta po pu la ção mais ido sa do mun do.

Esses da dos co lo cam em xe que a tão de can ta -
da ju ven tu de dos bra si le i ros e in di ci am gran des e
cres cen tes de sa fi os ao po der pú bli co, ain da des pre -
pa ra do para li dar com a nova re a li da de. Afi nal, como
fa zer para equa ci o nar o pro ble ma de ca i xa da Pre vi -
dên cia e, des se modo, ga ran tir os me i os ne ces sá ri os
ao cum pri men to do de ver cons ti tu ci o nal do Esta do de 
am pa rar os ido sos, as se gu ran do sua par ti ci pa ção na
co mu ni da de, de fen den do sua dig ni da de e bem-es tar
e ga ran tin do-lhes o di re i to à vida?

A so lu ção des se pro ble ma de cer to de man da o
en vol vi men to de to dos e uma alta dose de cri a ti vi da -
de, além de im por ne ces sa ri a men te a pro gres si va in -
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clu são so ci al das pes so as de mais ida de, não raro
mar gi na li za das à me di da que en ve lhe cem.

Ten tan do res pon der a esse de sa fio, a pre sen te
ini ci a ti va es ta be le ce uma cota mí ni ma para que os
ido sos te nham aces so ga ran ti do a car gos e em pre -
gos pú bli cos, edu ca ção de ní vel su pe ri or e con tra tos
de fi nan ci a men to edu ca ci o nal. Inves te si mul ta ne a -
men te, por tan to nos cam pos do tra ba lho e da edu ca -
ção, sem dú vi da os ma i o res res pon sá ve is tan to pela
in clu são quan to pela mo bi li da de so ci al no mun do
con tem po râ neo.

Pre o cu pa do com a efe ti vi da de das me di das pro -
pos tas, este pro je to cu i da, in clu si ve, de res ga tar a de -
fi ni ção de ido so con sa gra da pela Lei nº 8.842, de 4 de
ja ne i ro de 1994, fa zen do men ção ex pres sa ao di plo -
ma que in tro du ziu a Po lí ti ca Na ci o nal do Ido so no or -
de na men to ju rí di co do País.

Assim, di an te do mé ri to ine quí vo co da me di da
pro pos ta, con cla mo to dos os co le gas Con gres sis tas
a apo i a rem a apro va ção des te pro je to de lei.

Sala das Ses sões, 20 de fe ve re i ro de 2002. –
Se na dor Tião Vi a na.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.842, DE 4 DE JANEIRO DE 1994

Dis põe so bre a po lí ti ca na ci o nal do
ido so cria o Con se lho Na ci o nal do Ido so
e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei:

CAPÍTULO I
Da Fi na li da de

Art. 1º A po lí ti ca na ci o nal do ido so tem por ob je -
ti vo as se gu rar os di re i tos so ci a is do ido so, cri an do
con di ções para pro mo ver sua au to no mia, in te gra ção
e par ti ci pa ção efe ti va na so ci e da de.

Art. 2º Con si de ra-se ido so, para os efe i tos des ta
lei, a pes soa ma i or de ses sen ta anos de ida de.

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

(À Co mis são Cons ti tu i ção, jus ti ça e ci -
da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 7, DE 2002

Insti tui me ca nis mos de ação afir ma -
ti va em prol da po pu la ção in dí ge na bra si -
le i ra.

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

Art. 1º Fica es ta be le ci da a cota mí ni ma de um
por cen to para os ín di os bra si le i ros:

I — no pre en chi men to de car gos e em pre gos da
ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta, in di re ta e fun da ci o nal,
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;

II — no aces so a va gas nos cur sos de ní vel su -
pe ri or mi nis tra dos em qual quer das ins ti tu i ções pú bli -
cas e pri va das de en si no lo ca li za das no ter ri tó rio na -
ci o nal;

III — na as si na tu ra dos con tra tos do Fun do de
Fi nan ci a men to ao Estu dan te do Ensi no Su pe ri -

or (FIES) e na con ces são das bol sas de es tu do ao
am pa ro do art. 19 da Lei nº 10.260 de 12 de ju lho de
2001.

Pa rá gra fo úni co. A cota a que se re fe re o ca put
será apli ca da por vin te anos a par tir da vi gên cia des ta 
lei.

Art. 2º As ins ti tu i ções pú bli cas e pri va das de en -
si no su pe ri or con ce be rão e im plan ta rão me ca nis mos
ca pa zes de sub si di ar o pro gres so aca dê mi co dos es -
tu dan tes in dí ge nas que apre sen tem fra co de sem pe -
nho, de for ma a ga ran tir a pa ri da de en tre os res pec ti -
vos per cen tu a is de in gres so e de di plo ma ção.

Art. 3º O po der pú bli co pro mo ve rá cam pa nhas
in for ma ti vas e edu ca ti vas que va lo ri zem a cul tu ra in -
dí ge na, pro mo vam o res pe i to à di fe ren ça e sen si bi li -
zem a po pu la ção para vi ven ci ar a efe ti va di ver si da de
ét ni ca exis ten te na so ci e da de bra si le i ra.

Pa rá gra fo úni co. No cum pri men to do dis pos to
no ca put, con ce der-se-á aten ção pri o ri tá ria ao con te -
ú do dos li vros di dá ti cos a fim de evi tar que eles con te -
nham re fe rên ci as mol da das pelo pre con ce i to de raça, 
cor ou et nia.

Art. 4º Os par ti dos po lí ti cos e as co li ga ções par -
ti dá ri as cri a rão me ca nis mos de in cen ti vo à can di da tu -
ra de ín di os a car gos ele ti vos, com o fito de atin gir um
grau de re pre sen ta ti vi da de pro por ci o nal à po pu la ção
in dí ge na bra si le i ra.

Art. 5º O po der pú bli co cri a rá ins tru men tos para
afe rir a efi cá cia so ci al das me di das pre vis tas nes ta lei
e efe tu a rá seu mo ni to ra men to cons tan te, com a emis -
são de re la tó ri os pe rió di cos.

Art. 6º Esta lei en tra em vi gor cen to e oi ten ta
dias após a data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A pre sen te ini ci a ti va de lei bus ca ins ti tu ir me ca -
nis mos de ação afir ma ti va em fa vor da po pu la ção in -
dí ge na bra si le i ra, las tre an do- se na jus ti ça so ci al pre -
co ni za da pela Car ta Po lí ti ca de 1988, so bre tu do no
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seu art. 3º Esse dis po si ti vo, vale lem brar, enu me ra os
ob je ti vos fun da men ta is da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil, en tre os qua is se des ta cam a cons tru ção de
uma so ci e da de li vre, jus ta e so li dá ria, a er ra di ca ção
da mar gi na li za ção, a re du ção das de si gual da des so -
ci a is e a pro mo ção do bem de to dos.

Ora, nada dis so será pos sí vel sem que o Esta do 
ado te um com por ta men to afir ma ti vo para pro mo ver a
in clu são dos seg men tos mar gi na li za dos, caso tí pi co
da po pu la ção in dí ge na, a qual — na me lhor das hi pó -
te ses — tem sido re i te ra da men te ig no ra da.

De fato, a dí vi da so ci al dos bra si le i ros para com
a po pu la cão in dí ge na re mon ta aos tem pos do Bra sil
Co lô nia, quan do se ini ci ou o ex ter mí nio fí si co e cul tu -
ral dos ha bi tan tes na ti vos des tas ter ras. Lon ge de ter
sido li qui da da, essa dí vi da vem cres cen do di a ri a men -
te, a jul gar pelo la men tá vel qua dro de pe nú ria que vi ti -
ma mu i tos gru pos in dí ge nas. Inte gra ção for ça da à so -
ci e da de en vol ven te, ter ras in va di das, des nu tri ção, do -
en ças não co nhe ci das, fal ta de me di ca men tos, dis se -
mi na ção de be bi das al cóo li cas, es fa ce la men to so ci al
e per da pro gres si va da iden ti da de cul tu ral são ape -
nas al guns dos pro ble mas com que eles se de pa ram
em vir tu de do con ta to com o ho mem bran co.

Não sur pre en de, pois, que a po pu la ção in dí ge -
na — es ti ma da em seis mi lhões de pes so as na épo ca
do des co bri men to — te nha sido re du zi da a cer ca de
280 mil ín di os al de a dos de per to de qua ren ta mil re si -
den tes nas ci da des. Nes se to tal, há mi lha res que de -
se jam es tu dar e pro fis si o na li zar-se e ou tros tan tos
que bus cam in gres sar no mer ca do de tra ba lho, tudo
em nome de um fu tu ro mais pro mis sor para si e para
o seu povo. Esses aca bam se frus tran do, pois o Esta -
do e a so ci e da de en vol ven te não lhes ofe re cem opor -
tu ni da des re a is.

É exa ta men te essa fa lha que a pre sen te ini ci a ti -
va quer sa nar, ao ins ti tu ir uma cota mí ni ma para os ín -
di os no aces so a car gos e em pre gos pú bli cos, va gas
no en si no su pe ri or e fi nan ci a men to edu ca ci o nal. Cu i -
da, po rém, para que essa me di da não se trans for me
— com o tem po — em pri vi lé gio in fun da do, en fa ti zan -
do o seu ca rá ter pro vi só rio ao li mi tar-lhe a vi gên cia
em vin te anos. Espe ra-se que o pra zo fi xa do seja su fi -
ci en te para igua lar as opor tu ni da des, por meio da
ofer ta de con di ções de de sen vol vi men to idên ti cas a
to dos, in de pe den te men te de raça, cor ou e et nia.

Até lá, im por ta que se ado te al gu ma fór mu la ca -
paz de in cen ti var os uni ver si tá ri os in dí ge nas com fra -
co de sem pe nho a con ti nu ar seus es tu dos, pre o cu pa -
ção in cor po ra da pelo pro je to. Este im pu ta às ins ti tu i -
ções de en si no su pe ri or a com pe tên cia para con ce -
ber e im plan tar me ca nis mos que sub si di em o pro -

gres so aca dê ni co da re fe ri da cli en te la, bus can do es -
ta be le cer, as sim, a pa ri da de en tre os per cen tu a is de
in gres so e de di plo ma ção dos ín di os.

Na cer te za de que o pre con ce i to e a dis cri mi -
na ção exis tem onde há ig no rân cia acer ca do ou tro,
o pro je to tam bém se vol ta à ne ces si da de de que se -
jam va lo ri za das a po pu la ção e a cul tu ra in dí ge nas,
me di an te a edu ca ção para o res pe i to à di fe ren ça e a 
sen si bi li za ção so ci al para a vi vên cia efe ti va da igual -
da de. Nes se sen ti do di ri ge es pe ci al aten ção aos li -
vros di dá ti cos, pres cre ven do que eles se des fa çam
de qual quer con te ú do res pon sá vel pela le i tu ra equi -
vo ca da da his tó ria bra si le i ra e pela di fu são de pre -
con ce i tos con tra os ín di os.

O pro je to ain da se pre o cu pa com a sub-re pre -
sen ta ção po lí ti ca des sas pes so as, que têm di re i to a
voto, po dem se fi li ar a par ti do po lí ti cos e dis pu tar
ele i ções, mas hoje não dis põem de re pre sen ta ção
pró pria no Con gres so Na ci o nal nem nas Assem bléi -
as Le gis la ti vas. Daí por que atri bui aos par ti dos e às
co li ga ções par ti dá ri as a obri ga ção de con ce ber e
im ple men tar me ca nis mos de in cent vo à can di da tu ra
de ín di os a car gos ele ti vos, obe de ci do o cri té rio de
pro por ci o na li da de ét ni co-ra ci al da po pu la ção a ser
re pre sen ta da.

O pro je to tam bém de ter mi na que o po der pú -
bli co crie ins tru men tos para afe rir a efi cá cia so ci al
das me di das pro pos tas e efe tue seu mo ni to ra men to
cons tan te, com a emis são de re la tó ri os pe rió di cos.
Cu i da-se, por tan to, do acom pa nha men to do con jun -
to de ações que se pre ten de ins ti tu ir, com o du plo
ob je ti vo de que elas se jam efe ti va men te im ple men -
ta das e de que não se pres tem à cri a ção de pri vi lé -
gi os des ca bi dos.

Por fim, o pro je to traz a pre vi são de que a lei
en tra rá em vi gor cen to e oi ten ta dias após sua pu bli -
ca ção. Esse pra zo pro cu ra con ju gar a ur gên cia da
atu a ção po si ti va do Esta do e o lap so de tem po ne -
ces sá rio à cons ti tu i ção dos me i os ope ra ci o na is exi -
gi dos para a im ple men ta ção da nor ma. Re pu ta-se
que o pra zo fi xa do seja o mí ni mo su fi ci en te para
que a ad mi nis tra ção pú bli ca re gu la men te a lei e a
ini ci a ti va pri va da efe tue os ajus tes con ve ni en tes
para o seu cum pri men to.

Pela im por tân cia so ci al das me di das ora pro -
pos tas, es pe ra mos con tar com o apo io de to dos os
Con gres sis tas para a apro va ção des te pro je to de lei.

Sala das Ses sões 20 de fe ve re i ro de 2002. –
Se na dor Tião Vi a na
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.260, DE 12 DE JULHO DE 2001

Dis põe so bre o Fun do de Fi nan ci a -
men to ao es tu dan te do Ensi no Su pe ri or e 
dá ou tras pro vi dên ci as.

CAPÍTULO IV
Das Dis po si ções Ge ra is e Tran si tó ri as

..........................................................................
Art. 19. A par tir do pri me i ro se mes tre de 2001,

sem pre ju í zo do cum pri men to das de ma is con di ções
es ta be le ci das nes ta Lei, as ins ti tu i ções de en si no en -
qua dra das no art. 55 da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 
1991, fi cam obri ga das a apli car o equi va len te à con tri -
bu i ção cal cu la da nos ter mos do art. 22 da re fe ri da Lei
na con ces são de bol sas de es tu do, no per cen tu al
igual ou su pe ri or a 50% dos en car gos edu ca ci o na is
co bra dos pe las ins ti tu i ções de en si no, a alu nos com -
pro va da men te ca ren tes e re gu lar men te ma tri cu la dos.

§ 1º A se le ção dos alu nos a se rem be ne fi ci a dos
nos ter mos do ca put será re a li za da em cada ins ti tu i -
ção por uma co mis são cons ti tu í da pa ri ta ri a men te por
re pre sen tan tes da di re ção, do cor po do cen te e da en -
ti da de de re pre sen ta ção dis cen te.

§ 2º Nas ins ti tu i ções que não mi nis trem en si no
su pe ri or ca be rão aos pais dos alu nos re gu lar men te
ma tri cu la dos os as sen tos re ser va dos à re pre sen ta -
ção dis cen te na co mis são de que tra ta o pa rá gra fo
an te ri or.

§ 3º Nas ins ti tu i ções de en si no em que não hou -
ver re pre sen ta ção es tu dan til ou de pais or ga ni za da,
ca be rá ao di ri gen te da ins ti tu i ção pro ce der à ele i ção
dos re pre sen tan tes na co mis são de que tra ta o § 1º

§ 4º Após a con clu são do pro ces so de se le ção,
a ins ti tu i ção de en si no de ve rá en ca mi nhar ao MEC e
ao  INSS a re la ção de to dos os alu nos, com en de re ço
e da dos pes so a is, que re ce be ram bol sas de es tu do.

§ 5º As ins ti tu i ções de en si no subs ti tu i rão os
alu nos be ne fi ci a dos que não efe ti va rem suas ma trí -
cu las no pra zo re gu la men tar, ob ser va dos os cri té ri os
de se le ção dis pos tos nes te ar ti go.

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO I
Dos Prin cí pi os Fun da men ta is

.........................................................................
Art. 3º Cons ti tu em ob je ti vos fun da men ta is da

Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil:

I – cons tru ir uma so ci e da de li vre, jus ta e so li dá -
ria;

II – ga ran tir o de sen vol vi men to na ci o nal;
III – er ra di car a po bre za e a mar gi na li za ção e re -

du zir as de si gual da des so ci a is e re gi o na is;
IV – pro mo ver o bem de to dos, sem pre con ce i -

tos de ori gem, raça, sexo, cor, ida de e qua is quer ou -
tras for mas de dis cri mi na ção.

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

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 8, DE 2002

Obri ga a dis tri bu i ção de fo lhe tos
edu ca ti vos so bre do en ças se xu al men te
trans mis sí ve is e o for ne ci men to gra tu i to
de pre ser va ti vos no âm bi to de mo téis,
es ta be le ci men tos do tipo dri ve-in e si mi -
la res.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica obri ga da a dis tri bu i ção de fo lhe tos

edu ca ti vos so bre do en ças se xu al men te trans mis sí ve -
is e o for ne ci men to gra tu i to de pre ser va ti vos no âm bi -
to de mo téis, es ta be le ci men tos do tipo dri ve-in e si -
mi la res.

Art. 2º Os es ta be le ci men tos de que tra ta o art. 1º 
obri gam-se a dis tri bu ir pelo me nos um pre ser va ti vo
mas cu li no ou fe mi ni no, con for me o caso, acom pa nha -
do de um fo lhe to edu ca ti vo so bre do en ças se xu al -
men te trans mis sí ve is, a cada ocu pan te de suas ins ta -
la ções.

§ 1º Os pre ser va ti vos men ci o na dos no ca put
obe de ce rão às es pe ci fi ca ções téc ni cas e por tar o
selo de apro va ção do Insti tu to Na ci o nal de Me tro lo -
gia, Nor ma ti za ção e Qu a li da de Indus tri al —
INMETRO.

§ 2º A re gu la men ta ção des ta lei de fi ni rá o con -
te ú do do fo lhe to edu ca ti vo de que tra ta o ca put, do
qual de ve rão cons tar ex pli ca ções re fe ren tes ao uso
do pre ser va ti vo e a sua im por tân cia para a pre ven -
ção de do en ças se xu al men te trans mis sí ve is.

Art. 3º O des cum pri men to do dis pos to nes ta
Lei su je i ta o es ta be le ci men to in fra tor a mul ta e, nos
ca sos de re in ci dên cia, a sus pen são tem po rá ria ou
de fi ni ti va de seu fun ci o na men to, con for me de fi ni do
em re gu la men to.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor cen to e oi ten ta
dias após a data de sua pu bli ca ção.
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Jus ti fi ca ção

As do en ças se xu al men te trans mis sí ve is (DST)
con ti nu am a ser dis se mi na das com gran de ve lo ci da -
de em nos sa po pu la ção. Esti ma-se que so men te a
Aids seja con tra í da por vin te mil pes so as a cada
ano.

Esse dado é bas tan te alar man te, prin ci pal men -
te se con si de rar mos que o uso do pre ser va ti vo
cons ti tui um mé to do que se mos trou sim ples e se gu -
ro para pre ve nir a trans mis são des sas do en ças na
ma i or par te dos ca sos.

O Mi nis té rio da Sa ú de já vem re par tin do, a
cada ano, 200 mi lhões de uni da des de pre ser va ti vos 
mas cu li nos en tre os pro gra mas es ta du a is e mu ni ci -
pa is de Aids e as or ga ni za ções não-go ver na men ta is 
que tra ba lham com pre ven ção e as sis tên cia em
DST/Aids, para que eles se jam dis tri bu í dos a um pú -
bli co-alvo bas tan te de li mi ta do e pri o ri tá rio. Des se
mes mo pro ce di men to vem sen do im plan ta do tam -
bém para a dis tri bu i ção de pre ser va ti vos fe mi ni nos.

Este pro je to, por tan to, visa a re for çar a po lí ti ca
de pre ven ção de DST/Aids e a di vi dir com a ini ci a ti -
va pri va da a res pon sa bi li da de pelo con tro le des sas
do en ças em nos so País.

Res sal te-se que os Esta dos da Ba hia, do Espí -
ri to San to e de São Pa u lo o Mu ni cí pio de Por to Ale -
gre já apro va ram leis de con te ú do si mi lar, ra zão por
que pro po mos uma nor ma de al can ce na ci o nal para 
be ne fi ci ar a po pu la ção dos de ma is es ta dos e mu ni -
cí pi os do Bra sil.

Esses são os mo ti vos pe los qua is apre sen ta -
mos este pro je to de lei, con fi an tes de con tar com o
apo io de nos sos Pa res.

Sala das Ses sões, 20 de fe ve re i ro de 2002. _
Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia e de Assun tos So ci a is, ca -
ben do à úl ti ma a de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 9, DE 2002

Alte ra o art. 54 da Lei 8.069, de 13 de 
ju lho de 1990, a fim de ga ran tir a re ser va
de va gas nas cre ches, ou en ti da des si mi -
la res, e pré-es co las pú bli cas para as cri -
an ças por ta do ras de de fi ciên cia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 54 da Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de 

1990, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te § 4º:

“Art. 54. ...............................................
............................................................

§ 4º O Po der Pú bli co re ser va rá cin co
por cen to das va gas exis ten tes em to das as
cre ches, ou en ti da des equi va len tes, e
pré-es co las pú bli cas para as cri an ças por ta -
do ras de de fi ciên cia, que se rão aten di das
por pro fis si o na is de vi da men te ha bi li ta -
dos."(NR)

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

Jus ti fi ca ção

Este pro je to tem por ob je ti vo al te rar o Esta tu to
da Cri an ça e do Ado les cen te (ECA) a fim de as se -
gu rar, em todo o ter ri tó rio na ci o nal, a re ser va de va -
gas nas cre ches, ou en ti da des equi va len tes, e
pré-es co las pú bli cas para as cri an ças por ta do ras de 
de fi ciên cia. Tra ta-se de ga ran tir, em suma, no iní cio
mes mo de suas vi das, a in ser ção des sas cri an ças
no pro ces so de edu ca ção in fan til.

Vale lem brar que essa eta pa edu ca ti va pre ten -
de co brir o de sen vol vi men to in te gral da pes soa até
os seis anos de ida de, em seus as pec tos fí si co, psi -
co ló gi co, in te lec tu al e so ci al. Nes se sen ti do, ela me -
re ce des ta que es pe ci al, pois é nela que se for mam
os fun da men tos da vida ul te ri or do in di ví duo e nela
se con fi gu ra o en tre la ça men to mais pro fun do da es -
co la com a fa mí lia da cri an ça.

Ao de ter mi nar que o aten di men to da cli en te la
em foco seja fe i to por pro fis si o na is de vi da men te ha -
bi li ta dos, o pro je to de lei bus ca ga ran tir os cu i da -
dãos ne ces sá ri os para que es sas cri an ças te nham a 
opor tu ni da de de de sen vol ver-se na sua ple ni tu de e
de tor nar-se ci da dãos efe ti va men te par ti ci pan tes da
vida fa mi li ar e co mu ni tá ria.

Não é des pi ci en do di zer que a re ser va de va -
gas em cre ches e pré -es co las apre sen ta o gran de
mé ri to de es ten der cro no lo gi ca men te a pro te ção es -
pe ci al que a Car ta Po lí ti ca de 1988 de ci diu con sa -
grar às pes so as por ta do ras de de fi ciên cia nos arts.
37, VIII, e 227, § 1º, II.

Tem, ade ma is, o con dão de con tri bu ir para que 
se com ba ta o pre con ce i to no seu nas ce dou ro. De
fato, a con vi vên cia en tre pes so as com ha bi li da des e
ca rac te rís ti cas di ver sas des de a mais ten ra ida de
tra ba lha em prol da to le rân cia e con tra a dis cri mi na -
ção, no sen ti do em que a di fe ren ça pas sa a ser per -
ce bi da como uma cir cuns tân cia cor ri que i ra, na tu ral
e en ri que ce do ra.
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São es sas as ra zões que jus ti fi cam a pro po si -
ção, que, pelo seu am plo al can ce so ci al, de cer to me -
re ce rá o apo io dos de ma is mem bros des te Par la -
men to.

Sala das Ses sões, 20 de fe ve re i ro de 2002. _
Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

LEGISLAÇÃO CITADA

PRE SI DÊN CIA DA
 REPÚBLICA FE DE RA TI VA DO BRA SIL

SUB CHE FIA PARA ASSUN TOS JU RÍ DI COS

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Dis põe so bre o Esta tu to da Cri an ça e 
do Ado les cen te e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

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

Ca pí tu lo IV
Do Di re i to à Edu ca ção, à Cul tu ra,

 ao Espor te e ao La zer

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

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

Art. 54. É de ver do Esta do as se gu rar à cri an ça
e ao ado les cen te:

I – en si no fun da men tal, obri ga tó rio e gra tu i to,
in clu si ve para os que a ele não ti ve ram aces so na
ida de pró pria;

II – pro gres si va ex ten são da obri ga to ri e da de e
gra tu i da de ao en si no mé dio ;

III – aten di men to edu ca ci o nal es pe ci a li za do
aos por ta do res de de fi ciêi cia, pre fe ren ci al men te na
rede re gu lar de en si no;

IV – aten di men to em cre che e pré-es co la às
cri an ças de zero a seis anos de ida de;

V – aces so aos ní ve is mais ele va dos do en si -
no, da pes qui sa e da cri a ção ar tís ti ca, se gun do a
ca pa ci da de de cada um;

VI – ofer ta de en si no no tur no re gu lar, ade qua -
do às con di ções do ado les cen te tra ba lha dor;

VII – aten di men to no en si no fun da men tal, atra -
vés de pro gra mas su ple men ta res de ma te ri al di dá ti -
co-es co lar, trans por te, ali men ta ção e as sis tên cia à
sa ú de.

§ 1º O aces so ao en si no obri ga tó rio e gra tu i to
é di re i to pú bli co sub je ti vo.

§ 2º O não ofe re ci men to do en si no obri ga tó rio
pelo po der pú bli co ou sua ofer ta ir re gu lar im por ta res -
pon sa bi li da de da au to ri da de com pe ten te.

§ 3º Com pe te ao po der pú bli co re cen se ar os
edu can dos no en si no fun da men tal, fa zer-lhes a cha -
ma da e ze lar, jun to aos pais ou res pon sá vel, pela fre -
qüên cia à es co la.
....................................................................................

PRE SI DÊN CIA DA RE PÚ BLI CA

CASA CI VIL

SUB CHE FIA PARA ASSUN TOS JU RÍ DI COS

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CAPÍTULO VII
Da Admi nis tra ção Pú bli ca

Se ção I
Dis po si ções Ge ra is

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

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

Art. 37. (*) A ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta, in di -
re ta ou fun da ci o nal, 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, tam bém,
ao se guin te:

VIII – a lei re ser va rá per cen tu al dos car gos e
em pre gos pú bli cos para as pes soa por ta do ras de
de fi ciên cia e de fi ni rá os cri té ri os de sua ad mis são;
....................................................................................

CAPÍTULO VII
Da Fa mí lia, da Cri an ça,

 do Ado les cen te e do Ido so

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

Art. 227. É de ver da fa mí lia, da so ci e da de e do
Esta do as se gu rar à cri an ça e ao ado les cen te, com
ab so lu ta pri o ri da de, o di re i to à vida, à sa ú de, à ali -
men ta ção, à edu ca ção, ao la zer, à pro fis si o na li za -
ção, à cul tu ra à dig ni da de, ao res pe i to, à li ber da de e 
à con vi vên cia fa mi li ar e co mu ni tá ria, além de co lo -
cá-los a sal vo de toda for ma de ne gli gên cia, dis cri -
mi na ção ex plo ra ção, vi o lên cia, cru el da de e opres -
são.
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§ 1º O Esta do pro mo ve rá pro gra mas de as sis -
tên cia in te gral à sa ú de da cri an ça e do ado les cen te,
ad mi ti da a par ti ci pa ção de en ti da des não go ver na -
men ta is e obe de cen do aos se guin tes pre ce i tos:
....................................................................................

II – cri a ção de pro gra mas de pre ven ção e
aten di men to es pe ci a li za do para os por ta do res de
de fi ciên cia fí si ca, sen so ri al ou men tal, bem como de 
in te gra ção so ci al do ado les cen te por ta dor de de fi -
ciên cia, me di an te o tre i na men to para o tra ba lho e a
con vi vên cia, e a fa ci li ta ção do aces so aos bens e
ser vi ços co le ti vos, com a eli mi na ção de pre con ce i -
tos e obs tá cu los ar qui te tô ni cos.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia _ de ci são ter mi na ti va)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 10, DE 2002

Alte ra a Lei nº 9.608, de 18 de fe ve re i -
ro de 1998, que “Dis põe so bre o ser vi ço
vo lun tá rio e dá ou tras pro vi dên ci as”, para
de ter mi nar a uti li za ção da pres ta ção de
ser vi ço vo lun tá rio como cri té rio de de sem -
pa te ou tí tu lo em con cur so pú bli co.

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

Art. 1º A Lei nº 9.608, de 18 de fe ve re i ro de
1998, pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te art.
2º-A:

Art. 2º-A. Os edi ta is de con cur so pú bli co pre ve -
rão, como tí tu lo ou como cri té rio de de sem pa te, a
par ti ci pa ção do can di da to em ser vi co vo lun tá rio,
pres ta do na for ma des ta lei.

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

Jus ti fi ca ção

O Bra sil tem as sis ti do, nos úl ti mos anos, ao
cres ci men to do ser vi ço vo lun tá rio. Tra ta-se, sem dú -
vi da, de uma boa no tí cia, que de mons tra o au men to
da ci da da nia em nos so País.

Con si de ran do a im por tân cia do fato, im põe-se
ao Po der Pú bli co  estimular e in cen ti var essa prá ti ca, 
bem como dar ade qua do re co nhe ci men to aos ci da -
dãos que se de di cam ao tra ba lho vo lun tá rio.

Assim, com o ob je ti vo de ca mi nhar nes sa di re -
ção es ta mos apre sen tan do a pre sen te al te ra ção da
Lei nº 9.608, de 18 de fe ve re i ro de 1998, que Dis põe 
so bre o ser vi ço vo lun tá rio e dá ou tras pro vi dên ci as,
es ta be le cen do que de ve rá ser con si de ra do, nos

con cur sos pú bli cos, como tí tu lo ou como cri té rio de
de sem pa te, a par ti ci pa ção do can di da to em ser vi ço
vo lun tá rio.

Te mos a cer te za de que o aco lhi men to des te
pro je to re pre sen ta rá pas so im por tan te no sen ti do do 
apri mo ra men to do di plo ma le gal em tela, bem como
da con so li da ção da ten dên cia de cres ci men to do
tra ba lho vo lun tá rio no Bra sil, com to das as con se -
qüên ci as be né fi cas tra zi das pelo ins ti tu to.

Sala das Ses sões, 20 de fe ve re i ro de 2002. –
Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

LEGISLAÇÃO CITADA

PRE SI DÊN CIA DA RE PÚ BLI CA

LEI Nº 9.608, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre o ser vi ço vo lun tá rio e
dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca,

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta
e eu san ci a no a se guin te lei:

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

Art. 2º O ser vi ço vo lun tá rio será exer ci do me di -
an te a ce le bra ção de ter mo de ade são en tre a en ti -
da de, pú bli ca ou pri va da, e o pres ta dor do ser vi ço
vo lun tá rio, dele de ven do cons tar o ob je to e as con di -
ções de seu exer cí cio.

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

Bra sí lia, 18 de fe ve re i ro de 1998; 177º da Inde -
pen dên cia e 110º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

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

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 11, DE 2002

Alte ra o art. 50 do De cre to-Lei nº
221, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que dis -
põe so bre a pro te ção e es tí mu los à pes -
ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 1º O art. 50 do De cre to-Lei nº 221, de 28
de fe ve re i ro de 1967, pas sa a vi ger com a se guin te
re da ção:

“Art. 50. O Po der Pú bli co in cen ti va rá a
cri a ção de Esta ções de Bi o lo gia e Aqüi cul -
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tu ra fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci pa is, dará
as sis tên cia téc ni ca às par ti cu la res e cri a rá
pro gra mas de es tí mu lo aos pe que nos pro -
du to res ru ra is, es pe ci al men te nas re giões
Nor te e Nor des te.” (NR)

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

Jus ti fi ca ção

Nas úl ti mas dé ca das a ex plo ra ção in ten si va da 
pes ca ca u sou, no en ten der da Food and Agri cul tu re
Orga ni za ti on (FAO), a exa us tão dos re cur sos na tu -
ra is pes que i ros, e, em al guns ca sos, co lo cou vá ri as
es pé ci es em pe ri go de ex tin ção.

A aqüi cul tu ra per mi te in cre men to na pro du ção
de pe i xes, crus tá ce os e mo lus cos sem agre dir o
meio am bi en te, além de ga ran tir em pre go e ren da
para um gran de nú me ro de pes so as.

Tam bém for ne ce pro te í nas de boa qua li da de,
de ba i xo cus to, as pec to de gran de im por tân cia para
re giões onde seg men tos da po pu la ção so frem de
des nu tri ção crô ni ca, e onde o de sem pre go e a ba i xa 
ren da ex pul sam a po pu la ção ru ral para os cen tros
ur ba nos.

A aqüi cul tu ra é de es pe ci al im por tân cia para
pe que nos pro du to res, pois além de for ne cer uma
fon te de ren da adi ci o nal, ga ran te ali men ta ção sa u -
dá vel é bas tan te aces sí vel.

Nes tes ter mos, jul ga mos que a apro va ção des -
te pro je to de lei, que bus ca ga ran tir o es ta be le ci -
men to de pro gra mas de in cen ti vo à aqüi cul tu ra jun to 
aos pe que nos pro du to res, es pe ci al men te das re -
giões Nor te e Nor des te, de ve rá mi no rar os pro ble -
mas eco nô mi cos e so ci a is que atin gem a po pu la ção 
ru ral des tas áre as.

Sala das Ses sões, 20 de fe ve re i ro de 2002. –
Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 221
 DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Dis põe so bre a pro te ção e es tí mu -
los à pes ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do das prer ro -
ga ti vas que lhe con fe re o § 2º do art. 9º do Ato Insti tu -
ci o nal nº 4, de 7 de de zem bro de 1966,

TÍTULO VI
Da Aqüi cul tu ra e seu Co mér cio

Art. 50. O Po der Pú bli co in cen ti va rá a cri a ção de
Esta ções de Bi o lo gia e Aqui cul tu ra fe de ra is, es ta du a is
e mu ni ci pal, e dará as sis tên cia téc ni ca à par ti cu la res.

Art. 51. Será man ti do re gis tro de aqui cul to res
ama do res e pro fis si o na is.

Pa rá gra fo úni co. Os aqui cul to res pro fis si o na is,
pa ga rão taxa anu al cor res pon den te a um quin to do
sa lá rio mí ni mo men sal vi gen te na Ca pi tal da Re pú bli -
ca.

Art. 52. As em pre sas que co mer ci a rem com
ani ma is aquá ti cos fi cam su je i tas a re gis tro na Su de -
pe e pa ga rão taxa anu al equi va len te a me ta de do
sa lá rio mí ni mo men sal vi gen te na ca pi tal da Re pú -
bli ca.

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

(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 12, DE 2002

Dis põe so bre o fi nan ci a men to para
aqui si ção de casa pró pria dos mem bro
das for ças po li ci as mi li tar e ci vil.

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

Art. 1º A Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral des ti na rá,
pelo me nos, 10% (dez por cen to) dos fi nan ci a men -
tos con ce di dos para aqui si ção de casa pró pria a
mem bros das for ças po li ci a is mi li tar e ci vil.

Art. 2º Fica Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral au to ri za -
da a cri ar li nha de cré di to es pe ci al e di fe ren ci a da
para aten der ao dis pos to no ar ti go 1º

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A gra ve cri se ins ti tu ci o nal por que pas sa a Se -
gu ran ça Pú bli ca en con tra ra í zes em dis tin tas ver ten -
tes. Uma de las é a des va lo ri za ção dos mem bros
das po lí ci as mi li tar e ci vil, seja o pon to de vis ta das
con di ções de tra ba lho ou das con di ções de vida do
in di ví duo.

É sa bi do que em mu i tas ci da des bra si le i ras o
po li ci al fixa re si dên cia, por ab so lu ta fal ta de re cur -
sos, em aglo me ra dos ur ba nos de ba i xa ren da que,
não raro e de vi do à inép cia do Po der Pú bli co em ga -
ran tir a se gu ran ça do ci da dão, são co man da dos por
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che fes de qua dri lhas e tra fi can tes de dro ga. Esse
po li ci al, ao vol tar para o seu lar, é obri ga do a es con -
der sua con di ção de agen te do Esta do sob pena de
ter sua in te gri da de fí si ca ou de sua fa mí lia ame a ça -
da pe los mar gi na is.

Des ta for ma, se o Po der Pú bli co não é ca -
paz de ga ran tir a se gu ran ça de seus agen tes,
pelo me nos deve lhes pos si bi li tar con di ções mí ni -
mas de tran qüi li da de e ga ran ti as para a exe cu ção 
de seu tra ba lho. Este é o in tu i to da pre sen te pro -
po si ção, que de ter mi na à Ca i xa Eco nô mi ca Fe de -
ral a des ti na ção de pelo me nos 10% de seus fi -
nan ci a men tos para aqui si ção de casa pró pria a
mem bros das for ças po li ci a is mi li tar e ci vil, po -
den do, in clu si ve, cri ar li nha de cré di to es pe ci al e
di fe ren ci a da para tal.

Por tan to, con cla mo os No bres Pa res a em -
pres tar efi cá cia a esta im por tan te mu dan ça em
nos so or de na men to ju rí di co, que au xi li a rá o país a 
ven cer esta ne fas ta cri se que se aba teu so bre a
Se gu ran ça Pú bli ca.

Sala das Ses sões, 20 de fe ve re i ro de 2002. –
Se na dor Car los Wil son.

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia e de as sun tos Eco nô mi cos – 
ca ben do à úl ti ma a de ci são ter mi na ti va.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 13, DE 2002

Mo di fi ca a re da ção do art. 5º da Lei
nº 10.256, de 9 de ju lho de 2001, que tra ta 
da Se gu ri da de So ci al.

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

Art. 1º O art. 5º da lei nº 10.256, de 9 de ju lho
de 2001, pas sa a vi go ra com a se guin te re da ção:

“Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção, pro du zin do efe i -
tos, quan to ao dis pos to no art. 22-A da Lei
nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991, com a
re da ção dada por esta Lei, a par tir do dia
pri me i ro do mês se guin te ao no na gé si mo
dia da que la pu bli ca ção, sen do man ti da,
até essa data, a obri ga to ri e da de dos re co -
lhi men tos pra ti ca dos na for ma da le gis la -
ção an te ri or.” (NR)

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

Jus ti fi ca ção

O art. 5º da Lei nº 10.256, de 9 de ju lho de 2001,
tra ta de sua vi gên cia, e es ta be le cen do ex pli ci ta men te 
a data em que de ve ria en trar em vi gor o dis pos to no
art. 22-A da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991, e a
re vo ga ção do § 4º do art. 25 da mes ma lei.

Ocor re que a re vo ga ção do § 4º do art. 25,
cons tan te do art. 6º do pro je to de lei que deu ori gem 
à Lei nº 10.256, apro va do na Câ ma ra dos De pu ta -
dos e re me ti do à de li be ra ção do Se na do Fe de ral, foi 
ex clu í da do pro je to nes ta Casa. Des se modo, a pro -
po si ção — PLC nº 22, de 2001 — foi apro va da no
Se na do sem a re vo ga ção do § 4º do art. 25 da Lei
nº 8.212. Per ma ne ceu, con tu do, a men ção ao dis po -
si ti vo na cláu su la de vi gên cia con subs tan ci a da no
art. 5º

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, as emen das ofe -
re ci das pelo Se na do ao pro je to de lei fo ram apro -
va das sem que se per ce bes se o erro de re da ção
pre sen te no art. 5º Si tu a ção que con ti nu ou a vi go -
rar quan do da aná li se da ma té ria pela Pre si dên cia 
da Re pú bli ca.

Nes se con tex to, o pro je to de lei ora apre sen ta -
do visa tão-so men te cor ri gir a in ten ci o na da fa lha de
re da ção.

Sala das Ses sões, 20 de fe ve re i ro de 2002. – 
Se na dor Osmar Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.256, DE 9 DE JULHO DE 2001

Alte ra Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 
1991, a Lei nº 8.870, de 15 de abril de
1994, a Lei nº 9.317, de 5 de de zem bro de
1996, e a Lei nº 9.528, de 10 de de zem bro
de 1997.

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

Art. 1º A Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991,
pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 22A. A con tri bu i ção de vi da pela
agro in dús tria, de fi ni da, para os efe i tos des ta 
lei, como sen do o pro du tor ru ral pes soa ju rí -
di ca cuja ati vi da de eco nô mi ca seja a in dus -
tri a li za ção de pro du ção pró pria ou de pro du -
ção pró pria e ad qui ri da de ter ce i ros, in ci -
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den te so bre o va lor da re ce i ta bru ta pro ve ni -
en te da co mer ci a li za ção da pro du ção, em
subs ti tu i ção às pre vis tas nos in ci sos I e II do 
art. 22 des ta lei, é de:

I – dois vír gu la cin co por cen to des ti na -
dos à Se gu ri da de So ci al;

II – zero vír gu la um por cen to para o fi -
nan ci a men to do be ne fí cio pre vis to nos arts.
57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de ju lho de
1991, e da que les con ce di dos em ra zão do
grau de in ci dên cia de in ca pa ci da de para o
tra ba lho de cor ren te dos ris cos am bi en ta is
da ati vi da de.

§ 1º (VETADO)
§ 2º O dis pos to nes te ar ti go não se

apli ca às ope ra ções re la ti vas à pres ta ção de 
ser vi ços a ter ce i ros, cu jas con tri bu i ções pre -
vi den ciá ri as con ti nu am sen do de vi das na
for ma do art. 22 des ta lei.

§ 3º Na hi pó te se do § 2º, a re ce i ta bru -
ta cor res pon den te aos ser vi ços pres ta dos a
ter ce i ros será ex clu í da da base de cál cu lo
da con tri bu i ção de que tra ta o ca put.

§ 4º O dis pos to nes te ar ti go não se
apli ca às so ci e da des co o pe ra ti vas e às
agro in dús tri as de pis ci cul tu ra, car ci ni cul tu ra, 
su i no cul tu ra e avi cul tu ra.

§ 5º O dis pos to no in ci so I do art. 3º da 
Lei nº 8.315, de 23 de de zem bro de 1991,
não se apli ca ao em pre ga dor de que tra ta
este ar ti go, que con tri bu i rá com o adi ci o nal
de zero vír gu la vin te e cin co por cen to da re -
ce i ta bru ta pro ve ni en te da co mer ci a li za ção
da pro du ção, des ti na do ao Ser vi ço Na ci o nal 
de Apren di za gem Ru ral (SENAR)."

“Art. 22-B. As con tri bu i ções de que tra -
tam os in ci sos I e II do art. 22 des ta lei são
subs ti tu í das, em re la ção à re mu ne ra ção
paga, de vi da ou cre di ta da ao tra ba lha dor ru -
ral con tra ta do pelo con sór cio sim pli fi ca do de 
pro du to res ru ra is de que tra ta o art. 25A,
pela con tri bu i ção dos res pec ti vos pro du to -
res ru ra is, cal cu la da na for ma do art. 25
des ta Lei.”

“Art. 25. A con tri bu i ção do em pre ga dor 
ru ral pes soa fí si ca, em subs ti tu i ção à con tri -
bu i ção de que tra tam os in ci sos I e II do art.
22, e a do se gu ra do es pe ci al, re fe ri dos, res -
pec ti va men te, na alí nea a, do in ci so V e no

in ci so VII do art. 12 des ta lei, des ti na da à
Se gu ri da de So ci al, é de:

.............................................................
§ 9º (VETADO)

“Art. 25-A. Equi pa ra-se ao em pre ga dor 
ru ral pes soa fí si ca o con sór cio sim pli fi ca do
de pro du to res ru ra is, for ma do pela união de
pro du to res ru ra is pes so as fí si cas, que ou tor -
gar a um de les po de res para con tra tar, ge rir
e de mi tir tra ba lha do res para pres ta ção de
ser vi ços, ex clu si va men te, aos seus in te -
gran tes, me di an te do cu men to re gis tra do em 
car tó rio de tí tu los e do cu men tos.

§ 1º O do cu men to de que tra ta o ca -
put de ve rá con ter a iden ti fi ca ção de cada
pro du tor, seu en de re ço pes so al e o de sua
pro pri e da de ru ral, bem como o res pec ti vo
re gis tro no Insti tu to Na ci o nal de Co lo ni za -
ção e Re for ma Agrá ria – INCRA ou in for ma -
ções re la ti vas a par ce ria, ar ren da men to ou
equi va len te e a ma trí cu la no Insti tu to Na ci o -
nal do Se gu ro So ci al — INSS de cada um
dos pro du to res ru ra is.

§ 2º O con sór cio de ve rá ser ma tri cu la -
do no INSS em nome do em pre ga dor a
quem ha jam sido ou tor ga dos os po de res, na 
for ma do re gu la men to.

§ 3º Os pro du to res ru ra is in te gran tes
do con sór cio de que tra ta o ca put se rão
res pon sá ve is so li dá ri os em re la ção às obri -
ga ções pre vi den ciá ri as.

§ 4º (VETADO)"

“Art. 33. Ao Insti tu to Na ci o nal do Se -
gu ro So ci al — INSS com pe te ar re ca dar,
fis ca li zar, lan çar e nor ma ti zar o re co lhi -
men to das con tri bu i ções so ci a is pre vis tas
nas alí ne as a, b e c do pa rá gra fo úni co do
art. 11, bem como as con tri bu i ções in ci -
den tes a tí tu lo de subs ti tu i ção; e à Se cre -
ta ria da Re ce i ta Fe de ral — SRF com pe te
ar re ca dar, fis ca li zar, lan çar e nor ma ti zar o
re co lhi men to das con tri bu i ções so ci a is
pre vis tas nas alí ne as d e e do pa rá gra fo
úni co do art. 11, ca ben do a am bos os ór -
gãos, na es fe ra de sua com pe tên cia, pro -
mo ver a res pec ti va co bran ça e apli car as
san ções pre vis tas le gal men te.

...................................................."(NR)

Art. 2º A Lei nº 8.870, de 15 de abril de 994,
pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:
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“Art. 25. A con tri bu i ção de vi da à se gu -
ri da de so ci al pelo em pre ga dor, pes soa ju rí -
di ca, que se de di que à pro du ção ru ral, em
subs ti tu i ção à pre vis ta nos in ci sos I e II do
art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de
1991, pas sa a ser a se guin te:

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

§ 1º O dis pos to no in ci so I do art. 3º da 
Lei nº 8.315, de 23 de de zem bro de 1991,
não se apli ca ao em pre ga dor de que tra ta
este ar ti go, que con tri bu i rá com o adi ci o nal
de zero vir gu la vin te e cin co por cen to da re -
ce i ta bru ta pro ve ni en te da ven da de mer ca -
do ri as de pro du ção pró pria, des ti na do ao
Ser vi ço Na ci o nal de Apren di za gem Ru ral
(SENAR).

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

§ 3º (VETADO)

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

§ 5º O dis pos to nes te ar ti go não se
apli ca às ope ra ções re la ti vas à pres ta ção de 
ser vi ços a ter ce i ros, cu jas con tri bu i ções pre -
vi den ciá ri as con ti nu am sen do de vi das na
for ma do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de ju -
lho de 1991." (NR)

“Art. 25-A. As con tri bu i ções de que tra -
tam os in ci sos I e II do art. 22 da Lei nº
8.212, de 24 de ju lho de 1991, se rão de vi -
das pe los co o pe ra dos, na for ma do art. 25
des ta lei, se pes soa ju rí di ca, e do art. 25 da
Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991, se
pes soa fí si ca, quan do a co o pe ra ti va de pro -
du ção ru ral con tra tar pes so al, ex clu si va -
men te, para co lhe i ta de pro du ção de seus
co o pe ra dos.

§ 1º Os en car gos de cor ren tes da con -
tra ta ção de que tra ta o ca put se rão apu ra -
dos se pa ra da men te dos re la ti vos aos em -
pre ga dos re gu la res da co o pe ra ti va, dis cri mi -
na da men te por co o pe ra dos, na for ma do re -
gu la men to.

§ 2º A co o pe ra ti va de que tra ta o ca -
put é di re ta men te res pon sá vel pelo re co lhi -
men to da con tri bu i ção pre vi den ciá ria de que 
tra ta o art. 20 da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho 
de 1991.

§ 3º Não se apli ca o dis pos to no § 9º
do art. 25 da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de

1991, à con tra ta ção re a li za da na for ma des -
te ar ti go."

Art. 3º O art. 6º da Lei nº 9.528, de 10 de de -
zem bro de 1997, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 6º A con tri bu i ção do em pre ga dor
ru ral pes soa fí si ca e a do se gu ra do es pe ci -
al, re fe ri dos, res pec ti va men te, na alí nea a,
do in ci so V e no in ci so VII do art. 12 da Lei
nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991, para o
Ser vi ço Na ci o nal de Apren di za gem Ru ral
(SENAR), cri a do pela Lei nº 8.315, de 23 de 
de zem bro de 1991, é de zero vír gu la dois
por cen to, in ci den te so bre a re ce i ta bru ta
pro ve ni en te da co mer ci a li za ção de sua pro -
du ção ru ral.” (NR)

Art. 4º A alí nea f, do § 1º do art. 3º da Lei nº
9.317, de 5 de de zem bro de 1996, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 3º .................................................
§ 1º ......................................................

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

f) Con tri bu i ções para a Se gu ri da de
So ci al, car go da pes soa ju rí di ca, de que tra -
tam a Lei Com ple men tar nº 84, de 18 de ja -
ne i ro de 1996, os arts. 22 e 22A da Lei nº
8.212, de 24 de ju lho de 1991 e o art. 25 da
Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994.

...................................................".(NR)

Art. 5º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua 
pu bli ca ção, pro du zin do efe i tos, quan to ao dis pos to 
no art. 22A da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de
1991, com a re da ção dada por esta Lei, e à re vo -
ga ção do § 4º do art. 25 da Lei nº 8.212, de 24 de
ju lho de 1991, a par tir do dia pri me i ro do mês se -
guin te ao no na gé si mo dia da que la pu bli ca ção,
sen do man ti da, até essa data, a obri ga to ri e da de
dos re co lhi men tos pra ti ca dos na for ma da le gis la -
ção an te ri or.

Art. 6º Fi cam re vo ga dos o § 5º do art. 22, os §§
6º, 7º e 8º do art. 25 da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de
1991 e o § 2º do art. 25 da Lei nº 8.870, de 15 de abril
de 1994.

Bra sí lia, 9 de ju lho de 2001; 180º da Inde pen -
dên cia 113º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Pe dro Ma lan – Fran cis -
co Dor nel les – Ro ber to Brant.
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DOCUMENTAÇÃO ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

OF. SF Nº 1.490/2001

Bra sí lia, 13 de no vem bro de 2001

Exmº Sr.
De pu ta do Aé cio Ne ves
Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos
Nes ta

Se nhor Pre si den te,
Ten do em vis ta que o Pro je to de Lei da Câ ma ra

nº 22, de 2001, que al te ra a Lei nº 8.212, de 24 de ju -
lho de 1991, a Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, Lei
nº 9.317, de 5 de de zem bro de 1996, e a Lei nº 9.528,
de 10 de de zem bro de 1997 (con tri bu i ção pre vi den -
ciá ria da em pre sa ru ral e da agro in dús tria; con sór cio
sim pli fi ca do de pro du to res ru ra is; be ne fí ci os fis ca is
para agro in dús tria), trans for ma do na Lei nº 10.256, de 
9 de ju lho de 2001, foi en vi a do à san ção por essa
Casa, en ca mi nho a V.Exª re que ri men to do no bre Se -
na dor Osmar Dias, em que so li ci ta, nos ter mos re gi -
men ta is, a re pu bli ca ção da re fe ri da Lei nº 10.256, pe -
las ra zões nele ex pos tas.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re i te rar a V.Exª
pro tes tos de es ti ma e con si de ra ção. _ Ra mez Te bet,
Pre si den te do Se na do Fe de ral.

REQUERIMENTO Nº 2001-11-07

Re que i ro nos ter mos do art. 325, I e
II do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de -
ral pro vi dên ci as no sen ti do de cor ri gir o
erro ma te ri al cons tan te dos au tó gra fos
ra fe ren tes ao PLC nº 22 de 2001, trans for -
ma do na Lei nº 10.256 de 9 de ju lho de
2001, re ti ran do do seu ar ti go 5º a ex pres -
são: “e a re vo ga ção do § 4º do art. 25 da
Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991".

Jus ti fi ca ção

O re fe ri do ar ti go 5º tra ta da data da vi gên cia da
Lei nº 10.256/2001, e ex pla na ex pli ci ta men te a data
que en tra em vi gor a re vo ga ção do § 4º do art. 25 da
Lei 8.212/1991. De fato tal re vo ga ção cons ta va do art.
6º do pro je to ori gi nal. Con tu do a Co mis são de Assun -
tos So ci a is, aca tan do pro pos ta nos sa ao re la tar o pro -
je to em apre ço, e em acor do com o Go ver no Fe de ral,
ex clu iu da cláu su la re vo ga tó ria o dis po si ti vo men ci o -
na do.

Des ta for ma o pro je to (PLC nº 22/2001) foi apro -
va do no Se na do sem a re vo ga ção do § 4º do art. 25
da Lei nº 8.212/1991, que por de ci são le gis la ti va fi cou 

man ti do. As Mo di fi ca ções re a li za das nes ta Casa Le -
gis la ti va fo ram igual men te apro va das na Câ ma ra dos
De pu ta dos.

Ocor re que por um lap so foi es que ci do no art. 5º
do pro je to, e por con se guin te na lei que lhe su ce deu,
a data em que en tra ria em vi gor aque la re vo ga ção,
ape sar de tal re vo ga ção não mais cons tar da pro pos -
ta ou da res pec ti va lei.

Pelo ex pos to deve ser so li ci ta do à Pre si dên cia
da Re pú bli ca a re ti fi ca ção do tex to me di an te a re pu -
bli ca ção da lei.

Sala das ses sões, – Se na dor Osmar Dias.

SGM-P/1.787/01

Bra sí lia, 12 de de zem bro de 2001

Exmº Se nhor
Se na dor Ra mez Te bet
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Nes ta

Se nhor Pre si den te,
Em aten ção a seu ofí cio SF nº 1.490/2001, in for -

mo a Vos sa Exce lên cia não ter sido pos sí vel aten der
ao re que ri do pelo no bre Se na dor Osmar Dias, uma
vez que o Pro je to de Lei nº 3.988, de 2001 (nº 22, de
2001, nes sa Casa), foi dis cu ti do e apro va do nes ta
Casa tal como veio do Se na do Fe de ral.

Des sa for ma, te nho que o tex to en vi a do à san -
ção cor res pon de fi el men te ao apro va do pelo Con -
gres so Na ci o nal.

Além dis to, a mo di fi ca ção in di ca da por Sua
Exce lên cia al te ra ria o con te ú do da ma té ria apro va da,
uma vez que não se tra ta de as pec to me ra men te re -
da ci o nal ou for mal.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Aé cio Ne ves,
Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos.

OF.SF/1.843/2001

Em 27 de de zem bro de 2001

Exmº Sr.
Se na dor Osmar Dias
Se na do Fe de ral

Se nhor Se na dor,
Em aten ção ao re que ri men to atra vés do qual

V.Exª, so li ci ta a re pu bli ca ção da Lei nº 10.256, de
2001, ori gi ná ria da apro va ção do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 22, de 2001, pe las ra zões que ex põe, co -
mu ni co que foi re me ti do à Câ ma ra dos De pu ta dos,
em 13 de no vem bro pas sa do, o Ofi cio SF nº
1.490/2001-có pia em ane xo –, en ca mi nhan do có pia
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do re que ri men to aci ma re fe ri do, ten do em vis ta que a
ma té ria foi re me ti da à san ção por aque la Casa.

Em 12 do cor ren te, a Pre si dên cia re ce beu, o
Ofi cio nº 1.787/2001 có pia em ane xo  –, in for man do
não ter sido pos sí vel aten der ao so li ci ta do por V.Exª,
uma vez que a pro po si ção em ques tão já ha via sido
dis cu ti da e apro va da pela Câ ma ra dos De pu ta dos,
con for me foi re ce bi da do Se na do Fe de ral.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ro meu Tuma, Pri -
me i ro-Se cre tá rio, em exer cí cio.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (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.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pela
Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Ma ria do
Car mo Alves.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 12, DE 2002

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 lou vor à Con fe rên -
cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil CNBB pelo lan ça -
men to da Cam pa nha da Fra ter ni da de 2002, cujo
tema é Fra ter ni da de e os Po vos Indí ge na.

A Cam pa nha da Fra ter ni da de no pre sen te ano,
tem o ob je ti vo de tra zer para o co ti di a no da so ci e da de 
bra si le i ra a re fle xão so bre a con di ção dos po vos in dí -
ge nas.

Com esse pro pó si to, a CNBB res ga ta pa la vras do
Papa João Pa u lo II, que, em 1992, cha mou a aten ção
do mun do para os pro ble mas de dis tri bu i ção dos bens
da ter ra no con ti nen te ame ri ca no. Na oca sião, o Papa
co men ta ra que o fato se mos tra “par ti cu lar men te do lo -
ro so quan do pen sa mos nos mais po bres dos po bres: os 
po vos in dí ge nas e com eles mu i tos cam po ne ses fe ri dos 
na sua dig ni da de, por se rem pos tos à mar gem do exer -
cí cio in clu si ve dos di re i tos mais ele men ta res, que tam -
bém fa zem par te dos bens a to dos des ti na dos.”

Nes se sen ti do, a par tir des sa mo ti va ção e sob o
lema Por uma ter ra sem ma les, a Igre ja, em 2002,
con vo ca a so ci e da de e o go ver no a re pen sa rem os
va lo res da so li da ri e da de e a pro mo ve rem o res ga te
da dí vi da so ci al que o País tem para com os po vos in -
dí ge nas. Tal ob je ti vo se ria al can ça do pelo com ba te à
dis cri mi na ção e à mar gi na li za ção dos nos sos ín di os,
de fen den do o seu di re i to à ter ra e su prin do suas ne -
ces si da des so ci a is e cul tu ra is.

Tema de tão alta re le vân cia me re ce todo res pal -
do por par te do Con gres so Na ci o nal. Por essa ra zão,
jul ga mos opor tu na e per ti nen te a pre sen te ho me na -
gem, como for ma de re co nhe ci men to à ini ci a ti va da
CNBB.

Em de cor rên cia, sub me to à alta con si de ra ção
dos ilus tres Pa res o pre sen te Re que ri men to de voto
de lou vor à Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil 
(CNBB), pelo lan ça men to da Cam pa nha da Fra ter ni -
da de de 2002.

Sala das Ses sões, 20 de fe ve re i ro de 2002. –
Se na dor Ma u ro Mi ran 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) – O re -
que ri men to será des pa cha do à Co mis são com pe -
ten te, nos ter mos do art. 232, § 1º, do Re gi men to
Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, uma vez fin do o
pra zo fi xa do no pa rá gra fo úni co do art. 254 do Re gi -
men to Inter no, sem in ter po si ção do re cur so ali pre vis -
to, de ter mi nou o ar qui va men to de fi ni ti vo do Pro je to de 
Lei da Câ ma ra nº 85, de 2001 (nº 197/95, na Casa de
ori gem), que de ter mi na que o cur rí cu lo ple no dos es -
ta be le ci men tos de en si no fun da men tal e mé dio
abran ja obri ga to ri a men te Edu ca ção para o Trân si to.

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) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to

de Lei da Câ ma ra nº 57, de 2001 (nº
3.035/92, na Casa de ori gem), que dis põe
so bre o fi nan ci a men to para re pa ro e re for -
ma de má qui nas e equi pa men tos agrí co las,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.293, de
2001, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, Re la tor: Se na dor Fre i tas Neto.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias, não
fo ram ofe re ci das emen das à ma té ria.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pela
Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Ma ria do
Car mo Alves.

É lido o se guin te:
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REQUERIMENTO Nº 13, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 279, alí nea II do Re gi men to

Inter no, re que i ro adi a men to da dis cus são so bre o
PLC nº 57 de 2001, para que seja ou vi da a Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Jus ti fi ca ção

O PLC nº 57, de 2001, dis põe so bre o fi nan ci a -
men to para re pa ro e re for ma de má qui nas e equi pa -
men tos agrí co las. A ma té ria, de au to ria do De pu ta do
Wer ner Wan de rer, em sua con cep ção ori gi nal, teve
por ob je ti vo in clu ir o re pa ro e re for ma de má qui nas e
equi pa men tos agrí co las como des pe sas de in ves ti -
men tos fi nan ciá ve is pelo Sis te ma Fi nan ce i ro do Cré -
di to Ru ral, ins ti tu í do pela Lei nº 4.829, de 5 de no vem -
bro de 1965. Ocor re que, ain da du ran te sua tra mi ta -
ção na Câ ma ra dos De pu ta dos, o pro je to so freu al te -
ra ção es ta be le cen do obri ga to ri e da de de ofe re ci men -
to do cré di to, pe los agen tes ope ra do res. A nos so ver,
além de dis tor cer quan to ao mé ri to a in ten ção da que -
le le gis la dor, a mo di fi ca ção al te ra a re la ção ju rí di ca
en tre as par tes – agen te/fi nan ci a do – e con tra ria o
pró prio es pí ri to da re fe ri da lei que, em seu art. 1º diz
“O cré di to ru ral, sis te ma ti za do nos ter mos des ta lei,
será dis tri bu í do e apli ca do de acor do com a po lí ti ca
de de sen vol vi men to da pro du ção ru ral do País e ten -
do em vis ta o bem-es tar do povo”. Por es tas ra zões
su ge ri mos que a dis cus são se dê mais de ti da men te
em ní vel de Co mis são, no caso a de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia.

Sala das Ses sões, 20 de fe ve re i ro de 2002. _
Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Em vo -
ta ção o re que ri men to.

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

Apro va do.
A ma té ria sai da Ordem do Dia da pre sen te ses -

são e vai ao exa me da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 2:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo n.º 378, de 2001
(n.º 939/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Li ber da de
Co mu ni tá ria FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ta u ba té,
Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 1.448, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não há ora do res que que i ram en ca mi nhar a vo -

ta ção. De cla ro, por tan to, en cer ra do o en ca mi nha -
men to.

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

Apro va do. 
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 378, DE 2001

(Nº 939/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Li -
ber da de Co mu ni tá ria FM a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Ta u ba té, Esta do de São Pa u lo.

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

ta ria nº 454, de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Li ber da -
de Co mu ni tá ria FM a exe cu tar, por três anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Ta u ba té, Esta do de São Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 260, de 2000, da Se na do ra Ma ri -
na Sil va, so li ci tan do o so bres ta men to do es -
tu do do Pro je to de Lei do Se na do nº 166, de 
1999, a fim de aguar dar o pro nun ci a men to
da Câ ma ra dos De pu ta dos so bre o Pro je to
de Lei nº 2.057, de 1991, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 802, de
2000, da Co mis são de Assun tos So ci a is,
Re la tor: Se na dor Gil vam Bor ges.

Vo ta ção do re que ri men to, em tur no úni co. (Pa -
u sa.)
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Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo -
ta ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.

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

Apro va do.

A ma té ria fi ca rá na Se cre ta ria-Ge ral da Mesa
com a tra mi ta ção so bres ta da, aguar dan do a de li be -
ra ção da Câ ma ra dos De pu ta dos so bre o Pro je to de 
Lei nº 2.057, de 1991.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 4:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 727, de 2001, do Se na dor Wel -
ling ton Ro ber to, so li ci tan do, nos ter mos re -
gi men ta is, que so bre o Pro je to de Lei do Se -
na do nºs 5, de 2000, além da Co mis são
cons tan te do des pa cho ini ci al de dis tri bu i -
ção, seja ou vi da, tam bém, a Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pela Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Ma ria
do Car mo Alves.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 14, DE 2002

Nos ter mos do art. 256, § 2º, in ci so I, do Re gi -
men to Inter no, re que i ro a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti -
vo, do Re que ri men to nº 727, de 2001 de mi nha au to -
ria, em que so li ci to que so bre o Pro je to do Lei do Se -
na do nº 5, de 2000, além da Co mis são cons tan te do
des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, fos se ou vi da, tam -
bém a Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

Sala das Ses sões, 20 de fe ve re i ro de 2002. –
Se na dor  Wel ling ton Ro ber to.

REQUERIMENTO Nº 15, De 2002

Nos ter mos do art. 315, com bi na do com o in ci so
III do art. 279 do Re gi men to Inter no, re que i ro adi a -
men to da vo ta ção do Re que ri men to nº 727/2001, a
fim de ser fe i ta na ses são de 27 de fe ve re i ro, pró xi mo.

Sala das Ses sões, 20 de fe ve re i ro de 2002. –
Ma ri na Sil va.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o Re que ri men to nº 15, de 2002, de adi a men to da
vo ta ção do Re que ri men to n.º 727/2001.

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 re que ri men to.
A ma té ria sai da Ordem do Dia da pre sen te ses -

são para a ela re tor nar na ses são de li be ra ti va or di ná -

ria do dia 27 de fe ve re i ro pró xi mo, de pen den do pre li -
mi nar men te da apre ci a ção do Re que ri men to nº 14,
de 2002, de au to ria do Se na dor Wel ling ton Ro ber to,
de re ti ra da da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

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) – Tem a
pa la vra a no bre Se na do ra He lo í sa He le na.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL. Pela
or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
como ne nhum de nós, in clu si ve a Se na do ra Ma ri na
Sil va, ti nha co nhe ci men to de um re que ri men to do
pró prio au tor da pro po si ção de re ti ra da do Re que ri -
men to nº 727, so li ci ta mos o seu adi a men to.

Entre tan to, a par tir do mo men to em que o seu
au tor, Se na dor Wel ling ton Ro ber to, pre dis põe-se a
re ti rá-lo, a Se na do ra Ma ri na po de ria re ti rar o pe di do
de adi a men to da ma té ria, pois o nos so in te res se é
não dis cu ti-la. E o au tor da pro po si ção en ca mi nhou
um re que ri men to de re ti ra da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na do -
ra He lo í sa He le na, o au tor do re que ri men to de re ti ra -
da não se en con tra em ple ná rio. Já hou ve a vo ta ção
do re que ri men to de adi a men to. A ma té ria cons ta rá da 
Ordem do Dia do pró xi ma dia 27, de pen den do da
apre ci a ção do re que ri men to do Se na dor Wel ling ton
Ro ber to. Acre di to que, no dia 27, o Se na dor Wel ling -
ton Ro ber to po de rá de fen der o seu re que ri men to de
re ti ra da to tal do Re que ri men to nº 727, de 2001.

Pen so que essa seja a so lu ção que o bom sen so 
e o Re gi men to re co men dam.

A SRª MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – 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 a no bre 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, a ri -
gor, o re que ri men to não po de ria ter sido lido, já que o
au tor não está pre sen te. Mas...

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com mu -
i to mais ra zão, re a fir mo mi nha po si ção.

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 a
pa la vra V. Exª.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
co mu ni co que a pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal
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de mi nha au to ria, que pro í be a co mer ci a li za ção de ar -
mas e es ta ti za a in dús tria de ar mas no País, en tre -
gan do e vin cu lan do sua ex plo ra ção às For ças Arma -
das bra si le i ras, con se guiu mais de 27 as si na tu ras.
Por tan to, que ro dar en tra da à re fe ri da pro pos ta à
Mesa do Se na do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
aguar da rá que V. Exª o faça.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vol ta-se
à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pro nun cia o 

se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra go hoje ao Se na do
Fe de ral re fle xão so bre as sun to que jul go da ma i or im -
por tân cia, uma dí vi da his tó ri ca do povo bra si le i ro que
re sul tou numa co ra jo sa e va li o sa con tri bu i ção que a
Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil ado tou
para este ano como tema da Cam pa nha da Fra ter ni -
da de: o di re i to e a de fi ni ção das ter ras in dí ge nas em
sua de mar ca ção e o aces so de fi ni ti vo dos po vos in dí -
ge nas a elas.

Este é um as sun to que in cor po ro e tra go à re fle -
xão do Se na do Fe de ral, no mais ab so lu to res pe i to à
CNBB e às or ga ni za ções não-go ver na men ta is que,
de modo his tó ri co, va lo ro so e he rói co, têm in sis ti do
para que o Go ver no fe de ral ado te as de vi das pro vi -
dên ci as em re la ção a este tema.

Os le gí ti mos do nos da ter ra, os in dí ge nas, pri -
me i ros ha bi tan tes do Bra sil, che ga ram ao pon to de vi -
ver das ”be nes ses“ de que o ho mem bran co os con si -
de ra me re ce do res, en con tran do-se hoje em es ta do
hu mi lhan te, que con fi gu ra a tu te la de ba i xo da qual
são obri ga dos a per ma ne cer!

Que con tra-sen so! Que bar ba ri da de co me ti da
con tra os an ti gos do nos des te imen so ter ri tó rio!

O atu al Go ver no, por sua vez, tam bém não de -
mons tra in te res se ma i or em cum prir o man da men to
cons ti tu ci o nal es tam pa do no art. 67, das Dis po si ções
Tran si tó ri as, que as sim es ta be le ce: ”A União con clu i -
rá a de mar ca ção das ter ras in dí ge nas no pra zo de
cin co anos a par tir da pro mul ga ção da Cons ti tu i ção“.

Ora, Srªs e Srs. Se na do res, há mais de 13 anos
que foi pro mul ga da a nos sa Lei Ma i or e ain da fal ta mu i -
to a re a li zar, con for me da dos da pró pria Fun da ção Na -
ci o nal do Índio – Fu nai, como adi an te mos tra re mos.

Uma das ques tões que se co lo ca é a se guin te:
por que os ín di os não po de ri am in te grar-se à so ci e da -
de, par ti ci par de seus avan ços tec no ló gi cos?

Já não te rão sido su fi ci en tes os ma le fí ci os nas
co mu ni da des in dí ge nas pelo con ta to com o ho mem

bran co, den tre os qua is as do en ças se xu al men te
trans mis sí ve is, as gri pes e ou tros ví ci os da ci vi li za -
ção, como o al co o lis mo?

Se ria uma vi o lên cia imen su rá vel a in te gra ção
for ça da dos ín di os à so ci e da de, como or ga ni za da
pelo ho mem bran co, de vi do à bru tal des se me lhan ça
dos cos tu mes e das tra di ções.

Por isso, o Cons ti tu in te re ser vou-lhes um ca -
pí tu lo na Car ta Mag na. Assim es ta be le ce o art. 231,
ca put: 

São re co nhe ci dos aos ín di os sua or ga -
ni za ção so ci al, cos tu mes, lín guas, cren ças e 
tra di ções, e os di re i tos ori gi ná ri os so bre as
ter ras que tra di ci o nal men te ocu pam, com -
pe tin do à União de mar cá-las, pro te ger e fa -
zer res pe i tar to dos os seus bens.

No § 1º des se mes mo ar ti go, o Cons ti tu in te de fi -
niu o que deve ser en ten di do por ter ras in dí ge nas: 

São ter ras tra di ci o nal men te ocu pa das
pe los ín di os as por eles ha bi ta das em ca rá -
ter per ma nen te, as uti li za das para suas ati -
vi da des pro du ti vas, as im pres cin dí ve is à
pre ser va ção dos re cur sos am bi en ta is ne -
ces sá ri os a seu bem-es tar e as ne ces sá ri as 
à sua re pro du ção fí si ca e cul tu ral, se gun do
seus usos, cos tu mes e tra di ções.

É no tó ria a fal ta de em pe nho do Go ver no em fa -
zer cum prir as de ter mi na ções cons ti tu ci o na is, a pon -
to de a Con fe rên cia dos Po vos e Orga ni za ções Indí -
ge nas do Bra sil, re a li za da em abril de 2000, por oca -
sião das fes ti vi da des alu si vas aos 500 anos do Des -
co bri men to, ter di vul ga do do cu men to em que um dos
pon tos mais im por tan tes es ta va as sim ex pres so: ”até
o fi nal do ano 2000 exi gi mos a de mar ca ção e re gu la ri -
za ção de to das as ter ras in dí ge nas“.

Leda ilu são! 
A si tu a ção atu al das 580 ter ras in dí ge nas exis -

ten tes no País, con for me os da dos atu al men te dis po -
ní ve is na Fu nai, é ca la mi to sa, um gran de nú me ro de
áre as a se rem de li mi ta das e pre ci san do de re vi são –
ape nas 34 áre as es tão pas san do pelo pro ces so de
re vi são, uma área com re vi são de li mi te de 16 e um
per cen tu al ex tre ma men te va zio de co ber tu ra, por
par te da União em re la ção ao cum pri men to de suas
res pon sa bi li da des, cons ti tu ci o na is in clu si ve.

Por tan to, como po dem cons ta tar os no bres Co -
le gas, pas sa dos mais de 13 anos da pro mul ga ção da
nos sa Lei Ma i or, ain da não se cum priu o que nela
está de ter mi na do: o pra zo de cin co anos para de mar -
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ca ção de to das as ter ras in dí ge nas. Ven ci do des de
1993.

A su per fí cie das 441 ter ras in dí ge nas que atu al -
men te es tão pelo me nos ”iden ti fi ca das“ per faz um to -
tal de 98.954.645 hec ta res, equi va len te a 11,58% do
ter ri tó rio na ci o nal, e ain da fal tam ser iden ti fi ca das
139, que de vem re pre sen tar qua se 25% da quan ti da -
de de ter ras in dí ge nas, mas cuja ex ten são exa ta ain -
da não é pos sí vel de ter mi nar.

Aliás, para se ter uma idéia da com ple xi da de da
ques tão, uma Orga ni za ção Não-Go ver na men tal que
es tu da e acom pa nha o as sun to, o Insti tu to So ci o am -
bi en tal, afir ma se rem 584 as ter ras in dí ge nas, de -
mons tran do uma pe que na dis cre pân cia em re la ção
ao to tal apre sen ta do pela Fu nai.

As pos tu ras de di fe ren tes go ver nos em re la ção
a esse tema di ver gem vi si vel men te, o que pode ser
de mons tra do pelo fato de que os jor na is no ti ci a ram,
em 30 de ou tu bro de 1991, a ho mo lo ga ção de 71 áre -
as in dí ge nas pelo Pre si den te Col lor, com ên fa se para
a apro va ção do pla no de de mar ca ção de ou tras 278
re ser vas até o fi nal de 1993, para cum prir o que de ter -
mi na va a Cons ti tu i ção, numa dis po si ção to tal men te
fa vo rá vel aos po vos in dí ge nas.

O Jor nal do Bra sil des sa data res sal ta que fo -
ram be ne fi ci a dos mais de 48 mil ín di os em 13 Esta -
dos, e as ter ras ho mo lo ga das atin gi ram 11.097.108
hec ta res. O Mi nis té rio da Jus ti ça en con tra va-se, en -
tão, sob ges tão de Jar bas Pas sa ri nho, que, pro va vel -
men te, por ser na tu ral do Esta do do Acre, de mons tra -
va ma i or de di ca ção à ta re fa.

Por essa épo ca, hou ve tam bém uma po lê mi ca
exa cer ba da a res pe i to do ter ri tó rio dos ín di os ia no mâ -
mis, cuja ex ten são era con si de ra da exa ge ra da pe los
mi li ta res, que ofe re ce ram re sis tên cia à ho mo lo ga ção
de 9 mi lhões e 400 mil hec ta res, ale gan do ques tões
de se gu ran ça na fron te i ra. Ora, tra ta va-se de um ar -
gu men to des ca bi do, já que as ter ras tra di ci o nal men te 
ocu pa das pe los in dí ge nas per ten cem ao pa tri mô nio
da União, con for me de ter mi na o art. 20 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, acres cen tan do-se a ca rac te rís ti ca de
que são ina li e ná ve is e in dis po ní ve is.

Aliás, so bre in fe liz ma ni fes ta ção do Mi nis tro da
De fe sa, Ge ral do Qu in tão, em mar ço de 2001, quan do
clas si fi cou como ”um erro“ e ”pés si mo exem plo“ a de -
mar ca ção da ex ten sa área dos ia no mâ mis, as sim se
ma ni fes tou o ex-Mi nis tro Jar bas Pas sa ri nho: 

Ame a ça à Ama zô nia, se vier a exis tir, não é da
na ção ia no mâ mi, mas a das te o ri as que ser vem de
pre tex to para a de vas ta ção da flo res ta.

Con vém es cla re cer que Jar bas Pas sa ri nho es -
te ve ape nas por um ano e meio na Pas ta da Jus ti ça, à
qual está vin cu la da a Fun da ção Na ci o nal do Índio
(Fu nai). Mes mo as sim, con se guiu uma atu a ção mar -
can te no que tan ge à de mar ca ção de ter ras, po den -
do-se des ta car o caso das ter ras ia no mâ mis, de li mi ta -
das, após mu i ta re sis tên cia de se to res va ri a dos (For -
ças Arma das, Go ver nos dos Esta dos do Ama zo nas e
de Ro ra i ma), afi nal de fi ni das em 9.419.108 hec ta res,
e que de ve ri am ser de mar ca das em seis me ses.

Con for me no ti ci a va o Jor nal de Bra sí lia em no -
vem bro de 1991, es ta vam de mar ca das até en tão 258
áre as in dí ge nas, abran gen do 34.917.241 hec ta res,
que, so ma das à re ser va ia no mâ mi, pas sa ri am dos 44 
mi lhões de hec ta res.

O Insti tuo So ci o am bi en tal, Orga ni za ção
Não-Go ver na men tal, dis po ni bi li za em seu site na in -
ter net um qua dro com pa ra ti vo dos três úl ti mos go ver -
nos, no qual são apre sen ta das as ter ras in dí ge nas
de cla ra das e as ho mo lo ga das por cada um.

Qu an to às ter ras de cla ra das, o qua dro mos tra o
se guin te: 

Pre si den te Fer nan do Col lor: 58 ter ras,
cor res pon den do a uma área de 25.794.263
hec ta res; 

Pre si den te Ita mar Fran co: 39 ter ras,
cor res pon den do a uma área de 7.241.711
hec ta res; 

Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so: 105 ter ras, cor res pon den do a uma área
de 32.063.563 hec ta res.

Qu an to às ter ras ho mo lo ga das, o qua -
dro é o se guin te: 

Pre si den te Fer nan do Col lor: 112 ter -
ras, com 26.405.219 hec ta res;

Pre si den te Ita mar Fran co: 16 ter ras,
com 5.432.437 hec ta res;

Pre si den te Fer nan do Hen ri que: 145
ter ras, com 41.043.606 hec ta res.

Esse qua dro nos dá um to tal de 273 ter ras ho -
mo lo ga das em onze anos, dis tri bu í das por
72.881.262 hec ta res.

Pode cha mar a aten ção o nú me ro ma i or de
ações do atu al Pre si den te da Re pú bli ca, mas quan do
se com pa ram os pe río dos, 84 me ses de go ver no con -
tra 33 do go ver no an te ri or, a con clu são é de que o rit -
mo de atu a ção do atu al Go ver no nes sa área é bem
me nor do que o do an te ri or, con tra ri an do as ex pec ta -
ti vas que era nor mal exis ti rem em re la ção à sua for -
ma ção de so ció lo go.
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A meu ver, Sras e Srs. Se na do res, te mos de dar
ple na ra zão ao do cu men to ema na do da re u nião re a li -
za da pela Di re to ria do Con se lho Indi ge nis ta Mis si o -
ná rio – Cimi – en tre 8 e 11 de no vem bro de 1999, do
qual gos ta ria de men ci o nar al guns tre chos que con si -
de ro da ma i or re le vân cia:

Em pri me i ro lu gar, cons ta ta mos a to tal
au sên cia de uma po lí ti ca in di ge nis ta que
con tem ple as re a is ne ces si da des das co mu -
ni da des in dí ge nas. O pri me i ro man da to do
Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so foi
mar ca do, por um lado, pela edi ção do fa mi -
ge ra do De cre to nº 1.775/96, pelo blo que io
do Con gres so Na ci o nal de to dos os pro je tos 
de lei de in te res se dos po vos in dí ge nas e,
por ou tro lado, pela com ple ta des tru i ção das 
pos si bi li da des da Fu nai atu ar como ins tru -
men to de de fe sa e pro mo ção des ses po vos. 
O se gun do man da to tem se ca rac te ri za do
pela con ti nu i da de des se pro ces so des tru ti -
vo, pela pa ra li sa ção das de mar ca ções de
ter ras, pela au sên cia do Esta do em áre as
es tra té gi cas para as co mu ni da des in dí ge -
nas como nas áre as de sa ú de e edu ca ção e 
pelo avan ço das prá ti cas de ter ce i ri za ção.

Em se gun do lu gar, cons ta ta mos a exis tên cia de
uma es tra té gia po lí ti ca por par te do Go ver no Fe de ral,
de en vi ar ao Con gres so Na ci o nal um pro je to de lei re -
fe ren te ao Esta tu to dos Po vos Indí ge nas que, sim -
ples men te, ig no ra e des pre za o Pro je to de Lei nº
2.075/91, em tra mi ta ção, fru to de de ba te jun to às co -
mu ni da des in dí ge nas. (...)

(...) Além dis so, dis po ni bi li za re cur sos para a re -
vi são de áre as de mar ca das, mos tran do que a po lí ti ca
in di ge nis ta ofi ci al con ti nua fiel aos in va so res das ter -
ras in dí ge nas.

O do cu men to vai mais lon ge, ex pon do a hi po cri -
sia de que se re ves tem mu i tas ações de Go ver no,
con tra ri an do mes mo as nor mas que ele pró prio emi -
tiu:

O Go ver no Fe de ral não cum pre nem
ao me nos com os pró pri os pra zos e pro ce di -
men tos es ta be le ci dos pelo De cre to nº
1.775/96, ins ta lan do um cli ma de in se gu ran -
ça, medo e vi o lên cia nas co mu ni da des in dí -
ge nas em di ver sas re giões do País: na área
Xu ku ru (PE), onde foi as sas si na do, em
1998, o Ca ci que Xi cão; na área in dí ge na
Ra po sa/Ser ra do Sol (RR); nas áre as in dí -
ge nas Gu a ra ni e Ka i o vá (MS), com ele va -
dos ín di ces de su i cí dio; nas áre as in dí ge nas 

Pa ta xó e Pa ta xó Hã-hã-hãe (BA), en tre mu i -
tas ou tras.

Por todo o aci ma ex pos to, o CIMI vem a Pú bli co
de nun ci ar que está em mar cha mais uma es tra té gia
com bi na da de mar ke ting po lí ti co, omis são do
Esta do, ma no bra par la men tar e ir res pon sa bi li da -
de fren te às co mu ni da des por par te do Go ver no Fer -
nan do Hen ri que Car do so, o qual, de res to, ao lon go
de cin co anos no po der (à épo ca) não deu as mí ni mas 
mos tras de res pe i to e com pro mis so com os po vos in -
dí ge nas.“

Se o Con se lho Indi ge nis ta Mis si o ná rio tor na
ma ni fes ta ta ma nha in sa tis fa ção, Srªs e Srs. Se na do -
res, é por que o as sun to está re al men te a de man dar
uma atu a ção mais efe ti va e cri te ri o sa.

Que di zer do pra zo es ta be le ci do na Cons ti tu i -
ção e que vi rou le tra mor ta? Já lá se vai qua se uma
dé ca da além da mar ca es ta be le ci da!

Cre io que qual quer nova me di da que se apre -
sen te em re la ção aos po vos in dí ge nas já acon te ce rá
com gran de atra so, ten do em vis ta os gran des ma le fí -
ci os que so fre ram com a ocu pa ção da ter ra pe los
con quis ta do res bran cos. Em 1500, a po pu la ção ul tra -
pas sa va os cin co mi lhões de pes so as, di vi di das por
970 po vos. Hoje, a po pu la ção está em pou co mais de
330 mil pes so as, di vi di das por 215 na ções.

Se ria o caso de o Go ver no apro ve i tar o tema da
Cam pa nha da Fra ter ni da de de fi ni do para o ano 2002, 
cha ma do ”Fra ter ni da de e po vos in dí ge nas – por uma
ter ra sem ma les“, e vol tar os olhos para as ne ces si da -
des des sa gen te e, no mí ni mo, con clu ir um tra ba lho
que já se en con tra mu i to atra sa do, qual seja, a de -
mar ca ção das ter ras tra di ci o nal men te ocu pa das por
eles.

A mi nha in ten ção com este pro nun ci a men to era
jus ta men te cha mar a aten ção dos no bres co le gas e
do Go ver no para esta si tu a ção que me en che de ver -
go nha pe ran te as co mu ni da des in dí ge nas, cu jas ter -
ras se con cen tram atu al men te, em sua qua se to ta li -
da de, na Re gião Ama zô ni ca, à qual per ten ço. As ter -
ras in dí ge nas lo ca li za das na Ama zô nia re pre sen tam
98,73% da ex ten são de to das as ter ras in dí ge nas do
País, e isso tem uma ra zão his tó ri ca fa cil men te com -
pre en sí vel, dado que a ocu pa ção do ter ri tó rio bra si le i -
ro foi fe i ta a par tir do li to ral.

Não pre ten do es ten der-me de ma si a da men te,
pois o as sun to já deve ser so be ja men te co nhe ci do
pe los Srs. Par la men ta res. Ape nas apro ve i to o en se jo
e a de fi ni ção do tema da Cam pa nha da Fra ter ni da de
pela ca u sa dos po vos in dí ge nas para co brar do Go -
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ver no pro vi dên ci as ur gen tes para o cum pri men to da -
qui lo que man da a Cons ti tu i ção.

Espe ro que os Srs. Se na do res unam-se em
coro a esta voz e, des sa for ma, le vem o Pre si den te da 
Re pú bli ca a co lo car um ver da de i ro em pe nho na con -
clu são da de mar ca ção e re gu la ri za ção das ter ras in -
dí ge nas.

É o mí ni mo que se pode fa zer por aque les que
nes tas ter ras já se en con tra vam quan do o ho mem bran -
co, ávi do por con quis tas e ri que zas, aqui apor tou.

Sr. Pre si den te, com este bre ve e ob je ti vo pro -
nun ci a men to, en ten do es tar pres tan do ho me na gem à 
CNBB, para que ela, que se gu ra men te não en con tra
eco de em pa tia e aten ção por par te da so ci e da de bra -
si le i ra já meio can sa da da de fe sa do tema de mar ca -
ção de ter ras in dí ge nas, ou sa da men te, co ra jo sa men -
te, cum pra o seu pa pel éti co e ci da dão na de fe sa dos
di re i tos das mi no ri as.

Mu i to obri ga do.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, gos ta ria de pe dir a pa la vra pela Li de -
ran ça do Go ver no, no mo men to em que V. Exª pu der
con ce dê-la.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Fa rei um
ape lo aos emi nen tes Se na do res e es pe ro que V. Exªs
me en ten dam. Re gi men tal men te, Se na dor Ro me ro
Jucá, é di re i to dos Lí de res re que re rem a pa la vra. Está 
ins cri to como Lí der o Se na dor José Edu ar do Du tra, e
aca bo de ins cre ver V. Exª. Gos ta ria que am bos, se
pos sí vel, fos sem bre ves e não usas sem a to ta li da de
do pra zo re gi men tal de 20 mi nu tos, pois há mu i tos
ora do res ins cri tos. To da via, a Mesa es cla re ce que
não está to lhen do o di re i to de nin guém se pro nun ci ar
no pra zo re gi men tal. Está ape nas fa zen do um ape lo,
para per mi tir que ou tros Se na do res tam bém se pro -
nun ci em, con si de ran do que da qui a pou co te re mos
uma re u nião de lí de res de par ti dos e de pre si den tes
de co mis sões, a fim de tra tar mos de as sun tos de re le -
van te in te res se aqui da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor José Edu ar do Du tra,
como Lí der, para co mu ni ca ção de in te res se par ti dá -
rio, nos ter mos do art. 14, II, ”b“, do Re gi men to Inter -
no, ao mes mo tem po em que con vi do o Se na dor Car -
los Wil son, para que, na qua li da de de 1º Se cre tá rio,
as su ma a Pre si dên cia dos tra ba lhos, uma vez que
vou me di ri gir ao ga bi ne te para, com mu i ta hon ra, re -
ce ber os se nho res lí de res par ti dá ri os e pre si den tes
das co mis sões per ma nen tes da Casa.

Com a pa la vra o Se na dor José Edu ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Como Lí der, pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem
re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, ini cia-se ago ra no Se na do, pelo me nos for mal -
men te, o de ba te a res pe i to do pro je to de ini ci a ti va do
Go ver no para mo di fi ca ção da CLT. 

Na pró xi ma ter ça-fe i ra, ha ve rá uma au diên cia
pú bli ca na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia e na Co mis são de Assun tos So ci a is, quan do
se rão ou vi das di ver sas per so na li da des a res pe i to do
as sun to. Já tive opor tu ni da de de me pro nun ci ar a res -
pe i to do mé ri to do pro je to no ano pas sa do e con ti nuo
de fen den do que o Go ver no de ve ria ter o mí ni mo de
bom sen so e, pelo me nos, re ti rar o ca rá ter de ur gên -
cia cons ti tu ci o nal des ta pro po si ção, para pos si bi li tar
um de ba te me lhor na Casa. 

Inde pen den te men te da ma té ria em si, faço re fe -
rên cia à pro pa gan da ve i cu la da on tem em pra ti ca -
men te to dos os jor na is da gran de im pren sa. A pro pó -
si to, não te nho idéia de quan to cus tou aos co fres pú -
bli cos. Sei que con tou com a par ti ci pa ção de al guns
sin di ca lis tas no tris te pa pel de ga ro tos-pro pa gan da
de um pro je to do Go ver no. 

A Cons ti tu i ção bra si le i ra, no seu art. 37, in ci so
XXI, § 1º, reza o se guin te: ”A pu bli ci da de dos atos,
pro gra mas, obras, ser vi ços e cam pa nhas dos ór gãos
pú bli cos de ve rá ter ca rá ter edu ca ti vo, in for ma ti vo ou
de ori en ta ção so ci al , dela não po den do cons tar no -
mes, sím bo los ou ima gens que ca rac te ri zem pro mo -
ção pes so al de au to ri da des ou ser vi do res pú bli cos“. 

Em pri me i ro lu gar, uma men sa gem com a as si -
na tu ra do Go ver no Fe de ral, do Mi nis té rio do Tra ba lho
e Empre go, com o tí tu lo ”Re for ma Tra ba lhis ta“, foi pu -
bli ca da em di ver sos ou tros jor na is. Mas há uma ou tra
em que não há as si na tu ra; não há quem as su ma for -
mal men te a pu bli ci da de. Tra ta-se da que la onde apa -
re cem dois sin di ca lis tas na con di ção de ga ro tos-pro -
pa gan da do Go ver no, de fen den do o pro je to. Qu al quer 
pes soa que olhar para as duas pe ças pu bli ci tá ri as
verá que aten dem à mes ma en co men da. A for ma vi -
su al é se me lhan te e o nome da agên cia res pon sá vel
pela pu bli ci da de, si tu a do no can to, em am bos os ca -
sos, é a Artplan Pre mi um. Por tan to, está na cara que
– em bo ra uma de las não seja as su mi da for mal men te
pelo Go ver no Fe de ral – quem paga uma paga a ou tra; 
por tan to, paga a am bas o meu, o seu, o nos so di nhe i -
ro, como di zia o Pre si den te do Ban co Cen tral, Sr.
Armí nio Fra ga.

Tra ta-se de um pro je to de lei do Go ver no que
está em tra mi ta ção no Con gres so Na ci o nal. Pode-se
até di zer que a re for ma tra ba lhis ta é um pro gra ma do
Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go. Mas o que está em

00614 Quinta-fe i ra  21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

    485FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



dis cus são ain da é um pro je to de lei. Por tan to, é pre ci so 
mu i to boa von ta de para in clu ir um pro je to de lei em tra -
mi ta ção no Con gres so Na ci o nal como um ato, pro gra -
ma, obra, ser vi ço ou cam pa nha de ór gãos pú bli cos.

Mais à fren te, diz a Cons ti tu i ção que a pro pa -
gan da de ve rá ter ca rá ter edu ca ti vo, in for ma ti vo ou so -
ci al. Aí tal vez es te ja a ca u sa pela qual essa ou tra
peça não seja as su mi da como pro pa gan da do Go ver -
no, por que uma peça como essa de for ma al gu ma po -
de rá ser clas si fi ca da como de ca rá ter edu ca ti vo, in for -
ma ti vo ou de ori en ta ção so ci al. Mu i to pelo con trá rio.
Ela tem um ca rá ter de sin for ma ti vo, pois apa re ce sim -
ples men te a afir ma ção de que um sin di ca to de tra ba -
lha do res ne go ci ou com uma em pre sa de se gu ran ça
um re gi me de tra ba lho de 12 ho ras, com 36 ho ras de
fol ga, e que o acor do fora im pug na do. E não se dá a
in for ma ção de qua is fo ram as cir cuns tân ci as, do por -
quê da im pug na ção des se acor do; não se in for ma se
a im pug na ção foi em fun ção do que re al men te está
dito na peça ou de ou tros as pec tos. Ao con trá rio do
que pre vê a Cons ti tu i ção – que a pro pa gan da deve ter 
ca rá ter in for ma ti vo –, na ver da de, tra ta-se de de sin -
for ma ção, de ten ta ti va de fa zer pro pa gan da en ga no -
sa com di nhe i ro pú bli co.

Nem abor da rei o as pec to, que con si de ro la men -
tá vel, de dois sin di ca lis tas se pres ta rem a esse pa pel, 
pois isso é pro ble ma de les, de suas ba ses e de quem
eles re pre sen tam.

O Go ver no de ve ria es tar tra tan do essa ques tão
com a res pon sa bi li da de que ela me re ce. Se o Go ver -
no es ti ves se re al men te le van do em con si de ra ção a
im por tân cia do Con gres so Na ci o nal e do de ba te nes -
ta Casa a res pe i to des sa ma té ria, o mí ni mo que o Go -
ver no de ve ria fa zer – até por que esse foi o ape lo de
Li de ran ças ex pres si vas do Go ver no den tro do Con -
gres so Na ci o nal – era re ti rar o ca rá ter de ur gên cia
cons ti tu ci o nal para esse pro je to, per mi tin do o de ba te
pelo tem po ne ces sá rio pela im por tân cia do as sun to.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, já tive
opor tu ni da de de pro nun ci ar dis cur so acer ca do mé ri -
to da ma té ria. Va mos es ta be le cer o de ba te nas duas
Co mis sões, por meio de au diên ci as pú bli cas, e va -
mos der ro tar esse pro je to, no ple ná rio do Se na do Fe -
de ral. Mi nha ex pec ta ti va é de que os Se na do res, nes -
te ano, não ou vi rão a voz do Pa lá cio do Pla nal to, mas
das ruas, e de que der ro ta rão esse pro je to. Eu não
po de ria de i xar de re gis trar meu pro tes to con tra a má
uti li za ção de re cur sos pú bli cos no Bra sil, mais uma
vez, com gas tos com pro pa gan da en ga no sa.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Ouço V. Exª, com pra zer.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor José Edu ar do Du tra, sa ú do V. Exª pelo pro nun ci a -
men to que faz esta tar de. Evi den te men te, a in dig na -
ção de mu i tas per so na li da des po lí ti cas pelo com por -
ta men to abo mi ná vel e ab so lu ta men te in sus ten tá vel
ju ri di ca men te está sen do ma ni fes ta em vá ri os Esta -
dos. O Go ver na dor de Ala go as, por exem plo, está fa -
zen do pro pa gan da en ga no sa sob a égi de da pu bli ci -
da de ofi ci al, fa lan do ele mes mo e mos tran do seus
sím bo los. Sei que isso é uma ca tás tro fe ju ri di ca men te 
in sus ten tá vel. Com par ti lho da mes ma in dig na ção ex -
ter na da por V. Exª. Não te nho dú vi da – sei que V. Exª
tam bém não tem – de que der ro ta re mos a vo ta ção do
pro je to da fle xi bi li za ção da CLT, aqui no ple ná rio do
Se na do, pois já ou vi mos pro nun ci a men tos de lí de res
par ti dá ri os, de per so na li da des da Casa. Além dis so,
este é um ano ele i to ral, e a ca pa ci da de au di ti va do
Con gres so Na ci o nal fun ci o na me lhor em anos ele i to -
ra is. Por tan to, te nho cer te za de que der ro ta re mos o
pro je to na Casa. V. Exª tem re al men te toda a ra zão. É
inad mis sí vel que a Cons ti tu i ção seja de sa ver go nha -
da men te ras ga da, como tem fe i to o Go ver no Fe de ral,
ao re a li zar uma pu bli ci da de os ten si va, usan do li de -
ran ças sin di ca is. Se as li de ran ças sin di ca is que rem
fa zer a dis pu ta po lí ti ca com a so ci e da de ou com as
res pec ti vas ba ses do mo vi men to sin di cal que o fa çam 
com o seu di nhe i ro, com a re ce i ta dos sin di ca tos ou
da cen tral que de fen de de ter mi na das po si ções po lí ti -
cas. Ago ra, não po de mos ace i tar que o di nhe i ro pú bli -
co seja uti li za do para de fen der uma po si ção úni ca do
Go ver no, ras gan do – vol to a re pe tir – a Cons ti tu i ção,
como bem dis se V. Exª. Por tan to, que ro pa ra be ni -
zá-lo, por que é de fun da men tal im por tân cia a de fe sa
do in te res se pú bli co. Se o Go ver no qui ser re a li zar
esse de ba te, bas ta fazê-lo no Con gres so Na ci o nal –
não como bal cão de li be ra ção de re cur sos de emen -
das, como ocor reu no fim do ano pas sa do, mas com a 
re a li za ção de um de ba te qua li fi ca do, já que to dos os
Srs. Se na do res da base go ver nis ta têm com pe tên cia
e qua li fi ca ção para isso. É inad mis sí vel as sis tir mos às 
man che tes, pela te le vi são, in for man do que o di nhe i ro
pú bli co, o di nhe i ro do Go ver no Fe de ral, o di nhe i ro do
povo bra si le i ro está sen do uti li za do para de fen der
uma po si ção do Go ver no que não é a mes ma da base 
go ver nis ta, por que não há uni da de nem na base go -
ver nis ta no Se na do. Por tan to, sa ú do V. Exª pelo seu
pro nun ci a men to.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT – SE) 
– Mu i to obri ga do, Se na do ra He lo í sa He le na. Incor po ro
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o apar te de V. Exª ao meu pro nun ci a men to, re a fir man do 
a nos sa po si ção re la ti va a esse pro ces so.

Para con clu ir, Sr. Pre si den te, in for mo à Casa
que, como é prá ti ca cor ren te no nos so Par ti do a subs -
ti tu i ção anu al das Li de ran ças das Ban ca das, hoje,
numa re u nião da Ban ca da do PT, de ci diu-se que o
com pa nhe i ro Edu ar do Su plicy será o Lí der da Ban ca -
da do Par ti do e, con se qüen te men te, do Blo co da
Opo si ção du ran te este ano. Hou ve an tes um de ba te e 
o com pa nhe i ro Edu ar do Su plicy foi in di ca do por una -
ni mi da de. S. Exª não está pre sen te, nes te mo men to,
por que vi a jou ao Rio de Ja ne i ro, onde está ha ven do
hoje um ato em co me mo ra ção aos 22 anos do PT, ato
que é tam bém de co bran ça, já que hoje é o tri gé si mo
dia da mor te do pre fe i to Cel so Da ni el, ou seja, tra -
ta-se de um ato de co bran ça para a apu ra ção do caso
e um ato de co me mo ra ção, de ho me na gem ao gran -
de bra si le i ro Apo lô nio de Car va lho, mi li tan te his tó ri co
da Esquer da bra si le i ra, que lu tou na Gu er ra Ci vil
Espa nho la ao lado dos de mo cra tas e re pu bli ca nos,
par ti ci pou da Re sis tên cia Fran ce sa, tam bém da luta
no Bra sil con tra a di ta du ra, e hoje ani ver sa ria. É um
gran de or gu lho esse com pa nhe i ro per ten cer aos nos -
sos qua dros, e hoje, en tão, esse ato está ocor ren do
no Rio de Ja ne i ro para es sas ho me na gens, com a
pre sen ça do com pa nhe i ro Edu ar do Su plicy re pre sen -
tan do a Ban ca da do Se na do.

É essa a in for ma ção que pres to aos com pa nhe i -
ros, aos Co le gas do Se na do. Re a fir mo a nos sa in dig -
na ção com mais esse tipo de má uti li za ção de re cur -
sos pú bli cos.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Edu ar -
do Du tra, 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. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá, como Lí der.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
se rei rá pi do para aten der ao po si ci o na men to do Pre si -
den te Ra mez Te bet, mas, an tes de tra tar do as sun to
que me traz a esta tri bu na, ma ni fes to a mi nha dis cor -
dân cia so bre as ques tões le van ta das aqui pela Se na -
do ra He lo í sa He le na e pelo Se na dor José Edu ar do
Du tra, no sen ti do de que o Go ver no está usan do di -
nhe i ro pú bli co para fa zer pro pa gan da ele i to ral; o que
não é ver da de. O Go ver no está aler tan do e in for man do 
a po pu la ção so bre um as sun to ex tre ma men te im por -
tan te que diz res pe i to à CLT.

Res pe i to o pen sa men to e o po si ci o na men to dos 
dois Lí de res, mas en ten do que essa ques tão é di ver -
gen te e que o Go ver no está agin do cer to ao in for mar
a so ci e da de, in clu si ve com o apo io das cen tra is sin di -
ca is, que são re pre sen ta ti vas e que têm um po si ci o -
na men to for ma do so bre a ques tão.

Peço, Sr. Pre si den te, ra pi da men te, a trans cri ção
de um ofí cio meu, en ca mi nha do ao Re la tor da Co mis -
são Mis ta de Se gu ran ça, o De pu ta do Mo ro ni Tor gan,
para en ca mi nhar pro je to da mi nha au to ria, ins pi ra do na
Lei nº 9.493, de se tem bro de 1997, que isen ta de IPI a
aqui si ção de ve í cu los para a Po lí cia Fe de ral e para os
po li ci a men tos dos Esta dos. Qu e ro am pli ar essa isen ção 
para que ocor ra tam bém na aqui si ção de ve í cu los para
as guar das mu ni ci pa is, com o in tu i to de pos si bi li tar a
aqui si ção de ma i or nú me ro de ve í cu los.

Essa é uma ma té ria sim ples, mas im por tan te,
que tem con se qüên ci as no au men to do po li ci a men to
e da pre sen ça nos mu ni cí pi os. Por tan to, faço um ape -
lo tan to ao Pre si den te da Co mis são, Se na dor Iris Re -
zen de, quan to ao Re la tor, De pu ta do Mo ro ni Tor gan,
para que dêem pri o ri da de a esta ques tão, por meio do 
en ca mi nha men to que es tou fa zen do.

Peço a trans cri ção do ofí cio e do Pro je to de Lei
nº 260/2001, de mi nha au to ria, que tra ta da ma té ria.

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.)

Bra sí lia, 20 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor De pu ta do,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia avul so do PLS

nº 260/2001, de mi nha au to ria, que dis põe so bre a
isen ção de IPI nos pro du tos ad qui ri dos pe los ór gãos
de se gu ran ça pú bli ca da União, dos Esta dos, do Dis -
tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os.

O ob je ti vo do Pro je to é pro por ci o nar aos mu ni cí -
pi os con di ções de aqui si ção de equi pa men tos vi san -
do à me lho ria da se gu ran ça da po pu la ção.

Espe ro que mi nha ini ci a ti va seja con si de ra da
por Vos sa Exce lên cia, re la tor da Co mis são Mis ta de
Se gu ran ça, co la bo ra ção vá li da ao apri mo ra men to do
sis te ma de se gu ran ça pú bli ca, atu al men te pre o cu pa -
ção da so ci e da de e do Go ver no em to das as suas es -
fe ras de atu a ção.

Aten ci o sa men te, – Ro me ro Jucá.
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O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – V. Exª
será aten di do.

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.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora -
do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na
qua li da de de Pre si den te do Gru po Par la men tar Bra -
sil/Co réia, aca ba mos de re gres sar de uma vi a gem
de tra ba lho à Re pú bli ca Po pu lar De mo crá ti ca da Co -
réia, onde, de 12 a 16 des te mês, par ti ci pa mos do
even to de no mi na do ”Encon tro para Ce le brar o Sol
do Sé cu lo 21“, de acor do com a con vo ca ção do Co -
mi tê La ti no-Ame ri ca no e do Ca ri be pela Re u ni fi ca -
ção da Co réia, que ser viu para re a fir mar a ca u sa da 
in de pen dên cia da hu ma ni da de e tam bém como de -
mons tra ção de so li da ri e da de com a ca u sa do povo
co re a no.

O even to, que co in ci diu com a ce le bra ção do
ano novo ori en tal e teve como ob je ti vo, en tre ou tros, 
os fes te jos do se xa gé si mo ani ver sá rio do di ri gen te
má xi mo da que le país, Kim Jong IL, teve lu gar na ca -
pi tal Pyong Yang, com a par ti ci pa ção de de le ga ções 
de mais de 40 pa í ses, como Fran ça, Ja pão, Chi na,
Espa nha, Mon gó lia, Rús sia, Ve ne zu e la, Co lôm bia,
Cuba, Fin lân dia, Su é cia, Su í ça... Enfim, pa í ses das
Amé ri cas, da Eu ro pa, da Áfri ca e da Ásia.

Em nome do Gru po Par la men tar Bra sil/Co réia,
fo mos des ta ca dos pela sú bi ta hon ra de pro fe rir o
dis cur so de aber tu ra da pro gra ma ção, sen do im por -
tan te re gis trar, sob uma tem pe ra tu ra de 21 gra us
ne ga ti vos, jun to ao Mon te Pa ek tu, um lu gar his tó ri -
co, onde nas ceu o di ri gen te Kim Jong IL e pró xi mo
ao acam pa men to se cre to do gran de lí der da re vo lu -
ção an ti ja po ne sa, Kim IL Sung.

Com o mes mo des ta que, fui de sig na da a en -
cer rar os tra ba lhos do Fó rum Inter na ci o nal, que
acon te ceu na que la opor tu ni da de, na qua li da de de
Vice-Pre si den te do Co mi tê La ti no-Ame ri ca no e do
Ca ri be pela Re u ni fi ca ção da Co réia.

Essa foi a nos sa ter ce i ra mis são à Re pú bli ca
Po pu lar e De mo crá ti ca da Co réia. Em to das, par ti ci -
pa mos de vá ri os even tos po lí ti co-cul tu ra is, sen do
essa a pri me i ra vi si ta de um Par la men tar do Bra sil à 
Co réia do Nor te após a lou vá vel de ci são do Go ver -
no Bra si le i ro em es ta be le cer re la ções di plo má ti cas
com aque le he rói co país.

Me re ce des ta que o de li ca do mo men to por que
pas sam as re la ções in ter na ci o na is, sen do de vi tal
im por tân cia que os Po de res da Re pú bli ca se man te -

nham cor re ta men te in for ma dos e isen tos às dis tor -
ções e men ti ras que se as sa cam con tra aque le povo 
do Ori en te.

A Co réia do Nor te so fre in si di o sa cam pa nha
di fa ma tó ria pa tro ci na da por in te res ses ele i to re i ros
do atu al Pre si den te dos Esta dos Uni dos, que, de -
cer to, não es pe lha o pen sa men to da que le povo ir -
mão nem de seus cons tran gi dos ali a dos dos cin co
Con ti nen tes.

Nes te sen ti do, o pe rió di co ale mão Die Zeit es -
tam pou, na pri me i ra pá gi na da edi ção do úl ti mo dia
14 de fe ve re i ro, o ar ti go Ame ri ca in Blind Flug
(Amé ri ca em vôo cego), no qual é ana li sa da a atu a -
ção be li ge ran te do Pre si den te Bush, que in sis te em
lan çar seu povo numa aven tu ra de guer ra mun di al, à 
gui sa de re sol ver pro ble mas com ter ro ris tas.

Por ou tro lado, a co lu na Eu ro pa e Amé ri ca,
as si na da por Da vid Igna ti us, no jor nal Inter na ti o nal
He rald Tri bu ne, na edi ção de 16 de fe ve re i ro, re gis -
tra que a Orga ni za ção do Tra ta do do Atlân ti co Nor te 
(Otan) es tre me ceu ante a de cla ra ção fe i ta ter ça-fe i -
ra, 12 de fe ve re i ro des te ano, pelo Mi nis tro das Re -
la ções Exte ri o res da Ale ma nha, que de nun cia a po -
lí ti ca an ti ter ro ris ta da ad mi nis tra ção Bush, ad ver tin -
do que os eu ro pe us se re cu sa rão a se rem tra ta dos
como Esta dos sa té li tes.

O re fe ri do jor nal cri ti ca a in du ção or ques tra da
pelo Go ver no Bush para que o povo ame ri ca no se
sin ta em guer ra e que atue de ma ne i ra sim plis ta,
ele gen do ini mi gos no ex te ri or para des truí-los.

Pros se gue o co lu nis ta di zen do, com jus ta ra -
zão, que os eu ro pe us vêm com ba ten do o ter ro ris mo 
há dé ca das: os bri tâ ni cos con vi ve ram com as bom -
bas do IRA no cen tro de Lon dres, os fran ce ses e es -
pa nhóis, com aten ta dos de gru pos se pa ra tis tas. Os
eu ro pe us, por tan to, não ne ces si tam de li ções de
como se com ba ter o ter ro ris mo, nem pre ci sam pro -
mo ver o bom bar de io de po pu la ções ci vis para tal.

Srªs. e Srs., o povo co re a no tra vou he rói ca re -
sis tên cia du ran te dé ca das con tra o jugo im pe ri a lis ta
ja po nês. Os ja po ne ses es cra vi za ram o povo da Co -
réia, pro mo ve ram o ex ter mí nio em mas sa, avil ta ram
a dig ni da de e a in te gri da de das fa mí li as e pro mo ve -
ram a po lí ti ca de ter ra des tru í da.

O gran de lí der, Ge ne ral Kim IL Sung, or ga ni -
zou, na dé ca da de 20, a gran de re sis tên cia, con du -
zin do o exér ci to do povo co re a no na luta de guer ri -
lhas an ti ja po ne sas.
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Ocor re que a di vi são da na ção co re a na, hoje
di vi di da em Co réia do Nor te e Co réia do Sul, não se 
ori gi nou em con tra di ções in ter nas. Mu i to pelo con -
trá rio, foi im pos ta pe las po tên ci as mun di a is no fim
da II Gran de Gu er ra, em 1945, com a ocu pa ção da
par te sul da Co réia por tro pas dos Esta dos Uni dos,
di vi din do o ter ri tó rio e, o mais gra ve, se pa ran do as
fa mí li as co re a nas, bem ao es ti lo do que ocor reu
com a Ale ma nha.

O povo co re a no, no iní cio dos anos 50, sus ten -
tou ain da, bra va men te, a fa mo sa Gu er ra da Co réia
con tra o po de ro so exér ci to nor te-ame ri ca no, com a
per da de mais de três mi lhões de vi das co re a nas,
guer ra esta que fin dou pela as si na tu ra de um ar mis -
tí cio.

A si tu a ção da Pe nín su la Co re a na é hoje de li -
ca dís si ma. Des de 1957, os nor te-ame ri ca nos, der ro -
gan do, de for ma uni la te ral, o Acor do de Armis tí cio
da Co réia, ini ci a ram a es ca la da atô mi ca, cul mi nan -
do hoje por man ter na Co réia do Sul a ma i or base
nu cle ar de todo o Extre mo Ori en te.

Após a Gu er ra do Afe ga nis tão – é im por tan te
que V. Exªs pres tem bas tan te aten ção a isto –, o Ja -
pão pas sou a con si de rar a pos si bi li da de de re vo gar
o art. 9º da Cons ti tu i ção ni pô ni ca, que de ter mi na a
re nún cia à guer ra.

A pri o ri da de que o Go ver no So ci a lis ta da Co -
réia do Nor te vem dan do à va lo ri za ção, aper fe i ço a -
men to e qua li fi ca ção de suas for ças ar ma das se im -
põe como im pe ra ti vo de sua so bre vi vên cia como
Na ção li vre.

Con tu do, as re la ções com a Co réia do Sul e o
es for ço de re u ni fi ca ção se ori en tam nas di re tri zes
do fa le ci do Ge ne ral Kim IL Sung, se gui das pelo atu -
al di ri gen te Kim Jong IL, que pre vê em, numa pro -
pos ta de dez pon tos, a cri a ção de uma Con fe de ra -
ção, sen do pre vis ta a ma nu ten ção dos re gi mes e
go ver nos de am bas as par tes, sem te mo res ou pre -
ten sões de vi tó ria so bre o so ci a lis mo ou vi tó ria da
co mu ni za ção.

A Con fe de ra ção pre vê, ain da, a pro te ção e o
res pe i to aos bens ma te ri a is e es pi ri tu a is dos ci da -
dãos de am bas as par tes, pri vi le gi an do e in cen ti -
van do os con ta tos, as vi a gens, o in ter câm bio e o
diá lo go.

Nes te sen ti do, por acre di tar na for ça da his tó -
ria, for ça ca paz de re ver ter si tu a ções ar bi trá ri as e
an ti na tu ra is, o en con tro ocor ri do en tre as duas Co -
réi as no ano 2002 é um fato que não pode de i xar de 
ser re gis tra do. Foi o pri me i ro pas so, exa ta men te

aque le sem o qual ne nhu ma lon ga mar cha pode
ocor rer.

O aper to de mãos en tre os Pre si den tes da Re -
pú bli ca Po pu lar e De mo crá ti ca da Co réia e da Re pú -
bli ca da Co réia teve for te dose sim bó li ca: pre nun cia
a paz, pre pa ra o ter re no para a re u ni fi ca ção de um
povo ir mão, que não pode ser in ter rom pi da por ne -
nhu ma in ter fe rên cia ex ter na.

O Sul e o Nor te acor da ram re sol ver a re u ni fi -
ca ção in de pen den te men te, por meio de es for ços
con jun tos da po pu la ção co re a na, que é o ver da de i ro 
lí der dos dois pa í ses.

Acor da ram ain da re sol ver os te mas hu ma ni tá -
ri os, a apro xi ma ção das fa mí li as se pa ra das e pro -
mo ver diá lo go en tre au to ri da des de am bos os pa í -
ses, en tre ou tras de ci sões.

Por tan to, não po de mos con cor dar que todo
esse es for ço de ir mãos que de se jam o re en con tro
seja atro pe la do pe las de cla ra ções do Pre si den te
Ge or ge W. Bush Jr., que atin gem não ape nas a Co -
réia do Nor te, como tam bém a Pe nín su la Co re a na. 

Srªs e Srs. Se na do res, ve ri fi ca mos, nas três vi -
si tas à Co réia do Nor te, a união em tor no do di ri gen -
te Kim Jong IL e o cul to à me mó ria do gran de ge ne -
ral Kim IL Sung, com o en tu si as mo e a re ve rên cia
ca rac te rís ti cos da cul tu ra ori en tal.

Mal gra do as di fi cul da des eco nô mi cas, no ta -
mos a mag ni tu de e pu jan ça das obras pú bli cas, a
au sên cia da mi sé ria e a es pe ci al aten ção de di ca da
à for ma ção das cri an ças no pla no edu ca ci o nal e no
da cons ciên cia cí vi ca.

Do povo, por seus re pre sen tan tes com quem
man ti ve mos con ta to, co lhe mos de cla ra ções, de pú -
bli co e re i te ra das ve zes, de abo mi na ção a qual quer
for ma de ter ro ris mo. De se jam a paz, sem co me ter a
in ge nu i da de e a im pru dên cia de acre di tar que, fra gi -
li za dos, de i xa rão de ser pre sa fá cil do avan ço im pe -
ri a lis ta.

Con clu in do, Sr. Pre si den te, nos sa his tó ria de
re la ções di plo má ti cas sem pre se pa u tou pela cons -
ciên cia de que o Bra sil é uma na ção so be ra na, sem
ali nha men tos au to má ti cos.

Du ran te a con fe rên cia da qual par ti ci pa mos, a
ma i or de le ga ção veio do Ja pão, que se fez re pre -
sen tar, in clu si ve, lá na Co réia do Nor te, pela Asso ci -
a ção Ja po ne sa de Pro fes so res. To dos fo ram unâ ni -
mes em de cla rar que o povo ja po nês re pu dia a es -
ca la da e a re to ma da da be li ge rân cia pa tro ci na da
pelo atu al go ver no ni pô ni co.
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Nos so País, que abri ga o ma i or con tin gen te de 
ja po ne ses e seus des cen den tes fora do Ja pão, deve 
si na li zar sua apre en são quan to à pos si bi li da de de o
exér ci to ja po nês vir a atu ar em mis sões in ter ven ci o -
nis tas e de es bo çar guer ras de con quis tas.

Em boa hora, o Go ver no do Bra sil de ci diu es -
ta be le cer re la ções di plo má ti cas com a Re pú bli ca
Po pu lar e De mo crá ti ca da Co réia.

Ne ces sá rio, con tu do, é con cre ti zar tal de ci são
ace le ran do as tra ta ti vas a se rem en ce ta das pelo
nos so cor po di plo má ti co, pe los par la men ta res, pela
co mu ni da de ci en tí fi ca e cul tu ral, no sen ti do de se -
rem ava li a das as re a is con di ções da que le país. De
uma ma ne i ra im par ci al e jus ta, de ve mos pro mo ver
atos ne go ci a is e po lí ti cos que vi sem ao in te res se do 
Bra sil, da Co réia e dos seus po vos.

Co lhe mos a oca sião para re a fir mar os vo tos de 
Fe liz Ani ver sá rio, de paz e de fe li ci da de a S. Exª, di -
ri gen te má xi mo da Re pú bli ca Po pu lar e De mo crá ti ca 
da Co réia, Kim Jong IL. Imbu í dos de fra ter ni da de, o
sa u da mos com o cum pri men to co re a no que mais
es cu ta mos no cur so de nos sa vi a gem: Lon ga vida!

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

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Iris Re zen de. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Se bas tião Ro -
cha. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na 
por per mu ta com o Se na dor Mo re i ra Men des.(Pa u -
sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias. S.
Exª dis põe de 20 mi nu tos.

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, Srªs e Srs. Se na do res, no iní cio do
mês de fe ve re i ro, es ta va eu vi a jan do pelo Pa ra ná e
ou vin do A Voz do Bra sil. Fi quei sur pre so com que
es cu tei do Pre si den te da Re pú bli ca que anun ci ou
que irá im plan tar o Pro gra ma de Estí mu lo ao Pri me i -
ro Empre go, no País.

Con fes so que foi uma sur pre sa mu i to agra dá -
vel, e evi den te men te se tor na rá mais agra dá vel se
for cum pri da a pro mes sa fe i ta pelo Pre si den te da
Re pú bli ca em A Voz do Bra sil e no seu pro gra ma de 
rá dio no ou tro dia. Em 1995 apre sen tei o pro je to de
lei que cria o Pro gra ma de Estí mu lo ao Pri me i ro
Empre go no Se na do Fe de ral e le vei-o a Sua Exce -
lên cia, no Pa lá cio da Alvo ra da, para que ana li sas se
a pos si bi li da de de im plan tá-lo em todo o Bra sil.

A sur pre sa foi agra dá vel, Sr. Pre si den te, por -
que é exa ta men te o pro gra ma que pro pus e o Se na -
do Fe de ral apro vou-o, por una ni mi da de. Foi Re la tor
des sa ma té ria o Se na dor Edu ar do Su plicy. To dos os 
Se na do res, pra ti ca men te, pro nun ci a ram-se, à épo -
ca, elo gi an do a ini ci a ti va, que é sim ples. Com o Pro -
gra ma de Estí mu lo ao Pri me i ro Empre go, em obe -
diên cia, in clu si ve, à Cons ti tu i ção Fe de ral, es tou pro -
pon do que os tra ba lha do res apren di zes, na fa i xa de
ida de en tre 14 e 18 anos, não te nham que ou vir – o
que nor mal men te es cu tam ao pro cu rar uma opor tu -
ni da de de em pre go – que têm que ter ex pe riên cia.
Essa é uma exi gên cia por par te do em pre ga dor. É
cla ro que al guém des sa fa i xa de ida de não tem nem 
pode ter ex pe riên cia de tra ba lho acu mu la da. Ele
está pro cu ran do o pri me i ro em pre go. Mu i tas ve zes é 
dito ao jo vem: não há vaga para você por que não
tem ex pe riên cia.

Pro pus o se guin te: as em pre sas que con tra -
ta rem jo vens en tre 14 e 18 anos po de rão des con -
tar do Impos to de Ren da e do Fin so ci al to dos os
va lo res cor res pon den tes ao pa ga men to dos en -
car gos so ci a is na que le con tra to de tra ba lho. Nes -
se caso, es ta ría mos aten den do o ape lo dos em -
pre sá ri os e em pre ga do res, que sem pre di zem o
se guin te: a le gis la ção tra ba lhis ta bra si le i ra pre ci sa 
ser re for mu la da para per mi tir re du ção do cus to na
fo lha dos en car gos so ci a is, sem ti rar di re i tos dos
tra ba lha do res.

O que pro pus foi, exa ta men te, de en con tro a
essa pro pos ta: que os en car gos so ci a is, que são a 
ga ran tia dos di re i tos cons ti tu ci o na is e de ci da dão,
se jam as se gu ra dos no con tra to de tra ba lho. O em -
pre ga dor será obri ga do a de po si tar o fun do de ga -
ran tia, o INSS, en fim, to dos os en car gos so ci a is. O 
tra ba lha dor apren diz já co me ça a con tar tem po
para a apo sen ta do ria por que está re gis tra do, tem
sua car te i ra de tra ba lho ano ta da.

Em con tra par ti da, o em pre ga dor terá a obri -
ga ção de ma tri cu lar aque le jo vem num cur so pro -
fis si o na li zan te, o que per mi ti rá o tre i na men to de
mão-de-obra, a qua li fi ca ção pro fis si o nal para que
te nha mos uma mão-de-obra mais qua li fi ca da no
fu tu ro. Aliás, esta tam bém é ou tra re cla ma ção fre -
qüen te: a de que par te do de sem pre go na ci o nal é
ca u sa da exa ta men te pela fal ta de es pe ci a li za ção,
prin ci pal men te em de cor rên cia do êxo do ru ral. É
gran de o con tin gen te de pes so as que saem do
cam po ex pul sas pela fal ta de opor tu ni da des de
tra ba lho, mas, na ci da de, aca bam sen do frus tra -
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das por que, sem uma es pe ci a li za ção, sem uma
pro fis são de fi ni da, não con se guem em pre go.

Se per mi tir mos, en tão, o re gis tro des ses jo -
vens de 14 a 18 anos que es tão que ren do in gres sar
no mer ca do de tra ba lho, com seus di re i tos so ci a is e
tra ba lhis tas ga ran ti dos, e, de ou tro lado, se con ce -
der mos ao em pre sá rio esse es tí mu lo de po der des -
con tar do im pos to de ren da os en car gos so ci a is, em 
con tra par ti da à sua obri ga ção de ma tri cu lar o jo vem
num cur so pro fis si o na li zan te, es ta re mos ata can do
dois pro ble mas so ci a is que são hoje os que mais
pre o cu pam a so ci e da de bra si le i ra: o de sem pre go e
a in se gu ran ça.

Por que en ten do que, ao dar mos aos jo vens
esta opor tu ni da de de in ser ção no mer ca do de tra ba -
lho, es ta re mos tam bém com ba ten do pre ven ti va men -
te a vi o lên cia? Por que to das as es ta tís ti cas de mons -
tram que o au men to da cri mi na li da de e da vi o lên cia
ocor re em ma i or per cen ta gem nes sa fa i xa de ida de
en tre 14 e 18 anos. Se isso é uma es ta tís ti ca ofi ci al
e ver da de i ra, ata ca re mos o pro ble ma exa ta men te
na raiz, no nas ce dou ro. É nes sa fa i xa de ida de que
a pes soa de fi ne se será re al men te um ci da dão, um
tra ba lha dor, um pai de fa mí lia, ou se se des vi a rá
para a mar gi na li da de.

Sei que exis tem aque les cuja op ção de vida é
o cri me. Para es ses, não há je i to: deve ha ver pu ni -
ção ri go ro sa, pri são per pé tua e o ri gor da lei – o que 
dis cu ti re mos na Co mis são cri a da pelo Se na do e
pela Câ ma ra para a dis cus são de to dos os pro je tos
que tra tam do as sun to se gu ran ça. Mas há ci da dãos
que fo ram em pur ra dos para a mar gi na li da de por que
lhes fal ta ram as con di ções de ci da da nia: a edu ca -
ção, o bom em pre go, prin ci pal men te o pri me i ro em -
pre go, que lhes po de ria as se gu rar, na que la fa i xa de
ida de a que me re fi ro, ou tra con di ção de vida, que
por sua vez lhes co lo ca ria no ca mi nho não da mar -
gi na li da de, mas no da cons tru ção de uma fa mí lia
só li da, ba se a da no fun da men to de que o ci da dão
numa fá bri ca ou em pre go não está nas ruas cor ren -
do o ris co de ser des vi a do para o mun do pe ri go so
da mar gi na li da de.

O me ri tó rio pro je to, por tan to, é de gran de al -
can ce so ci al. Tan to as sim que aqui foi apro va do por
una ni mi da de, Sr. Pre si den te.

Eu dis se que o apre sen tei em 1995. Veio a
cam pa nha pre si den ci al de 1998. O pro je to, apro va -
do por una ni mi da de no Se na do, foi para a Câ ma ra
dos De pu ta dos. Esti ve com o en tão Mi nis tro do Tra -
ba lho, Sr. Pa u lo Pa i va, que, se não me en ga no, é de 

Mi nas Ge ra is. Ele me dis se que con si de ra va a idéia
es pe ta cu lar e que fa ri am de tudo para apro var o pro -
je to na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Nada foi fe i to, Sr. Pre si den te! O Go ver no não
se in te res sou, e o pro je to con ti nua na Câ ma ra.

Veio a cam pa nha pre si den ci al de 1998. Pela
te le vi são, ouvi o Pre si den te di zen do que, em seu
pró xi mo go ver no, im plan ta ria o Pro gra ma de Estí -
mu lo ao Pri me i ro Empre go. Fi quei ani ma do, por -
que já o ha vía mos dis cu ti do, já ha via apre sen ta do
o pro je to ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so. E Sua Exce lên cia gos tou, mas dis se em seu
pro gra ma de te le vi são que ha via es ta do na Fran ça 
e lá viu acon te cer algo for mi dá vel, mu i to im por tan -
te: aque le País es ta va apli can do anu al men te
US$1,5 bi lhão para es ti mu lar as em pre sas, sub si -
di an do-as para que con tra tas sem jo vens nes sa fa -
i xa de ida de. Des sa for ma, se ri am re sol vi dos es -
tes dois pro ble mas: o de sem pre go e a mar gi na li da -
de, a cri mi na li da de.

Qu an do Sua Exce lên cia dis se isso, eu es ta va
no PSDB. Não ha via sido ex pul so, pois ain da não ti -
nha as si na do a CPI da Cor rup ção. Então, fui con ver -
sar com o Pre si den te da Re pú bli ca no va men te. E
dis se-lhe: es tou mu i to ani ma do, pois Vos sa Exce lên -
cia dis se que o pri me i ro em pre go será pri o ri da de no 
seu pró xi mo go ver no. E que ro con tri bu ir com idéi as,
dis cu tir o as sun to. No va men te fui en ca mi nha do ao
Mi nis tro do Tra ba lho, já na que la épo ca o Mi nis tro
Dor nel les. Mais uma vez, re ce bi todo o apo io: ”Va -
mos tra ba lhar para que o pro je to seja apro va do na
Câ ma ra dos De pu ta dos“.

Fui Pre si den te da Co mis são de Assun tos So ci -
a is, no Se na do, por dois anos. Um dia me dis se ram:
”A sua con tri bu i ção foi mu i to im por tan te para apro -
var pro je tos de in te res se do País e do Go ver no;
como po de mos re tri bu ir esse tra ba lho?“ Ao que res -
pon di: apo i an do o meu pro je to na Câ ma ra dos De -
pu ta dos, que pro põe o es tí mu lo ao pri me i ro em pre -
go. E as su mi ram um com pro mis so co mi go: ”Va mos
fa lar com os Lí de res dos par ti dos ali a dos, e o seu
pro je to será vo ta do“.

Sr. Pre si den te, pas sa ram-se seis anos, e esse
pro je to está dor min do numa ga ve ta da Câ ma ra dos
De pu ta dos. É la men tá vel, pois, se ti ves se sido trans -
for ma do em lei, se es ti ves se em vi gor, te ria evi ta do
o des vio de mi lha res de jo vens do ca mi nho da ci da -
da nia para o da mar gi na li da de, pois es ta ri am em -
pre ga dos. Tam bém se te ria evi ta do o que está ocor -
ren do hoje: o con fron to en tre a so ci e da de, en tre os
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ci da dãos de bem e a mar gi na li da de que ame a ça a
fa mí lia bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, além dis so, o fato é las ti má vel
prin ci pal men te por que a pro pos ta não sig ni fi ca ria re -
nún cia fis cal – como afir mou, na épo ca, o Mi nis té rio
da Fa zen da, di zen do que não apo i a va o pro je to por -
que se tra ta va de re nún cia fis cal. Ora, não há re nún -
cia de uma fon te que não exis te! Não há em pre ga -
dos re gis tra dos em car te i ra nes sa fa i xa de ida de
que atin jam 10% da po pu la ção! O Go ver no não es -
ta ria re nun ci an do a nada. Na ver da de, es ta ria acres -
cen tan do ao mer ca do con su mi dor dois mi lhões de
jo vens tra ba lha do res que po de ri am ser in se ri dos no
mer ca do de tra ba lho.

A mi nha idéia está sen do apo i a da ago ra pelo
Pre si den te. Sua Exce lên cia não dis se que é mi nha,
evi den te men te, mas não peço que seja dito isso;
peço que seja im plan ta do o Pro gra ma de Estí mu lo
ao Pri me i ro Empre go.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB  RS) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te, Se na dor Osmar Dias?

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR)  Con -
ce do o apar te ao no bre Se na dor Pe dro Si mon, com
mu i ta hon ra.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB  RS) – Se na dor
Osmar Dias, pen so que o dis cur so de V. Exª na tri -
bu na deve ser des ta ca do para ca rac te ri zar, mais
uma vez, o que vem acon te cen do no Con gres so
bra si le i ro. O Con gres so bra si le i ro é bi ca me ral, cons -
ti tu í do pela Câ ma ra e pelo Se na do. Na ver da de, os
Par la men ta res da Câ ma ra re pre sen tam o povo bra -
si le i ro, e nós re pre sen ta mos os nos sos Esta dos, a
Fe de ra ção. Mas a Cons ti tu i ção de ter mi na que um
pro je to de lei pode nas cer na Câ ma ra dos De pu ta -
dos ou no Se na do Fe de ral. Tan to os De pu ta dos
como os Se na do res têm con di ções de apre sen tar
pro je tos de lei ou emen das cons ti tu ci o na is. Se a
pro pos ta nas ce na Câ ma ra e é apro va da, vem para
o Se na do. Se o Se na do apro va-a sem emen da, vai
para a san ção pre si den ci al. Se emen da o pro je to,
este vol ta para a Câ ma ra, que de ci de en tre a emen -
da do Se na do e o pro je to dela pró pria. Se, ao con -
trá rio, o pro je to sai do Se na do e vai para a Câ ma ra
e se esta apre sen ta uma emen da, a ma té ria vol ta
para o Se na do. Mas a Câ ma ra não ad mi te, Se na dor
Osmar Dias, que pro je to ori gi ná rio do Se na do vá
para aque la Casa e vol te para que o Se na do dê a
úl ti ma pa la vra. Há uma sé rie de pro je tos de mi nha
au to ria apro va dos por una ni mi da de no Se na do Fe -
de ral que es tão nas ga ve tas da Câ ma ra dos De pu -

ta dos. Vá ri os Par la men ta res têm pro je tos apro va dos 
no Se na do en ga ve ta dos na Câ ma ra. Re cor do o que
fi ze ram com o pro je to de que fui o prin ci pal au tor so -
bre imu ni da de par la men tar. A ma té ria saiu do Se na -
do e foi para a Câ ma ra, que o en ga ve tou. Qu an do
co me çou a ha ver pres são da so ci e da de, a Câ ma ra
man dou um novo pro je to para o Se na do. Se o ti vés -
se mos emen da do, ele te ria vol ta do para a Câ ma ra.
Dou-lhe um con se lho, Se na dor Osmar Dias: so li ci -
te a um Par la men tar que co pie o seu pro je to e o
as si ne como De pu ta do. A ma té ria tra mi ta rá na Câ -
ma ra e vol ta rá para o Se na do, pois é inú til V. Exª
es pe rar que o seu pro je to saia das ga ve tas da Câ -
ma ra. Já dis se mais de uma vez que o Pre si den te
do Se na do de ve ria ter um diá lo go aber to com a
Câ ma ra dos De pu ta dos. Se os pro je tos de vem tra -
mi tar como S. Exªs o de se jam, pre ci sa mos mu dar
a Cons ti tu i ção Fe de ral e re ti rar dos Se na do res o
di re i to de apre sen tar pro je tos. Pron to. Des sa for -
ma, so men te os De pu ta dos Fe de ra is apre sen ta ri -
am pro je tos, e se ría mos ape nas Casa re vi so ra, e
es ta ria tudo bem. Mas, pela Cons ti tu i ção Fe de ral,
po de mos apre sen tar pro je tos, e é um ab sur do que 
os De pu ta dos os co lo quem nas ga ve tas. Acon se -
lho-o, en tão, que so li ci te a um De pu ta do do Pa ra -
ná, o Ma u rí cio Fru et por exem plo, que co pie o seu
pro je to, o as si ne e o apre sen te. Em uns três me -
ses, seu pro je to po de rá es tar nes ta Casa para ser
vo ta do. Mu i to obri ga do.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Ace i -
ta rei o seu con se lho, até por que V. Exª tem ex pe -
riên cia no as sun to. Vá ri os pro je tos de sua au to ria
que apro va mos nes ta Casa fo ram para a Câ ma ra
dos De pu ta dos e não pros pe ra ram; os que pros pe -
ra ram ti ve ram novo au tor. Qu an to ao pro je to ci ta -
do, so bre o fim da imu ni da de par la men tar, sou tes -
te mu nha, por que vo tei a fa vor do pro je to de V. Exª. 
Para a mi nha sur pre sa, quan do apro va mos no fi -
nal do ano o pro je to que vi go ra rá, não se tra ta va
mais do pro je to de V. Exª, mas de ou tro au tor. E
essa pre ce dên cia de ve ria ter sido res pe i ta da. O
au tor de ve ria con ti nu ar sen do V. Exª – as sim con -
si de ra mos no Se na do –, mas, para efe i to pú bli co,
V. Exª não é o au tor.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Ace i tei
com mu i ta hu mil da de e, in clu si ve, ape lei para os
com pa nhe i ros para que apro vas sem o pro je to como
veio da Câ ma ra dos De pu ta dos, sem emen da, para
que tra mi tas se com ra pi dez. O pro je to que veio da
Câ ma ra Fe de ral al te rou aque le que ha vía mos vo ta -
do no Se na do Fe de ral. Mu i tos Se na do res que ri am
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vo tar o nos so pro je to. Eu dis se, en tão, que se ria me -
lhor não vo tar o pro je to ori gi ná rio do Se na do, por -
que, se ele vol tas se para a Câ ma ra, tal vez não fos -
se apro va do. Por isso, dou-lhe no va men te o con se -
lho de ir mão: so li ci te a um De pu ta do que apre sen te
o seu pro je to, para, da qui a al gum tem po, es tar mos
vo tan do-o nes ta Casa.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Ace i -
to o exem plo da ati tu de to ma da por V. Exª de hu mil -
da de e de des pren di men to. Não que ro que o pro -
je to seja apro va do ape nas por que sou au tor, mas
por que a idéia é boa. A idéia vem sen do apli ca da
na Fran ça des de a II Gu er ra Mun di al com su ces so. 
O pró prio Pre si den te es te ve na que le País, viu que
o pro gra ma fun ci o na e elo gi ou-o. Dis se-me pes so -
al men te e à te le vi são que se tra ta va de uma boa
idéia. O pro gra ma já está sen do apli ca do no Bra sil 
e ser vin do, in clu si ve, ao Ho rá rio de Pro pa gan da
Ele i to ral para o can di da to do PFL, que tem dito
que o está uti li zan do no Ma ra nhão. Esse pro gra ma 
do pri me i ro em pre go tam bém está sen do apli ca do
em Per nam bu co, em mais três Esta dos e em vá ri -
as ci da des. No Pa ra ná, al gu mas ci da des já es tão
in cor po ran do o pro gra ma, evi den te men te adap tan -
do-o de vi do a im pos tos mu ni ci pa is e es ta du a is.

Essa é uma gran de opor tu ni da de, e fa la rei, na
co mis são mis ta cri a da para de ba ter a vi o lên cia, da
ne ces si da de de se apro var ou o meu pro je to ou o de 
um co-au tor que pos sa ser en con tra do na Câ ma ra
dos De pu ta dos e que te nha a dis po si ção de apre -
sen tar a ma té ria. Te re mos, as sim, a boa von ta de de
apro vá-la no Se na do no va men te, por que a idéia já
foi apro va da nes ta Casa. Ela foi apre sen ta da por
mim em 1995.

Se na dor Pe dro Si mon, tor ce rei para que pos -
sa mos vo tar essa ma té ria, nes se pro ces so apres sa -
do que te re mos ago ra. O fato de ter mos 245 pro je -
tos de lei tra tan do de um mes mo as sun to e que te -
rão de ser apre ci a dos em 60 dias, para que os mais
im por tan tes se jam vo ta dos, tam bém de mons tra que
hou ve uma fal ta de opor tu ni da de. O Con gres so Na -
ci o nal de i xou de cum prir a sua res pon sa bi li da de: vo -
tar os pro je tos den tro da qui lo que eles es tão pro -
pon do para o mo men to, por que de nada adi an ta
uma pro pos ta fe i ta há seis, sete anos, pois ela pode
nem se adap tar mais ao mo men to. Ela terá de ser
atu a li za da. Esse fato tam bém ates ta que de i xa mos
de vo tar pro je tos de ex tre ma im por tân cia para o
País. Ses sen ta dias é pou co tem po para exa mi nar -
mos o con te ú do des sa pro pos ta, mas sig ni fi ca mu i to 
para a so ci e da de, que já não su por ta mais a vi o lên -

cia e a cri mi na li da de, so bre tu do pela ine gá vel omis -
são do Con gres so Na ci o nal e do Po der Exe cu ti vo.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – 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 Pe dro Si mon. 

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se na dor
Osmar Dias, V. Exª qua se tor nou des ne ces sá rio o
meu apar te nes sa par te fi nal de seu pro nun ci a men -
to, ao sa li en tar uma ques tão mu i to im por tan te: nós
Par la men ta res e todo o Bra sil es ta mos emo ci o na -
dos e em pe nha dos em tra tar o pro ble ma da se gu -
ran ça. O Con gres so Na ci o nal re u niu 260 pro je tos
que es ta vam nas ga ve tas da Câ ma ra dos De pu ta -
dos e do Se na do Fe de ral há anos e ago ra pre ten de
re sol ver a ques tão em 60 dias. Está cer to que o
Con gres so po de ria ter cri a do essa Co mis são há
mu i to tem po, mas essa ati tu de não é tra di ção na
Casa. Sa be mos que quem man da no Con gres so
Na ci o nal, quem leva adi an te os pro je tos é o Po der
Exe cu ti vo. A ma i o ria dos Par la men ta res apóia o Go -
ver no e vota a ma té ria que de se ja. A Câ ma ra dos
De pu ta dos che gou a ter um pro je to de re for ma tri bu -
tá ria pron to, aca ba do, e o en vi ou para ser vo ta do no
ple ná rio, de po is de dois anos de de ba tes. E o Go -
ver no man dou que o pro ces so pa ras se. Por isso,
com re la ção a es ses pro je tos, se o Go ver no qui ses -
se votá-los, já o te ria fe i to, mas não hou ve in te res se. 
V. Exª bem lem bra que de ve re mos en con trar uma
so lu ção em 60 dias, o que ten ta re mos fa zer. Sei que 
V. Exª pen sa como eu, que pri me i ro deve ha ver von -
ta de po lí ti ca do Go ver no. Mu i to do que cons ta no
Pla no de Se gu ran ça Na ci o nal pro pos to pelo Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que po de ria ter sido re a li za do
e não o foi. Se não hou ver uma de ci são po lí ti ca, fi -
ca rá mu i to di fí cil. Por ou tro lado, to dos sa be mos que 
não bas tam leis para equa ci o nar o pro ble ma da vi o -
lên cia no Bra sil. É pre ci so ana li sar ini ci al men te o
pro ble ma da ex clu são, da que les que es tão à mar -
gem da re a li da de, dos de sem pre ga dos, dos que
pas sam fome e dos que es tão na mi sé ria. Mu i to
obri ga do.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Por
isso, Se na dor Pe dro Si mon, tra go ao de ba te o Pro -
gra ma de Estí mu lo ao Pri me i ro Empre go, que con si -
de ro ex tre ma men te opor tu no, para que pos sa ser in -
clu í do no rol de pro je tos a se rem vo ta dos.

Sr. Pre si den te, agra de ço aos mem bros da Co -
mis são de Assun tos So ci a is que vo ta ram e apro va -
ram por una ni mi da de um pro je to que apre sen tei no
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Se na do há al gum tem po. De mo rou, mas a Co mis -
são de Assun tos So ci a is fi nal men te vo tou um pro je -
to de mi nha au to ria que se gue ago ra para a Câ ma ra 
dos De pu ta dos para de ci são ter mi na ti va – ele não
vol ta rá para o ple ná rio do Se na do. Tal vez o des ti no
des se pro je to seja o mes mo de to dos aque les ori gi -
ná ri os do Se na do, con for me sa li en tou o Se na dor
Pe dro Si mon.

Tra ta-se de um pro je to lou vá vel, por que tra ta
de um di re i to que es ta va sen do ne ga do às em pre -
ga das do més ti cas. Pela lei em vi gor, di fe ren te men te
dos ou tros tra ba lha do res, elas têm di re i to de go zar
ape nas 20 dias úte is de fé ri as du ran te o ano, sem
per ce ber um ter ço do sa lá rio so bre as fé ri as go za -
das.

Apre sen tei um pro je to de lei cor ri gin do essa
dis cri mi na ção, por que não vejo ne nhu ma ra zão de
os tra ba lha do res do més ti cos se rem di fe ren ci a dos,
na lei, das de ma is ca te go ri as de tra ba lha do res bra -
si le i ros. To dos nós re co nhe ce mos a im por tân cia do
tra ba lha dor do més ti co, que con vi ve com nos sas fa -
mí li as. Só esse as pec to de mons tra a im por tân cia de 
re co nhe cer mos o di re i to tra ba lhis ta des ses tra ba lha -
do res, que, dis cri mi na dos, não con tam com o di re i to 
a 30 dias de fé ri as anu a is, mas so men te 20 dias
úte is. 

O meu pro je to de lei cor ri ge essa in jus ti ça ao
con ce der o di re i to a 30 dias de fé ri as e tam bém o di -
re i to de os em pre ga dos do més ti cos per ce be rem um
ter ço dos ven ci men tos, o cha ma do ter ço de fé ri as,
como to dos os tra ba lha do res bra si le i ros. É um pro je -
to de lei que tem am plo al can ce so ci al, pois hoje há
cin co mi lhões de tra ba lha do res do més ti cos, cin co
mi lhões de bra si le i ros que não ti nham os mes mos
di re i tos de ou tros tra ba lha do res, mas que, com este
pro je to apro va do, pas sa rão a ter.

O pro je to, de mi nha au to ria, foi apro va do na
Co mis são de Assun tos So ci a is, e es pe ro que seja
apro va do na Câ ma ra dos De pu ta dos, em ho me na -
gem a to dos os tra ba lha do res do més ti cos do Bra sil. 

Sr. Pre si den te, en cer ro, lem bran do que o pro je -
to do pri me i ro em pre go, para es ti mu lar o pri me i ro
em pre go para jo vens en tre 14 e 18 anos, é ex tre ma -
men te opor tu no, pois ata ca, como eu dis se, o pro -
ble ma do de sem pre go e da in se gu ran ça pú bli ca.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Osmar Dias,
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.. Ca sil do Mal da ner.

O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – 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 Be ní cio Sam pa io.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 16, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos nos ter mos do art. 218 do Re gi -

men to Inter no do Se na do Fe de ral e de acor do com as 
tra di ções da Casa, se jam pres ta das as se guin tes ho -
me na gens em face do re cen te fa le ci men to do
Vice-Pre fe i to de Chã Gran de, Per nam bu co, Sr. Jaci
Mo re i ra dos San tos:

a) in ser ção em ata de voto de pro fun -
do pe sar pela per da ir re pa rá vel;

b) apre sen ta ção de con do lên ci as a vi -
ú va, Srª Se ve ri na de Lira San tos, ao Pre fe i to 
de Chã Gran de e à Câ ma ra Mu ni ci pal.

Sala das Ses sões, 20 de fe ve re i ro de 2002. –
Se na dor Car los Wil son.

O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) –
Está fran que a da a pa la vra. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra se ma ni fes tar, 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 (Ca sil do Mal da ner) – 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 Be ní cio Sam -
pa io.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 17, DE 2002

Se nhor Pre si den te,

Re que i ro, nos ter mos do ar ti go 43, in ci so I, do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, seja como
jus ti fi ca da mi nha au sên cia dos tra ba lhos do Se na do
Fe de ral, no pe río do de 22 de fe ve re i ro a 4 de mar ço
do cor ren te ano, quan do es ta rei sub me ten do-me a
tra ta men to mé di co.

Sala das Ses sões, 20 de fe ve re i ro de 2002. –
Se na dor Jor ge Bor nha u sen.
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REQUERIMENTO Nº 18, DE 2002

Se nhor Pre si den te,

Re que i ro, nos ter mos do ar ti go 43, in ci so II, do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, com bi na do
com o ar ti go 56 da Cons ti tu i ção Fe de ral, au to ri za ção
para li cen ça, pelo pra zo de 120 dias, re la ti vo ao pe río -
do de 5/3 a 2-7-2002, para tra tar de in te res ses par ti -
cu la res.

Sala das Ses sões, 20 de fe ve re i ro de 2002. –
Se na dor Jor ge Bor nha u sen.

O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – Em
vo ta ção os re que ri men tos.

As Srªs 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.

A Pre si dên cia to ma rá as pro vi dên ci as ne ces sá -
ri as à con vo ca ção do pri me i ro su plen te.

O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) –
Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en -
cer rar os tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs.
Se na do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di -
ná ria de ama nhã, a re a li zar-se às 10 ho ras, a se -
guin te:

ORDEM DO DIA

 – 1 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 245, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 245, de 2001 (nº 763/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são ou tor ga da à Rá dio Di fu so ra de Xan xe rê
Ltda para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de Xan xe rê, Esta do de San ta Ca -
ta ri na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.128, de 2001, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ca sil do

Mal da ner, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do
Cân di do.

 – 2 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 346, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 346, de 2001 (nº 905/2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso -
ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Ave li nó po -
lis – GO a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Ave li nó po lis, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.445, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da.

 – 3 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 362, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 362, de 2001 (nº 934/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga con -
ces são à MR Rá di o di fu são Ltda. para ex plo rar ser vi ço 
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Ca xi as, Esta do do Ma ra nhão, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.446, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Gil vam Bor -
ges, com abs ten ções dos Se na do res Edu ar do Su -
plicy e Ge ral do Cân di do.

– 4 –
REQUERIMENTO Nº 712, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
712, de 2001, do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, so li ci tan -
do a tra mi ta ção con jun ta das Pro pos tas de Emen da à
Cons ti tu i ção nºs 18 e 26, de 2001, por ver sa rem so -
bre ma té ria cor re la ta.

O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) –
Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 17 ho ras e 54 
mi nu tos.)
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